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 از تجریش تا راه آهن
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 از تجریش تا راه آهنرمان 

 سون امینیاناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 کافه نویسندگان

 انتشارات دیجیتال کتاب
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 داستان و رمان دسته بندی: ❖

 از تجریش تا راه آهن عنوان: ❖

 اجتماعی عاشقانه ژانر: ❖

 افسون امینیان نویسنده:❖

 انتشارات : کافه نویسندگان ❖

 زبان : فارسی  ❖

  --شابک:  ❖

 بدون بررسی سطح اثر: ❖

 --     ناظر:  ❖

 وعه کافه نویسندگانتیم ویراستاری مجم ویراستار: ❖

 تیم طراحی طراح: ❖

 تیم کپیست مجموعه کافه نویسندگان کپیست: ❖
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 خالصه اثر:

 کوچکی گلفروشی که گلی نام هب است دختری ی قصه

 می خاطراتش دفتر در  را اش کودکی ،خاطرات بیکاری اوقات  در و دارد
 پرده و نویسد

 شده مدفون آن بار سنگینی از  تلی زیر دلش که دارد می بر ی راز از 
 .است

 سقف زیر دو هر که است جامعه از  قشر دو ی ها تضاد ی قصه 

 بسیار  فاصله آنها میان اما کنند می زندگی شهر یک در  و آسمان
 .است

 .دارد عاشقانه و اجتماعی موضوعی رمان
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  رمان این.«آفرید حوا و آدم همراه را عشق که خدایی نام به»
 مکان و اسم تشابه گونه هر و است نویسنده ذهن از برگرفته
 .است اتفاقی کامال

 «عاشقان تمام به تقدیم»

  

  اول فصل》 

  

 خبر آن سر از کس هیچ که آلودیست راز مجهول تنها تقدیر
  بریدن زمان تا که ای هندوانه مثل دقیقا. ندارد

 . ماند می مجهول ،همچنان

 و شیرین ی هندوانه همان حکایت خوشبخت آدمهای تقدیر
 چرخد می مراد ی گردونه حول بر آدمها این زندگی. است آبدار

  .است آبدار و شیرین کامشان به هم روزگار و
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 آنها شش روزگار،  چم و خم در که بینوا آدمهای ی قصه اما
 می لنگ هوا، در پا و آویزان شان هشت گرو در کنان التماس

 از روزگار بد از که است نارسی و کال ی هندوانه همان زند،
 قند همانند رخش و رنگ چند هر و مانده دور آفتاب سخاوت
 . دندار  قند شیرینی از اثری هیچ ولی است سفید

  

 می نگه خ سر را صورتشان سیلی با که آدمهایی روایت شاید
 ی هندوانه همان مثال نشود، خبر با شان راز از کسی تا دارند
 لعنت به و دارد زمینی سیب همچون طعمی که است سرخی
 . ارزد نمی هم خدا

 با رو بر خوش و سرخ ی هندوانه همان دقیقا هم گلی تقدیر
 .  بود زمینی سیب طعم

 شره چشمانش و ها گوش از شیطنت که نشاط و شور پر گلی
 کرد می تجربه را بسیاری ی عاشقانه لحظات شاید ، کرد می
 مجبور و افتاد نمی اتفاق آن و نواخت می کوک روزگارش اگر
 را سنگین راز وآن بدوزد داری راز نخ با را دهانش تا شد نمی
 های شاید خیلی شاید کندو پنهان دلش ی صندوچه کنج
 . افتاد می اتفاق هم دیگر
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 و صاف عشق شدو می نصیبش هم اقبالی خوش بسا چه
 دلهایشان در کودکی همان از کوچک نهالی همچون که زاللی
 اکنون و نشست می بار به سالی بزرگ ،در بود دوانده ریشه
 .  بود شده برگ و بار پر و قامت بلند درختی خودش برای

 آنها دوی هر برای را آن ردانهناجوانم تقدیر دست که عشقی
 . کرد طرفه یک و بازگشت بی طوفان دل در ای جاده همانند

 ********** 

  

  آهن راه میدان شمسی هفت و نود سال ماه مرداد دهم.  گلی

  

 و ثابت باشند کوبیده چوبی روی بر که میخ دو مثل پاهایم
 . بود مانده جای بر حرکت بی

 برگی چون پاها همین با پیش هیقدق چند که انگار نه انگار
 . دویدم می گردو درختان الی البه در است باد بر سوار که

 داخل کشان هورا اکسیژن! نداشت گفتن دیگر که هایم نفس
 پیس باشد، شده پنچر که الستیکی همانند بعد اما شد می

 . آمدند می بیرون هایم ریه از کنان پیس
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 نمی بودند، شده دوخته زمین به میخ همچون که پاهایم برای
 باغ کاهگلی دیوار  به را ام تکیه تمام اما بکند، کاری توانستم

 همچون که گذاشت ام ـینه*سـ ی قفسه روی بر دست و دادم
 . شد می پایین و باال وقفه بی آهنگری دم

  

 نفس با باغ ی کرده دم هوای و گردو درختان برگهای گس بوی
 . کشاند تنگی نفس مرز تا را من و آمیخت در اضطرابم پر های

 یک برای که باشند داده قرار ای منگه الی ، هایم ریه گویی
 .  زد می پر پر نفس

 سو آن و سو این به حدقه در یویو مثل مضطربم های مردمک
 از ای هاله در که دیدم را یش گردو درخت و باغ و چرخاندم

 . بودند شده پنهان غروب دم روشن سایه

 بر مه از ای پرده و آمده بیرون غیب از مرئیان دستی انگاری
 شکل به چیز همه که بود کشیده درختانش و باغ تن روی
 می نظر به بود آنچه از تر ترسناک و آلود وهم ، آمیز اغراق
 . رسید

 . خواباندم گوش و م کرد جا به جا را هایم نفس اندکی
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 .  نامفهوم و گنگ شنیدم،اما می دور از را صداها

  

. خوردند می تاب هم دور به مگس وز وز مثل که یهوی هیا
 بد ی خواننده صدای و شنید می را ها نوازنده های ساز صدای
 الی بود او ی برازنده دنیا های شغل تمام که صدایی

 فریاد با را  خراشش گوش صدای خواست می و! خوانندگی
 . کند جبران

   .کرد رو زیر را دلم باغبانی چنگک همانند ناامیدی

 خبر با البرز و من غیبت از کسی هیاهو آن میان بود محال
 . شوند

 چنگی دامنم های تور به کوچکم های دست با استیصال از پر
 شود، باز هایم نفس راه تا بلعیدم هوا جرعه چند و انداختم

 ! نشد اما

 کار هایم ی لجباز هم باز. نداشتم هم کردن گریه توان حتی
 . دانستم نمی هنوز را فاجعه قعم اما. بود داده دستم
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 چه گل در باشد، مانده گل در پاهایش که خری مثل درست
 .  بودم مانده هایم کنم

 را البرز صدای بلکه تا کرد جمع هایم گوش رادر  حواسم تمام
 لگد زیر در برگها شدن له و خش خش جز به اما ، بشنوم
 . شنیدم نمی هیچ کننده مشمئز های خنده و ها کفش

 . انداختم چنگی ام صورتی پیراهن هب

 چنبره های سایه روشن و تاریک میان و انداختم زیر به سر
 شده گل از مملو که دیدم را دامنم بلند تورصورتی ، باغ در زده
 .  بود

 . نداشت تعریفی چندان هم لباسم رنگ هم هایم کفش

 هایش قدم کتاب حساب گربه ترس از که موشی مثل درست
 نرم و آهسته گامهایی ، گل غرق های کفش با ، کند می را

 .  شدم پنهان درختی وپشت برداشتم

  

 سایه های نعره صدای و گذاشتم آن زبر ی تنه روی بر دست
 . کرد پاره دم در و گرفت را دلم بند رویم، پیش ی

 .« ندارم کاریت بیرون بیا گلی» 
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 آن لوص ها سادگی و بچگی تمام با! ندارد دم و شاخ که دروغ
 . گوید می دروغ که دانستم می

 آزار کوبشی.شنیدم می هایم گوش در را لبمق تاپ تاپ
 . بود گرفته بر در را سرم حجم تمام که دهنده

 و کشید می هو هو درختان برگ و شاخ سر،میان دیوانه باد
 . گذشت می آنها الی به ال از کنان غرولند و چرخید می

 نزدیک دم هر آن، وصل ای سایه همراه ، قاطع و محکم صدای
 . شد می تر

 وگرنه بیرون بیا. دارم دوست چقدر دونی می خودت گلی» 
 . «شی می پشیمون

  

 دوستت دانستم نمی زدم می پا و دست ها جمله تضاد میان
 ! کشید می تنوره که را هایی نعره یا کنم باور را هایش دارم

 در هک شنیدم را لبمق کوبیدن گومب گومب صدای هم باز
 . زد می پا و دست اضطراب و مرزترس
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 ترس تا فشردم هم بر ترس از را هایم چشم.نداشتم فراری راه
 دهانم آب ی مانده ته سختی به کندو پنهان هایم پلک الی را
 . دادم فرو را

 .« بیرون بیا گفتم بهت گلی» 

 ********** 

  

  

 شهر این دل توی که دانند می همه ها نشین پایتخت» 
 بلند که عصر ولی خیابان اسم به دارد قرار خیابانی باز، و نگول

 . آید می شمار به خاورمیانه خیابان ترین

 کوبیده اش ـینه*سـ به نام چندین زمان گذر در که خیابانی
 . ماند جا به برایش عصر ولی لقب آخر دست و شد

 دو از را دستانش سخاوتمند و مهربان مادری چون که خیابانی
 محکم را تجریش و شمیرانات سمت یک از و کرده باز سو

 میان را آهن راه میدان دیگرش، دست با و است گرفته
 . است داشته نگه مشتش
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 فقط و شده متورم ماشین انبوه از که طویلی و عریض خیابان
 پیلی و چروک های بدن آن با پیرش و قدیمی های چنار به

 . است کرده خوش دل اش پیلی

  

 عشاق جیک جیک و عاشقانه نجوای هزاران شاید، که درختانی
 قامتی سالنانافراشته کهن.اند داده جای خود ی ـینه*سـ در را
 آنها چتری همانند و نازد می برگهایش مخملی ی سایه به که
 رهگذران، متورم افکار به تا است کرده پهن خیابان سر بر را

 . نندبستا دل و بدهند دل آن سایه در عشاق و بخورد بادی

 . شدم متولدم خیابان این ی نقطه ترین انتهایی من

  ترین جنوبی تا آن ی نقطه ترین شمالی از که خیابانی
 طبق که آنجایی از و. دارد ناگفته ی قصه هزاران مکانش
 خود تولد محل نداردکه را این توان کس هیچ کائنات، قانون

 جایی هب سرنوشت تقدیرو قدرتمند کمان با من کند، انتخاب را
 و تنگ ی کوچه از سر و شدم پرتاب آهن راه میدان نزدیک
 به مالیم جوب یک که هایی کوچه همان از. درآوردم باریکی
  می وسطش از هفت حالت
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 محل فقط دهدو می جای خود در را ها خانه آب پس و گذرد
 .  گیرد نمی جای آن در چرخ چهار و پاست دو آدم ومرور عبور

 بست بن قضا دست از آمدم دنیا به آن رد من  که ای کوچه
 هم را این البته.  گویند می درختی کوچه آن وبه هست هم

 ! شود نمی پیدا آن در هم درختی ،هیچ کنم اضافه

 جای سر چیز هیچ که دنیا بازار آشفته این در دیگر خب
 !  «ها نابسامانی همه آن روی به هم این نیست خودش

 پیشخوان روی بر را ارشخودک و کشید عمیقی نفس گلی
 و کرد ستون چانه زیر به را دستش و گذاشت رویش پیش

 و چرخاند آن مطبوع باد و کولر ی دریچه جانب به را صورتش
 . افتاد حرارت از و شد خنک اش شده داغ های گونه

  

 خنکای و رطوبت از کوچکش، فروشی گل گلهای، همراه هم او
 فرو شیرین ای خلسه به بخش ـذت*لـ صدای پر قارک قار این
 . رفت می
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 از کردوبعد پیش و پس اطراف به قدری را اش خسته گردن
 . شد قلم به دست هم  باز کوتاه تاملی

  کشیده فلک به سر های چنار آن با ، عصر ولی خیابان» 

 پشت که است روزهایی از شناسنامه یک ها تر قدیمی برای ،
 . اند گذاشته سر

 کوک هم کیفش ساز و است دماغ سر وقتی ، محمودم بابا
 زند می خاطراتش های کوچه پس و کوچه به سری نوازد، می
 . گوید می ها قصه اش جوانی دوران از تاب و آب با و

  

 خونی چون رگهایش در جوانی هوای و حال که هایی روز از
  هم خودش به و داشت شر و شور پر سری و بود جاری گرم
 . رسید می خوب

 با هم مویی پشت که کرد می جارو و آب لیکوفو را موهایش
 که پیراهنی و شلوارجین و بود آن وصل روزها آن مد

 می گذاشت می باز را آن باالی ی دکمه دو سخاوتمندانه
 ی فالوده و بستنی خوردن برای رفقا رفیق، همراه و پوشید
 . شد می خیابان این راهی شیرازی
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 روز آخرین در دقیقا ، محمودم بابا عاشقی و دلدادگی ی قصه
 . شد آغاز خیابان همین در طوفان، ناگهانی وزش با تابستان

 ها قدیمی اصال. نیست پیچیده هم خیلی که عشقی ی قصه
 . بودند دوخته زندگیشان پود و تار به را سادگی ،

  

 ریا بی و ساده هم هایشان عاشقی و عشق حتی که آنچنان
 . بود

 دردست دست دیدم را فروغ که روزی گوید می محمودم بابا
 چند که حالی در کنان تاتی تاتی«  فلور»  بزرگترش خواهر
 ی سایه زیر و رو پیاده در داشتند، همراه به خرید ی کیسه
 کنان هو هو مروت بی طوفانی ناگهان که رفتند، می را درختان
  برگ و شاخ میان

 رابر آن و انداخت فروغ شال زیر دست و پیچید درختان
 دیدن با من و کرد پرتاب رو پیاده فرش سنگ روی به و داشت
 سرایت دلم به طوفان رویم، پیش دختر ی شده بافته گیس
 را ودینم دل قابل نا دل صد  کنم، عرض چه که دل یک و کرد
 . دادم اش ابریشمی همچون موهای پای
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 دل در ای صاعقه مثل ، نگاه اولین در عشق ترتیب این به و
 . زد جرقه محمودم بابا

 دیدن با پسری که است سخت قدری ما نسل برای باورش خب
 هم قول به!  شود عاشق دم در دختری ابریشمی موهای
 :  ما های نسلی

 اولین در عشق ؟! داریم چیزی همچین مگه ، خیال بی بابا» 
 !« نگاه

 ********** 

  

 و گرفت دندان به تفکر حالت به را لبش ی گوشه گلی
  یاد به و داد چرخی هایش دندان میان را خودکارش

  

 نسل با مادرس و پدر های نسلی هم های عشق فاحش تفاوت
 . افتاد حاضر
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 با بازی هنر و داشت نویسندگی ذوق قدری خواست می دلش
 سر در خاطراتش نوشتن جای به و بود بلد هم را کلمات
 نامی با رمان قالب در را آن داغان، و درب و کهنه رسیدی
 .  گذاشت می اشتراک به اجتماعی های شبکه در ارمستع 

 مجازی فضای در ورسمی اسم هم خودش برای هم شاید
 که گفت می لیالیی از گاه آن ا. کرد می پا و دست

 . بود مانده مجنون بی ، ناجوانمردانه

 همانند که ای کهنه راز و نوشت می هایش دلتنگی از
 . بود تنیده تار قلبش دور به عنکبوتی

  گاه آن. آمد بیرون دلش ته از حسرتهایش همراه یه آ

 .  داد ادامه نوشتن به و زد ورق را رسید سر

  

 عاشق کردم تعریف برایت که آسانی همین به محمودم بابا»
 حتی یا و   ، و   داشتن ها، روز آن در که جایی آن از و. شد

  این که معمولی دوست

 شمار به برسری خاک کارهای جزء نبودو مد ، است باب ها روز
 جفت یک براش ، ای کشیده ایش با ام فروغ مامان. رفت می
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 کف از دل که محمودم بابا و کرد نازک دلبرانه چشم پشت
 و آهسته بود، روان هم اش لوچه و لک از آب و بود داده

 افتد می راه گیس چهل روی پری دنبال به پاورچین پاورچین
 را دلبر ی خانه ، سری و مخفیانه خیلی عملیات یک طی تا

 . کند می شناسایی

 عمه بزرگترش خواهر و مادر و پدر همراه بعد روز دو دقیقا و
 گل دسته یک همراه به گوییم، می الی عمه او به که الهه
 طناب دورش به عشق ی نشانه به قرمز ربانی که سفید گالیل
 هم را اش نیش دندانهای تمام که خندان لبی و بود شده پیچ
 مناری پا خان عزیز کوچک دختر خواستگاری به داد، می ننشا
 ، آویزان ی ولوچه لب با بعد، ساعت نیم دقیقا روندو می

 ـینه*سـ تنگه درشت«  نه»  یک که حالی در تر دراز پا از دست
 . گردند می بر شان خانه به بود شان

 تنها بلکه نباشد، قابلی مرد پدرم جان از دور اینکه نه البته
 و پر های ابرو که بود، بیامرزم خدا پدربزرگ مخالفت ش،دلیل

 و دمید کرنا و نای سر در بادی و داد تاب هم رادر کوتاهش
 :  گفت
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 و دختربزرگ  که زمانی تا دارد معنی چه اصال! ها جالفت چه» 
 بیاید خواستگار تر کوچک دختر برای است، خانه در بخت دم
  است، تر بزرگ دختر ی نوبه اول ؟!

  

 به را شما وگرنه «الل  بسم »، هستید بزرگ دختر خواهان اگر
 .« سالمت به هم مارا و خیر

 ،رانندگی دیگر است زندگی! گیری پا و دست روسوم رسم چه
 !  «باشیم تاخر و تقدم حق مواظب تا کنیم نمی که

 خود همیشه عادت به ، رسید که خاطراتش جای این به گلی
 آن جویدن به شروع و گرفت شدندانهای رامیان بیکش کار
 لبش کنج و زد پر هم نخودی ی خنده بعد لحظه چند. کرد

 . نشست

.  بود فلورش خاله و فروغ مامان کالم تکیه هنوز«  جالفت» 
 .  بود گارمانده یاد به ایشان بر شان مرحوم پدر از که ای ارثیه
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 ونبیر دهانش از را بود تلخ خیار ته مثل که را  خودکار انتهای
 نگاهش کردو لبش ی گوشه جویدن به شروع بار این و آورد
 . افتاد گلدان درون مریم گل های شاخه به

 برای کسی چه آخر!  بود عالم های سلیقه بی ته پدرش
 می سفیدش نوع از هم آن گالیل گل شاخه چند ، خواستگاری

 ! برد

 پشت به پشت وار قطار که گل از پر سفالی گلدانهای ردیف به
 و عطر خوش های رنگانگ آن میان. شد خیره ، بود شده دهچی
 این انقضای تاریخ گویا نکرد پیدا گالیل گل ، نواز چشم ی بو
 کوچه پس و کوچه میان زمان گذر در و بود شده تمام گل
 گل در آن از اثری دیگر که بود مانده جا ، ها سال همان های

 به تنها که مانندی شیپوری گلی ؛ شود نمی پیدا ها فروشی
 . افتیم می آن یاد به عزیزی دفن و ترحیم وقت

  

 فروغ مامان سمت به خاطرات کمان روی ، بازیگوشش ذهن
 . کرد می تعریف ها روز آن از تابی و آب چه با که شد، پرتاب
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 تجسم فروغش مامان خواستگاری روز در را فلور خاله گاه آن
  کتری، درون جوش آب مثل حسادت که کرد

 باال هایش چشم مرز تا و جوشید می دلش ته از کنان لق قل
 . آمد می

 ریزی قر و شد کمر به دست خواستگاری از بعد ، فلور البدخاله
 موذیانه ی باخنده و کرد پیش و پس را وآن داد گردنش به
 : گفت ، ای

 بری باید نشم عروس من تا ، کوچیکه آبجی بفرما ، فوتینا» 
 !«  بچرونی غاز

  خاله حوش و حول سیالی مثل که را همش بر و هم افکاردر
  آرنج سپس و کرد جور و جمع چرخید می فلور

  

 ناخوشایندی حالت به و برداشت میز روی رااز اش شده ستون
 . داد اش بینی به چینی

  خودش های بدجنسی هنوزهم سالها گذشت از بعد فلور خاله
 ! داشت را
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 سپس شود محو کارشفا میان فلور خاله تا داد تکان را سرش
 مغازه در ناگهان که بنویسد، را خاطراتش باقی تا کرد خم سر
 به که کوچک طالیی ی زنگونه چند ، دیلینگ دیلینگ صدای با

 در باالی درست و بودند آویزان زنجیر از فلزی دایرهای دور
 . برگرداند در سمت به را حواسش بود شده تعبیه ورودی

 رویش پیش زن به رو وسیع دیخنلب با و خاست بر جایش از
 :  گفت

 .«  اومدید خوش سالم» 

 ********** 

  

  

 مغبون و زد پس را اش مندرس و پریده رنگ چادر پر زن
 نفس ، فروشی گل کوچک فضای دلنشین و مطبوع خنکای
 : وگفت کرد تازه را گرمش های

 .«  خوام می ارزون گل دسته یه خانوم» 
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 جان از دور گویی که گفت را لهمج این شرمندگی با چنان زن
 این فقر خاصیت البته صد و! باشد گفته ناموسی  ناسزایی
 . اندازد می چهره روی بر شرمندگی نقاب که است

 در گردش به را اش پاچه دست نگاه ، زده شتاب سپس زن
 اضافه تر آهسته و گرفت دهانش روی بر را چادرش پر و آورد
 . کرد

 . « تومن هزار سی ی رهقوا قدو ، گل دسته یه» 

  

 بیرون دهانش از تعجب تا گرفت دندان به را لبهایش گلی
 هم او کوچک کار و کسب به اقتصای بد ی دامنه گویا! نپرد

 . بود رسیده

 به دهد، می نوازش را روح که گل جای به بود می بهتر شاید
 و کرد می باز غذا تهیه یک و رفت می شکم ی مقوله سراغ
 . داد مردممی دست خارجی های گوشت با خورشت پلو

 . کرد پا آن و پا این قدری ، پاشش و ربخت افکار میان

 اما  است، کار و کسب قانون خالف ، دانست می که چند هر
 سبز پیشخوان پشت از حالی در و گذشت امروز سود خیر از
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 خنده سپس تابیدو هم در را لبهایش آمد، می بیرون رنگش
 : گفت گشاده رویی با و کرد آن چاشنی ای

  

 . کردید انتخاب گل خریدن برای رو خوبی روز چه» 

 گل تا پنج شما! اس دیگه روزهای از تر پایین امروز گل قیمت
 .« کنم می تزیینش برگ و شاخ با هم من کنید انتخاب

 . کرد نجوا صدایی سرش در زمان همان و

 !« شود نمی ارزان چیز هیچ ها روز این! داری  شاخ دروغ چه»

 سند نامش به را گل از پر باغی از دونگ شش گویی که زن
 به را معوجش و کج و زرد دندانهای که لبخندی با باشند زده

 و قرمز زر گل شاخ پنج و شد خم دم در گذاشت می نمایش
 آبروت خدا که الهی.  »گرفت او سمت و برداشت سفید
 دمبو مونده کارم، صاحب عیادت برم خوام می ، روبخره
  «کنم؟ چیکار پولی بی این توی حیرون

  

  و تر بود، لبش کنج ساختگی لبخندی که حالی در گلی
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  به ال و داد قرار هم کنار ای دایره را گلها سلیقه با اما فرز

 هم را براقی قرمز ربان و کرد تزیین برگ و شاخ با را آن الی
 تا سه شد، مزدش و کرد وصل آن به کار ی خاتمه برای
 . رفته در زهوار و کهنه تومانی هزار  ده ناساسک

 کرد پنهان چادرش پر زیر قیمتی شی همچون را گل دست زن
 شود می پژمرده چادر زیر ،گلها بگوید او به که این از قبل و

 .  شد خارج در از باد چون

 زد میز روی به ای ضربه انگشت سر با و انداخت باال ای شانه
 . شد قلم به دست هم باز و

 با اش دلدادگی ی قصه و روزها آن از هنوزم محمودم بابا
 میدان در که بوده دالوری سرباز گویی. کند می یاد افتخار
 مدال قدرتش قدر ی فرمانده دست از کرده ها رشادت جنگ
 !  است گرفته هم

 ! فروغ مامان از باالتر مدالی چه خب

 اش ـینه*سـ تخت که محکمی نه از بعد محمودم بابا
 بود واضح پر این خب نکنم؟ چه ؟ کنم چه به افتاد د،شتنگذا
 چون موهایی که خواهش دل دختر به رسیدن برای که
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 خواهر العبور صعب سد از بایست می داشت ابریشم
 چنگی چندان متاسفانه هم اش قیافه که«  فلور»  ، بزرگترش

 دوست ایرج از بهتر کسی چه و کرد می ،عبور زد نمی دل به
 هم گلستانش و گرمابه رفیق که قامتش و قد شخو صمیمی

 البته.  داشت اشتغال شاگردمکانیکی شریف شغل به و بود
 . گرفت می هم مختصری مواجب

  

 بیکار اما ، نداشت وصلت این به امیدی چند هر محمودم بابا
 فلور ی نداشته محاسن از وزکنان وز او گوش کنار و ننشست

 به آنها گفتن بابت از هم وزهن که داری شاخ های دروغ. گفت
 . است پشیمان دوستش بهترین

 درشتی به که فلور خاله لب کنج گوشتی خال از مهارت با و
 حرف تاب و آب با ،چنان ایرج دوستش برای است، نخود یک
 کم آن پیش حافظ اشعار رویان مه خال که کرد، تعریف و زد
 . کرد می جلوه قیمت و قدر

 هنر این از کسی هر که هنریست خودش هم کلمات با بازی
 . ندارد بهره
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 ********** 

  

  

 هم کشی دختر ی چهره که باال و قد خوش ایرج عاقبت
 همراه به ببیندو را دار خال لقای مه این تا شد وسوسه داشت،
 ناباوری کمال در و رفتند فلور خاله  خواستگاری به اش خانواده

  صد موافقت دوم ی جلسه حیرت و

 ! کرد اعالم را شدرصدخود

 فلور لب کنج دلربای خال ی شیفته اینکه خاطره به نه البته
 پامناری خان عزیز مکنت و مال ی شیفته بلکه!  باشد شده
!  بین و بیا داشت، ای کبکبه و دبه دب خودش برای که شد،

 یک و بودند او ی شیفته محل اهالی که خانی عزیز ی شیفته
 می شره لبشان کنج از بیشترش تا صد و گفتند می خان عزیز
 . کرد
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 بابا تقدیر قابل خدمات از قدردانی پاس به بزرگم پدر عاقبت
 و او ازدواج با بود مخابرات ی ساده کارمند که محمودم

 . داد رضایت فروغ ترش، دخترکوچک

 می موافقت محمودم بابا با رشادت، این برابر در از باید خب
  در ازدواج سن معیارهای با که را بزرگترش دختر که چرا کرد،
 نجات قهرمانانه خورد، می تلو تلو مرزترشیدگی در دوره آن

 .  دادبود

 دهان که باالیی و قد خوش و رو و بر خواستگارخوش هم آن
 !  بود مانده باز نیمه حیرت از دشمن و دوست

 بدون ،هم خوشتیپ خان ایرج فداکاری این که نماند ناگفته
 دهنه آهن،یک راه میدان حوالی بزرگم پدر و نماند پاداش
 از تا زد دخترش نام به هم را سندس دادو هدیه او به گاراژ
  را خودش کار و کسب مکانیکی، شاگرد جای به بعد به این

 . باشد داشته

  

 و داد مقام ارتقاء خان ایرج به تهرانی ایرج ترتیب این به و
 .  پامناری خاندان داماد شد
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 : یدگو می فروغ مامان

 اماهمین بود اندام باریک و بلند قد و الغر اوایل خان ایرج» 
 خان ایرج البته.« آورد شکم قدری ، دوید پوستش زیر آب که

 آمدگی بر و است استایل خوش همچنان که است معتقد
 ! ندارد چربی به ربطی و اس عضله فقط شکمس

 ندرو را خودکار وانتهای داشت بر سر ، کرد تامل اندکی گلی
 که عادتی.شد آن جویدن مشغول اراده بی و برد فرو دهانش

 . بود شده بزرگ او با بچگی همان از

 پشت ، اش مردانه ی افتاده جا ی چهره آن با خان ایرج
  جذابش ی چهره و جوگندمی موهای. نشست پلکش

  

 . کشاند می خود سمت به را نسوان جماعت نگاه هم هنوز

 سبیل جفت یک ، شد رنگ پر نشذه در او از که چیزی اولین
 خورده تاب باال به رو فرفره همانند آن انتهای که بود پشت پر
 . کرد می تداعی را کالغ زدن بال بال رفتن راه وقت به که ، بود

 نامحسوسی ایش و خورد چین راست سمت به لبش ی گوشه
 دل جنبید، می گوسش و سر که خان ایرج از. گفت لب زیر
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 به خان ایرج  کاش ای اش، الهه عمه قول هب و نداشت خوشی
 می بهتر چه و داشت اخالق شاهی سه سنار ، قیافه و قد جای
   وجودش چراغ که شد

 !  تابید می دور از تندرست و سالمت

 بر را هایش چشم و داد نجات دندانهایش حصار از را خودکار
  روز آن از را پدرش و مادر های گفته تا فشرد هم

  

 وقایع است موظف که نگاریست تاریخ گویی،.  ردوآ یاد هابه
 . کرد نوشتن به شروع اندکی تامل از بعد بنگاردو دقیق را

 بعد و نشد ختم جا این به مرحومم  بزرگ پدر دلبازی و دست
 در دخترش دو هر برای خودش خرج با که مفصلی عروسی از

 کوچه انتهای که هم جفت منزل باب دو کرد، برگزار شب یک
 همراه به داشت قرار  درختی کوچه نام به بستی نب ی

 تا داد هایش دختر به جهاز عنوان به منزل لوازم مختصری
 . کنند آغاز را شان زندگی
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 مامان خاطرات بین از را این ولی نبودم، ها موقع آن که من
 کنند می گذشته ایام یاد گاهی گـه که محمودم بابا و فروغ

 . شدم متوجه

 ********** 

  

  

 : گوید می فروغ مامان

  بر عالوه حاال که ، هایشان شوهر و خواهر دو رقابت دقیقا

 . شد آغاز عروسی شب از داشتند هم باجناقی نسبت دوستی

 سعی زوج دو هر و بود منزل لوازم سرخرید بر رقابت اولین
 این البته. بخرند را خانه لوازم ترین گرون و بهترین که کردند
 فروغ، مامان داری بار با و نیافت دوام بیشتر ماه سه تا رقابت
 .  شد جدیدی فاز وارد

 ؟ کنم عرض چه که گام یک را خود که فلور خاله و خان ایرج
 را شعار دیدند،این می تر عقب آنها از را خودشان گام چندین

 و کردند بقچه را است حال و عشق برای ازدواج، اول سال که
 . گذاشتند کناری به
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 تالششان اما ، شدند کار به دست و زدند باال نتیآس سپس
 بزرگترم، خواهر بنفشه، آمدن دنیا به با و نداد ای نتیجه
 جوشنده و  گیاهی دواجات از بعد خورده شکست و مغبون
 نیاز و نذر به همسایه، و فامیل های باجی خان و خاله های
 و خسته شد، ساله دو بنفشه وقتی آخر دست و آوردند روی
 مراجعه پزشک به عاقبت ، ها خانباجی و خاله حرف از هاندوام

 نه دقیقا و شد باردار فلور خاله ، طب علم کمک به و کردند
 را نامش که کرد عطا دو آن به زری کاکل پسر خداوند بعد ماه
 . ها پامناری خاندان سبد سر گل شد و گذاشتند البرز

 تا یدشک عمیقی نفس رسید، که خاطراتش جای این به گلی
  شود هایش ریه وارد تازه هوای

  

 رها گلی شاخه از مانده جا برگی روی بر را خودکارش گاه آن.
 در از سپس کشید، اش خسته های پلک به دستی و کرد

 با که «خانوم گلی»  ، فروشی گل اسم به مغازه ای شیشه
 چراغ مثل و بود چسبیده شیشه به نئون ریز های چراغ

 . شد خیره ، شد می خاموش و روشن مدام یرانندگ  و راهنمایی
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 دل ی گوشه پالس به پالس رنگی های چراغ همانند البرز، اسم
 . شد می خاموش  و روشن مداوم ذهنش و

 نفس ابتدا. کرد می عمل آدرنالین همانند او، برای البرز اسم
 دقیقامثل! خورد می تاب هم در اش درسینه گره گره هایش
 آن از بعد.پیچید می پیچ در پیچ مه در هایش نخ که کالفی

 می یخ ای گلوله همانند دستش باریک و کشیده انگشتان
 . شدند

  

 ریزان عرق او تاب و تاب در و بود معلوم که هم قلبش تکلیف
 . کرد می تاپ تاپ

 تا بست را هایش ناپذیرچشم وصف اشتیاقی با مانندهمیشه
 اما کند، تجسم افراشته قامتی با پلکهایش پشت را البرز

 باز دیلینگ دیلینگ، با مغازه ای شیشه در و نکرد پیدا فرصتی
 هم را هایش پلک. رفت و زد پر رویاهایش آنی به و شد

 با که دید را فروشی بستنی ی مغازه شاگرد ، رحیم و گشود
 . است ایستاده در آستانه در لیوانی بستنی یک
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 را اش مغازه جفت ی متروکه مغازه وقتی پیش هفته سه
 آن در سر بر را فروشی بستنی افتتاح نویس پارچه فروختندو

 و فروشی بستنی با همسایگی رفته رفته دانست، نمی زدند،
 دردسر برایش ، اوست توجه جلب پی در مدام که صاحبش

 . شد خواهد ساز

  

 چند و سی مرد این زنی مخ ی وپوسیده نما نخ های روش
 می پنجاه یا چهل ی دهه فارسی های فیلم یاد به را او ساله

 ! انداخت

 بود شده تزیین شکالت با که رنگین توپهای آن از را نگاهش
 اندام باریک زاغ چشم پسر به رو و برداشت کرد، می آب دل و
 می پا اون و پا این مدام ، قرار بی که روبرویش قد کوتاه و

 : گفت برود تر زود بلکه تا کرد

 اگه ، نیستم که چالغ! ارنی بستنی برام دیگه نگفتم مگه» 
 برش زود نشده آب تا.خرم می میام خودم بخوام بستنی
 .« گردون
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 کرد پر را فاصله قدم سه دو ، گلی اعتراض به توجه بی رحیم
 و کشدار را هایش جمله که لکنتی با و ایستاد او روبروی و

 :  داد جواب بود، کرده بریده بریده

  

 می بر رو بستنی نه ، رمگی می رو پولش نه: گفت آقا حسین»
 .« گردونم

 کسی مانند دقیقا چرخاند، اطراف به را هایش مردمک سپس
 نجوا آهنگی با باشدو داشته نظر زیر را بخواهداطرافش که

 : گفت ، گونه

 و ننداز در اوستامون با رو  ما مادرت، جون ، خانوم گلی» 
  آقاچیز حسین اخالق. نکنید کتاباتون حساب قاطی

 اخراج مرز تا پیش ی دفعه افتیم، می خوردن نون از و مرغیه
 .« برگشتم و رفتم

 ده که ؟ پیشه عاشق فروش بستنی این با کرد می چه آخ
 ی باغچه کنار را خاطرخواهیش بساط که شد  می روزی دوازده

  ؟!بود کرده پهن او دل
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 کشیده تر باریک جاهای به کار که این از قبل نبود ای چاره
  خود از تری قاطعانه رفتار ت،بایس می شود،

  

 سر از و نداشت تسلیم جز راهی فعال اما.داد می نشان
 : گفت و داشت بر چین لبش ی گوشه  نارصایتی،

 حسین با میام خودم ، برو و بگذار رو بستنی ، خوب خیلی» 
  «کنم می حساب آقا

 همش بر و درهم های دندان گشادکه  گل ی خنده یک با رحیم
 کرد وهمان گفت غلیظ چشمی داد، می نشان انهسخاوتمند را
 سفیدش بند پیش پر با آن بعداز بودو گفته گلی که

 بیرون سرسری خداحافظی یک با و کرد پاک را دستهایش
 . رفت

 ********** 
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 حوش و حول افکارش اما ، بود ها بستنی به اش خیره نگاه
 از پر افتاد، می البرز یاد به وقتی اصال.زد می پر و بال البرز

 . شد می مبهم احساس

 دلتنگی، دیگر ی گوشه و نشست می غم دلش ی گوشه یک
 از ای ملغمه!  تابی بی دیگر کنج و بود عشق هم دیگرش کنج

 بود تکه تکه دلش تکه، چهل لحاف مثل دقیقا!  حس هزاران
 . زد می  را سازخودش دائما تکه هر و

 و ماند می او فقط هگا آن ، شدند می ناپدید ها لحظه ، گویی
 . ناتمام رویای دنبا یک البرزو

 که بستنی به توجه بی متفاوت های حس  این کالفهاز
 خوان پیش پشت از بود شدن آب حال در آهسته آهسته
 نوازش دستی سپس. گلهازد میان چرخی و آمد بیرون مغازه
  و لطافت همه آن گوش و سر واربه

  

 دلتنگی تمام و گشتر ب خوان پیش پشت به و کشید زیبایی
 سر از را نوشتن دوباره دادو فرو ، آب جرعه یک با را اش

 . گرفت
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 . کند می دلخورییاد با البرز تولد دوران از فروغ، مامان

 سر به کاکل ی نوه اولین تولد ی واسطه به که روزیهایی
 این به شدو دور پدرش  توجه ی دایره از مناری پا خاندان
 بینوا ی بنفشه به متعلق از پیش که سوگولی لقب ترتیب

 . شود می اسنجاق البرز ی ـینه*سـ به بود

 و افتخاریست همه برای که فوتبال جهانی جام مثل درست
 خاله پردازند، می رقابت به هم با ملتها همه آن داشتن برای
 بود کرده اش خانواده نصیب را سوگولی لقب که این از فلور

 پر لقب این البته و بالید یم  خودش بر و بود خرسند بسیار
  سالها تا مطمطراق

  

 اش مادری و پدری خاندان پسر تک که البرز برای همچنان بعد
 . ماند باقی همچنان بود

! نمایی نخ و پوسیده تفکر چه! ها جالفت چه مادرم قول به
 مخلوق همه! ایست صیغه چه دیگر مذکر و مونث

 بنده اما ، دگذار  نمی فرق بندگانش خداوندبین.خداییم
 . کنند می را کار این تمام وقاحت با هایس
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 که حالی در گاه آن.  کرد مکث قدری و داشت بر سر گلی
 بود، مانده جای به حرکت بی کاغذ دل بر همچنان خودکارش

 از بود پر سرش. دهد نظم را جمالتش تا شد، خیره کلمات به
 اندکی . بودند کرده تعریف برایش پدرش و مادر  که خاطراتی

 سپس. کند منظم تاخر و تقدم اساس بر را آنها تا کرد تامل
 . کرد نوشتن به شروع بازهم

  

»  بزرگم پدر فوت با خواهر دو شدن دار بچه تنگاتنگ رقابت
 من یافت می ادامه اگر البد.  شد متوقف« پامناری خان عزیز

 . داشتیم رنگانگ برادر و خواهر قطار یک البرز و

 رقابت دماغ و دل دیگر خان ایرج و محمود بابا هم شاید
 وصیتی طی بزرگم پدر ام، ه شنید که طور این چون نداشتند،

 تمام ترتیب این به و بود کرده ایتام وقف را داراییش تمام
 تاب و تب شدو خفه نطفه در را جناق با دو های انگیزه
 . داد دست از را خودش

 شد باعث بنفشه یها قلقی بر و البرز های شیطانی هم شاید
 شدن دار بچه صرافت از هایشان شوهر همراه به ها خواهر تا

 ! بیفتند
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 بادار زمان هم خواهر دو هر بعد سال چهار ناباوری کمال در اما
 می استخوان سوزش که ، زمستانی سرد شب یک در شدندو
 بی دنیای این به آیدا و من ساعت چند ی فاصله با ، سوازند

 قدم نیست پیدا بشری بنی هیچ برای آن انتهای که پیکر و در
 . گذاشتیم

 : گوید می فروغم مامان

 بنفشه اسم مانند هم را من اسم خواست می دلش همیشه» 
 بابا پدر ولی  کند، صدایم بهناز و شود شروع «ب»  حرف با

 را بالینش هم و همسر من تولد از قبل ماه چند که محمودم
 گلی مریم مرا اسم  کرده، سفر زعزی آن یاد به بود داده از

 . زد می صدایم خانوم گلی بسیار عشق با و گذاشت

 به زنانگی بیماری خاطره به بعد ماه چند هم فلور خاله
  به و بیاورد در را رحمش تا ناچارشد پزشک تشخیص

  

 بچه سر بر جناقها با و خواهر دو رقابت داغ تنور ترتیب این
 . کند می کش فرو دارشدن
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 ********** 

  

 و نشد تمام محمودم بابا و فروغ مامان برای بارداری ی قصه
  ناخواسته، بارداری یک طی بودم ساله ده من که هنگامی
 . آورد دنیا به را پسری و شد حامله فروغ مامان

 دنبال به خواستم می.کنم نمی فراموش گاه هیچ را روز آن
 از محمود بابا و فروغ مامان واپچ و پچ صدای با اما بروم البرز
 تمامی هایم  فضولی که آنجایی از و شدم منصرف رفتن

  می سرک سوراخی هر در و نداشت

  

 به رو که ساختمان باز نیمه در الی ها جاسوس مثل ، کشیدم
 و خواباندم گوش سپس کردم، شدکمین می باز حیاط

 . کردم نگاهشان زیرزیرکی

 آب شر شر یندگ بار  وقت به که حیاط نادون مثل  فروغ مامان
 ضربه مشت با گاهی و ریخت می اشک ، است سرازیر آن از
 که کوبید می محمودم بابا ی ـینه*سـ و زانو به رمق کم ای
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 لبهایش کنار از خنده بودو نشسته کاناپه روی او جفت دقیقا
 . شد جدانمی دم یک

 :  گفت می هایش، فین فین همراه فروغ مامان

 . هست حواسم  گفتی ،شهبا حواست گفتم بهت چقدر» 

 شیرینی دختر سرم خیر! جمع حواس آقای بگیر تحویل بیا
 حاال شدم، حامله دخترم از زودتر خودم.دارم خونه  توی خورده
  نگاه فامیل و فک روی  توی چطوری

  

 چی رو زن مفت حرف و فضول های همسایه جواب و کنم
  «؟!بدم

 ضربه دست با میان در یکی و گفت می را ها  این فروغ مامان
 محمود بابا پای نصیب بعدی ی ضربه و زد می پایش به ای
 بریده را جمالتش که هایش فین فین همان با و شد می

 : گفت می کرد می بریده

  بدم چی  رو دامادم ی خانواده جواب.  بده مرگم خدا» 

 خاصم و عام ی مضحکه که مرد کنه چیکارت بگم خدا ؟!
 .  «همیش سالم چهل امسال ؟!کردی
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  کشیدکه فروغ مامان ابریشمی موهای به دستی پدرم

 ی خنده همان با و درخشید می را آن بین ای نقره تارهای
 : داد جواب لبهایش به شده دوخته

 و من برم اشکهات گلوله گلوله اون قربون ، من گیس چهل» 
  پریده ور ی بنفشه اون حاال جوونیم؟ هم هنوز تو

  

 اون از!  شه نمی پیری دلیل که دیم می شوهر زود داریم رو
 کردم، شرع خالف مگه  داره؟ دخلی چه مردم به گذشته
 .« نبود حواسم کردم خوب اصال.رسونه می خدا هم رو روزیش

 کردم می فکر موضوع این به مدت تمام بچگی عالم در من و
 بود می قسمت کدام به حواسش بایست می محمودم بابا که
  ؟!

 فروغ مامان برای مردم حرف که فهمیدم هم ار  نکته این البته
 . است اهمیت حائز کشیدن نفس برای هوا ی اندازه به

 سر فروغ مامان لبهای سمت محمودبه بابا هم بعد لحظه چند
 عایدم این از بیش و نیافت دوامی هایم فضولی اما کرد، خم
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 بیایم خودم به وتا شد کشیده بازویم ناگهان که چرا ، نشد
  دهانم روی دست چابک و تسچ البرز

  

 ی تیغه روی را اش اشاره انگشت سکوت عالمت به و گذاشت
 : کرد پچ پچ آهسته و قرارداد اش بینی

 ...! «هیش» 

 بودو شده اسیر انگشتانش میان من دست که درحالی سپس
 : گفت شوم، هایش قدم همراه کشاندتا می خود با

 در چرا ببینم وگب اصال ؟! واستادی گوش فال  گلی، مریم» 
  «؟! بازه حیاطتون

 جا این از بهتر جایی چه. نکشیدم بیرون دستش از را دستم
 آن به واهمه و ترس بی که بود کوهی اسمش همانند البرز ؟

 . دادم می تکیه

 بود امنی ی نقطه جوابم، بی سوالهای تمام برای ای دریچه
  تنها. هایم دلتنگی و ها ترس کردن پنهان برای
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 می صدا کامل را کند،نامم نوازشم خواست می وقتی که یکس
 .«  گلی مریم »گفت می و زد

 : فرزپرسیدم و وتر دادم تکان را سرم اطراف به

  «؟..!.چی یعنی گوش فال» 

 آهسته را ام اسبی دم موهای والبرز آمدیم بیرون خانه از
 . بست سرش پشت آهسته را حیاط در و کرد نوازش

 .«  نکرد فضولی یعنی» 

 خیره اش شده کوتاه تازه موهای به و ایستادم روبرویش
 و بود خوابیده هم روی بر نرم مشکی مخملی مثل که شدم
 دیگر سمت به را حرف سر نشوم توبیخ از بیش اینکه برای

 . پرسیدم ، بچرخاندم

  «سلمونی؟ بودی رفته» 

  

 اش تیغی تیغ و شده کوتاه تازه موهای به ای خنده تک با
 .  داد جواب و کشید یدست 
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 بلند موی خودم نمیاد،ولی خوشش بلند موهای از بابام آره،» 
 حاالهم. کنم می بلند رو موهام شدم که بزرگ. دارم دوست

 .« بخرم بستنی آیدا و تو برای بریم بیفت راه

 های شیطنت هاو فضولی و  کودکی خوش یاددوران به گلی
 . تنوش صفحه انتهای و زد لبخندی نهایتش بی

 امیر را خانه تغاری ته اسم مرحومش پدر یاد به محمود بابا» 
 دوست که فروغ  مامان آرزوی ترتیب این به و گذاشت علی

  آوا هم و هماهنگ هایش بچه اسم داشت

  

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

 ********** 

  

   «دوم فصل» 

 روی بر را خودکار رسید، که شخاطرات جای این به گلی
 تزیینی میخک گلهای به و کرد رها خاطراتش ی دفترچه
 بودند نشسته ردیف به سفالی های گلدان دورن که رنگارنگی

 . شد خیره



 
 

www.cafewriters.xyz Page 49 

  

 و تازگی از پر گلها این همانند برایش روزها آن هم هنوز
 حرف بزرگ  آمد، دنیا به بزرگ اسمش همانند البرز . بود طراوت

 . اندیشید می هم بزرگ و زد می

 به که ای گره تا بود رفته یادش ، کندن و دل و رفتن وقت اما
 . کند باز را بود زده او دل

 به همیشه که عادتی گذاشت، قلبش روی بر را دستش کف
 تا کرد دعا دل ته ته از گاه آن.داد می انجام دعا وقت

 . کرد نجوا لب زیر آهسته و برود آسمان به دعاهایش

 . «برگرده من به کن ،کاری ام معجزه یه منتظر خدایا،» 

 ما و نیافت مجالی  اما بگوید، بلند هم را آمینش خواست می
 زنگوله دیلینگ دیلینگ صدای دیگر، بار اش آمین و دعا بین
 . داد می آشنا یک آمدن از خبر که کرد هوشیارش ها،

  

 معوج و کج های دندان که هایی خنده و آیدا دیدن با
 بود، گذاشته نمایش به سخاوتمندانه را اش شده ارتدونسی
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 جای کیفش داخل و بست را خاطراتش دفتر العینی طرفه به
 . ایستاد سیخ رود نمی فرو تخته در که میخی مثل و داد

 خاله منهای که بلند چندان نه قامتی با بود دختری آیدا
 همان با.  بود او اصل برابر کپی فلور، خاله لب باالی گوشتی
 ای چانه و حالت بی کوتاه ابروهای و بادامی و ریز چشمان

 . بود کرده  خوش جا آن زیر به مالیم غبغبی که تیز نوک

 آنجایی از و بود نوپا و کوچک خیلی شرکت یک منشی آیدا
 می سر در را آن آرزوی و داشت شدن مدیر به وافری عشق که

  افتتاح تلگرامی گروه ،یک پروراند

  

 هم گروه مدیر و گذاشت خانوادگی گروه را گروه نام کردو
 .  شد خودش

 و روز تاریخ گویا تقویم مثل روز هر که فعال بسیار مدیری
 خانواده شامل کرد،که می اعالم گروه اعضای رابرای ماه و سال
 آقا بزرگ خواهر الهه عمه ی اضافه به جناق با دو هر ی

 بیوه ، زدند می صدا الی عمه را او درشت وریز شد می محمود
 البته و کرد می زندگی پسرش تنها با که مشربی خوش زن
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 استیکر برایش و داد می را آیدا جواب که بود کسی تنها
 ! فرستاد می ـل*بغـ و ـوس*بـ

 که! بود البرز هم تلگرام، در خانوادگی  گروه عضو ترین کار کم
 لساار  تسلیت یا تبریک پیام خاص مناسبتی به فقط ندرت، به
  و سالم ، خان محمود قول به و کرد می

  

 به بعدی سنگ شهاب با که رفت می البرز پرسی احوال
 . برسد دستشان

 معایب و محاسن از ای ملغمه انسانها تمامی بود معتقد گلی
 تا آیداکمی و ندارد وجود مطلق بد و وخوب هستند اخالقی
 ندهمان و بود می تر سنگین هایش ـسی*جنـ بد کف قسمتی
 آیدا زدند، می صدا «جون فلور »را او بزرگ و کوچک که مادرش

 بسته پشت از را مرحوم چرچیل دست سیاستمداری در هم
 و رفت می فرو اوز شهر جادوگر نقش در هم گاهی البته! بود

 ! بست می پشت از را ها بدجنس تمام دست
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 و لقی دهن لوای زیر محاسنش اما ، داشت هم محاسنی آیدا
 چنان آن است، ارتباط در زبان با که ای دومقوله ،نیبی دهن
  که شد، می نامریی گاه و رنگ کم

  

 امانت به او دل ی صندوچه در را دلش راز نداشت جرات کسی
 آیدا و گلی. کردند می احتیاط هم اش خانواده حتی و بگذارد

  مادرش،فلور مثل آیدا نداشتند، دیگر یک به شباهتی هیچ ،
 پوست گلی ولی ریز چشمانی با بود برنجی رشی ، سفید جون

. داشت خاصی گیرایی که مورب چشمانی با داشت گندمی
 هم قدری و سرتق گلی و کرد می رفتار مصلحت به آیدا

 . لجبازبود

  برق و زرق ظواهرو و نگر سطحی و بود صدا و سر پر آیدا

 صد چند پشتی الک مثل گلی ولی.  بود مهم بسیار برایش
 و کتاب خواندن به و خزید می خود تنهایی کال در ساله

 . برد می پناه خاطراتش نوشتن

 درس و تنبلی در و نبودند بیگانه هم با هم خیلی البته
 ! کردند می تایید را دیگر یک نخواندن
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 نشستند می ها تنبل شاگرد نیمکت روی خدا ی همیشه آنها
 . کردند می جان نوش آبدار گردنی پس و

 که نمراتی با سال هر و بود اثر بی آنها در تنبیه ی مقوله اما
 ناپلئونی نمره آن به ها تنبل بچه جماعت که یازده ، ده مرز از

 ! کرد نمی عبور ، گفتند می

 پیگیری البته صد و البرز ترس از دبیرستان آخر سال آیدا
 از یکی کاردانی  جون، نیازفلور و نذر و او مداوم اما تلفنی های

 و کرد بسنده سال دو همان به و شد قبول دولتی یدانشگاهها
 برای و بوسید و کرد راجمع دانشگاه و درس ی بقچه هم بعد

 ! گذاشت کنار را آن همیشه

 واقع پولی دانشگاه نخور درد به رشته یک کاردانی به هم گلی
 دو از بعد و داد رضایت تهران ی حومه های شهر از یکی در

  از بعد و کرد رها را دانشگاه و درس سال

  

 به سازی سفال و آرایی گل و آشپزی از اعم آموزشی ی کالسها
 . افتاد کار و کسب فکر
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 می قلقلکش نرم بودکه وقت ،خیلی کار و کسب فکر چند هر
 در رویاهایش رامیان آن نداشت بساط در پولی چون اما داد،
 باز گذشته، سال پدرش که این تا بود داشته نگه نمک آب

 دولت از خدمت سالهای سنوات عنوان به مبلغی شدو نشسته
 . کرد دریافت

 پیشنهاد درنگ بی. خواست می او که بود دقیقاچیزی واین
 این به تنها کرد، قبول هم پدرش و داد را فروشی گل اجاره
 . باشد جهاز تهیه فکر به خودش آمد در با که شرط

 . زد می موج آن در عدالت بودو ای منصفانه ی معامله خب

  

 مختصری فضای که خانوم گلی گلفروشی ترتیب این به
 و راهنمایی با نبود، بیشتر متری دوازده ای مغازه و داشت

 ید گل بازار در که پدرش ی خاله پسر ، خان اسدالل  مساعدت
 ولی خیابان در بود، کار این ی کشته کار و داشت طوالیی
 . شد افتتاح عصر

 .  بود اسدالل  عمو فامیل های بچه برای که ای فربه و چاق مرد
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 هم بر دومینو مثل را افکارش گلی ی شانه به ای ضربه با آیدا
 پاچه دست و هول باشند، کرده دنبالش که کسی مانند و زد

 گرفته سو دو از را شالش پر که حالی در سپس و داد سالمی
 بی داد، می تاب اطراف به پی در پی را آن بزن باد مثل و بود
 بطری و نشست صندلی تک روی و زد دور را پیشخوان فتعار 
  معدنی آب ی زده یخ

  

 جرعه چند الجرعه و برداشت ، کرد می تلق تلق آن ته یخی که
 : گفت و نوشید

 گاه آن!« باره می آتیش آسمون از شدم، خنک ، آخیش» 
 هم آن قاشق و بود شدن آب حال در که را ای میوه بستنی
  می لق آن ونرد حال در پارویی مثل

 : پرسید ، داد تکان اطراف به ریز را سرش و برداشت را ، خورد

   «؟..چطوری» 

 ********** 
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 ویالن راکه کشش سر و ـان*عـریـ های چتری کنان خنده گلی
 داد هول عقب به را بودند آمده بیرون شال زیر از سرگردان و
 . ببیند بهتر را او تا

 روز موقع این.هستم هم من اومد یادت عجب چه سالم،» 
  «؟!باشی کار سر اآلن نباید مگه ؟ کنی می چیکار جا این

 را بستنی ـذت*لـ با چنان آن و بود راه به ملوچش و ملچ آیدا
 ! شد آب پر گلی دهان آگاه خود نا که خورد می

 جمع رو پالت و پخش حواس اگه. گرفتم مرخصی روز چند» 
 جا تازه های خبر از!  گذاشتی نمی جا رو موبایلت و کردی می
 به فروغ خاله و گذاشتم پیغام برات گروه توی! موندی نمی
 : گفت و داد جواب تو جای

 . «گذاشتی جا رو موبایلت» 

  

 و ساعت پنج فقط آیدا ، کرد باریک قدری را موربش چشمان
 بزرگی احساس او به نسبت عجیب ولی بود بزرگتر او از نیم
 لحنش و رفتار از خدا ی همیشه یرگ بز حس این و کرد می
 ! بود ریز سر
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 بود صورتش زیبای جزء تنها که را فرومش خوش لبهای آیدا
 آنها چسبناکی تا کرد تر را آنها زبان سر با و فشرد هم روی را
 هم از را او افکار بند گلی ی شانه به ای ضربه با و کند کم را

 .  گسست

 ...  «نیکوی ،یونیک اول دسته دارم برات خبر» 

 کنجکاوی اما ، داد پر را هایش نگرانی آیدا لب روی های خنده
 را شالش که حالی در و نشست دلش پر چنگولی چهار و سمج
 از زده هیجان آیدا و کرد نگاهش منتظر و کرد می بسته و باز

  را دستهایش ، برخاست جای

  

 بود شده براق خوشی از چشمانش که حالی در و کوبید هم بر
 : تفگ

 .« برگشت ازکویت البرز» 

 خوشی از هم بعد و کرد روشن را دلش درخشان نوری مثل خبر
 را جفتش که عشقی مرغ مثل درست. انداخت تالطم به را آن

 سو آن سو این زنان پر و بال او برای و ببیند قفس از بیرون
 . برود
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 لق دهان ی آیدا از را آن اما! بود گفتنی نا اشتیاقش وصف
 ، کرد می مرتب را پیشخوان روی که حالی در و کرد پنهان
 .  داد جواب

 درگیر که آیدا «؟ برگشت کی روشن، چشمتون سالمتی، به» 
 سر هورتی با را شده آب بستنی مانده ته بود، اش بستنی
 : داد جواب و کشید

  

 راست یه امام فرودگاه از و نموند تهران البته صبح، امروز» 
  کرد اصرار جون فلور هم درچق هر.  اصفهان رفت

 نرفت خرجش به شده ذره یه برات دلم ببینمت بیا پا نوک یه
 بره باید و  داره کار: »گفت و ایستاد پا لنگه یه!  نرفت که

 رو چمدونمون ما که شد این. «بیاد تونه نمی و اصفهان
 البرز ی خونه روز چند اصفهان بریم شد قرار و بستیم
 .« بمونیم

.  رفت هوا به و شد بخار آبی قطره مثل یشاه خوشی تمام
 خبر این از اش ولوچه کردلب می سعی که حالی در سپس
 : پرسید ، نباشد آویزان



 
 

www.cafewriters.xyz Page 59 

  «؟ خوبه البرز حال» 

 از و نیست خوب جون فلور حال ، خوبه البرز حال بابا، آره» 
 . «اصفهان بره گرفته ویرش اومده البرز فهمیده که صبح

  

 ادامه و داد تاب طراف به بزن باد حالت به را دستش سپس
 :  داد،

 و گرد چه بابام و جون فلور بین صبح، دونی نمی..اوه ، اوه» 
 میاد شانش کسر! الدنگ پسر گفت، می بابام! شد پا به خاکی
 خوای می تو وقت اون ، ببینه رو خونوادش بیاد پا توک یه
 برای ، دارم مجاز تعمیرگاه خودم من وقتی اصال! اصفهان بری
 هم قالشون و قیل ته ؟ کنه می کار غریبه برای من پسر چی
 داداش به وقتی ، بریم اتوبوس با جون فلور و من شد قرار

 گلفروشی درگیر که گلی: »گفت اصفهان میاییم داریم گفتم
. «بیایید خان محمود و فروغ خاله با ولی بیاد تونه نمی و

 من فروغ خاله و مبری شما ماشین با کنم،قرارشد اش خالصه
  بهت رو خبر این و بدم بهت رو موبایلت تا فرستاد رو
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 .« افتیم می راه بعدناهار که بببند رو مغازه بگم و برسونم

 را او های وراجی دیگر و رفت وا آیدا دست در بستنی مثل
 می خوبی به او. بود واضح البرز ی زیرکانه پیام. شنید نمی

 تنگ کاست، و کم بی لق دهان آیدای را پیامش که دانست
 . گذارد می او دل

 این تمام مانند بود، رانده خود از را او زبانی بی زبان با هم باز
 البرز فرار و رفتن چند هر.بود متفاوت فرارش شکل فقط سالها،
 ،همانند بود محال اما بود، شده عادت گلی برا زدن پلک مانند
 جز بگوید؟ نستتوا می چه.کند فراموش را او کشیدن نفس
 جای همانند ، کننده کالفه دردی.« بگذرد  خوش»  که این

 پس را برهمش و درهم افکار. آورد درد به را دلش زنبور نیش
  کرد سعی و زد

  

 اعصابش به عمیق نفسی با و نیاندازد تا و  تک از را خودش
 .  شد مسلط
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 و هستم هام گلدون و گل  درگیر که من میگه، البرزراست» 
 شما. بیام شما با و کنم رها خودش امان به و مغازه تونم نمی
 ... «تماشا هم و فال هم!  این از بهتر چی ، بگذره خوش برید

  ماندو تمام نیمه و کرد گیر هایش بغض میان اش جمله

 های گفتگو و درونی پایان بی های کشمکش این از فرار برای
 دو خدا لطف به که و داشت ناجی یک به نیاز فقط ذهنی،
 . شدند او ناجی و رسیدند راه گرد از مشتری

 ********** 

  

  

 و رفت و کرد جمع را قالش و قیل بساط ، صدا و سر پر آیدای
 جوابش، بی های تلفن و فروغ مامان های پیام سیل ماند او

 سفر این تکلیف و گشت می بر خانه به باید نداشت ای چاره
 می خانه به رفتن از لبق اما.  کرد می روشن را ناخواسته
 بستنی و «آقا حسین» دردسرش پر همسایه تکلیف بایست
 کرد جمع را اش اراده تمام و کرد  می روشن را اش مجانی های
 .  شد راهی فروشی بستنی سمت به مغازه، بستن از بعد به و
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  با که بود وشکالت وانیل عطر از پر فروشی بستنی هوای

 گلی سر در و چرخید می سو آن و سو این به کولر باد خنکای
 . وزید می سو آن سو این به تالطم پر جدل هوای و آب ، هم

  

 حریف و چرخاند می سر باالی شمشیر که هایی جدل همان از
 ! طلبد می

 بستنی این صاحب دین زیر از زودتر چه هر خواست می دلش
 داشت یقین که مجانی های بستنی. شود خالص فروشی
. است خوابیده آن پشت نامعقولی یا معقول ای خواسته
 الطاف این پشت دادو می خرج به وسواس زیادی هم شاید
 محترمانه خواستگاری به نهایت در و نداشت وجود بدی نیت
 ! بود دردسر برایش هم باز البته که شد می منتهی ای

 دختر آن از دیگر حاال.  داشت  را خودش های قانون گلی
 به و کشید می سرک ای سنبه و سوراخ هر در که بازیگوش

 . نبود خبری ، کرد می اعتماد همه
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 حد. نکند اعتماد راحتی به مذکر جنس که بود، قانون یک این
  این از و دانست می خوب هم را مرزش و

  

 بود،بیزار پنهان دلیلی آن پشت یقنا که مذکر جنس الطاف
  بود

 خدا رضای محض که دارید سراغ را ای گربه کدام آخر خب
 بستنی ی گربه این دانست می گلی و!  کند شکار موش
 . نیست مستثنی قاعده این از فروش

 مقابل را خود که شد می پیش و پس ها فکرها این در
 . دید مغازه صندوق

 از چنان  مغازه، خوان پیش سوی اوآن دیدن با آقا حسین
 به نیاز که در لوالی همانند زانوهایش که برخاست جایش

 هم زبانش! آمد در صدا به تق تق باشند داشته کاری غنور
 . افتاد پته ، تته به و کرد گم را پایش و دست

 . «خدمتم در ، اومدید خوش خانوم، گلی سالم» 

  

 . بود بلد خوب هم را زبانی چرب ی قاعده ، سیبیلو گریه این
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 ده ی شده تا اسکناس تا دو اش کرده عرق مشتهای میان از
 و گذاشت ای شیشه پیشخوان روی و آورد بیرون انیتوم هزار
 ، باشد دیگر سمت به نگاهش کرد می سعی که حالی در

 هم در هایی سگرمه با و گذاشت پاسخ بی را  سالمش جواب
 : گفت آهسته،

 کنید لطف گذشته، روز دو و امروز بستنی پول هم این» 
 .« نفرستید بستنی برام دیگه

 به ، نداشت را تیز و تند و خشک دبرخور  این انتظار که حسین
 پر ابروهای که چنان آن. خورد بر هم اش مردانه غرور و مرام

 که چشمانی با و کوتاه تاملی از بعد خورد تا هم در وپیمانش
 سپس ، انداخت گلی به سرسری نگاه بود، حیا به مأخوذ
 مغازه های مشتری به و چرخاند اطراف به را هایش مردمک

 بود هایشان میوه وآب بستنی پی حواسشان که  کرد نگاه اش
 .  پایید می را آن زیرکی زیر رحیم میان این در فقط و

 ی گوشه به را آن و برداشت را مشتاقش های چشم سپس
 : ،گفت گلی روبه مودبانه اما سرد لحنی با چسباند پیشخوان

 لطفا ، کنن گیرتون نمک که نداشت نمک ها، بستنی» 
 :  داد جواب درنگ بی گلی.« دبرداری رو پولتون
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 لطفتون گیر نمک خوام نمی! نداشت نمک هاتون بستنی» 
 ، نداره خوبیت همسایگی عالم توی گذشته اون از. بشم

 ، گلی جوابی حاضر.« رونکنید  کار این دیگه کنم می خواهش
 در هنوز که دلش از قسمت آن و خواند را حسین دل ی فاتحه
 گلی شمشیر همچون زبان با زد می پا و دست تردید و شک
 و قند چه هم آن ، شد آب نبات و قند هم دلش ته و فتح
 ! بستنی تراز وشیرین تر و نرم حتی!  نباتی

 وگذار گشت اوبه با رویاهایش در که بود دختری همان این
 و قد ی بچه چند همراه را او کوچکش ی خانه در و رفت می
 . دید می قد نیم

 :  داد جواب کردو خم امتر اح ی نشانه به را سرش

 .« شه نمی تکرار  دیگه شماست، با حق بله» 

  پا ی پاشنه روی زدنی هم بر وچشم نکرد صبر دیگر گلی

 با را آقا حسین و رفت خروجی در طرف به باد چون و چرخید
 ! گذاشت تنها رنگی رویاهایی البته و لبش کنج لبخند یک

 ********** 
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 مانده باز تمساح همچون دهانش که چمدان به ، حسرت با
 از پر آهی با و شد خیره بلعید می یک به یک را ها لباس بودو

 و داد جای اس ـینه*سـ درون را کوسن و زد چمباتمه! حسرت
 ماتم و خیره نگاه بند فروغ، مامان لطیف و نرم صدای ناگهان

 . کرد قیچی بود، متصل ها لباس به زل زل که را او ی زده

 جامون کم یه ، بریم پاشو خوب ؟! دختر کنی می لج چرا» 
! نیست بیشتر که ساعت پنج ، چهار ولی ، شه می تنگ

 از.کنیم نمی پیدا بهتر فرصت این ،از گذره می خوش عوضش
  دیگه ماه یه و جدیدیش کار سر میره بابات آینده ی هفته
  «...سفر بریم تونیم نمی و شه می باز علی امیر ی مدرسه هم

  

 ها چمدان کنار که کرد نگاه گلی به و ایستاد خانوم غفرو
 زده زل خیره خیره هم بر هم در های لباس به و زده چمباتمه

 .  بود

 بیا ؟!کنی می دل دل چرا.برم ات خیره چشمای اون قربون» 
 سفر یه هم تماشا، هم فال هم ، ها قدیمی قول به.  بریم
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 می سال دو از بعد رو البرز اینکه هم ریم، می جمعی دسته
 دست سپارمش می نباش، هم گلفروشی نگران ،.بینیم
 بر تو تا باشه هات گلدون و گل به حواسش تا خان اسدالل 
 !  نیست که غریبه گردی،

 .  «فامیله باالخره

 حسرتش، و آه کرد، می تعریف بیشتر چه هر فروغ مامان
 . بود کرده را چیز همه فکر او. شد می تر عمیق

 . داشت البرز های لجبازی برای هم ای  رهچا کاش ای

  

 را آن و کرد خالی زبان بی کوسن سر بر را اش لج و حرص تمام
 زانو زده چمباتمه حالت همان به و کرد پرتاب ای گوشه به

 محکم نچی هایش، لجبازی از شرمنده گرفت، ـل*بغـ را هایش
 . انداخت باال سری و گفت لب زیر داری صدا و

 دوسال عید همان. بگذارد البرز ی خانه به پا ردیگ بود محال
 . کرد می کفایت هم بعدش نسل هفتاد برای پیش
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.  داد می آزارش هم هنوز کهنه زخم یک مثل که سفری تلخی
 اش نیش درد اما کند می پرواز که زنبوری مثل درست

 . ماند می جای بر پوست در همچنان

 نادیده و کرد خرجش محلی بی چنان آگاهانه البرز که سفری
 یک بودند، اصفهان که روزی پنج مدت تمام که گرفت اش

  تنیس توپ یک قاعده به لعنتی بغض

  

 یک ماری، زهر سفر این ارمغان و نشست گلویش میان جایی
 دچار کرد می فکر که چنان آن. بود جانانه ماخوردگی سر

 . بیند نمی را سالمتی روی هرگز دیگر و شده البرز ابدی نفرین

 از کالفه خانوم وفروغ کرد می سیر روزها آن خاطرات در گلی
 را آن و کرد مچاله را دستش درون تیشرت گلی های لجبازی

 وبا برخاست جایش از ، کرد پرتاب شده تا های لباس روی به
 : گفت ، ترشرویی

 نمی بابات میگم، بهت اآلن از دارم نمیای، که جهنم به» 
 .« گردیم بر ما تا بنفشه ی خونه یرب باید و بمونی تنها گذاره
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 زیر کنان شکوایه رفت، می حیاط سمت به که حالی در سپس
 . کرد خودزمزمه با لب

  

 و شده پنیر و  کارد حکایت تا دو شما چراحکایت دونم نمی» 
 افتخار باعث البرز خدا به ؟! دارید رو همدیگه ندیدن چشم
 داشته ای لهخا پسر همچون که این آرزوشون همه ، فامیله
 .  باشن

 .«  کنی می فرار ازش تو وقت اون

  اما. بود آرزویش کودکی همان از البرز داشتن بله

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

 ها خاله دختر و ها خاله پسر به ربطی بودو بسته آسمانها
 ! نداشت

 شکل مربع ی پنجره سمت به را ماتش نگاه خاموش،  زبانی با
 دید را علی امیر و چرخاند شد می باز حیاط به رو که پذیرایی

 که بود او آن از دنیا.  کرد می تمرین پایی رو توپش با که
 ته یعنی محله فوتبال تیم در عضویت کرد، می تصور

 ! اقبالی خوش و خوشبختی
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 تمام هم او و کرد پا به را اش ابری های دمپایی خانوم فروغ
 که زبانش بی توپ و بینوا علی امیر سر بر را اش دلی و دق
 . کرد خالی کوبید، می زمین بر را آن تاپ تاپ

 بوی  حموم، برو بیا آفتاب تیغ زیر کردن تاپ تاپ جای به» 
 !«  بچه گرفتی سوخته سیم

 دانه به دستی و پرید پایین و باال کنان ورجه ورجه علی امیر
  اش یپیشان  روی بر نشسته عرق درشت های

 می شره هم هایش چشم از که ذوقی و خوشحالی با کشیدو
 می پایین و باال دستش کف درون را توپ که حالی در ، کرد

 : گفت انداخت،

 که حاال.بشم آماده باید داریم مسابقه دیگه روز بیست» 
  «میاد؟ مسابقه دیدن برای هم اون حتما برگشته خان البرز

  

 و داد هول بغلش زیر به را توپ حرفهایش تایید برای سپس
 . ایستاد مادرش به رو

  «؟....مامان نه مگه» 
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 از و کشید شکنش و چین پر دامن پر به دستی خانوم فروغ
 . داد آن به تابی گرما

! کنی هالک رو خودت خواد نمی ولی.  میاد آره برم قربونت» 
 دسته ، محلی تیم یه ؟!نشدی عضو که ملی تیم توی

 !« چندمه

 جزء هم محبوبش ی خاله پسر که این از خوش سر لیامیرع
 گرفت سر از را توپش تاپ و تاپ باز بود، خواهد ها تماشاچی

 آفتاب نور زیر درشتش های دندان و خندید می  که درحالی و
 : پرسید درخشید می

  «میریم؟ کی ، فروغ مامان» 

  

 :  داد جواب درهم های سگرمه و تلخ اوقاتی با خانوم فروغ

 می راه و خوریم می ناهار بیاد بیرون از بابات که ینمه» 
 می هم رو اون راه سر و نمیاد ات ورپریده آبجی. افتیم

 .«  بنفشه دست سپرمش
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 چرخانده ساختمان سمت به را سرش که حالی در خانوم فروغ
 گلی شود مطمئن تا گفت بلند صدایی با را آخرش جمله بود
 .  شنود می را آن هم

 *** 

 می ثبت کاغذ دل در و نویسند می را خاطراتشان که یآنهای 
 از را شان زندگی ی لحظه به لحظه خواهد نمی ،دلشان کنند
 و روزگار الی البه زمان، گذر با را شان خاطرات و ببرند یاد

 ی صندوچه این به هرزگاهی آنها کنند، گم هایش مشغله
  تا زنند می سری خاطرات

  

 تا نویسم می  را خاطراتم من اما ، دکنن تازه را ها گذشته یاد
 رویایی که خیالی همدمی با ساده دل درد یک ، شوم سبک
 . نیست بیش

»  گویم می چیست؟ دنیا کار ترین سخت بپرسند من از اگر
 یکی او دل با دلت ی قواره که کسی« .  همدم کردن پیدا
 . باشد
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 مجنون و شد نمی کن کوه فرهاد که بود آسان عشق اگر اصال
 عاشق ادای که هستند بلد همه!... بیابان و کوه ی آواره

 طرف از و شوند عاشق طرف یک از و بیاوردند در را جماعت
 ! فارغ دیگر

 فارغ نشده عاشق که سیامک و بنفشه خواهرم مثل درست
 کارد حکایت شدند و نرسید هم سال به شان عشق عمر! شدند

  بین تیشه و اره که نیست روزی و پنیر و

  

 همیشه هم شمشیرشان البته صد و! نشود بدل و رد شان
 ! است آخته یکدیگر برای

 بچه یک و شد منجر سقط به که تابارداری دو پای ،اگر شاید و
 از بیشتر ای هفته چند که فسقلی راهی تو یک و ساله پنج ی

 هم از ها این از پیش نبود،خیلی میان در گذرد، نمی عمرش
 . بودند شده جدا

  گذر در وگرنه ، ندارد ریشه و اصالت آنها میان قعش خب

 قیمتی و شد می افتاده جا ، کهنه نی*نوشید یک مثل زمان
 . شود ثابت آن اصالت تا طلبد می کهنگی عشق.  شد می
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 باشد، آویخته ـوس*هـ داربست روی بر انگور مثل که عشقی
 و است تر متزلزل هم باد در شمعی شعله از هایش پایه

 داربست همین روی بر را عشقشان ی میوه سیامک و بنفشه
 . بودند آویخته

  

 به هایشان دعوا و ها قهر چرا! ام مانده متعجب فقط
 !  کند نمی سرایت تختخوابشان

  «؟! نخوابیدی هنوز» 

 به اتاق در الی از را سرش که بنفشه وار وچ پچ و ریز صدای با
 و هول باشند، گرفته را مچش که دزدی ،مثل بود چپانده داخل
 اش تیره های مردمک و بست را خاطراتش دفتر پاچه دست

 . چرخید او سمت به

 ********** 

  

 خوابی بی برای تا بود جمله همین منتظر دقیقا ، بنفشه
  خدا از! کند پیدا گلی حرفی کم به صحبتی هم هایش
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 از را اش تپلی و گرد هیکل آهسته و نرم تعارف بی خواسته
 همان به و ایستاد او به رو قد وتمام آورد رونیب در الی

  با ، بست سرش پشت هم را اتاق در آهستگی

 اتاق کنج صندلی تک روی کرد، می فس فس که هایی نفس
 : گفت ، انداخت باال سری او جواب در و نشست

 یه تو پیش بیام ،گفتم برد نمی ،خوابم نداشتم کاری نه» 
! بخوابم گذاره نمی مکسیا های خرناس. کنیم اختالط کم

 کرده گیر سرباالیی توی که گازی  موتور مثل درست ماشاالل 
 .« کنه می پت پت و زنه می ریپ باشه

 از پقی صدای با ای شیشه نوشابه تشک هماننده ، خنده
 عشق قوانین به هم را قانون این باید خوب.شد جدا لبهایش
  کرد می اضافه

  

 پر رفته رفته معشوق معایب شود، می رنگ کم که عشق» 
 .  «شود می رنگتر

 قدری آن با و برد فرو موهایش میان را خودکارش انتهای
 . خاراند را سرش پوست
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  و بود غافل کالم قدرت از که بود این مشکلش بنفشه

 و محبت پر لبخنده یک یا ساده، نوازش یک که دانست نمی
  می زوج، دو میان ی ـطه رابـ در قضاوت بدون ی شنوا گوش

 . بکند تواندمعجزه

 لبهایش از آن شیرینی و خنده آثار تا فشرد هم بر را لبهایش
 . شود پاک

 سر اس، خسته خدا بنده کنی؟ می قلقی بد قدر این چرا» 
 شرایطش و ها خستگی با کم یه! زد می چرت داشت شام میز
 کردید عروسی ساله ده کنه، تالفی هم اون وقتش به تا بیا را
  و جنگ با رو ماهش شش و سال نه و

  

 بچه کردید فرصت کی موندم فقط! کردید طی جدال
  «؟!داربشید

 لب زیر هم ادبی بی و کرد نازک برایش چشمی پشت بنفشه
 دلش باب که حرفی شنیدن توان جایی آن از سپس. گفت
 به را حرف و بست آن پشت هم کشیدی ایش نداشت، را نبود

 . چرخاند دیگر سمت
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 همین ،برای کنه می قارقار هم کولر.  نداره پنجره اتاق این» 
 اتاق توی بیا شی می اذیت اگه. کرد خاموشش سیامک
 .« بخواب مهتاب

 به و گرفت را لباسش ی ،یقه گرما از و گفت را این بنفشه
 کرده دم هوای تا داد تاب پیش و پس به را آن بزن باد حالت

 . کند تعدیل قدری را اتاق ی

 همراشون که بود دلخور ، زدم حرف مامان با پیش ربع یه» 
  پیمون و پر همه برای البرز گفت می. نرفتی

  

  برای انگاری جون، فلور و آیدا ،مخصوصا آورده سوغاتی

 .« گذاشته کنار شال یه هم تو

 و بارید، می ورویش سر از اجبار که البرز های سوغاتی این از
 دندان با و زد کجی لبخند.بود بیزار داد، می تکلیف رفع بوی
 : گفت ، شد قفل های

 !«  کشیده زحمت» 

  شده باریک چشمانی با ، او تلخ لبخند دیدن با بنفشه
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 و آورد زبان بر را چرخید می وار دایره سرش درون که ،فکری
 : پرسید ای حرفه بازجوی یک همانند

 ، سیامک و من عروسی از بعد چرا ؟ سواله برام هم هنوز» 
 خدا ی همیشه یادمه ؟ شد شکراب البرز و تو ی میونه
 هر ، کردید می پچ پچ مدام و بود همدیگه الک توی سرتون

 و بود مواظبت جا همه البرز!  بود راه به هم وکرکرتون هر
  خان ایرج از تو جای به بارهم چند یه حتی

  

 شما وقتی کردم می فکر همیشه من راستش. خورد کتک
 ی سایه حاال ولی. کنید سیعرو هم با بشید بزرگ دوتا

 !« زنید می تیر با رو همدیگه

 زیر خاکستری مثل دلش ته  مگوی، راز آن به رسید هم باز
 لبخندش پشت را آن سوزش اما افتاد، ولز و جلز به آتش
 : داد جواب زیرکی با و کرد پنهان

 سال چند و کردی شوهر که تو. نکن درست داستان خود بی» 
 . شوهرت ی نوادهاخ پیش شهرستان رفتی
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 بعد ؟ نه یا بودیم خوب هم با ما ببینی که نبودی جا این پس
 کمک شدم من و آورد دنیا به رو علی امیر مامان که هم

 که احیانا ثانی در. شدم دور البرز از ناچار به و مامان دست
 مثل تونیم نمی و شدیم بزرگ دیگه البرز و من نرفته یادت
 بچه وقتها اون. بریم باال هم کول و سر از هامون بچگی
  بود یکی هامون سلیقه و بودیم

  

 اگه البرز. کرده فرق هامون سلیقه و شدیم بزرگ حاال ولی
 ربطی و خان ایرج بلبل و گل اخالق خاطر به نمیاد تهران زیاد
 نمی که فروشی گل هم من نرفتم اصفهان دلیل.  نداره من به

 .« کنم رهاش خودش امان به تونستم

 افسار قلب تپش تا بلعید هوا ای جرعه کرد تازه نفسی یلگ
 داشت سعی که حالی در سپس و کند رام را اش گسیخته

 آهسته صدایی با را اش جمله آخرین دهد، نشان آرام را خود
 . کرد بیان تر

 !  نگشته بر که مریخ ی کره سفره از گذشته، اون از» 
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 سالمتی به هم حاال ، کویت بود رفته کاری ماموریت برای
 .  «برگشته

 اما. نکرد اغنا را بنفشه کنجکاوی حس ، گلی شده قطار دالیل
  جوابش بی های سوال تمام انتهای ناچار به

  

 داد تکیه زانو روی بر را دستهایش سپس گذاشت، نقطه یک
 صندلی روی کرداز می خس خس آن ته که نفسی با و

 پاشنه روی شود جخار اتاق در از که آن از پیش ،اما برخاست
 : چرخید گلی سمت به پا ی

 چی هر ولی ؟!افتاده اتفاقی چه دوتا شما بین دونم نمی» 
 نصیب که حیفه داره، رو ارزشش البرز بیا، کوتاه تو هست
 .« بشه غریبه

 شد می پیدا هم کسی کاش ای. آمد بر نهادش از سردی آه
 تک تک که کسی! خواند می البرز گوش به را ها نصیحت این

 ،حاال بود می او آرامش باعث اش کودکی های لحظه
 . است ربوده دلش از را آرامش که سالهاست
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 در و پرید قالبی عطری ی رایحه مثل خوبش حال و حس تمام
  کش حوصله بی. رفت هوا به و شد دود دم

  

 پشتش و گذاشت بالشت روی را سرش و کرد باز را موهایش
 . کرد بنفشه به را

  باز نیمه هم رو در و کن خاموش رو چراغ ،ریمی داری» 

 .«  خیر به شب بگذار،

 به آهسته گامهایی با سپش.بود اوگفته که کرد همان بنفشه
 . رفت سیامک با مشترکش اتاق سمت

 *** 

 رابه کلید اصفهان ، شمسی هشت و نود سال مرداد دهم البرز
 را یشها چمدان ورودی، در شدن باز با و چرخاند قفل در نرمی
  آلود خاک سرامیک روی کنان قرقر

  

 پذیرایی وسط همان را آن و برد داخل به کشان کشان خانه
 . کرد رها
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 نیم و سال یک از بعد که بود چیزی اولین ماندگی و نم بوی
 برای اش خسته پاهای.آمد استقبالش به خانه از دوری

 های مردمک و کردند می دل دل کنان زوق زوق نشستن
 . التماس خواب ساعت چند برای هم اش خسته

 بی دادو چرخی اش خانه کوچک سالن در را اش خسته نگاه
 روی بر را اش خستگی تمام ، بالتکلیف های چمدان به اعتنا
  رنگ که کرد هوار تلویزیون روبروی راحتی مبل

 . بود شده مدفون غبار و گرد و دود الیه یک زیر آن شیری

 چرمش کمربند کردن باز آرامش، به رسیدن برای گام اولین
 میز روی بر اش خسته پاهایش کردن دراز ، گام دومین و بود
 میز روی به خانه کلید ودسته موبایل کردن پرت آخر گام و

 . بود  مبل کنار کوچک

 «جون فلور »مادرش اگر شد، می هم تر تکمیل آرامشش البته
 ! شود خشک تنش به سفر عرق  تا داد می اجازه

 و داد تکیه مبل ی لبه به را سرش.  کرد می رشلگیغاف بعد
 . نشست لبش روی جان بی لبخندی و بست را هایش پلک
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 خروس  قوقول، قوقولی از تر زود جون فلور که داشت یقین
 محض به را او بتواند تا بود شده بیدار خواب از همسایه
 مژده تعارف بدون و کند شکار امام فرودگاه به رسیدن

 . بدهد را آمدنشان

 گویی آمد خوش و پرسی احوال و سالم یک با که گفتگویی
 تابستان و رفته سر شان حوصله که این و شد شروع ساده
 های صدقه قربان به عاقبت و اند نرفته مسافرت اصال امسال
 سرش ازفرق که هایی صدقه قربان. کرد پیدا خاتمه آبدار
 . آمد می در تهش از و شد می شروع

 تنگ همه برای دلش. شد تر وسیع قدری و دمآ کش لبخندش
 علی امیر تا گرفته عصبانیش همیشه پدر بود،از شده

  کوچکترین که سیامک و بنفشه دختر مهتاب و بازیگوش
 همان.  بود گلی تنگ دل همه از بیش و بودند خانواده عضو
 در مرغی همچون دیدنش برای دل که ای ممنوعه سرخ سیب
 . زد می پر و بال قفس

 ********** 
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 هر باشد، شده طوفان اسیر که هراسان مرغی همانند مغزش
 . نشست می ای شاخه روی دم

 و بهانه با که سالهایی تمام برد، گذشته به را او اول ی شاخه
 با متر چند که درختی کوچه و خودش از. کرد فرار بهانه بی

 . داشت فاصله آهن راه میدان

 از آویخته سنگ تا دو لثم که شومی و سیاه دوچشم از
 در گره گره هایش نفس.کرد می جاتعقیبش همه آسمان

 سیاه خاطرات ی چاله سیاه در هم باز. شد مچاله اش ـینه*سـ
 سر از وچینی فشرد هم بر را هایش ،پلک بود افتاده

 در که آن از وپیش انداخت جا چشمش ی گوشه ناخوشایندی
 . آمد بیرون نآ از سنگین نفسی با رود فرو آن مرداب

 . نشست دیگری ی شاخه روی ذهنش ،مرغ بعد دمی

  از گلی اسم انگیزبه دل نسیمی که دلخواه  ای شاخه

  

  نوازش را اش اندیشه برگهای و شاخه و کرد می گذر آن روی
 . داد می
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 هوایی را تابش بی دل چنان همیشه از تر رنگ پر ، گلی فکر
 می پرواز او سمت به افکارش مدام اراده بی که  بود کرده اش
  می او مورب چشمان کنار کردو

 اسبی دم سیاه کش یک با خدا همیشه که موهایی و نشست
 . کرد می جمع سرش پشت

 متمادی ی ها ساعت ، شود خسته که آن بی توانست می
 تلفن متصل زنگ اما.کند فکر گلی به و بنشیند شاخه آن روی

 نیم سختی به. کند پرواز هم شاخه آن از شد سبب همراهش
 که آن بی و کرد باز نیمه را ترش خسته های پلک و شد خیز

 .  کرد نگاه آن ی صفحه به بردارد را موبایلش

  

 را هایش وچشم زد تکیه مبل به هم ،بازم آیدا عکس دیدن با
 . بست

 بود،محال رفته یغما به توانش و تاب تمام خستگی از که حاال
 . بسپارد او نشدنی تمام یها وراجی به را هایش گوش بود،

 با صبح ی مکالمه سراغ به ذهنش بازیگوش مرغ بار این
  هیچ هنوز آورد یادش به گـه گفتگویی. رفت مادرش
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 گیری غافل و مادرش ی صدقه قربان میان و نکرده تغییر چیز
 می هم را آیدا صدای بود، نیامده بیرون آن شوک از هنوز که

 فریاد زده شتاب و عجول هیجان، پر همیشه مثل که شنید
 : زد می

 وای اسپیکره، روی تلفن. جام  این هم من ، داداش سالم» 
  از خدا به!  گردی می بر داری نمیشه باورم داداش

  

. زد زنگ زود جون فلور شد خوب.شدم مرگ ذوق خوشحالی
 گوشه لبخندی.« رومیدم برگشتنت خبر تلگرام گروه توی اآلن
 خبر وباد برق از تر زود آیدا بود نمطمئ. داد چین را لبش ی

 . رساند می فامیل اهل ی همه گوش به را او برگشتن

 هیجان و مادرش نشدنی تمام های صدقه قربان میان
 که که شنید می هم را پدرش صدای آیدا، صدای در خوابیده

 .  بود انداخته سرش روی را ،صدایش تنگ وخلقی غرولند با

 ، نداره برت خیال ؟! دوختی و یردب   خودت ی واسه بازم چیه» 
 تا چهار امان به رو تعمیرگاه تونم نمی. نمیام جا هیچ من

 اصفهان بیام هلک و هلک و بسپرم غیلی، جیز شاگرد جوجه
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 برات دلش ات شازده اگه! درک به من اصال شازده، دیدن
   شده، تنگ خواهرش و مامان

  

 کردم بزرگ پسر سرم خیر.  خونه بیاد پا توک یه بده افتخاره
 آقا ، شده مهندس آقا که حاال دادم یادش رو کار فن و فوت و

 .« بگیره دستش آچار میاد کسرشأنش

قار مثل پدرش ی کشیده نچ صدی  اعصایش روی بر نجاری م 
 . انداخت عمیق خطی

 که مسافرانی و امام فرودگاه هیاهوی میان که چنان آن
 گشتند، می باز نهخا به سالنه سالنه و رفتند می شتابان
 برهم را هایش پلک و کرد تر دور قدر گوشش از را گوشی
 . فشرد

 . تاخت می او اعصاب بر امان بی همچنان پدرش

 تا بگو قرشمالت شازده اون ،به نپیچ نسخه من برای خود بی» 
 اون اون و جوقم ور این ما نزنه آچار خودم وردست و برنگرده

 . «جوق ور
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 ی خونه توی فهمیدن هم ها همسایه ییماپ بیار رو صدات» 
  اتوبوس با آیدا و من نیست، تو به نیازی اصال.  خبره چه ما

  «بچزون غاز و جا این بمون هم تو ریم می

 این ولی نداشت را قرمز فرش انتظار! نظیری بی استقبال چه
 زیاد خیلی هم رسیده راه از تازه مسافره یک برای تلخی همه
 .  بود

 گری هوچی و قلدری با که که نمایی نخ و ی دهپوسی بحث
 رسید می اتمام به مادرش اشکهای با شدو می شروع پدرش
 تبدیل درمان و درست جدل یک به تا رفت می رفاته رفته
 . شود

 از کشید می خود دنبال به قرقر را هایش چمدان که درحالی
 را صدایش.  آمد بیرون فرودگاه آمده و رفت پر و شلوغ سالن
 . کرد تر آهسته قدری

  

 توی یک ساعت اگه ؟!کنی می چراگریه جون فلور آخه» 
 برگردم زود باید ولی. اومدم می حتما نداشتم جلسه شرکت
 .« برسم موقع به تا اصفهان
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 های دانه و کشید اش پیشانی به ،دستی مستاصل البرز
 : داد ادامه و گرفت انگشتانش سر به را عرق درشت

 صبر تونید می اگه. بیایید اتوبوس با نیست نیازی هم شما» 
 وبراتون باشم داشته نت که جایی یه به برسم من تا کنید
 محمود آقا ،با دارید عجله خیلی هم اگر.  بگیرم هواپیما بلیط

 .« بینم می هم رو ها اون جوری این. بیایید فروغ خاله و

 را وا حرفهای ی جمله به جمله آیدا دانست می که آنجایی از و
 رمز و راز او و رساند می گلی گوش به کاست و کم بی

  می خوبی به را حرفش حرفهایش

  

 از و کرد مدفون دلش ته بیرحمانه را گلی دیدن فهمد،اشتیاق
 : عمد،گفت روی

 یه با پس بیاد تونه نمی و گلدون و گل درگیر که هم گلی» 
 ذهنش های گفتگو.« اصفهان بیایید تونید می راحت ماشین
 . نداشت ته آسمان همانند
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 به دلتنگی که آن از پیش ، اش ذهنی های استدالل از خسته
 دلش کنج و کرد بقچه را هایش تابی بی ، بیاید سراغش
 . گذاشت

  ای» داد، قرار هایش زانو روی بر را دستش دو هر کف سپس
  را خانه نظافت. برخاست و گفت لب زیر هم «خدایی

 یک ساعت ی جلسه به بایست می حاال. کرد موکل  بعد به هم
 . رسید می

 ********** 

  

  

 غار لقب آن به که خانه سکوت و آرامش ، مهمانان ورود با
 ی آستانه و شد بلعیده آوری شگفت طرز به بود داده تنهایی
 . کشاند صبری بی مرز به را تحملش و صبر

 سو آن سو این به آیدا همراه که برقی جارو صدای با هم آن
 و داد می جای درازش خرطوم در را خانه غبار گردو چرخیدو می

 نمی قطع دمی که شویی ظرف سینک درون آب شر شر صدای
 ! شد
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 تلویزیون آور سرسام و بلند صدای ها، این همه از بدتر البته
 یک چندم دسته لیگ از تاب و آب با ورزشی مفسر که بود
 علی امیر و زد می حرف آن از هیجان با افتاده دور ستان شهر
 . کرد می همراهی را او توپش تاپ تاپ با هم

  

 مبل روی ناهنجار، های صدا همه این از مستاصل و کالفه
 اما ، درازکرد میز روی را پاهایش همیشه عادت به و نشست

 ای فرمانده همانند مادرش و نیافت دوامی چندان استراحتش
 دست پر با و رساند او به را خود درنگ بی ، شناس وظیفه
 از نشان که هایی اخم با و داد هول پایین به را البرز پاهای
 : گفت داشت، تنگش خلق

 جای میز ، کنی نمی زندگی که غار توی ها، نیاد بدت مادر» 
 !« کثیفت پاهای نه شیرینی و میوه

 !  داشتنی دوست متجاوزین این با کرد می چه آخ

 . شتبردا میز روی از را پاهایش و زد لبخندی
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 گره ، خودآگاه نا  «بگه جون فلور هرچی سرورم چشم» 
 یک با. شد باز البرز چابلوسی این از فلورخانوم های سگرمه
  ،یک لبش کنج نرم لبخند

  

 خان محمود به نگاهی نیم و کرد بند کمرش به را دستش
  آشپزخانه در خانوم فروغ همراه که انداخت

 سمت به نگاهش خشچر  و گرفتند می پوست را ها بادمجان
 کنار وار پچ پچ لحنی با و نشسست او کنار و برگشت البرز

 . کرد زمزمه گوشش

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

 بابات پیش اومدی می مردم برای کردن کار جای به کاشکی
 تهران رو پات سال سه که هست حواست. کردی می کار

 واال!  جا این کشوندی بهونه یه با ور ما دفعه هر و نگذاشتی
 رو سالمت و بشه دلخور داره حق بابات خدا خداوندی به

 اون بیای راه پدرت دل به هم مدت یه شه می چی! نگه علیک
 گشاد دهن تونم نمی دیگه خدا به. بشه خوش دلش هم

 «.  بگیرم گل رو فامیل



 
 

www.cafewriters.xyz Page 93 

  

 اخم با و کشید محکمی نفس و داد فرو دهانش آب با را صبر
 . کرد کج مادرش سمت به را سرش غلیظ های

 سلیمی عقل کدوم میگه، زور همیشه مثل بابا ، جون فلور»
 رو میده هم خوبی حقوق که  واردات و صادرات شرکت یه کار
 !  «شه می ماشین گاه تعمیر یه مدیر میاد و کنه می ول

 لحن همان با و چرخاند خانه در وار دایره را نگاهش سپس
 . داد امهدا محکم

 این  بکن، اطرافت به نگاه یه . راحتم جا این من جون فلور» 
 من. گذاشته اختیارم در شرکت، هاش وسیله تمام با رو خونه

 .« برم کاری های سفر این به باید و هستم خرید مسئول

 به را آن حرص وپر کرد مچاله را گیری گرد دستمال خانوم فلور
 . کرد پرتاب پایش زیر

  

 .« ناراحتیم ما!  راحتی تو ، آقا بله» 

 تر مالیم صدای با آمد سر و زبده کارگاه یک همانند سپس
 : ،پرسید
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 گیره کسی پیش دلت جا این بگو رو راستش فلور جون» 
 برم تا بگو هست اگه من جان ؟ نداری اومدن پای که کرده
 از و چیه رسمش و اسم ؟ چیه ؟ کیه خفته زیبای این ببینم
 چشم خوش کویتی دختر یه عاشق نکنه. اس ادهخونو کدوم
  «؟ شدی وابرو

 به سری درنگ بی.  دوخت  مادرش به را اش خیره خیره نگاه
 شهر این دختران با ربطی اما بود، گیر دلش پای خب زد دلش

 دیگر جایی به ذهنش و نداشت دیگری کشور هیچ و دیار و
 . گلی دل حوالی جایی ، شد پرتاب

  

 نچ و انداخت باال ای چانه.  کند باز را دلش مشت بود محال
 . گفت لب زیر ای آهسته ولی محکم

  «؟! چند کیلویی عاشقی و عشق ، من جان کن ول جون فلور» 

 ********** 

  

 روی بر مندانه هنر را آن که مادرش آبدار و تیز و تند نیشگون
 در را هایش جمله قیچی همانند ، نشاند اش عضله پر بازوی
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.  گذاشت بلند و محکم آخ یک آن انتهای کردو عطق دم
 اما ، کند اعتراض حق به نا نیشگون این برای داشت تصمیم

  و نداد مجالی هم باز خانوم فلور

  

 داد می تاب حدقه در را اش ای قهوه های مردمک که حالی در
 : پرسید طلبکارانه

 نمی چرا آخه بشم؟ ملتفت هم من بلکه مرگته چه بگو خب» 
 پایان کارت جوهر هنوز برگشتی سربازی از کنی؟ ازدواج ایوخ

  گفتی خارج، بری گرفت ویرت* که بود نشده خشک خدمتت
 شیشه توی کردی رو بابات و من خون ، بِله جا اون و ِاله اینجا

 درس ارمنستان بری که کردم راضی رو بابات بدبختی هزار به و
 تونم نمی نجاوا گفتی و برگشتی دوماه سر خدا شکر بخونی،
 خوبت ی رتبه وجود با و بدم کنکور خوام می و بخونم درس
 درست که حاال.بود اصفهان تهران جای به انتخابت اولین
 ؟ گیری نمی زن چرا رسه می دهنت به دستت و شده تموم
 گی می.  هست خوب دختر تا چند بابات دوستای توی گم می
 .  نه
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 دختر گم می.  نه گییم. بگذارم پیش پا گلی برای گم می
 نه گی می ، بگی خودت که دختری هر اصال یا فامیل های
 کار پدرت پیش تهران بیا گم  می. خوام نمی رو کدوم هیچ
 این برم قربونت.  نمیره جوب یه توی آبم بابام با گی می. کن

 زندگیت برای تصمیمت بگو و بردار لبت روی از رو نه چسب
 بابام خاک ارواح ؟! شی نمی ککو زندگی ساز هیچ با که چیه
 و تهران برگردی که پوسید شدو خشک دلم آرزوبه قسم،
 .   «کنی زندگی خودمون پیش

 با و کشید البرز بازوی روی به وار نوازش دستی خانوم فلور
 . داد ادامه گونه نوازش و نرم صدایی

 ، کنم نمی پنهون هم تو از نیست پنهون که خدا از واال» 
 می کار توش که شرکتی فهمیدم و کردم سرچ اینترنت توی
 .  داره تهران هم دفتر یه ، کنی

  

 شاید بریزی زبون شرکت عامل مدیر برای کم یه اگه گم می
 از بعد هم خودتی  کار سر هم جوری این. تهران کرد منتقلت

 پسر بشه خوش دلش هم اون که بابات پیش میری ها ظهر
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 هم من حال کمک ریوج این آخه. حالش کمک اومده ارشدش
 .« هستی

 هایی آخه و نداشت برایش جوابی  که هایی چرا  از. بود کالفه
 خفه مرز تا کرد می حس.  بود آن پشت حرف دنیا یک که

 سرو بی میان. دارد فاصله دیگر ی جمله چند فقط شدن
 پر که را مادرش های نق نق فقط اش زندگی و دل های سامانی

 راِتپ دستش کف عصبی.داشت مک بود کوفت سر و گالیه از
 . بیفتد زهر از هایش جمله تا کوبید پایش روی بر تپِ 

  داره خستگی از بدنم هاس سلول تمام ، جون فلور» 

  و چرا داری ریز یک شما وقت اون و شه می متالشی

  

 برگشتن نه دارم ازدواج قصد نه من کنی می ردیف برام آخه
 .« تهران به

 در نشسته نم و شد زنانه ی حربه به متوسل خانوم فلور
 که درحالی و زد پس هایش مردمک گرداندن با را چشمانش
  ی متوجه کسی تا بود اطراف به حواسش

  و کرد تر نزدیک البرز به را سرش ، نشود هایش صحبت
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 :  وار،گفت پچ پچ

  بشی؟ راضی که تهران بیای کنم التماست چطوری» 

  سر حوصله.  زنم یم  رو دلم حرف حسینی و راست اصال

 فرصت سر و اصفهان بیام تا بود بهانه گذار و گشت و رفتن
 ، خونه بیای تو اگه دونستم می. کنم اختالط باهات کلوم دو

 اصفهان گردی می بر قرقی مثل نشده جفت هات کفش هنوز
 ». 

  

 از بود مادرش های نق نق درگیر افکارش موقع آن تا که البرز
 یک بلندش ابروهای و شد تر ادگش قدری چشمانش تعجب

 . پریدند تر باال پله

 پیشرفتش گویا ولی داشت خبر مادرش های بازی  شامورتی از
 تا داد فرو را هایش خنده سختی به!  بود شده گیر چشم
 . باشد مفهوم هایش جمله

 تلفن خب.  برم طالییت ی شده رنگ های گیس اون قربون» 
 خوبه خوبه.«  »کردن تراعخا وقتایی همچین برای رو موبایل و
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 به و گردی برمی خودم با بشم مطمئن تا اومدم. نکن ،مسخره
 .  «رسی می دادم

 غرولند تمام آگاه ناخود که شد جدی برایش چنان موضوع
 الکتریسته جریان که کسی همانند و برد یاد از  را مادرش های
 به باشد کرده عبور مغزش های سلول مین از ضعیفی ی

 باریک چشمانی با و شد گره هم در ابروهایش ،آمد خودش
 سمت به سرش ، بود نشسته  کنارش مورب چین چند که شده
 . برگشت خانوم فلور

  «؟ شده چیزی کردی نگرانم» 

 را نگاهش دارد نظر زیر را اطرافش که دزدی مثل خانوم فلور
 بینی ی تیغه روی ررا انگشتش و چرخاند اطراف به وار دایره
 کرد باز دهان و گفت ای کشیده اما آرام هیش و گذاشت اش
 و نداد مهلت خانوم فروغ اما ، کند ردیف را هایش جمله تا

 آن در ی آستانه در آمد، بیرون آشپزخانه از دست به کفگیر
 : پرسید ایستادو

 تا.  داری زیاد وقت پسرت شاه با جیک جیک برای ، آبجی» 
   .بگذارم بار چی شام برای بگو نشده دیر
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 . «گرفتیم پوست هم رو ها بادمجون

  

 بادمجون یه.  زحمت تو افتادی آبجی نکنه درد دستت» 
 رستوان غذای از خدا به واال.  خوریم می دورهم بگذار گوجه

 .« تره سالم و بهتر خیلی ها

 می دنبال را  خواهرش رفتن چشمانش با که حالی در سپس
 کف سپس  ،اشتبرد زمین روی از را دستمال و شد خم ، کرد

 خسته نفسی با و کرد ستون البرز پای روی را دستش
 . کرد زمزمه آهسته و برخاست

 .« گم می برات فرصت سر نفهمه چیزی ، آیدا» 

 ********** 

  

 از و جواب بی سوال دنیا یک البرز برای اما ، رفت خانوم فلور
 . گذاشت برجای نگرانی آن پس
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 و کرد می گردانی صحنه انچن حاذق بازیگری همچون مادرش
 و مات او داری تو همه این از البرز که خندید می و گفت می

 حتی بلکه نفهمید چیزی شام از تنها نه و بود مانده مبهوت
 ! نشد هم آنها های بخند وبگو بش و خوش متوجه

 و بدترین سراغ به مواقع این  در که ذهن قانون طبق البته
 ذهنش به منفی افکار از کریشل رود می ها گزینه ترین منفی
 این مدام و بود آیدا آنها ی همه صدر در که آورد هجوم
 این از نباید آیدا چرا که»  چرخید می وار فرفر سرش در سوال

 می که چرا بود راحت گلی از خیالش. «بداند چیزی موضوع
 میان در هایش بچه و شوهر پای وقتی فقط مادرش دانست
 . افتد می پا و دست به و شود می آتشی چنین این باشد

  

. آمد باال حلقش تا و جوشید قل قل غیرتش رگهای در خون
 . شد می ویران یکسره شنید می آیدا از مربوطی نا حرف اگر

 چهار را گلویش راه که شد متورم چنان اش پرستی ناموس رگ
 را گوجه بادمجان از لقمه یک حتی که قدر آن. بست چنگولی

 ناهار دیر ، مختلف روش چند با آیدا اعدام از بعد و نخورد هم
 . برخاست خوری غذا میز پشت از و کرد بهانه را خوردن
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 ادامه شب انتهای تا گیر نفس کشمکش این ، او برای و
 که حالی در  خانه کوچک تراس در را مادرش عاقبت و داشت
 و انداخت دام به کرد می پهن را شده شسته های لباس
 : ،پرسید وار پچ پچ ایستادو کنارش

  «بشنوم؟ چی قرار بگی خوای نمی» 

  

 که شد خیره مادرش ریز چشمان به و گفت را این البرز
 های گوشه کالغ ی پنچه همچون هایی ،چین زمان گذشت

 . بود گذاشته جا به چشمانش

 صدایش در که اضطرابی با و کرد خم سر سمتش به سپس
 : داد ادامه زد  می موج مواج

 خواستی می که موضوعی! کردی لبم به جون جون فلور» 
 پشت که مهمی حرف چه این ؟ آیداست بزنی حرف درموردش

 تهران برگردونی رو من تا اومدی راه همه این و نگفتی تلفن
  «؟

 گرفته قرار باد مسیر در که ای فرفره مثل خانوم فلور چشمان
 دهپر  پس از که حالی ودر چرخید می پی در پی و مدام باشد،
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 خانه داخل به حواسش پذیرایی ی پنجره به آویخته تور ی
  تراس به کسی مبادا تا بود

  در بار چندین شالپ شالپ را البرز دار نم پیراهن بیاید،

  

 روی را آن گاه آن و شود صاف و گرفته آن نم تا داد تاب هوا
 . داد جواب معترض و انداخت باال سری کردو پهن آهنی نرده

 کار تو سرش ام ؟بچه! وسط کشی می چی برای را آیدا لنگ» 
 . «بزنم حرف خواستم می بابات مورد در ، خودشه

 چشمانی با و چسبید آسمان طاق به و شد طاق طاقتش
 : پرسید مادرش، ی چهره به میخکوب

  شده چی ببینم بزن اول رو آخرت حرف جون، فلور» 

  «؟

 که سوسیاج همانند و داد قورت را دهانش آب فلورخانوم
 و داد تغییر پچ پچ به صدایش کند فاش را ِسری بخواهد
 : گفت و شد تر نزدیک البرز به قدمی
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 جا این اومدم راه همه این. گم می اول و آخرم حرف باشه» 
  به حواست و بیای تا ، تهران گردونم برت تا

  

 بند و شده بلند سرش زیر روزها این بابات،. باشه پدرت
بونش ل تن    «؟!افتاده ای لکاته کدوم دنبال دونم نمی و ش 

 و کردند غش هم روی ابروهایش و شد کج کمی پایینش لب
 . ماندند باقی حالت همان به

 داشت پیس پیس همچون آوایی که مادرش های صحبت
 او از که بود کاری چنان ضربه و آمد فرود سرش بر پتکی مثل
 . ساخت حرکت بی ی مجسمه یک

 هضم و شدند سخت و منجمد سنگ همچون هم افکارش
 : پرسید اراده بی که بود سخت برایش چنان شنید می آنچه

  «؟! چی یعنی گفتی که این» 

  

 داخل به نگاهی نیم تور ی پرده پس از دگر باری خانوم فلور
 هایش پچ پچ تا آورد تر پیش اندکی را سرش و انداخت خانه
 . باشد گوشی در
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 .  ندی آب رو بند شهاب حواست.  شنیدی که همین» 

  فروغت خاله حتی.  نداره خبر موضوع این از کس هیچ

 . 

 و بشه دشمن و دوست دهن لق لق خونمون حرف خوام نمی
 به ذهنش.« بسوزه برام دلشون ها خانباجی و خاله پیری سر

 جزء اش خانه اهالی و فروغ خاله دانست نمی و افتاد تالطم
  ؟!دشمنان ای شوند می حساب دوست گروه کدام

 به و کشید دلش روی و برداشت خیالی خوش ماله درنگ بی
 دلش ته قدری باشد زنانه های حساسیت شاید که این تصور
 .  گرفت آرام

 «  ؟! زنی می حرف مطمئن قدر این کجا از آخه» 

  

 نیمه خلوت در را نگاهش و داد گردنش به تابی خانوم فلور
 عاقبت و آورد در گردش به مشجر ی کوچه تابستانی شب

 زباله سطل بر و دور که ولگری ی گربه پی هایش مردمک
 در گویی که چنان آن.ماند ثابت بود، کرده کمین شهرداری
 . کرد می سیر دیگری دنیایی
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 تهران بیا نشناسه، رو خودش مشتری که بقالی اون شه کور» 
 وسط از رو لنگش و کن پیداش رو پتیاره ی زنیکه این و

 .  کن جمع نمو زندگی

 هم حرمتی تا یه اون خوام نمی چون نیاوردم بابات روی به
 کار قبح و هوا بره و بشه دود برقرار هنوز بابات و من بین که

 پا تو اگه.کردم کاری خوب بگه و واسته روم تو و بریزه براش
 . «بکشه پس پا و بشه زده خجالت شاید بگذاری پیش

  

 حدش این تا اما بود خبر با شپدر  و مادر ی ـطه رابـ شکاف از
 . دانست نمی دیگر را

 روی را دستش کف ، پاسخ بی های کنم چه از پر و مستاصل
 داد سر اش چانه تا را آن کرد، پهن زبرش ریش ته و ها گونه

 برق چراغ تیر به و دوخت شب سیاهی به را نگاهش و
 . بود آویزان آن از جانی کم و زرد المپ که کوچه در ایستاده

 . «نگفتم بهت هنوز که هست هم دیگه موضوع یه» 

 تصور از و چرخید او سمت به سرش آنی به مادرش صدای با
 با و شد فشرده هم بر آنی به چشمانش ، تری مهلک ضربه
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 بیرون اش حنجره میان از کوک نا که خش و خط پر صدایی
 : پرسید ، آمد می

  «بشنوم؟ قراره  دیگه چی» 

  

 دو و برگشت تراس رنگ سبز های نرده تسم به خانوم فلور
 کوچه در هدف بی نگاهش که درحالی و کرد آن بند را دستش

 . داد جواب چرخید، می

 که کفش یه توی کرده رو پاش که وقته چند ، بابات» 
 کوفت و وام هر گرفتن برای تا بزنم نامش به رو تعمیرگاه

 از بعد رمندا خوش گـه می.  نکشونه بانک تا رو من ماری وزهر
 جالفت چه.  باشه زنم اسم به گاه تعمیر جواز سال همه این
 من.  جدیدشه های بازی اطواری این سال، همه این بعد! ها

 تا اس بهانه همش.  شناسم می خوب رو شوهرم ذات
 تعمیرگاه باشه گفتم بهش.  دربیاره من چنگ از رو تعمیرگاه

 قبول رو جا این اگه اون گـه می ، زنم می البرز نام به رو
 بره که این نه داد می کار به دل و تهران اومد می داشت
 . «  کنه کار غریبه ی واسه
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 سمت به سرش و برداشت شب سیاهی از را ،نگاهش فلور
 مداد یک ی اندازه به هایش شقیقه های رگ که چرخید البرز

 . بودند شده متورم

 تا نزدم فحر  وقت همه این. برس دادم به مادر البرزجان» 
 بابات حریف دیگه.  بریدم دیگه ولی نریزم بهم رو آرامشت

 به رو مون کاشونه کن خراب خونه ی لکاته یه نگذار. شم نمی
 .« بریزه هم

 قوی حس این مادرش ی جمله هر با و بود شدن حفه حال در
 !  شد می تر

 . کرد تر زبان سر با را خشکش لبهای و جنباند ریز را سرش

 همراه و کنم ول رو چی همه تونم نمی که شبه یه ، مادرمن» 
 درست تصمیم یه تا بده مهلت بهم وقت چند یه.  بیام شما

  تا ها، گم می دارم آالن از ولی بگیرم
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 ای همسایه و درختی کوچه ی حوصله من.  نکنی دبه بعد
 می گاه تعمیر باالی سوییت توی رم می و ندارم رو وراجش
 .« بکنم تونم می راک چی ببینم تا مونم

  باز باره یک به تراس در و رسید نقطه به البرز های جمله

 زیر به دست یک با به را توپ  که حالی در علی امیر و شد
 : ،گفت او به رو زده شتاب ، بود داده تکیه بغلش

 .« شد شروع فوتبال ، پسرخاله» 

 .  ممتد و سنگین بازدمی و دم کشید، عمیقی نفس

 هایت دردسر البرز: »  گفت می کنان نجوا شسر  در صدایی
 .« شد شروع

 ********** 

  

  

  آهن راه میدان مرداد یازدهم گلی

 پر تحویل سال توپ مثل تهران به البرز دائمی برگشتن خبر
  رسید فامیل اهل ی همه گوش به و بود صدا
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 . 

 گروه در بلکه! نزد حرفی خبر بی جا همه از گلی به کسی البته
 روز دومین در «آیدا»  گروه مدیر توسط خانوادگی میتلگرا

 و ساز استیکر کلی با ، هم آن شد اعالم اصفهان به سفرشان
 . لبخند ، بلبل و ،گل دهل

 و بود الی عمه گذاشت، پیام البرز برای که هم کسی اولین
 آمد خوش و البرز باالی و قد رفتن صدقه قربان کلی از بعد

 و است گرفته درستی میمصت که نوشت برایش ، گویی
 خبر این از هم و سیامک و بنفشه. اوست دیدار مشتاق
  آمد خوش او به و کردند استقبال

  

 ی استیکر به و عجب چه نوشت فقط خان ایرج ولی. گفتند
 ! کرد قناعت رساند می را تعجب که

 تعجب از که هرچند! نداشت گفتن گلی هوای و حال اما
 که بود خوشحال قدری به ولی! بود درآوردن شاخ درحال
 بال دو با بود قادر که آنقدر.! نکرد پیدا را کار این فرصت
 . بزند تهران آلود دود شهر فراز بر چرخی و کند پرواز نامرئی
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 را شهر های رو پیاده تمام خستگی، بدون توانست می اصال
 جوش و جنب به پوستش زیر خوشی. کند طی کنان لی لی

 کوچکش گلفروشی خالی فضای در و خاستر ب جای از ، افتاد
. زد هوا در هم بشکنی و داد کمرش به تاب و پیچ پر قر چند
 اسدالل و شد باز فروشی گل در نرسیده دوم به اول قر اما
 میان صورتی و سفید رز گل ـل*بغـ یک که حالی در خان

   بود، دستانش

  

 نردخو تاب و پیچ حال در کمرش که او دیدن با و شد داخل
 ، بارید می آن ی رو سر از تعجب که رفته باال ابروهایی با بود

 : گفت

 و شرمنده »شدم؟ مزاحم موقع بی انگار جان، عمو سالم» 
 دست درنگ بی و کرد جمع را اش موقع بی های خنده ، خجل

 کمرش ،پشت بود رفته باال دوم بشکن هوای به که را هایش
 ذهنش از صاعقه لثم بهانه، ترین دستی دم و کرد پنهان
 : داد ،جواب گذشت

 ی متوجه کردم می ورزش ببخشید ، اسدالل  عمو سالم» 
 .« نشدم شما اومدن
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 خورده گره درهم پایش و دست که حالی ودر گفت را این گلی
 : گفت  گرفت، خان اسدالل  از را ها گل زده شتاب بود،

  

 هم رو گلها باقی تا کمک میام اآلن ، نکنه درد دستتون» 
 .« داخل بیاریم

 ی پاشنه ،روی داد اش قلنبه و فربه شکم به تابی خان اسدالل 
 : داد تاب هوا در دستی و چرخید پا

 نیست بیشتر که گل ی دسته تا چند ؛ بیای خواد نمی» 
 حرکات به اماکن ها باشه حواست جان عمو  اما. میارم خودم
 .« ها میده گیر ورزش گذاشتی رو اسمش که موزون

 که درحالی و کرد مخفی لبهایش فشار با را هایش خنده یلگ
 لب زیر بود کرده خم اش شده گره انگشتان سمت به را سرش

 اسدالل  رفتن بیرون محض به ولی«  چشم: » گفت آهسته
 پقی صدای با و نیاورد تاب دیگر بازیگوشش های خنده خان
 . شد پرتاب بیرون به

  

 *** 
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 یک را خاطراتش توانست می  که بود خوب دلش حال آنقدر
 . کند تزیین بزرگ پایان یک با را آن و بنویسد جا

 سفالی ی ها گلدان درون گلهارا ، خان اسدالل  ازرفتن بعد
 . شد قلم به دست درنگ بی و جای

  از پر شیرین، و آبدار هلویی البرز،همانند با ام کودکی دوران
 فراموش را آنها است محال که ست دلچسبی و  خوش خاطرات

 کوچه همان در را آنها تک تک شدنم بزرگ با که  خاطراتی.کنم
 . گذاشتم ،جا ها کوچه پس

 . بود آسوده و راحت خیالم دونگ شش بود، که البرز

 هایم قیفی بستنی و داشت می نگه را من های خوراکی سهم
 .  بود راه به

  

 می من سپر البرز کنیم می بازی وسطی وقتی دانستم می
 اصابت او ی ـینه*سـ به من به خوردن جای به توپ تا شود
 می شماتت و گرفت می گردن به را من اشتباهات البرز. کند
 !  خورد می هم کتک من جای به. شد
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 گونه روی رحمانه بی ولی بود، من حق که آبداری های کشیده
 . شد می تبعید یشان خانه زمین زیر به و نشست می او های

  نه دادو می خرج به حوصله و صبر نم برای همیشه البرز

 باز هم را هایم ابرو گره ،بلکه موهایم گره دست به شانه تنها
 . کرد می

 وشبهای بود تر شیرین هم ها بستنی طعم حتی البرز کنار
 به که بودم شبهایی عاشق من و.  تر ستاره پر بام پشت

 . شد می پا بر جشنی درختی کوچه در مناسبتی

  

 را دیوارمان به دیوار ی همسایه خانوم متعص پسر عروسی
 کلی را دلمان برایش که عروسی. کنم نمی فراموش هرگز

 رابین ها کارت وقتی خانوم عصمت اما ، بودیم زده صابون
 هشتی و هفت را نازکش ابروهای  کرد، می پخش ها همسایه
 سیاه قیر مثل سرمه با که را گردش چشمان و کشید درهم
 :  گفت چرخاند، هحدق در بود کرده
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 بوچه بچه، و کوچک حیاطمون ، شرمنده ، جون خانوم فروغ» 
 پذیرایی ازشون مناسب فرصت یه ایشالل . نیارید رو هاتون

 .« کنیم می

 نرفتیم عروسی به بنفشه و وآیدا البرز و من شب آن هرچند
 خانه با بودن همجوار یمن به و نماندیم عقب هم غافله از اما
 روی از کله تا چهار و رفتیم بام پشت به خانوم عصمت ی

 در من و شد آویزان خانوم عصمت حیاط سمت به بام پشت
  جای به را خودم کودکی عالم

  برق و زرق پر توری و تاج یک با کردم می  تصور عروس

 . پوشاندم دامادی لباس هم البرز تن به و

 احساس عجیب و بود ساگلی شانزده ی آستانه در که بنفشه
 بر فرت فرت و شکست می تخمه که حالی در کرد می یرگ بز
  گفت ، کرد  می پرتاب نوا بی مهمانان سر

 : 

 شکر!  نیستم بچه که من نوبره خدا به هم خانم عصمت» 
 .  «کرد می دعوت هم رو من خب ، سالمه شونزده خدا
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 را آنچه اگر و بود رسانی خبر ی آماده خدا ی همیشه که آیدا
 کرده کبیره ـناه گـ کرد می فکر ، گفت ینم دانست می که

 به را خود و گرفت فاصله قدری بام پشت ی هره لب از.  است
 و برداشت مشتی گردان آفتاب تخمه ازپاکت و رساند بنفشه

 : داد جواب او به رو شکست می را آنها َچق َچق که حالی در

  

  بچه از مناسب فرصت یه ایشالل  گفت خانوم عصمت» 

 .« کنیم می پذیرایی ها ،بوچه

 :  گفتم زده شتاب تند البرز به رو آیدا حرفهای تایید به من و

 .  «شنیدم هم من میگه راست خدا به البرز» 

 خانوم صمت حیاط ی روانه را اش تخمه پوست و خندید البرز
 . آید فرود خبر بی جا همه از مهمانان سر بر تا کرد

 با نوع از البته ، سیاه نخود همون این!  داری شاخ دروغ چه» 
 .« کالسش

 اما ؟!داریم مگر هم کالس با سیاه نخود بپرسم خواستم می
 ی لبه از را سرش هم باز و گفت ای کشیده ایش بنفشه
 : پرسید و کرد آویزان بام پشت سیمانی
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 پیلی شش خردلی شلوار که بلنده قد پسر اون ، ها بچه» 
 فی آیدا  «؟ کیه نیدود می ایستاده حیاط کناردر و پوشیده

 و کشید گردن و ریخت زمین روی به را هایش تخمه الفور
 در گویی که آنچنان داد جواب شتابزده چنان بعد ی ثانیه چند

 شرکت شود، می برنده بدهد جواب زودتر کی هر ی مسابقه
 . است کرده

  اسمش ، داماده دوست.  دونم می من ، دونم می من» 

 دم بود اومده ، دوستت ی خونه بودی رفته که تو«  سیامک»
  تا چند و گرفت پنکه فروغ خاله از شما ی خونه در

 بیاد شام برای شد قرار و حیاط توی گذاشت هم نوشابه جعبه
 .« ببره

 گلدارش چادر به چرخی و شد بلند جایش از درنگ بی بنفشه
 : کرد گره محکم دست با گلویش زیر دست با را آن بیخ و داد
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 شاید  هستن، عروسی که اینا مامان.  پایین میرم من رزالب» 
 درمی پشت وقت اون ، باشه داشته واجب کار و بیاد یکی
 .« مونه

 و برخاست جایش از. شد فعال هایش شاخک بز و تیز البرز
 ، انداخت باال سری و کشید آلودش خاک شلوار به دستی
 :  گفت

 مثل بنفشه« .میرم من ، کن تماشا رو عروسی و بمون تو» 
 و انداخت چادرش زیر به بادی فارسی فیلم های هنرپیشه

 . کرد پهن سرش روی را آن دوباره

. باش ها دختر ومواظب بمون تو. میرم خودم ، نکرده الزم» 
 رو عروس خواستم می. پایین نیفتن بوم پشت از وقت یه

 پرده و پذیرایی سالن توی چپوندتش خانوم عصمت که ببینم
 . «کشیده کیپ تا کیپ هم هارو

  

 باال ای شانه ناچار به شد نمی دردو ی بنفشه حریف که البرز
 و شد سرازیر ها پله راه از کنان تاپ تاپ هم بنفشه.  انداخت
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 شب همان از دقیقا سیامک با اش عاشقی و عشق ی قصه
 . شد شروع خانوم عصمت پسر عروسی

 *** 

 بزرگتران وردرحض که شرم بی سخت دختری یا زن:  ِدردو
 .  »جوید پیشی سخنی هر در و کوید سخن

  «دهخدا نامه فرهنگ

 ********** 

  

  

 یک به اتومبیل دستگاه دو خوردن هم به گروپ صدای گلی،با
 خیابان سمت به درنگ بی نگاهش و برداشت سر آنی به دیگر

 آمده حجر عصر از گویی که ها اتومبیل های راننده.  برگشت
 بودند شده گالویز هم با و گرفته را دیگر یک ی یقه بیخ!بودند

 هم به را هایشان کله جنگ، پی در الری خروس همانند و
 از پیرمردی عاقبت. طلبیدند می حریف ریزان عرق و چسبانده
 :  گفت کنان، هوار و کرد تماشاچیان به رو و شد پیاده تاکسی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 120 

 گم کجا رو تون انسانیت!  رفته یادتون مسلونی گیرم» 
 .«  کنه جدا هم از تا دو این بشه پیاده تون یکی خب ؟!دیدر ک

 که مردانی وساطت با حجری عصر مرد دو آن وجنجال هیاهو
  پایان به داد می مردانگی بوی تنشان هنوز

  

 هیاهو غرق دیگر باری تابستان دار تب و داغ خیابان و رسید
 . شد ها ماشین دم دودو و

 را ذهنش ی پرنده دوباره و تبرداش خیابان از را نگاهش گلی
 . کرد خاطراتش باقی نوشتن به شروع و آورد در پرواز به

 .  داشت عالمی من برای درختی کوچه تابستانهای

 بچه تمام پای به خاله آش مثل که تابستانی قیلوله از بعد
 هره لب آفتاب، دامن نشستن ،با بود شده نوشته کوچه های
 جنب و هیاهوی از شد می پر یدرخت  کوچه ها، دیوارخانه های
 و شد می شروع زو و هوا به گرگم بازی با ، ها بچه جوش و

 باشک قایم بازی به کوچه روشن و تاریک ،توی غروب دم
 . شد می منتهی
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 فوتبال برای ها پسر و کردند می بازی خاله ها دختر هم گاهی
 . رفتند می بود تر عریض که تر باال کوچه دو به

 و هیکل درشت دختر  درختی کوچه های یهمباز میان
 داشت ای پسرانه و کلفت صدای که بود منیژه نام به زورگویی
 پشت پر موهای و کلفت صدای خاطره به محل های وبچه
 .  زدنند می صدا منیژه آقا را او لبش

 بود تر بد هم ناسزا تا هزار از خوشایند نا لقب این منیژه برای
 .  کرد می عصبانی شدت به را او و

 همراه تازگی به و بود تر آیدابزرگ و من از سال سه منیژه
 کرده مکان نقل درختی کوچه به جمعیتش، پر ی خانواده
 و داشت را من ندید چشم ابتدا همان از چرا دانم نمی و بودند

 . بودند هم روبروی ی خانه مستاجر ، بدم قبال و بخت از

  

 شنید می زور ها رپس خصوص به بزرگتر های بچه از منیژه
  را او کوچه های پسر هرگاه و کرد می تحمل را آنها وتمسخر

 کوچکتر سر بر را آن تالفی و دلی دق زدند، می صدا منیژه آقا
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 او از منیژه که کسی تنها آوردو می در من خصوص به ها
 . بود البرز برد می حساب

 می مجبورم و کشید می پنهانی را من موهای شقاوت با منیژه
 برایش را هایم بازی اسباب گاهی و دفتر ، رنگی مداد تا کرد
 می پچ پچ اش پسرانه و زبر صدای آن با گوشم زیر و ببرم
 .  کرد

 پنهونی ، کردی بزرگترت یا البرز به رو من چغلی بشنوم اگه»
 . «کنم می قیچی رو خوشگلت موهای و میارم گیرت

  

 از قیمت به حتی ، ام شده بافته موهای دادن از ترس از من و
 هم جیکم ، هیچ که صدایم ام عالقه مورد وسایل دادن دست

 ! آمد نمی در

 نفس و موزی سوز که پاییزی سرد های غروب از یکی توی
 هوای به هایم مشق نوشتن از بعد ، بود بلعیده را شهر گیری
 زیر را دستکم و دفتر زود البرز عشق به و آیدا با خواندن درس
 و انداختم سر روی هم گوشی چهار روسری و چپاندم بغلم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 123 

 به بلند صدایی با پوشیدم می را هایم دمپایی که درحالی
 : گفتم فروغ مامان

 رو هامون مشق آیدا با ، فلور خاله ی خونه میرم من مامان» 
 .«  بپرسه ضرب جدول دوتامون ازهر قراره هم البرز.  بنویسیم

 بیرون به پزخانهشآ از را سرش مورب حالت به فروغ مامان
 :  گفت و کشاند

  

 خونه میری ؟! نیست بلد ضرب جدول بنفشه مگه نکرده الزم» 
 گیس و گیس ی حوصله.  میشه دعوات آیدا با ات خاله ی

 فلور هفته یه تا بندش پشت که. ندارم رو تا دو شما کشی
 بشه تموم کارهام بمون اصال. کنه نازک چشم پشت برام

 حرف تلفنی فلور آبجی با اآلن ثانی در. پرسم می ازت خودم
 البرز و بگذاره سبزی کو کو خواد می شام برای گفت می. زدم
 .«  بگیره مرغ تخم کوچه سر از تا فرستاده رو

 ی جمله انتهای و دهم گوش حرف که بودم آن از تر لجباز
 پشت و انداختم باال ای شانه بگذارم، چشم یک بزرگترم
 . کردم نازک چشمی
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 می یاد بهتر خونم می درس که البرز و آیدا با ، خوام ینم» 
 . «گیرم

  

 مامان اگر و اما معطل که آن بی و دادم کمرم به قری ، ِسرتق
 تمام کنان لخ لخ و کردم پا به را هایم دمپایی شوم، فروغ
 . رفتم بیرون خانه از و دویدم را حیاط طول

 مثل م،منیژهوببک را فروغ خانه ی خانه در که آن از پیش اما
 سایه دل از باره یک به شود می ظاهر خبر بی که معلق اجل
 .  آمد بیرون ای

 پایین تلپی آسمان از گویی که بود صدا بی حضورش  آنچنان
 باشد صیاد دست اسیر که گنجشکی مثل لبمق!  باشد افتاده
 هایم نفس و شد می پایین و باال ام ـینه*سـ  در گورپ گورپ

 و ترسان.بودند کرده پنهان را خود ، هایم ریه کنج ترس از
 دستم روی منیژه بکوبم،اما را در تا بردم پیش دست لرزان
 : کرد خم سمت به را سرش و کوبید
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 نیست یکی هامون مدرسه حیف!  پیدایی کم ، دماغو گلی» 
 .« ببینمت بیشتر تا

 تنش به سر خواست نمی دلم. کردم شکر بات این از را خدا
 وحشت چرخاند می وقتی که مانندش وزغ چشمان نآ با باشد
 . کرد می سرازیر دلم به

 : دادم  جواب بود، زده چمبره آن زیر ترس که صدایی با

 .« باش نداشته کاری من به. قهرم تو با من» 

 صدای و آورد در ـص*رقـ به را آن و داد گردنش به قری منیژه
 : کرد نازک را کلفتش

 ...! «ترسیدم خدا وای» 

 : داد ادامه و برگرداند معمولی حالت به را صدایش سپس

 بده ، تمیزه خیلی مشقات دفتر گفت می آیدا ، دماغو گلی»
 . «ببینم

  

 این و انداخت می دردسر به مرا همیشه آیدا دهان شل پیچ
 گوش حوالی دقیقا را لبمق تاپ تاپ صدای.نداشت تازگی برایم
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 تر نزدیک من به میقد او و رفتم پس قدمی.شنیدم می هایم
 : گفت اش، پسرانه زمخت صدای همان با و شد

 ، شدی تر بزرگ سال یه یعنی ، سوم کالس رفتی امسال» 
  ندی گوش باشم من که بزرگترت حرف به عیبه

 .» 

اق را مانندش وزغ چشمان سپس  سمت به را دستش و کرد بر 
 .   کرد دراز من

 جیغ بخوای و ندی گوش ها حرفم به اگه که دونی می» 
 . «کنم می قیچی رو خوشگلت موهای اآلن همین ، بکشی

  

 سرم پشت را مشقم دفتر. بیایم کوتاه بار این بود محال
 . ریختم کاسه یک در را جرأتم تمام و کردم پنهان

 .  «کشم می جیغ نکنی ولم اگه» 

.  کنم می قیچی رو موهات هم من ولی.  بکش جیغ باشه» 
 از لگد و مشت تا چند و مامانم از سیلی تا دو فوقش من

 موهات تا کنی صبر سال چند باید تو ولی. خورم می آقاجونم
 .« شه بلند



 
 

www.cafewriters.xyz Page 127 

 به باشد افتاده حوض ی پاشویه سنگ روی که ماهی مثل
 با.زدم می له له نجات راه یک برای و گشتم می نفس دنبال
 تو ، گی می دروغ:  »گفتم بریده بریده و منقطع های نفس
 < «اریدن قیچی

 گشاده جیب از ، حیرت و ناباوری کمال در و زد پوزخندی منیژه
 و آورد بیرون تیز نوک  اما ، کوچک قیچی یک پیراهنش
  روسری زیر از که را ام شده بافته موهای

  

 . گرفت زمختش دستان میان بود آمده بیرون گوش چهار

. دستت کف بگذارم رو موهات تا بکش جیغ داری  جرأت اگه» 
 .« مجانیه انشتحام

 باید. بود کرده منجمد یخ مثل را افکارم موهایم دادن از ترس
 ی با و کرد دستی پیش و نداد امان منیژه اما کردم، می فرار

 قرار تر سو آن کمی که برق چراغ تیر به را هایم شانه حرکت
  و رنگ زرد نور و چسباند داشت

 های مژه و گرد چشمان روی بر برق تیرچراغ المپ جان کم
 . نشست کوتاهش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 128 

 را خودش ام ـینه*سـ درون زده چمباتمه ترس از نفسم
 . افتاد زمین روی به کتابم دفتر و کرد محبوس

  

 مانده جا به افکارم روی بر هم هنوز منیژه سیاه پوزخند پای رد
 تجربه را آن باز دیگر موقعیتی در بعد سال که پوزخندی. است
 . کردم

 را موهایم بگذارم بود محال شدم می هم قیمه قیمه اگر
 . بود آن کردن شانه عاشق البرز که موهایی.  کند قیچی

 هیکل آن با او اما.  دادم هول عقب به را او توانم تمام با
 طرز به ناگهان و گرفت فاصله من از قدم یک فقط بزرگش
 سرش پشت شده گره درهم هایی اخم با البرز آسایی معجزه
 . دیدم

 .« باش نداشته کاری من گلی به بگم بار چند همنیژ  آقا» 

 ********** 
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 پایش و دست که بود شده غافلگیر چنان البرز صدای با منیژه
 چرخید او سمت به پا ی پاشنه روی هراسان کرد، گم دم در را
 نشان او به را قیچی نوک و گرفت خود به تدافعی حالت و

 . داد

 ازت نکن خیال ؟ کنی می ریطرفدا ازش داری که بازم ، هوی» 
 به.  نکن صدا منیژه آقا رو من بگم بار چند... ها ترسم می
 این با بزنم.  چشم بود گفته بار هزار حاال تا بودم گفتی االغ

 .« کنم کورت قیچی

 دست با کند اثبات را قدرتش اینکه برای و گفت را این منیژه
 به البرز لتعاد و زد محکمی ی ضربه البرز ی شانه به دیگرش

 . افتاد زمین  به تاالپی ها مرغ تخم ی کیسه و خورد هم

 :  گفت و داد هول کنار به را من خشمگین البرز

  

 و البرز.«  برسم رو منیژه آقا حساب تا طرف اون برو گلی»
 پیچیدند هم در گردباد چون شدندو گالویز سخت هم با منیژه

 جیغ ی بقیه و ریز و کوتاه جیغ یک. کشیدم جیغ ترس از. 
 .  شدند پنهان ترس ی سایه پشت هایم
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 در خجالتش از هم البرز و زد می کتک پسر یک همانند منیژه
 فرو البرز بدن به قیچی مباداد اینکه ترس از من و آمد می
 خانه در به بار چند و گشتم می راهی دنبال به سراسیمه رود
 آجر عاقبت و زدم هم را فلور خاله ی خانه زنگ و کوبیدم یمان
 استفاده آن از  کوچیک گل ی دروازه برای ها پسر که ای نیمه
 سر به محکم پشت از و داشتم دیواربر کنج از را کردند می

 . شد زمین نقش خرناسی صدای با او و کوبیدم منیژه

  

 **** 

 سبب و سهراب مرگ از بعد نوشدار شد درست من جیغ صدای
 بیرون هایشان خانه از درختی کوچه اهالی از تا چند تا شد

 سرک شده که هم فضولی باب من پنجره از یا و بیایند
 .  بکشند

 تیر کنار جنازه مثل خونی سری با منیژه که زمانی دقیقا اما
 از متورم صورتی سرو با منگ و گیج البرز.بود افتاده برق چراغ

 با و کشید آلودش خاک لباس به دستی برخاست، جایش
 بود او سرخونی و منیژه میخ ، چشمانش که منیژه مادر دیدن

 که این از قبل و گرفت گردن به را من جرم همیشه ،همانند
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 وقاطع، محکم اما منقطع و بریده های نفس با ، بزنم حرفی
 :  گفت

 . «زدمش آجر با هم من کرد می اذیت رو گلی داشت» 

  

 را خودش البرز باز. بازگردد که رفت یادش و رفت نفسم
  بود کرده من سپربالی

 ی مقوله با که بود سرکشی و بدلگام و آپارتی زن منیژه مادر
 پایی با ها آواره مثل و نداشت ای میانه اصال حیا و حجب
 دیدن محض به و آمد بیرون خانه از مندرس چادری و برهنه

  چنان و نشست او سر باالی دخترش

 صورتش و سر به و انداخت راه هواری هوار و کشید جیغی
 می زنان فریاد مدام و شد نمی حریفش زنها که کوبید یم 

   کشتن، رو ام بچه ایهاالناس آی»:  گفت

 » 

 ، بودند هم به متصل لباس کوک همانند که اشکهایی میان
 : وگفتم رفتم منیژه مادر سمت به برداشتم البرز از چشم

 . «سرش توی زدم آجر با من میگه دروغ» 
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 کرده پا به منیژه مادر که هیاهویی و قال و قیل آن امامیان
 دادم به کشتن رو ام بچه ایهالناس»: گفت می مدام و بود

 مثل اتهام انگشت نکردو باور رو حرفم کس هیچ..«.  برسید
 سمت به دهد، می نشان را شمال قطب همیشه که ای عقربه
 . رفت نشانه البرز

 شداد به جون فلور و فروغ مامان جمله از ها همسایه بله
 هم البرز. شد درمانگاه راهی و آمد هوش به منیژه و رسیدند

 با کرد نثارش رحمانه بی منیژه مادر که محکمی سیلی از بعد
 ی ها همسایه از تا چند وساطت و فلور خاله گردنی پس
 پای و کردم گریه هرچه من و شد خانه راهی درختی کوچه
 که مکرد ردیف را ام آسمانی های قسم و کوبیدم برزمین
 که نکرد باور کس هیچ بودم من منیژه سر شکستن مسبب
 داشته را کاری چنین توان میزه و ریزه ی ساله نه ی بچه دختر
  شکشان البته! باشد
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 البرز که کرد تایید موزیانه منیژه که شد تبدیل یقین به وقتی
 منیژه چرا نفهیدم سالها از بعد هنوز و کوبیده سرش بر آجر با

 . گفت بزرگی این به دورغی

 زمانی اصلی غوغای و نرسید پایان به جا این در داستان اما
  همیشه های همسایه لطف به خان ایرج که بود

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

  را البرز و نکرد قناعت سیلی دوتا به و رساند خانه به

  به هم گبزر  قفل یک و کرد نمور و سرد زمین زیر راهی

 خبری هم شام از و مونی می جا این گفت و آویخت در گردن
 . نیست

 زمین زیر در به که ای پله  سومین روی زده چمباتمه من
 گریه های های و بستم دخیل و نشستم شد، می منتهی
 به که آویختم التماس آن وبه دادم سر مویه و زجه و کردم
  برزلا به و کوبیدم منیزه سر به آجر با من خدا

  

 خورد هم تره حرفهایم برای کس هیچ اما.باشید نداشته کاری
 ومن گذاشتند ام کودکانه ی عالقه پای به را ولزم جلزو و نکرد
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 می را پاییزی سوز جرعه جرعه و ریختم می اشک گلوله گلوله
 . بلعیدم

 پله روی آیداهم و نبودم تنها من مصیبت ذکر این در البته
 و ریخت می اشک من همپای و بود هنشست خانه ایوان های
 : گفت می هایش فین فین بین میان در یکی

 بدم ازت ، میخوره کتک داداشم  که توئه تقصیر همش» 
 .. «میاد

 البرز پشت و زدم می گند خدا ی همیشه من. بود آیدا با حق
 . شدم می پنهان

 می حرف قاطعانه چنان آن و بود من اشتباهات کش البرزجور
  پذیرفتند می همه که کرد می دفاع من از و زد

  

 آیدا اعتراض صدای نداشت، راه جایی به که آنچه البته صد و
 .  بود من های کاری خراب شاهد گاهی که بود

 با دلش آیدا کنم می احساس ، سالها گذشت از بعد هم هنوز
 آسمان تا زمین  من، با زبانش و دل حرف و نشده صاف من
 ! کند می فرق
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 کنان لخ لخ آمدو بند خان ایرج تشر و توپ با آیدا یاه گریه
 نشدو سرتق من حریف کس هیچ اما.  برگشت خانه داخل به

. کردم گریه کنان فین فین و نشستم جا همان چنگولی چهار
 روی انگار سو این من و بود زمین زیر آهنی در سوی آن البرز

 .  بودم نشسته سوزن

 کوچک ی پنجره از و چسباند زمین زیر در به را خودش البرز
 : گفت ، آهسته بود شکسته اش شیشه که آن

 برو پاشو ها، خوری می سرما ، سرده خیلی هوا  گلی مریم» 
 . «خونه

  

 یک را دنیا های بالی تمام بودم حاضر ، نبود چیزی که سرما
 . بیاید بیرون زمین زیر از البرز عوض در دهم قورت جا

 پاک را ام بینی ی شده ازیرر س آب پلیورم آستین پشت با
 شدم بلند پا ی پاشنه روی ، را اشکهایم دست کف با و کردم

 یک قد به را هایم بغض.برسد در شکسته ی پنجره به قدم تا
 : ،گفتم دادم فرو سختی به داشت وزن پاییزی نارس نارنگی
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 بزنم آجر با خواستم نمی خدا به ، ببخشید کردم غلط البرز» 
 اومدم می داشتم ، کنه کورت قیچی با یدمترس ، سرش توی
 اومد برق چراغ تیر پشت از جن مثل یهو که شما ی خونه
 «.  کنه قیچی رو موهام خواست می و بیرون

  

 سر با و آورد بیرون شکسته ی پنجره شکاف از را دستش البرز
 به را انگشتانش سر گرمای هنوز. کرد پاک را اشکهایم انگشت
 : کرد می نگاه مرا فاتحانه که لبخندی دارم خاطر

 می رو کار همین بودم تو جای هم من ، کردی کاری خوب» 
 دیگه ساعت دو یکی بابام ، برو پاشو و نکن گریه دیگه.  کردم

 .  «کنه می باز رو در میاد و خوابه می عصبانیتش

 گرم ی خانه به خودم و بگذارم تنها سرما در را البرز بود محال
 پشت با. کردم می هم را تالشم آخرین یداب.رفتم می ونرم

 البرز به رو و کردم پاک را ام بینی ی افتاده راه آب آستین
 : گفتم

 . «  میارم درت جا این از من البرز» 
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 حیاط وسط.  رفتم باال دوتا یک را زمین زیر های پله سپس
 می که آنجایی از و آوردم در را هایم ودمپایی ایستادم
 فلور خاله ی خانه هم فروغ  مامان و مودحم بابا دانستم
 جیغ به شروع و باز را دهانم و بستم را هایم چشم هستند،

 ! وقفه بی و ممتدد نفس، یک.  کردم زدن

 بود محمودم بابا آمد بیرون خانه از سراسیمه که کسی اولین
 سرازیر خانه کوچک ایوان به خانه اهالی تمام آن بند پشت و

 . شدند

 جیغ دیدن با بود مالیمی و مهربان مرد ذاتا که محمودم بابا
 و کرد طی را ایوان ی پله دو از برهنه پا ، من ی کننده کر های
 ایرج به رو و کرد بلند زمین روی از و گرفت ـوش*آغـ در مرا

 :  گفت خان،

  

 باز رو زمین زیر در. کرد هالک رو خودش ام بچه حسابی مرد» 
 رو البرز چقدر بچه این دونی می هک تو.  بیرون بیاد البرز کن

 !«  داره دوست
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 پدرم که کرد همان آویزان ای لوچه و لب با ناراضی  خان ایرج
 . بود خواسته او از

 آن و برگشتیم خانه به هم با و آمد بیرون زمین زیر از البرز
  کرد را خودش کار سرما ولی. نشستیم هم کنار سفره سر شب
 به و نرفتم مدرسه روز سه تا و شدم بیمار شدت وبه

 . شدم دوخته  رختخواب

 ********** 

  

  

 .  گذاشت دفترش روی  را کارش خود تاب و تب پر گلی

 همانند که البرزی.  بود ریز سر البرز خواستن از وجودش تمام
 . بود دلخواه و کشش پر برایش ممنوعه ی میوه یک

 هایی همان از ، داشت جادویی چوب یک خواست می دلش
 را آرزو کندو می شره آن نوک از کوچک های ستاره و نور که
 افتاده طلسم معطلی بی گاه آن.  نشاند می استجابت کنار
 . کرد می باطل را شان بین
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 ذهنش پهناور آسمان موبایل،در زنگ صدای با هایش رویا ابر
 و داشت بر سر آنی به. شد پال و پخش هوا در دودی همچون

 و برگشت همراهش تلفن سمت هب نگاهش زده شتاب و تند
 گذشت نمی رفتنش از ربع یک که اسدالل  عمو اسم دیدن با

 جواب ، گرفت خود به تعجب چون حالتی منحنی ابروهایش
 : داد

  

 خان اسدالل  «؟!کردید فراموش رو چیزی ، اسدالل  عمو سالم» 
 : گفت

  فراموش که رفتم و اومدم عجله با اینقدر ، جان عمو سالم» 
 هم من گشت می آرا گل دنبال آشنایی یه بگم بهت مکرد
 کالس که شنیدم حرفهات بین بار یه یادمه. کردم معرفی تورو
 خوبی پول و هاست پول خر اون از طرف. رفتی هم آرایی گل

 بهت کمکی یه بازار کسادی این توی گفتم خودم با.  میده
 . »باشم کرده

 روی بر وسیع یلبخند مرد این زالل و صاف نیت و مهربانی
 . نشاند لبش
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 مناسبتش دونید نمی. هستید فکرم به که عمو مرسی» 
 .« برم باید کجا.  چیه؟

 عقد شنبه پنج همین که دونم می قدر همین هم من واال» 
  میدم رو تلفنت. دونم نمی این از بیشتر و کنونه

  

  خودش رو آدرس و جزییات ، شده واسطه که آشنایی اون
 رو من سالم برم، باید و دارم عجله من جان وعم ، میده بهت
 .«  نره یادشون سوغاتی بگو و برسون محمود به

 . برساند دنیا تمام به را خبر قاصدخوش این سالم بود حاضر

 بی و بود ریز سر هایش جمله قطار از عجله که خان اسدالل 
  قطع را تماس ، شود گلی خداحافظی منتظر که آن

 در که وایده طرح دنیا یک و وسیع لبخند یک با را او و کرد
 . گذاشت تنها بود گرفته پر و بال سرش

 مامان غرولند بر عالوه که هایی کالس از یکی ناباوری کمال در
 ! بود آمد کارش به بود کرده خرج هزینه و وقت بابتش فروغ،
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 بایست می که را کارهای ذهنش در زده ذوق و هیجان از پر
 محمودو بابا به باید همه از پیش. کرد فردی داد می انجام
 مرکز به بنفشه همراه هم بعد.  داد می خبر روغش مامان
 . خرید می مناسب مانتوی یک و رفت می خرید

 و کرد می داشت یاد کاغذ روی هم را هایش ایده و ها طرح
 سو دو از را شالش پر. کرد می مرور را اش قدیمی های جزوه
 خارج دهانش از پوف شبیه صدایی و داد آن به تابی و گرفت
 . شد

  در بشکنی و ریخت انگشتانش میان را هیجانش تمام

 تابی پیچ کمرش و گردن به پوستی زیر و نرم خیلی و زد هوا
 . داد قر همچون

 دقیقا و نگذاشت منتظر را او خیلی هم اسدالل  عمو آشنای
  از بعد و گرفت تماس بعد دقیقه چهل و ساعت سه

  

 پای که عزیزانش جان به آیه قسم و سفارش یادن یک
 حرف اعتبار به و گذاشته گرو ریش و است میان در آبرویش
 گفت... چه و چه و باشد او معرف تا کرده قبول خان اسدالل 
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 اسم و است تجریش میدان حوالی برود باید که ای خانه
 فقط معرفی برای و است «تفرشی مهندس» خانه صاحب

 هم بعد. است آمده خان منوچهر طرف از دبگوی که کافیست
 . کرد پیامک برایش آدرس

 :  کرد زمزمه لب زیر آهسته ، آدرس خواندن با

 کردی سفارش بس از کردی کچلم ولی ، ها نکنه درد دستت» 
 ...  «شاه ی خونه برم قرار انگار

  را سرش.افتاد لبش بام روی از پقی صدی با خنده

 .  شدند بو خوش هایش نفس و در ب فرو مریم گل گلدان میان

  

 اسم روی واربه نوازش دستی مالیم و نرم لبخند یک با گلی
 روی بر را هایش ایده تا بست را خاطراتش دفتر و کشید البرز
 گونه به تقدیر ، کار این پذیرفتن با دانست نمی بیاوردو کاغذ
 . آید می در گردش به برایش دیگر ای

 ********** 
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  تفرشی مهندس خانه تجریش «سوم فصل» 

 یک از بعد اسدالل  عمو آشنایی که آدرسی به بعد گلی،روز
 رفت  بود، کرده پیامک برایش آیه و وقسم سفارش قطار

  که تفرشی آقای مجلل و مدرن ویالی وبادیدن

  

  از هوش ، بود ابهت پر قصری نیمچه خودش برای

 . کرد تغییر بن و بیخ از نظرش و رفت سرش

 ! کمترنداشت قصر از چیزی تفرشی آقای یویال

 غرق حیاط آن با دوبلکس متری صد چند ویالی این اگر خب
 شش صدو ی خانه پس است، خانه اسمش ، مشجرش و گل

  درختی کوچه ته و است آهن راه میدان حوالی که آنها متری
 نام چه یافته اختصاص حیاط به آن متر پنجاه که گرفته قرار

  دارد؟

 نقاشی های تابلو ، آنتیک و قیمتی لوازم این با خانه این اصال
 و بود نواز چشم و شیک قدر ،آن ابریشمی های وفرش گرانبها

 تنها و! نداشت آرایی گل به نیازی دیگر که داشت هارمونی
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 رسید می نظر به قیمت ارزان مجلل سالن آن در که چیزی
 ! بود او تن شلوار و مانتو

  

 باشد داشته نظر زیر را اطراف که بیعقا همانند را چشمانش
 در وار دایره کند حرکت که آن بی هایش مردمک کردو باریک
 . آورد در گردش به سالن

 داشت تن به زرشکی فرم لباس که سالی میان خانوم از حتی
 به را در خانه صاحب از اجازه و کردن جین سین از بعد و

 . نبود ،خبری بود کرده باز رویش

  این نباید. شد قالب دلش به یمان پشی ای لحظه

 اراده بی که شد مضطرب آنقدر. گرفت می تصمیم قدرعجوالنه
 هم شال آن بعد و کشید اش سرمه مانتوی پایین به دستی
 .  کرد مرتب سرش روی قدری را اش مانتو رنگ

 سوخته ای قهوه باز نیمه در به نگاهش و سربرداشت وقتی
  ناگاه یه ،ستنش شد می باز سالن به رو که ای

  

 . آمد بیرون در الی از و زد جستی ، پشمالو و سفید ای گربه
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 آن از. بود پشمالو و سفید پنبه، ای توده مثل که ای گربه
 سیبل از و اند بریده نعمت و ناز با را نافشان که هایی گربه
  سره یک جوشش و جنب پر دم تا براقش های

 . کند می چکه بازیگوشی

 به کنان میو میو خرامان خرامان سیاهش نماچش آن با گربه
 و آمد در خجالتش از معطلی بی هم گلی و آمد او پای کنار
 نوک با و گفت پیشتی ، درختی کوچه ولگرد های گربه مثل

 . راند خود از را گربه زدو او به ای پاضربه

 به! نداشت تند های العمل عکس این به عادت که گربه
  به پر همچون سبک و کشید خرناسی اعتراض ی نشانه

  

 روی و رفت داشت، طالیی های دسته که استیل مبل سمت
 . داد لم جا همان و نشست آنها از یکی

 دیگر باری تا کرد سرخم گونه بالتکلیفیوسواس ار کالفه گلی
 اما کند صاف را اش مانتو ی نداشته های چین دست پر با

 . شنید صدایی لحظه همان و نکرد پیدا مجالی

  «؟!شما» 
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  مثل اش افتاده فرو های وپلک برداشت سر آنی به

 خوش اما  میانه، قامتی که دید را مردی آمدو باال کره کره
 که شیکی و پوش  خوش مردهای عاقله آن از. داشت ای قواره

  م.کند می حرکت دوان دوان هایش قدم از جلوتر عطرش

 ریز نماچش کرد، می معذب دیگری چیز هر از بیش را او آنچه
 حکم دور های افق بر که شکاری ای درنده همانند که بود مرد
  داشت، نظر زیر را او و راند می

  

  ارادی غیر طور به و کرد تر زبان سر با را خشکش لبهای

 به و باشد داشته او عطر از سهمی تا کشید عمیقی نفس
 گرفت کار به را خود تالش تمام و شد خیره او منتظر چشمان

 هایش جمله از زدگی شتاب اما دهد جواب ای حرفه ریقد تا
 . بود ریز سر

 آقات احمد من معرف و هستم شوقی من خیر، به وقتتون» 
 .« هستن

 کجای از دختر این.  شد منحنی تعجب حالت به مرد ابروهای
 . بود آورده در آنها ی خانه از سر و بود افتاده پایین آسمان
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 مثل کنجکاوش نگاه که درآنق نه اما ، داشت عجله خیلی
 . نشود پایین و باال رویش پیش وارد تازه روی بستکبال توپ

  

 . بود باال و قد اماخوش الغراندام رویش پیش دخترک

 و داشت هم دخترانه ای چهره. ها مانکن به شبیه چیزی
 . بود آن امضای اش شده مرتب و پهن ابروهای

 بسیار وسواس وبا هکرد باز فرق از را اش مشکی و براق موهای
 دلباز و دست را حالتش خوش اما صاف های چتری از ای تکه
 . بود آورده بیرون شال زیر از

 گونه و ا*ه.ب*ل که عملی دماغ ، داف و در  نبود، خوشگل
 از داشت یونیکی ی چهره اما. نبود هم است پروتز هایش
 می کردن تماشا به وادار را ای بینده هر که هایی چهره همان
 و پیاده توجه که رانندگی و راهنمایی قرمز چراغ دقیقامثل.کند

 . کند می جلب  خود به را سواره

 به را سرش شده باریک چشمانی با و گذاشت تر پیش قدمی
 . داد تکان نفهمیدن عالمت
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 ... «رو آقا احمد نه و شما نه. شناسمتون نمی ؟ شوقی» 

 : گفت نهراآم و داد تاب هوا در را دستش تفاوت بی سپس

 ...  «ای چیکاره ببینه و بیاد خواهرم تا کن صبر» 

 ها کلیشه از و بنویسم رئال کنم می سعی من: نوشت پی
 . نیست پولدار پسر و فقیر دختر قصه روند پس. بگیرم فاصله

 ********** 

  

! شود ذربینی نگاهش تا کرد تر باریک قدری را چشمانش
 بیست از بعد. بود افتاده فیل دماغ از رویش پیش یقینامرد
 اصال حالش ، درندشت سالن آن وسط ماندن منتظر دقیقه
  خوش مردک این سر بر را کیفش آمد نمی بدش و نبود روبراه

 گذاشته جا پولش کیف میان را نزاکتش و ادب که بو
 چیکاره شوقی گلی شود متوجه تا کوبید می محکم،  بودخیلی

 راهی همان از و چرخید می پا ی پاشنه روی هم بعد و! است
 . گشت می بر بود آمده که

 برای تصمیمش اما گرفت فاکتور افکارش اول قسمت از خب
 حالی در اندام باریک دختری ، گاه نا به که بود قطعی رفتن
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 هوا در خورشید ی اشعه مثل رنگش طالیی و بلند موهای که
 دوم ی طبقه سمت به مارپیچ که هایی پله از خورد می تاب
 و آمد پایین دوان دوان پر همچون سبک ، شد می یتهمن

 : گفت ، هایش قدم همانند زده شتاب

  

 همون باشید؟ شوقی خانوم باید شما اومدید، خوش سالم» 
 من با منوچهر آقا شما مورد در. نداره حرف کارش که آرایی گل

 شما معرف دوستانش از یکی اینکه مثل ، بود کرده صحبت
 . آوردید تشریف زود.هستند

 .« بودم منتظرتون شیش ساعت

 ساله چند و پنچاه مرد این.  شد اسدالل  عمو لطف ی شرمنده
 . داشت را هوایش خدا ی همیشه

 و نکرد باشدپیدا شایسته که جوابی هم بودنش عجول برای
 . داد را جوابش تر نرم سالمی و نرم لبخندی با فقط

 و آمد پایین مه را مانده باقی ی پله دو طالییی  مو دختر
 : داد ادامه و چرخید مرد به رو مقتدر ای فرمانده هماننند

 . «کنم می رسیدگی کارها به من. برو شما جان سینا» 
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  هم شعور که کمال و فهم با آدم ، مرفهین میان گویا.

 می پیدا هم بداند را معاشرت و ادب رسم و راه و باشد داشته
 . شود

  از جان سینا این که بود شخدای از. زد لبخند دلش ته

  با را او و کرد می جمع را بندیلش بارو زودتر متشکر خود

 لبهای ، عملی ،بینی گونه پرتز از غیر به که خوشگل دختر این
 اورجینال صورتش اجزای ی بقیه ، شده تتو ابروهای و زده ژل
 ! گذاشت می تنها! بود

 دختر، جان سینا چون.  شد مستجاب زود هم دعایش البته
 کنار از اعتنا بی زود خیلی و داد تکان تفهیم عالمت به سری
 . رفت بیرون ورودی در از و گذشت گلی

 موهای به وتابی آمد او سمت به بلند گامهایی با دختر
  های مژه به هم تابی و داد حالتش بی و ـان*عـریـ
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 رسم به وسیع لبخندی با و بود پروانه بال شبیه که مصنوعی
 . کرد معرفی را خودش و برد پیش تسد ادب

 . «تفریشی آقای دختر.  هستم سحر من شوقی خانوم» 

 خودش با دل  در موذیانه. انداخت جا لبش روی محوی ی خنده
 : گفت

 و ، کردم می زندگی ای خونه همچین توی اگه هم من خب» 
 !« بودم خوش سر قدر همین بود عروسیم روزدیگه دو

 از را داشت دخترانه حسادت لعاب و رنگ قدری که افکاری
 . آورد پیش دوستی ی نشانه به را دستش و کرد دور خود

 میگم تبریک. هستم شوقی گلی هم من. خوشبختم» 
 . «بشید خوشبخت انشالل 

  

. خندید آمد می اش چهره به که داری وکش ظریف ناز با سحر
 هم اش شده لمینت دندانهای که جاندار و عمیق آنچنان
 های دندان که بالید خودش به بار این گلی و ددرخشی
 . است خداوند ی هدیه ردیفش

 : گفت سحر
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 من عروسی ولی ، بود ودلچسبی قشنگ آرزوی مرسی» 
 من و بشه عروس کوچکترم خواهر قرار پنجشنبه.  نیست
 .  «دارم برعهده رو کارها مدیریت فقط

 : تگف  دستپاچه،. بود مدیر یک او حساب طرف پس...  اوه

 می صدق همه برای که آرزویی تنها خوشبختی حال هر به» 
 مدیر غیر و مدیر و مجرد و متاهل و وجوون پیر شامل و کنه
 . «شه می

  

 را رویش پیش دختر تا کوتاه ای وقفه ، کرد تامل قدری سحر
 را رنگش ای قهوه و پهن ابروی لنگه یک سپس. کند حالجی
 . نشاند باالتر پله یک

  داری که هم قصار های جمله اومد خوشم . آفرین» 

 حق خوشبختی درسته خاصه، و یونیک ات چهره مثل حرفهات!
 از باشه جوابیت حاضر مثل هم کارت اگه. آدمهاست ی همه

 پایین که سحر ابروی ی لنگه... «شی استخدامی لحظه همین
 و ریز چشمک همراه به ، افاده و فیس ای ذره بدون افتاد

 های پاشنه تق تق که درحالی و زد هوا رد بشکنی ظریفش
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 به نواخت می برداشتن گام آهنگ سالن پارکت روی کفشش
 داده لم آن روی پشمالو و سفید گربه همان که مبلی طرف
 به نرم بالشت یک مثل را لوس ی گربه سپس و رفت بود
 . داد لم مبل روی و گرفت ـل*بغـ

  

 خوام می همه از اول سرکارمون بریم ، شوقی خانوم خب» 
 ضمن در. گم می رو نهایی نظر بعد.  ببینم رو کارهات آلبوم
 شنبه پنچ بگی کنن می کار برات که گروهی به باشه یادت
 .  باشن جا این باید زود صبح

 .  هستن اینجا چهار ساعت حوش و حول ها مهمون

 بادکنکی مثل.« بدید تحویل رو کار دو ساعت تا باید بنابراین
 از نه دیگر و کرد فروکش شوقش تمام باشد سوراخ که

 : داد جواب صادقانه! ذوقش از نه و بود خبری اشتیاقش

 کسی نه دارم آلبوم نه و کارمن اولین این تفریشی خانوم» 
 فقط دیدم رو آرایی گل های دوره فقط من.  کنه کمکم که

 .« همین
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 اب که حالی در سپس.پرید باال سحر ابروی لنگه دو هر بار این
  دست ، کرد می نوازش را گربه سر دستش یک

  

 و کاری کنده های لبه روی بر نامدار فاتح یک مثل را دیگرش
 . کرد سوار هم روی بر را پاهایش و گذاشت مبل طالیی

 گل برای را مبتدی یک عروسی برای او فهمید می اگر سپیده،
 برید می بیخ تا بیخ را سرش ،یقینا است کرده استخدام آرایی

 ! انداخت می سطل داخل و

 دختر این عذر اآلن همین مصنوعی لبخند یک با توانست می
 های شرکت از یکی به هم بعد و بخواهد را مومشکی بلند قد

 راحت را خیالش و بزند زنگ نامزدی و عروسی مراسم برگزاری
 با و سوخت او منتظر و مشکی نگاه حال به دلش اما.  کند
 : داد پاسخ ، آنی تصمیم یک

 داد قرار مطمئن شرکت یه با عروسی برای ما شوقی، خانوم» 
  بگیره عهده به رو مراسم صد تا صفر از تا بستیم
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 بده انجام کارو این بود قرار که خانومی دیروز درست اما ،
 شخص عروسی مراسم کننده برگزار. اومد پیش براش مشکلی
 آقا و منپسندید رو کارشون من اما کردند معرفی ای دیگه

 معرفی رو شما و کنه پیدا مطمئن آدم یه تا داد قول منوچهر
 ماهها که رو خواهرم عروسی تا کنه می حکم عقل.کرد

 گروه یه به کنه می ریزی برنامه براش و کشه می رو انتظارش
  بسپارم کشته کار

 جواب هم همیشه و ریسکم اهل من که جایی اون از ولی ،
 کنی می کاری هر باید فقط. کنم یم  استخدام رو شما ، گرفتم

 .« باشی هماهنگ من با

 و باال اش ـینه*سـ در ناهماهنگ قلبش ضربان که حالی در
 حرکات از تر آهسته و داد تکان سر آهسته. رفت می پایین
 : گفت سرش،

 . «راحت خیالتون...ام متوجه بله» 

  

  اگه اما.  کنم می راضیت بدی انجام خوب رو کارت اگه» 
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 و میدم بهت مزدرو دست سوم یک باشی داشته کاستی و کم
 سر باید و نیست کار در پولی اصال که نباشم  راضی اگه

  «؟ موافقی. بدی تحویل کمال و تمام رو کار دو ساعت

 پولدار جماعت اگر دیگر خب. بود ای منصفانه ی معامله
 ! شود نمی پولدار که نباشد کتاب و حساب داخل سرش

 :  »گفت نرمی به و داد قورت را دهانش بآ ی مانده ته

 .« اس منصفانه مبتدی من برای.  موافقم بله

 چانه زیر نمایشی طور به را دستش یک شیک ژستی با سحر
 : گفت ، گذاشت اش

 هر و بدی توضیحی ام خانواده برای نداره لزومی ضمن در» 
 . کردم هماهنگ سحر با بگو کرد سوالی ازت کس

  

 آدم از پره خونه این توی نباش هم بودن اتنه دست نگران
 وانمود زدو لبخند گلی.« اند خودی بی امور مسئول که هایی
 نفس کردن خفه درحال اضطراب اما ندارد، استرس که کرد

 توانست فقط رویش پیش دختر کالم نفوذ زیر و بود هایش
 :   »بگوید کوتاه
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 .« ممنونم

 روبرویش دقیقا و رفت او سمت به بلند گامهایی با سپس
 ، شد نمی جمع صورتش از که لبخندی همان با و نشست
 : گفت

 .« درخدمتتم تفریشی خانوم» 

 ********** 

  

  

 . شب یازده ساعت شنبه پنج آهن راه میدان

 ودم ابری هوای. بود ناآرام طوفانی و مواج دریایی مثل دلش
 صبح به تا رفت می ساعت نبض با مردادماه ی نیمه ی کرده
 . برسد فردا

 طبقه از و چسباند پنجره ی شیشه به را سرش زد، پس را پرده
 خیره تابستانی آلود خواب کوچه به بنفشه ی خانه دوم ی
 . شد
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 فرو عمیق خوابی به محله ی ها بچه تقالی از خسته کوچه
 همچون کوچه ابتدای تنها و تک برق چراغ تیر و بود رفته

 . کشید می کشیک جانش نیمه نور با پاسبانی

 ، تور ی پرده پس از ، اول ی طبقه ی همسایه زن ی خانه از
  شده پاشیده کوچه آسفالت روی بر جان کم نوری

  

 ی کاسه و زد می صدا فریدهاخانوم را او بنفشه که زنی. بود
 و رفت می او ی خانه به سوپ و آش از پر اش گری همسایه

 . گشت برمی نبات و گردو از مملو

 با که دید می را خانوم فریده فروشی گل به تنرف وقت گلی
  کرده کاکل مقنعه زیر را موهایش که درحالی اطوار و قر هزار
 به موهایش که حالی در شب آخر و رفت می کار سر به بود
 ! گشت می باز خانه به چسبیده سرش کف

 توی کسی البد: » گفت لب زیر خود با و انداخت باال ای شانه
 به ورگل و ترگل صبح مثل بخواهد که تنیس منتظرش خونه
 .« برگردد خانه
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 شعر کتاب و کند دل پنجره قاب از همسایه زن خیال بی
 .  چسباند اش ـینه*سـ به را شاملو

  

 تنور  »شاملو قول به تا خواست می دنج خلوتی دلش چقدر
 خورشید زرین تارهای طلوع تا هم بعد. «کرد می گرم را دلش

 فروغ های شعر به هم سری.  کرد می خلوت خیالش و البرز با
 . نوشت می را خاطراتش  زدو می ثالث اخوان و

 جرو اگر شد می برآورده ویقینا بود کوچکی های آرزو ها این
 اعصابش به مجالی سیامک و بنفشه نشدنی، تمام های بحث
 دیگر یک به درینه دشمن و مثل که شوهری و زن! داد می

 . دادند می نشان دندان چنگ

. برگشت اش شده پهن رختخواب سمت به ایستادن از خسته
 بی که چسبیده مهتاب سمت به نگاهش و نشست آن روی
 فرو خوشی خواب  در مادرش و پدر سامان رو بی دنیای از خبر
 پر موهایش و کرد باز را موهایش دور سیاه کش. بود رفته
  روی به تاب و پیچ
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 و گرفت ـل*بغـ را هایش زانو سپس شد سرازیر اش شانه
 . گذاشت آن روی کج را سرش

 و ابری تابستانی شب نیمه هوای مثل هم او دل هوای و آب
 دلتنگی ابرهای سایه زیر ، دلش زمانی ، دقیقا و بود کرده دم

 خط سوی آن از مدتها از بعد را البرز صدای که شد پنهان
 . شنید

 دایره لمث بود، پدرش مخاطبش که او ای مردانه و رسا صدای
  به را حواسش دونگ شش چنان مغناطیسی ای

  اصال را فروغ مامان های صحبت که کرد جذب خود سمت

 . آمد خودش به او اعتراض صدای با عاقبت و نشنید

 یک حتی «گفتم؟ چی هست حواست ؟ خطی پشت گلی» 
 و آمد خودش به درنگ بی! بود نشنیده را حرفایش از کلمه
 با و کرد جمع فرز ترو را پالیش و پخش حواس ، پاچه دست
 : داد جواب زیرکی

  

.  نیست مفهوم اصال و داره ِخش ِخش خیلی صدات مامان» 
   «رکنی؟ تکرا دوباره شه می
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 خوب چی همه تجریش بودی رفته ؟امروز خبر چه پرسیدم» 
 پیش خوب چی همه تهران حاله؟ چه در مغازت ؟ رفت پیش
  هوات دمبو سپرده خان اسدالل  به ؟ میره

 با ؟ نمیده جواب رو موبایلش چرا بنفشه. باشه داشته رو
  «کرد؟ آشتی سیامک

 نمی. بارید سرش بر بهاری رگبار مثل فروغ مامان سواالت سیل
 کارش و کسب و گلفروشی ؟حال !دهد جواب را کدام دانست
 . نداشت تعریفی چندان سیامک و بنفشه حال اما. بود خوب

 بی های خواسته ی قله بر چنان را یشها لجبازی پرچم بنفشه
  او حریف هم رستم که بود افراشته پایانش

  

 نگرانی دل به اینکه برای! بینوا سیامک به برسد چه ، شد نمی
 : گفت ، دهد خاتمه مادر یک های

 .  میان بر هم پس از سیامک و بنفشه. نباش نگران» 

 خوش بهتون اصفهان کن تعریف شما. شده تنگ براتون دلم
   «؟ میگذره
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 شده ذره یه سیامک و ،مهتاب بنفشه و تو برای دلم که آخ» 
 البرز.  گذره می  خوش خیلی هم جا این نگذریم حق از ولی. 

  خارج پکنیک برد ومارو گرفت مرخصی امروز

 خالی خیلی جات. بپرسم رو حالت و بزنم زنگ نشد و شهر از
 آب و دخونهور توی افتاد بابات موبایل که حیف فقط. بود

 نشستن صف توی بابات و علی امیر هم حاال.  بردش
 .« بزنن حرف باهات ومیخوان

 سر از آهی و نشست لبش روی بر حال و حس بی لبخندی
 . آمد بیرون و کشید تنوره دلش ته ازته حسرت

  

  زمزمه خود با و شد کج سمتی به تاسف از پر لبش ی گوشه
 .. «حالتون به خوش: » کرد

 فروغ اما بپرسد را پدرش و علی امیر حال تا کرد زاب دهان
 : کرد اضافه هایش جمله بند پشت و نداد مجال خانوم

 ناهار برای و تهران گردیم می بر فردا ما جان گلی ضمن، در» 
 تا باربگذار آبگوشتی یه و خونه برگرد هم تو. هستیم خونه
 .«  بخوریم هم دور
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 به ریز خیلی خوشحالی از!رواست فشانم جان گر مژده این بر
 کنجکاوی که پوستی زیر و نرم خیلی و داد قری ابروهایش

 : نشود،پرسید ور شعله را مادرش

 هست هم البرز کنم؟ درست غذا نفر چند برای چشم ، چشم» 
 خان ایرج پیش و تهران برگرده خواد می که شنیدم آیدا از ؟

 . «کنه کار

  

  واحتماال داره کار اصفهان همیگ. نمیاد ما با البرز مادر نه» 

 .« گرده برمی تهران ، آینده ی هفته

 به و شد دود هم اشتیاقش و پر پر نشکفته بینوایش ذوق
 . رفت هوا

 پیمون و پر همچون آبگوشت کن جمع رو حواست جان گلی» 
 و سنگک نون تا چند یه زحمت بی... ها باشه چیلی و چرب و

 روز تا بیان بگو هم امکیس و بنفشه به. بگیر هم تازه سبزی
 می زنگ خودم هم الی عمه به.  باشیم هم دور رو جمعه
 .« زنم
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 قناعت چشم یک به و کرد جمع را ش آویزان ی لوچه و لب
 . بود رفته فنا بر اش جمعه فراغت اوقات. کرد

 ********** 

  

  

 گذشتند شب نیمه مرز از کنان تلق تلق ساعت های عقربه
 جدال اما  گذاشتند، نقطه یک ، شتذگ که روزی وانتهای
 پچ پچ صدای و نداشت پایانی ی نقطه بنفشه و سیامک میان
 تمام جنگ یک به و بگیرد اوج تا رفت می گام به گام شان
 ! شود تبدیل عیار

 مهتاب به نگاهش مسیر و چرخاند شانه روی را گردنش
 آب و بود گرفته ـوش*آغـ در را او عمیقی خواب که برگشت

 سرازیر بازش نیمه فرم وخوش کوچک لبهای الی از نشدها
 . بود

 آنهالطمه شوهری و زن دعوای که زمانی تا کرد عهد خودش با
 نشنیدن به را خود نزند کوچک ی فرشته این  خواب به ای
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 چپاندتا هایش گوش داخل را فری هندز همین برای. بزند
  هایش فضولی از مانع موزیک صدای

  

 نشست اش شده پهن رختخواب درون هچمباتم سپس.  شود
 . کرد خاطراتش باقی نوشتن به شروع و

 را زندگیم روزهای ترین پرکار و ترین سخت از یکی امروز
 گرفتم کار به را توانم هنرو ؛ سلیقه تمام و گذاشتم سر پشت

 خدمتکار کمک با را تفریشی آقای لوکس سوپر ویالی و
 اسد آقا دیالیقش و رشوهرالغ و خانوم سیاره»  شان افغانی
 تمام که آراستم گل تاج و گل شاخه صدها با نواز چشم چنان

 ! بودند مانده دهان به انگشت حیرت از جماعت

 چند کنجکاوی قدری با و نبود مشغول کار به سرم فقط البته
 آقای پسر تک جان سینا که شدم متوجه ورودم از بعد ساعت
 وطن، جالی سالها از دبع  که است سحر کوچکتر برادر و تفرشی
 به«  سپیده»  خانه تغاری ته عروسی خاطر به فقط و فقط
 . است گشته باز وطن
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 که شنیدم خانوم سیاره از ولی. ندیدم هم را تفرشی آقای
 ی کاره وهمه کرده فوت بیماری خاطر به همسرش پیش سالها
 . شود می محسوب پدر راست دست و است خانوم ،سحر خانه

 پسر و پول بی دختر ی قصه! نکن پردازی خیال سرت در لطفا
 های نویسنده را ها قصه این و رمانهاست برای فقط پولدار
 بخوانیمو رمانها در را رویاهایمان ما تا نویسند می پرداز خیال

 . برود یادمان گرفتاریهایمان

 چقدر و شده تلنبار دلمان روی های غصه چه که برود یادمان
 . ریماد گور گیرو زندگی در

 آدم که دنیایی در. نویسم می واقعی زندگی از از تو برای من
 پولدار تا گردند می خودشان از تر پولدار دنبال به پولدار های
 و ندارند متوسط حتی یا و ضغف قشر به هم کاری و شوند تر

 ها عاشقی و عشق این از هم مورد یک حال به تا راستش
 ! ندیدم

 سوی آن و است متاهل خانوم سحر جان سینا گذشته آن از
 شنیدم که طور این و دارد زندگی و بچه و زن خودش برای آب

 خانوم سیاره از هم را  این. گردد می بر هم زود خیلی
 آنقدر آرایی گل ی زمینه در ام تجربه اولین. بگذریم.شنیدم
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 دوربین با و کردم حظ کار اتمام بعداز هم خودم که بود خوب
 . گرفتم هم سعک تا چند موبایلم

 و تعریف به عادت پولدار آدم جماعت که آنجایی از ولی
 سر َچه َچه نه و گفتند َبه َبه نه ، ندارد دست زیر از تمجید
  حاوی که پاکت یک سحر رفتن وقت فقط.  دادند

  

 کمی نه همین. سالمت به گفت و داد من به بود دستمزدم
 ! کمتر کمی نه بیشتر

 با پولدار های آدم دنیای. نداشتم ارانتظ هم این از بیش خب
 بازنشستگی یا کارمندی حقوق با که جامعه معمولی های آدم

 . دارد تفاوت آسمان تا زمین گذارند؛ می روزگار

 تق تق پارکت و سرامیک روی دارشان مارک های کفش با آنها
 مشامت تمام کنی، می عبور که کدام هر کنار از. روند می راه
 بزنی دست هایشان وسیله به اگر شودو می آنها عطر از پر

 می بالت و دست به چسب مثل آنها الکچری عطر ی رایحه
 . چسبد
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 سرویس حتی و دهد می عطر بوی چیزشان همه آنها
  رفتن فرصت اگر ها آدم این فهمیدم امروز!  بهداشتی

  این صاحبان باشند نداشته را الکچری زیبای سالنهای به

  

 و قر به تا آیند می آنها ی خانه به حشم و خدم با ها سالن
 . کنند رسیدگی اطوارشان

 عادت به را خودکار رسید که خاطراتش جای این به گلی
 این از اندیشید خود با و گرفت هایش دندان بین همیشه

 در ازآرزوهایش بزرگ ای دایره بالفاصله.. خواهد می چه دنیا
 . بود البرز آن مرکز در که گرفت جای سرش

 داد تکان سر  و کرد تازه بازدمی و دم با را اش کهنه های نفس
 دندان میان از را خودکار.  شوند فراری رویاهایش های ابر تا

 کشید دراز تشک روی دمر حالت به بار این و داد نجات هایش
  خاطرات سراغ به بار این و کرد نوشتن به شروع دوباره و

 . رفت اش کودکی

 ********** 
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 از. کنم تعریف برایت ام کودکی زوایای تمام از خواهد یم  دلم
 آن ثابت پای برفی آدم و بازی برفی که برف پر های زمستان

 باجناق دو ی خانه بام پشت که تابستان های شب تا. بود
 طاق زیر و بام پشت روی خانواده، دو هر و نداشت مرزی

 . خوابیدند می آسمان

  و و رفتند می خود به صمخصو بند پشه زیر به ها بزرگتر

  و شد می پهن دیگر یک کنار وار قطار ها بچه رختخواب

 می پیدا اختصاص  من به جا بهترین همیشه البرز لطف به
 . کرد

 و من میان شب هر. دارم خاطر به خوبی به را تابستان آن
 بود پا بر سخت جدالی ستاره ترین نور پر تصاحب سر بر آیدا
 ولی کند پا بر وآشتی صلح مان انیم کرد می سعی البرز و

  لوس اخالق و من ِسرتقی حریف

  

 کشی گیس و گیس به کار که آنجایی تا و نشد آیدا ننر و
 سهم ستاره ترین نور پر فلور خاله وساطت با عاقبت و رسید
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 یک و ننشست کار بی هم فروغ مامان البته و شد آیدا
 به بغضی و رت چشمانی با من و کرد پرتاب سمتم به دمپایی

 . رفتم خواب به کوچک نارنگی یک قدر

 که ازشام بعد ، شب آن فردای! نشد ختم جا  این به ماجرا اما
 گرفت را دستم یواشکی البرز بودیم، فلور خاله ی خانه مهمان

 کرد دراز آسمان رو به را دستش یک و برد بام پشت به را من
 دوتا و گرفت آسمان به رو پیکانی مثل را اش اشاره انگشت و

 . داد نشان بودند هم جفت که نور کم ستاره

  «؟ بینی می رو هم کنار ستاره تا دو اون» 

  

 کدام به دانستم نمی ستاره همه آن میان که آن وجود با
 .  دادم تکان سر دروغ به کند می اشاره ها ستاره

 .« بینمش می آره... آره» 

 ولی  نوره، کم که هدرست... توئه  و من مال ستاره تا دو اون» 
. بشه بیشتر نورشون تا گذاشته هم کنار رو تا دو این خدا

 هم باز ولی باشه نورانی هم قدر چه هر آیدا ی ستاره
  «باشه؟ من ی ستاره کنار ات ستاره نداری دوست. تنهاست
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 حتی هیج، که ها ستاره تا بود خدایم از! زد می حرفها چه
 ته اگر حتی البرز ی ستاره .بود می هم کنار هم هایمان سایه
 . باشد او جفت ام ستاره داشتم دوست هم باز بود می چاه

 که لبخندی با و کشید ام گونه روی بر وار نوازش دستی البرز
 : گفت ، است رنگ پر خاطراتم روح در هنوز

  

 سر آیدا با دیگه امشب از پس. خودم گلی مریم آفرین» 
 اشک پتو زیر صدا بی و یواشکی و نکن دعوا ها ستاره

 .  دادم تکان سر بازهم.« داریم ستاره تا دو تو و من نریزباشه؟

 که سیاه دیو و پریون شاه دختر های قصه مثل درست» 
 ... «ها قصه مثل درست آره»   «خریدی؟ برام رو کتابش

  بدجنسی با و کرد هاپرتاب قصه به را من جمله این

 : گفتم ای دخترانه

 همدیو ننه بچه ی آیدا و هستم پریون شاه دختر من پس» 
  «؟!قبوله. کچل سیاه

 دلی آیدا از ه او گویا خب..... وقفه بی ای قهقهه و خندید
 ! نداشت خوشی
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 ستاره نفهمه کسی تا. پایین بریم بیا حاال.  قبوله باشه» 
 .« گذاشتیم هم جفت رو هامون

 سر پشت ار  بهار تا چهارده البرز و بودم ساله ده من روزها آن
 پریان شاه و دختر و پری و جن های داستان من. بود گذاشته

 بیدار که رسد می روزی دانستم نمی و داشتم باور سخت را
 می ها قصه در که هم آنقدر زندگی که فهمم می و شوم می

 . نیست رویایی نویسند

 *** 

 . شد شروع برایم خبرخوب یک با سال همان پاییز

  می حدقه در را چشمانش که دختری همان منیژه

 پسرانه صدای خاطر به البرز و کرد می درشت برایم و چرخاند
 سرد صبح یک  زد، می صدایش منیژه آقا را او تعمدی اش

  بارو ، خبر بی اش خانواده همراه پاییزی

  

 از خداحافظی بدون کردندو نیسان وانت یک بار را بندیلشان
 . تندفر  درختی  کوچه از ها وهمسایه محل اهل
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 . کردند پر را جایشان دیگری ی خانواده بعد ساعت نیم اما

 و کشیدند می کشیک خیابان سر گویی که فرز ترو قدر آن
 ! بودند آنها رفتن منتظر فقط

 و بودند ها سیبیلو جماعت از آن اعضای تمام که ای خانواده
 از بعد روز چند. پسر سه همراه به بود پدر یک آن راس در

 ی ها همسایه آمار به رسیدگی مسئول که فلور خاله دهان
 در است شریفی مرد مظفری آقا که شنیدم ، بود درختی کوچه

 کرده فوت پیش سال چند همسرش و کند می  کار کشتارگاه
 . است

  

 و جالل دیگر پسر دو و بود ساله هفده خانواده پسر تنها نادر
 بودند رناد همسن تقریبا مظفری آقای ی خاله های نوه جمال،

 به شهرستان  از کشتارگاه در کار برای و کرده تحصیل ترک که
 .  بودند آمده تهران

 . شد جانم بالی رفته رفته و آمد معلق اجل همانند نادر

 ********** 
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 را او باید کردم می تصور که جدیدی آدم. بود جالب برایم نادر
 . بیارم در کارهایش از سر و کنم کشف

 و داشتم نظر زیر مدام را نادر مدام البرز مشچ از دور به من
 که خانه بام پشت به وپنهانی پس هم گاهی ، بهانه با گاهی

  آنجا از و رفتم می شد، می مشرف کوچه به

  

 بود دلخواهی سرگرمی بر کار این . زدم می چوب را او سیاه زاغ
 . داشت را باقلوا طعم برایم که

  قوقولی با که چرا.  بود راحت محمود بابا از خیالم

  باز خانه به هم سگ بوق با شدو می خارج خانه از خروس

 ! سوازنم می آتشی چه من که دانست نمی و گشت می

 که بود خواهرش با بازی خاله سرگرم آنقدر هم فروغ مامان
 آتوی یک که بنفشه ماند می.  نبود من به خیلی حواسش
 که این خاطر به و داشتم او از سیامک اسم به حسابی
 می من وناکوک کوک ساز با ندهم لو را اش پنهانی دوستی
 . رقصید
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 گاهی گـه همان من از تر زیرک که بود البرز فقط میان این در
 گذاشتم نمی دخترانه ناز و تبحر با اما. گرفت می را مچم

 . دارم نظر زیر را نادر  که شود متوجه

  

 تمام. داشت مه کشی دختر ی وچهره بود باال و قد خوش نادر
 برایش تر پایین کوچه چند و باالتر کوچه چند نوجوان دختران

 سر راهش سر بهانه بی و بهانه با شکستندو می دست و سر
 . آمدند می آنچنایی های ـوه*عشـ برایش شدندو می

و خوش نادر اما  چشمی گوشه که بود آن از تر مغرور ، بازو بر 
 نادر. گویم می فاکتور کمی با اما پرده بی. دهد نشان آنها به

 . پرید می خودش از تر بزرگ با کمش، سن رغم علی

 تقی تق بلند پاشنه های کفش که مامانی تیش تی زنان نادربا
 اهل به را آنها زیرکی با او شدو می پیاله هم کردند، می پا به

 . کرد می معرفی عمه و خاله محل

 گفت و می پایین و باال برشته گندم مثل ، کنان ولز و جز البرز
  برادر طریق از را آمارش گویدو می  دورغ نادر که
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 دوست او با این از پیش که اش همکالسی دوستان از یکی
 با خان ایرج و غره چشم با فلور خاله اما.است آورده در ، بوده
 به ،چرا بچه»:  گفتند می و کردند می ساکتش گردنی پس

 تایید را پسرش حرف نخا مظفر ؟!زنی می افترا مردم جوون
 .« کند می

 فلور خاله خانه به داشتم تصمیم بار یک.  دارم خاطر به خوب
  خودم موش یک مثل نادر دیدن و حیاط در کردن باز با و بروم

 . ایستادم تماشایش به و چپاندم حیاط باز نیمه در الی را

 آرایش فرط از چشمانش که زیبا زنی همراه که دیدم را او
 ایستاده شان خانه باز نیمه در ی آستانه بود،در شده خمـار
 . بود

 کوچه به دست دو با دستپاچه و هول خوردو سر پایم ناگهان
 .  شدم پرتاب

  

 ای کشیده ایش زن! شدند متعجب من دیدن با آنها دو هر
 . خندید من دیدن با نادر اما.  برگرداند سر و گفت
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 زن همان همراه و زد چشمکی برایم هم بعد و طوالنی و عمیق
 . رفت خانه داخل به

 نمی را نادر ی دونفره های مالقات این معنی روزها اون خب
 او به دارد خوشگل های عمه و خاله که این از و فهمیدم
 را آن معنی شدم بزرگتر که ها بعد ولی. شد می حسودیم
 . کردم نثارش دل ته از غلیظ بیشعور یک و دریافتم

 که بنفشه  اما بود، محبوب دختران انیم که وجودآن با نادر
 محل او به بود، کرده گیر اساسی سیامک دل کنار دلش پای
 و آمد نمی خوشش او از هم البرز. گذاشت نمی هم سگ
 هم نادر روزگار بد از و! کرد می شکار تیر با را اش سایه

 . شد او ای مدرسه

  

 دنیای در من و سوم سال نادر و بود دبیرستان اول سال البرز
 فقط نادر با البرز خصومت علت کردم می تصور ام کودکانه
 . است حسادت

  سر از جمال و کمال وقتی غروب اما بود، تنها روزها نادر

 .  شد می خیابان و کوچه آنهاراهی همراه گشتند، برمی کار
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 جمال و ایستاد می وسط قدیم تهران های بهادر بزن مثل نادر
 دو در گویان مجیز بودند داری هیکل پسرهایی که کمال و

 . داشتند می بر گام سویش

 **** 

  ،بر کار پر روز یک ،وزن داشت بسیاری های ناگفته گلی

 به او در نوشتن به میل اما. کرد می سنگینی هایش پلک
  که ای گربه همچون آهسته و نرم که بود قوی قدری

  

 و رفت بنفشه ی آشپزخانه سمت به دارد می بر گام شب در
 قندان و لیوان یک ، چای فالسک یک همراه بعد ی دقیقه چند
 کردنش خفه درحال که رنجی از بنویسد تا برگشت اتاق به
 . بود

 ********** 

  

  دوخته من دامن به ازل از را بازیگوشی و شیطنت ماجراجویی،
 حتی.  شد نمی من های بازیگوشی حریف کس هیچ! بودند

 ! محمودم بابا تر ریز های اخم و فروغ مامان ریز های نیشگون
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 بازیگوشی برای ترمزی و بردم می حساب او از که کسی تنها
  نگاههای و ،البرز شد می محسوب من های

  

 در مرا کند، اخم اینکه بدون ماهرانه که بود اش خیره خیره
 ! کرد می میخکوب جایم سر بودم که  کاری هر حال

  وادار را من البرز تدرش ریزو های محبت دادن دست از ترس
 جمع را هایم بازیگوشی ی بقچه ساعت چند حداقل تا کرد می
  یادم هم باز ولی.  کنم

 . گرفتم می سر از را هایم شطنت دوباره و رفت می

. داشت خود به مخصوص رنگی و طرح بار هر هایم شیطنت
 آیدا موهای دیگر باری و شکستم می را ترشی ی کوزه بار یک
 . کردم می چییق خواب در را

 که بود این ام عالقه مورد تفریحات از یکی دارم خاطر به خوب
  کوچه به که همین مدرسه از برگشتن وقت

 ی مقنعه سپس ایستادم، می آن ابتدای ، رسیدم می درختی
 شده دوزی نوار آن پایین صورتی روبان که را ام مدرسه سفید
  این به و آوردم می در سرم از بود
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 تا کردم می باز را موهایم کش و کردم نمی تقناع هم
 را مقنعه که حالی در گاه آن ، شود سوار ام شانه روی موهایم

 پشتی کوله وجود با ، چرخاندم می فرفره مثل انگشتم دور
  را کوچه طول تمام و دادم می مسابقه آیدا با ، پشتم سنگین

 . شدم می برنده که بودم من خدا ی همیشه و دویدیم می

 را ام اشاره انگشت ، بسوزانم را آیدا دل اینکه برای گاه نآ
 ، دادم می کمرم به قری و کشیدم می ام بینی ی تیغه روی
 : گفتم می

   «شدم برنده من بازم خانوم فوتینا،تنبل»

  به: » گفت می و کرد  می گریه زار زار بهار ابر مثل آیدا

 بود وقت آن. «آوردی در سرت از رو ات مقنعه که میگم البرز
  مجبور و شد می شروع من ها سبیل باج که

  

 های جیبی تو پول با آیدا شل دهان تا بدهم سکوت حق بودم
 . بماند بسته من
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ر باران که پاییزی ظهر از بعد یک دل در ر ش   می آسمان از ش 
 بر خانه به مدرسه ظهر از بعد شیفت از آیدا همراه به بارید
 نادون خیال بی رسیدیم درختی کوچه به وقتی ، گشتیم می

 ام مقنعه وزید، می که تندی باد و بود شده سوراخ که آسمان
 هم را موهایم کش و آوردم در سرم از سریع حرکت یک با را
. میشم برنده امروز من هم باز: »  گفتم آیدا به رو و کردم باز
 سه دو یک ی شماره با و گرفتم سرم پشت را چترم سپس« 

 .  کردم ندوید به شروع

 باران، و دویدم می ام شده ها ابر بر سوار که این  تصور به من
 آن هایش قطره با نوا هم و بود گرفته دستش به را باد شالق

 شدن بستن به وادار را هایم پلک و کوبید می صورتم بر را
 . داشتم نمی نگه باز رانیمه ها آن زور به من و کرد می

 ناگهان که کردم می رکف پیروزی به وفقط دویدم می من
 کوله خاطر به و کردم برخورد سنگین جسم یک به محکم
 عقب به قدمی تلوتلوخوران تنیس توپ مثل سنگینم پشتی
 قل قل هم نوایم بی چتر و شدم زمین پخش شاالپی و رفتم
 عمق کم جوب  داخل ام مقنعه و رفت دیگر سمتی به کنان
 . افتاد کوچه وسط شکل هفتی
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 و پیچید هایم بازو دور مردانه قوی دودست ایمیب خودم به تا
 . کرد بلندم زمین روی از را من حرکت یک با

 گلی و خیس ام مدرسه روپوش و بود گرفته درد زانوهایم
 . بود شده

 پایم تا سر باشد افتاده آب جوب داخل که موشی مثل درست
 پرده پس از و برداشتم سر. لرزیدم می سرما از و بود آب غرق
  با که دیدم را مظفر آقا پسر نادر ، راناب ی

 . کرد می نگاهم و بود ایستاده روبرویم گشاد گل لبخند یک

   «؟...!.کوچولو خانوم کجاست حواست» 

 ********** 

  

 ی آستانه در که منی به... ! کوچولو خانوم گفت می من به
 . کردم می بزرگی احساس سالگی، یازده

 می فرفروار انگشتش سر را شتر د و ریز که محله سرتق دختر
 ! چرخاند
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 به دوان دوان که دیدم را آیدا و برگشت کوچه ابتدای به سرم
  رااز بازویم حرکت یک با. آمد می من سمت

  

 های چتری دست پشت با و کشیدم بیرون نادر دستان میان
 و تق سر و زدم پس بود، چسبیده صورتم به که را خیسم
 : گفتم م،شد خیره چشمانش به لجباز

 .« نیستم کوچولو خانوم هیچم» 

 ادامه و رفتم نشانه او سمت به را ام اشاره انگشت سپس
 . دادم

 ...  کوچولو خانوم میگی من به که باشه آخرت ی دفعه» 

 .«  خانومه گلی من اسم

 شد مایل عقب به هایش قهقهه همراه به سرش و خندید نادر
 و خط میان.  گذاشت نمایش به را مرتبش و ردیف دندانهای و

 هن ، خسته هایی نفس با هم آیدا من های کشیدن نشان
 .  رساند من به را خود کنان هن

  «؟...خوبی گلی» 
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 زنگ سریع و نشد من جواب منتظر اما پرسید را این آیدا
 فضولی چرخ البرز ؟ کیه صدای با و زد را شان خانه آیفون
 البرز به چین ربخ کالغ مثل و کرد چرخیدن به شروع زبانش

 :  گفت بود، آیفون پشت که

 و گذاشت مسابقه من با هم باز گلی.  کن باز رو در داداش» 
 و میاد بدت ازش  تو که روبرویی ی همسایه پسر نادر به خورد
.  شده ِگلی و خیس هاش لباس ی همه.  زمین افتاد تاالپی
 می داره باد هم رو چترش و آورده در هم رو اش مقنعه تازه
 .« بره

 سخت قدر این آیدا انتقام کردم نمی فکر. آمد بر نهادم از آه
 ! باشد

 با را اخبار تمام که چرا. شد می نگار خبر بایست می آیدا
  را ای نکته هیچ و رساند می همه بصر و سمع به جزییات

  

 که کردم می دعا و بودم امیدوار من و!  انداخت نمی جا هم
 ! شود گیجن ی منطقه خبرنگار روزی
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 خودم به سامانی و سر البرز آمدن بیرون از پیش بایست می
 نمی بر دستم از کاری آب خیس ی مقنعه برای.  دادم می
 و سو این به باران و باد ـص*رقـ با که چتری دنبال به ولی آمد
 از زودتر بلندش گامهای با نادر اما دویدم ، رفت می سو آن
 . کرد شکار را چتربازیگوش  من

 خانوم فروغ روبرویی، ی همسایه دختر تو خانوم، گلی ببینم» 
 آیدا سمت به سرم.« داری خوشگلی موهای چه نیستی؟
 اتفاقات نقطه به نقطه ضبط حال در باز چشمانی با که چرخید
 بود که آنچه از اوضاع که آن این از پیش. بود نادر من و بین

 ام همدرس  ای سورمه روپوش آستین پشت با شود تر وخیم
  از را باران شر شر

  

  ببینم بهتر را او تا کردم پاک هایم چشم و ها گونه روی

 . 

 و نشد مجالی اما بگیرم، دستش از را چترم داشتم تصمیم
 دوان دوان داشت پا به دمپایی که حالی در سراسیمه ر البرز
 و برگشت من سمت به نگاهش وتیز تند و کرد باز را حیاط در
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 سرم فرق به باران زیر که من پالی و پخش موهای دیدن با
  ای غره چشم ، بود چسبیده

 . کرد پاره جا در را دلم بند و رفت من به وحشتناک

 چین خبر آیدای به را خودم ترس از و بود خوانده ام فاتحه
 .  چسباندم

 نادر از تر کوتاه گردن سرو یک از بیشتر کمی قامتش البرز
 داشت او به نسبت تری ریزی ی جثه که آن وجود با و بود

  چتر و ایستاد او ی ـینه*سـ به ـینه*سـ مردانه

  

 دوستانه دانستم می که لحنی با و زد قاپ دستش از را من
 : گفت ، نیست

 آخرت ی دفعه ولی.  کردی کمک ام خاله دختر به که مرسی» 
 تهدید و تشکر میان.«  کن کم سرمون از رو لطفتت و باشه
 طلوع مشرق از که همانندخورشیدی که بود کیباری مرز البرز
 . بود مشخص و واضح کند می

 و سرد سپس ، تمسخر از پر و ومعوج کج ، زد پوزخندی نادر
 .  برگشت من سمت البرزبه به اعتنا بی
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 .« خانوم گلی باش خودت مواظب»

 و رفت خیابان سمت به بلند های قدم با و گفت را این نادر
 هیچ که دلم بند که البرز ی خیره خیره نگاههای و ماندم من
 اشاره شان خانه در به سر با. کرد می پاره را وجودم بند بند
 : گفت گزنده، و تلخ و کرد

  

 ...  «خونه برین جفتتون هر» 

 مثل را خودش و گفت غلیظی چشم شیرین خود آیدای» 
 به کردن نگاه جرات که من و کرد پرتاب خانه داخل به گلوله

 باال منفی عالمت به سری نداشتم را البرز ی رهیخ چشمان
 . انداختم

 .« شه می نگران مامانم.  خودمون ی خونه رم می من» 

 .«. ماهستند ی خونه بنفشه و فروغ خاله نکرده الزم» 

 باعث تلخش لحن و بود پاییزی هوای از تر طوفانی البرز خلق
 یقینا که گفتم چشمی لب زیر. بیاید دستم کار حساب تا شد
 . نشیند را آن
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 خواری پاچه هم قدری و زبانی شیرین با تا کردم باز دهان
 انگشت شود باز دهانم که آن از پیش اما کنم نرم را دلش
 روی از باران های قطره که اش بینی ی تیغه روی  را اش اشاره
 . گذاشت خورد، می سر آن

  

 می خودم بخوری سرما. تو برو. نگو هیچی... هیش» 
 .« کشمت

  جوب داخل از را ام گلی و خیس ی منقنعه و شد خم سپس
 انگشتانش میان را بازویم ، لطافتی هیچ بدون و برداشت
 هم باز دانستم می. داد هول حیاط داخل به را من و گرفت

 . است داده دستم کار هایم شیطنت

 له چنان چکش با گردو یک مثل را سرآیدا خواست می دلم
 ! برود یادش چینی خبر دیگر که کنم ولورده

 دمپایی کردن پا حال در ، من نگران و دلواپس فروغ مامان
 که من دیدن با اما. بود شده آب غرق باران زیر که بود هایش
  بودم شده کشیده آب موش مثل

 . کرد براق برایم را چشمانش و رفت هوا به تهدیدش انگشت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 189 

  

 نمی را هایش کشیدن نشان و خط و فروغ مامان های تهدید
 من همراه که بود البرز های اخم پی حواسم تمام و شنیدم
 . رسید دادم به هم باز. داشت می بر قدم

 .« شده خیس کم یه زمین خورده. نشده چیزیش فروغ خاله»

 ای گوشه اما کرد می ام تنبیه فروغ مامان بار هزار بودم حاضر
 آن رد که بود هوایی البرز.نشود من نصیب البرز های اخم از

 . کشیدم می نفس

 ********** 

  

  با هفته یک تا البرز ، بارانی دلگیر ظهر از بعد آن از بعد

 ،بیماری کردم آرزو دل ته از دعا به دست من و نزد حرف من
 دل بلکه تا نشود نصیبم سرماخوردگی حتی یا آنفوالنزا مثل
 تنها نه اما. یابم نجات قهرش عذاب از من و آید رحم به البرز
 سراغم به هم ناقابل ی عطسه یک حتی بلکه نشدم بیمار
 ! نیامد
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 های تمرین حل ی بهانه به و اندیشیدم می دیگر تدبیری باید
 و گرفت من از را دفتر سکوت در او و رفتم سراغش به ریاضی

 هم بعد و کرد می حل را مسائل دهد توضیحی که آن بی
 می بر را شسر  بکند من به هم نگاهی نیم حتی که آن بدون
 :  گفت می آیدا به رو و گرفت می سمتم به را ودفتر گرداند

 .« بده توضیح براش رو ها تمرین آیدا» 

 دلم بند که اش خیره خیره نگاههای به حتی که داند می خدا
 هنر البرز اما  بودم راضی کرد می پاره و تکه نارنجکی مثل را

 آیدای میان نیا در و! کرد می دریغ من از را آن حتی مندانه
  سبد سبد آلود گل آب از مارموز

 دمش با بود کرده قهر من با البرز که این از و گرفت می ماهی
 . شکست می گردو کرده پنهان لباسش زیر داشتم یقین که

 رمق بی و پریده ،رنگ یی پاییز عصر مثل ورویم رنگ غصه از
 . بود شده

 سال هر که پاییزی های حساسیت به را آن فروغ مامان
 آمد می در خجالتم از حسابی و ودرست گرفت می را گریبانم

 های خواهر خاص که ـسی*جنـ بد با بنفشه ولی.داد می ربط
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 ، کنید نمی درک را آن نباشید کوچکتر خواهر تا و است بزرگتر
  ی نمره به را آن

 در یک کنار ، گنده کله و بزرگ صفر یک که ام ریاضی امتحان
  و! داد می ربط درخشید، می ام امتحانی ی ورقه

  

 ی نمره همین ، من با را البرز کردن قهر علت سادلوحانه چه
 ! دانست می ام ریاضی ناپلئونی

 داد می ربط هایی هوله و هله خوردن به را آن هم فلور خاله
 به توجه بی من و خریدم می مدرسه ی بوفه از آیدا با که

 چشم از دور به را البرز تا بودم آن پی در به در آنها حرفهای
 گیر تنها برد، می وافر حظی من با البرز قهربودن از که آیدا

 . کن آشتی من با خدا رو تو بگویم و کنم التماسش و بیاورم

 روز و شد فراهم برایم بودم اش پی در که فرصتی عاقبت
 و کرد دعوت شان خانه به شام برای را ما فلور خاله هفتم
 به و شد زمین زیر راهی ترشی آوردن یبرا البرز شام وقت

 . بهداشتی سرویس راهی هم آیدا پرودگار ی شکرانه
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 گفت و گپ حال در که خانه اهل غفلت از. نبود تردید جای
 که را خان ایرج های دمپایی زده شتاب و کردم بودنداستفاده

 به دوان دوان به و کردم پا به به بزرگتر پاهایم از وجب یک
 . شدم خانه زمین زیر راهی زالبر دنبال

 باشم رفته  باال کوه از گویی بود، افتاده شماره به هایم نفس
 بود، بریده بریده ، هایم جمله مثل که هایی نفس با.

 مهتابی المپ رمق بی نور زیر که حالی در ایستادم روبرویش
 خیره لبش پشت مانند کرک های سبیل به دیوار، به چسبیده

 : گفتم تکاندم، چشمانم دامن از کاش زار زار ، بودم

 به. ببخشید گفتم  که من. کن آشتی من با خدا رو تو البرز» 
  خدا به. میدم گوش حرفهات به دیگه خدا

  

  بابا و بگیره پام از ریز نیشگون تا ده فروغ مامان حاضرم

  محمود

 ریاضی جریمه هم کلی و کنه قطع رو هام توجیبی پول
 .« کنی تیشآ من با تو ولی بنویسم
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 حال در مدام جیوه کهمثل را اش افتاده فرو های پلک البرز
  نگاهم خیره خیره و آورد باال بودند، فرار

 از نفر یک گویی. بود دردناک برایم عجیب که نگاههایی.کرد
 به صدا بی اما محکم سیلی یک و آید می بیرون چشمانش
 . زند می صورتم

 زخم تواند می زبان نندام هم نگاهها دانستند می اگر آدمها
 ! بودند هم چشمانشان مواظب زبان، بر عالوه بزند،

 قول یا ، سوخت اشکهایم گلوله گلوله برای دلش دانم نمی
 قدمی شدو آویزان لبخند لبهایش به که!  گرفت جدی را هایم
  که سردش باسرانگشتان و گذاشت پیش

  

 هفته یک از بعد کرد پاک را هایم اشک داد می ترشی بوی
 . زد صدا را اسمم

 و انتر اون و نادر پسره این از من نگفتم بهت ،مگه گلی» 
 خوشم چسبیدن بهش خدا ی همیشه که منترش
 اگه ولی کنم چوقولی ها، زنک خاله مثل ندارم دوست.نمیاد
 .  «گم می خان محمود به بشه تکرار بازم
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 دست پشت با. بود شده باز باندی چهار اتوبان مثل نفسم راه
 :  وگفتم کردم کج سر و گرفتم را چشمانم خیسی باقی

  «؟ دیگه هستن وکمال جالل همون ، ومنتر انتر از منظورت» 

 . شد دستوری قدری ولحنش ورفت زد پر لبش کنج نرم، لبخند

  

 ، بزنید حرف کدومشون هیچ با نمیاد خوشم... چی هر حاال» 
 .« آیدا نه و تو نه

 جانم دل ته از غلیظ چشم یک بود هشد راحت خیالم که حاال
 : گفت و بوسید را آن پشت و گرفت را دستم البرز. گفتم

 .« خانوم گلی آفرین» 

 و بود تر ارزش با برایم هم جایزه تا هزار از البرز های آفرین
 . کردم نمی عوض چیز هیچ با را آن داشتن ـذت*لـ

  بر ار  ترشی از پر کاسه زمین زیر سیمانی ی لبه از البرز

 و کرد خم سر و داد جا دهانم میان ترشی کلم یک و داشت
  کرد نجوا  گوشم، کنار

 . «کنم می عروسی تو با کار سر برم و بشم بزرگ وقتی» 
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 می قدم ام کودکی دنیای در هنوز که جایی آن از و خندیدم
 : پرسیدم ذوق با زدم

  «؟...دنبالش اومد شاه پسر که سیندرال مثل درست» 

 ... «سیندرال ی قصه مثل درست هآر » 

 دنبال به که حالی در و نبودم بند پاهایم روی خوشحالی از
 وپایین باال مدام فنر مثل رفتم می بیرون زمین زیر از البرز
 . کوبیدم می هم بر را دستهایم و شدم می

 ... «دریزیال هم بنفشه و آناستازیاست آیدا پس» 

 زمین زیر خالی فضای در صداش و داد سر ای قهقهه البرز
 . پیچید

 به دادی بهشون لقبی چه بشن، دار خبر آیدا و بنفشه اگه» 
 .« کنن می محکومت اعدام

 معلق اجل مثل ایوان روی از بنفشه صدای و خندیدم دل ته از
 . داد پر را هایمان خنده
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 بندازی؟ ترشی یا بیاری ترشی رفتی موندی؟ جا کجا ، البرز» 
  «؟!...توئه پیش گلی

 من شب آن.« میایم داریم ، منه پیش گلی: » زد فریاد البرز
 هم البرز و هستم سیندرال کردم می احساس مدت تمام

 تا خاص ژستی با و بیاید دنبالم به است قرار که ای شاهزاده
 هم سفید و سیاه به دست و نخوردم تکان او کنار از شب آخر
 صدای و آوردم رد را آیدا و بنفشه حرص که چنان آن نزدم،

 . شد بلند هم فروغ مامان و فلور خاله اعتراض

 ********** 

  

  

 . بود شده متوقف خاطرات ترمینال در ذهنش ماشین

 پر را هایش خستگی تا کرد خم راست و چپ به را گردنش
 .  دهد

 که ماند ثابت پنجره از آویخته تور ی پرده روی به نگاهش رد
  وزید می سمتش به کولر از که خنکی باد با
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 و نرم و داد می کمرش به قری ترانه و ساز بی ،هنرمندانه
 . رقصد می سبک

. رقصیدند می ذهنش در مهابا بی که خاطراتش همانند دقیقا
 و ریخت چپش ی شانه روی به دست با را پریشانش موهای

 ، باشد احوالش مزاحم کمتر تا بافت را آن قاعده و نظم بی
 به ذهنش هم باز و گذاشت کاغذ لد روی بر را خودکار
 . کرد پرواز ها گذشته

  

 شش البرز ی روزه هفت وقهر بارانی ظهر از بعد آن از بعد
 حتی هیچ که نادر کنار از مبادا تا کردم جمع را حواسم دونگ

 جا اوهمه روزگار بد از اما. نکنم عبور هم اش سایه نزدیک از
 می روبرویمسبز قارچ همانند بودم تنها که زمانی درست و بود
 . ایستاد می روبرویم لباسی چوب ومثل شد

 آن به هم ی لبخنده و زد می برایم ریزی چشمک هم گاهی
 شدم بزرگتر وقتی ، ها بعد که هایی لبخند. کرد می سنجاق
 ! فهمیدم را آن معنی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 198 

 از یا نادر از که بودم آن از تر سرتق و داشتم نترسی سر خب
 فرار دلیل تنها و بترسم وکمال جمال یعنی ومنترش انتر آن
  دیوار طول به مرز یک که البرزبود از ترس نفر، سه آن از من
 . بود کشیده نادر و خودش بین چین

  

 مامان که گشت می بر زمانی به من خاطرات ترین بد از یکی
 و رسیدند نمی تفاهم به ای مسئله سر بر فلور خاله با فروغ
 نخود شدند،حکایت ومی چیدند می بر لجبازیلب و لج روی
 . کردند می قهر و خود ی خانه رود که هر نخود

 قانون طبق که چرا. شد می آغاز البرز و من عزای روز وقت آن
 کشیده خانواده دو بین جدایی جنس از نامرئی نوار یک قهر
 وآیدا البرز و بودیم مرز سوی این بنفشه و من و شد می

 بخت های باجناق حال شامل نقانو این البته مرز سوی همآن
 ! شد می هم برگشته

 خواهر دو لجبازی و لج با ام سالگی یازده تابستانی تعطیالت
 دلگیر غروب آن در.شد آغاز ، نداشت قهر جز انجامی سر که

 و حیاط دیوار روی را اش نارنجی دامن خورشید که تابستان
  آن ی مرده چرک های کاشی
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 می فلور خاله و فروغ مامان رهق  از روز دو بود، انداخته
 روی افتاده ماهی مثل حوصلگی بی شدت از من و گذشت
  التماس و پریدم می پایین و باال مدام پاشویه،

 سراغ به دهد اجازه حداقل تا خواستم می فروغ مامان از کنان
 . بروم آیدا

 داشت، پا یک من مرغ مثل فروغ مامان مرغ که آنجایی از اما
 در که هایی لباس از ای تکه حرص با عاقبت و نیامد کوتاه
 وپیراهن کرد پرتاب سمتم به مچاله بود، آن کردن بقچه حال
 .  داشت ومعوج کج فرودی پایم جلوی دقیقا بخت نگون

 میارم  در روزگارت از دمار و شم می بلند خانوم، سرتق» 
 ؟!کردم قهر فلور با بینی نمی مگه ؟!بری خوای می کجا...ها
 اون از. هاشون خونه رفتن ها بچه ی همه و بهغرو دم

  از پیش گفت می خانوم عصمت گذشته،

  

 برادر ی خونه رفتن می که دیده رو آیدا و جون فلور ، غروب
 کن صبر  گاه، تعمیر رفته باباش که هم البرز خان، ایرج
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 کاربر سر از هم بابات بیاد، دوستش،سهیال ی خونه از بنفشه
 چقدر هر و پارک ریم می  شام، بعد تایی رچها وقت اون گرده،
 . کن سواری تاب خواست دلت

 کوچه سر ازبقالی برو جلدی ، گرفتن بونه جای به هم اآلن
 .«  بگیر ماکارونی

 دانست، می اگر فروغ مامان ، شد کج پوزخند حالت به لبم
 و دارد نام سیامک ، سهیال جای به بنفشه دوست ، احیانا
 به است دستش زیر ی بقچه بزرگی به تهگف او به که دروغی
 ! آورد  می در او روزگار  از دمار من، جای

 گرفتن از وبعد گفتم آهسته چشمی آویزان، ای ولوچه لب با
  و شدم کوچه سر بقالی راهی کنان لخ لخ پول،

  درست و افتاد زمین روی به آسمان از تپلی نادر هم باز

  

 زد پوزخندی من دیدن با و شد سبز بقالی،روبرویم در جلوی
 بقالی در کنار شده چیده نوشابه های جعبه به را اش وتکه
 :  پرسید کنایه، پر لحنی با و کرد ام روانه ظریف چشمکی و داد

  بادیگاردت! اومدی بیرون تنها خانوم، گلی به به» 
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 کنی فرار هم باز ترس از خوای می یا دی می جواب کجاست؟
   «؟!

 یک با را کودرم چادرنماز.  بودم گرفته یاد زهات را بادیگارد معنی
 داشته کردن فکر برای فرصتی تا کردم مرتب سرم روی دست
 . شدم کمر به دست دادم باال را ام چانه ، سرتق سپس ، باشم

 نه و خالمه پسر البرز دوما،. ترسم نمی ازت من اوال،» 
  «؟... آقا کجان خودت های بادیگارد اصال. بادیگاردم

  

 قطره که چنان آن شد متمایل عقب به سرش و زد قهقهه نادر
 . شد جمع چشمش ی گوشه اشکی

  جواب حاضر اگه میاد، خوشم  زرنگ و زبل های دختر از» 

 مغلوب.« اس معرکه دیگه که باشه هم ریزه خاله و خوشگل و
 همان با و شد باز گوشم بنا تا نیشم. شدم اش زبانی چرب
  پشت ،لبم روی بر مانده جا به ی خنده

  در و چرخیدم یپا پاشنه روی و کردم باریک برایش چشمی
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 باقدم فشردم، می ام ـینه*سـ  رابه ماکارانی ی بسته که حالی
.  شدم کور سوت و خلوت درختی کوچه راهی بلند های

  را هایش گام که وهمانطور رساند من رابه نادرخود

 : ،گفت کرد می هماهنگ من با

  

 ی کاسه و ما ی خونه ،بیا ترسی نمی که گی یم  راست اگه» 
 دقیقه پنج.بدم بهت ، بود آورده برامون مامانت که نذری آش
 .« کشه نمی طول هم

 مامان از باید اول ولی میام باشه. ترسم نمی ازت که گفتم» 
 .« میام بعد ، بگیرم اجازه

 تمامی نادر زبانی چرب انگیز بر وسوسه ای نقره های پولک
 . نداشت

 بعدٱ وخودم نکرده الزم گـه می مطمئنم بگی مادرت به اگه» 
 پر که خونمون آکواریوم خواستم می شد حیف ، گیرم می

 .« بدم نشون بهت رو ماهی

 پر حوض ی وسوسه دچار ، فروغ ی کوچیکه علی شعر مثل
 . شدم آب
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 پنج که رسیدم نتیجه این به و کردم کتاب حساب خودم با
  نمی وارد خشی و خط دنیا یکجا هیچ به که دقیقه

  

 او از که کردم می ثابت اوال که است این کار این حسن و کند
 در هایش ماهی آکواریوم توانستم می هم بعد و ترسم نمی
 هم را نذری آش ی کاسه و کنم تماشا دقیقه پنج همان
 بگویم فروغ مامان باشم،به گفته دروغی که آن بی و بگیرم
 . داد مظفر آقا پسر را آش ی کاسه

 فروغ، شعر ی کوچیکه علی مثل ، آبکی های استدالل این با
 . رفتم اش خانه به و شدم نادر های وسوسه اسیر

 ********** 

  

 مظفر آقا و نادر به متعلق که بودم ای خانه درون بعد اندکی
  راهروی یک با که قدیمی معماری با ای خانه. بود
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 چهار باز و ولنگ بزرگ سالن کی به و آغاز مانند داالن باریک
 در قدیمی لنگه دو چوبی در چندین که شد می منتهی گوش
 . بود گرفته جای هایش دیوار دل

 و شیک هایش وسیله اما ، بود قدیمی که آن وجود با خانه
 عطر بوی و زد می موج آن  در خاصی هارمونی و روزبودند به
 . داد می جوالن آن فضای در ای مردانه تلخ

  های دمپایی آنکه بی و کرد بیدار را وجدانم یمان پشی

  و ایستادم ورودی در کنار دربیاورم، پا از را ام پالستیکی

  را ماکارانی ی وبسته زدم گره چانه زیر محکم و صفت را چادرم
 . فشردم ام ـینه*سـ به را

  ناگهان و داشت می بر گام تر جلو من از گام یک نادر

  ی پاشنه روی ، چرخد می خود ردو به که ای فرفره مثل

  

 پر هم را فاصله گام یک همان و ایستاد روبرویم و چرخید پا
 : گفت ، بود شده خیره چشمانم به که  حالی در کردو

 .   «میاد خوشم جسور های دختر از» 
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 او ی پرده بی و خیره نگاه از و دانستنم نمی را جسور معنی
 به. نیامد خوشم  اصال بود، اش چاشنی هم خند پوز یک که
 به چشمم یک که حالی در و شدم پاچه دست غریبی نحو

 لبخند و نادر پی دیگرم نگاه و بود سالن کنج نورانی آکواریوم
 : گفتم ، معوجش و کج

  «خونمون برم خوام می بده رو ن مو کاسه» 

 روی به انگشتانش بعدسر و نشست چادرم پر روی نادر دست
 جریان مثل انگشتانش کون سرمای.  خورد سر صورتم

 هایم گوش به خون و انداخت تاپ تاپ به را لبمق الکتریسته
 کار جای یک که کردم می حس ام کودکی تمام با.آورد هجوم
 . لنگد می

  

 که ات خاله دختر عکس بر خوشگلی،،  خیلی دونستنی می» 
 .« زده لیسش مار انگار

 از هستم، آیدا از تر خوشگل من گفتند می که این از همیشه
 تعریف این بار این ولی. کشیدم می قد ها ابر تا خوشحالی
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 بر بازسالن نیمه در به و رفتم پس قدمی.ننشست دلم به اصال
 : ،گفتم گسیخته هم از کلمات با و خوردکردم

 ... «خونمون رم می من» 

 در تصنعی لبش کنج پوزخند همان حفظ با را هایش اخم نادر
 .  کشید هم

 دست «کنی؟ روتماشا آکواریوم خواستی نمی مگه ؟... کجا» 
 ترس از من و کند راباز چادر گره تا آمد ام چانه زیر به نادر

 محکم را نادر دست و کردم خم سر که بود این واکنشم اولین
 . گرفتم گاز

  

 بی و انداخت جا دستش روی بر هایم دندان جای که چنان آن
 سمت به پا وگریز آزاد ،باد چون درنگ بی او لز و جز به توجه

 می که شنیدم می سرم پشت از را او صدای و دویدم در
 :  گفت

 من «ندارم کاریت واستا ؟! دختر میری در کجا... گلی» 
 بیرون طوفانی که آن از خبر بی دویدم در سوی به باد همانند

 . است انتظارم در خانه از
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 مثل بود هافتاد هایم شانه روی چادرم که حالی در ، سراسیمه
 کوچه به را خودم کند می فرار ای گربه دست از که موشی
 حال در که شدم مواجه البرز با بدم اقبال و بخت از و رساندم

 . بود شان خانه در قفل با رفتن ور

 از و افتاد پایم زیر به وتاالپی شد باز لبمق های ومهره پیچ
 ... «سالم: » گفتم رسا و بلند ترس

 . ماند جواب بی البرز تعجب و رتیح میان که سالمی

  

 کلید و کند دل شد، نمی باز که شان خانه ناسازگار قفل از البرز
 پی در پی تعجبش، از پر نگاه.  آمد من سمت به دست به

 ایستاده شان خانه باز درنیمه ی آستانه در که نادر و من بین
 : پرسید من به رو و عاقبت و چرخید می بود،

  «؟..!. کردی می یغلط  چه اونجا» 

 شده میخکوب زمین به پاهایم و رفت و کشید پر جراتم تمام
 دردسر پر بسته. باشند دوخته زمین به را آنها گویی. بود

 و کشیدم سرم راروی چادرم و چپاندم بغلم زیر را ماکارانی
 . افتاد پته تته به زبانم
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 ... «بگیرم رو مون نذری آش ی کاسه بودم رفته خدا به» 

 اش خیره نگاههای از را این و نبود کننده قانع ظاهر به یلملد
  چادرم و رفتم تر عقب گام یک ترس از. دریافتم

  

 زمین به ،ولی رفتم سکندری و پیچید دورم به طناب مثل
 . نخوردم

 به را تعمیرگاه وچیلی چرب سرهمی لباس که  حالی در البرز
 نادر ایر ب جنگی خروس مثل و کرد عبور من از داشت، تن

 کف و آمد در خجالتش از هم نادر ، کشید شانه شاخه
 قدم یک را والبرز کوبید البرز ی ـینه*سـ به محکم را دستش

 : گفت ، داد هول عقب به

 به اومد خودش!  مکانیک بچه ، برداشتی دور دوباره چیه» 
 .« نبردمش که زور

 خواست می و داد جای کارش لباس جیب دورن را کلید البرز
 را در و کرد دستی پیش هم نادرباز که شود ور حمله دیگر بار

 .  بست ما دوی هر روی به محکم
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 ی گدازه از پر آتشفشان همانندکوه که البرزی و ماندم و من
 باز پیوسته بزن باد مثل که اش بینی های وپره بود خشم
 . شد می وبسته

 که وصدایی بود مانده ثابت حدقه در ترس از که چشمانی با
 :  بود،گفتم ترسان و ضعیف البته

 ... «ببخشید» 

 های نگاه همان با البرز و نداشت تاثیری چندان من ببخشید
 : زد،پرسید نمی هم پلک که خیره خیره

 «؟..!.خونشون رفتی خودت گـه می راست ؟ کرد اذیتت» 
 می را راستش اگر.  شد مچاله ترس از ام ـینه*سـ درون نفسم
 یقینا متعصبم محمودم بابا یا خودش دست به خونم گفتم،
 زیر غلیظ و محکم نچی فقط و انداختم باال سری. شد می حالل
  را الغرم بازوی البرز. گفتم لب

  

 یمان خانه سمت به را من که درحالی و گرفت دستش میان
 : گفت کشاند، می
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 بابا به رو چی همه دیگه، دفعه این بریم، بیفت راه...گمشو» 
 .« میگم مامانت و

 چیزی من کردن التماس با که بود آن از تر خراب اوضاع
 .  نیامدم کوتاه اما.شود درست

  نذری آش کاسه بودم رفته که، گفتم! میدی هولم چرا» 

 .  «بگیرم ازش رو

 سیمانی دیوار یک به گویی که دفعه یک چنان. ایستاد البرز
 . چرخید من به رو و باشد کرده برخورد

  «؟!نیست دستت آش ی کاسه چرا پس میگی راست اگه» 

 اکسیژن برای و باشد افتاده حوض پاشوی لب که ماهی مثل
 .  زدم می له له جواب پرد،برای می پایین و باال

  

 ترسم نمی نادر از دهم نشان اینکه برای اوبگویم بودبه محال
 . بروم همراهش شدم حاضر
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 برزخی ای چهره با محمودم بابا ، افکارم قوس و کش میان
 با ، البرز و من دیدن با و رسیدند راه گرد از بنفشه ،همراه
 : ،گفت من به رو غیض پر لحنی

  «؟!کنی می غلطی چه کوچه ی تو» 

 ماکارانی ی وبسته داشتم بر بنفشه گریان چشمان از را نگاهم
 نشان ام آزادی سند مثل را آن و آوردم بیرون چادرم زیر از را

 . دادم

 ... «بگیرم ماکارانی برم تفگ مامان» 

 را آن هم عسل من صد که هایی اخم همان با محمود بابا
 داخل به را بنفشه و چرخاند قفل در را کلید کرد، نمی شیرین
 شدیم راهی دو آن دنبال به کنجکاو هم البرز من و داد هول
 . آوریم در بنفشه ماجرای از سر تا

 ********** 

  

  

  مرز لب از را من هبنفش یواشکی   ماجرای
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 که بود درعقرب قمر قدر آن اوضاع یعنی.داد عبور جانانه تنبیه
 حرفی من سری خیره از تا نکرد جرات عصبانیتش تمام با البرز
 . بزند فروغ مامان و محمود بابا به

 چندان سالن طول آتیشین ی گلوله یک همانند ممحود بابا
 و باال زده شتاب قدمهایی با کمر به دست را پذیرایی بزرگ
 و جوید می لب زیر را هایش سیبل ی گوشه و کرد می پایین
 من چشمان بودو ناممفهوم که گفت می چیزی لب زیر گاهی

 ومی رفت اومی با حدقه در  یویو مثل فروغ مامان و البرز و
 . آمد

 روی سالن کنج ، ها دار عزا مثل درهم و مچاله هم بنفشه
  را هایش اشک شر شر و بود زده چمباتمبه زمین

  

 با را اش بینی ی افتاده راه آب فرت فرت و چید می هم کنار
 . کرد می پاک اش مانتو آستین پشت

 و بود شده افروخته بر خشم فرط از که ای چهره با محمود، بابا
 بنفشه به رو و ایستاد یکباره به چکید، می خون چشمانش از

 : پرسید
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 پسره این!  کردنش بزرگ دختر این با نکنه درد فروغ دست»
 ؟ چیه اسمش بودید، جیک تو جیک باهم که الدنگ ی

  «چقدره؟ تحصیالتش چیکارس؟

 ته دست پشت با دادو قورت را دهانش آب ترس از بنفشه
 : گفت  کنان، من من کرد، پاک هم را اشکهایش مانده

 شاگردی عموش سازی کابینت کارگاه توی ، سیامک اسمش» 
 . «داره مپلدی فوق و کنه می

  

 ، داد تاب هوا در دورانی حالت به را دستش یک محمود بابا
 :  گفت

 چنگی که هم مدرکش دارن تشریف نجار ،شاگرد شازده پس» 
 ... «زنه نمی دل به

 که شوکی از بود، نشسته ساکت لحظه آن تا که فروغ مامان
 از و آمد بیرون بود کرده سکوت به وادار را او آن بار زیر

 پس یک و رفت و بنفشه سمت به سپس. خاست بر جایش
 . کرد نثارش جانانه گردنی
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 میگی؟ دروغ من به حاال سر خیره دختره.!.. ها جالفت چه» 
  رو زیری به سر ؟!دوستت خونه بری قرارنبود مگه

 ...! «بگیر یاد گلی از کم یه

 نفس راه آمدو باال حلقم تا دوان دوان لبمق شنیدم را اسمم تا
 آب چه گلی دانست می اگه فروغ مامان. بست را مکشیدن
  آب به ها گل دسته چه و است زیرکاهی

  

 را من اند، شده مالی ماست آنها ی همه البرز لطف به و داده
 ! کرد می کبابم زنده زنده

 حالی در دادم فرو را دهانم آب ی مانده ته افتاده فرو سری با
 چرخاندم می گشتانمنا میان را ام شده بافته موی انتهای که
 از و بود ایستاده  من کنار که کردم نگاه البرز به چشمی زیر

 . داشت نظر زیر مرا چشم ی گوشه

 چشمانم مسیر و داشتم اوبر از را نگاهم نفس یک از تر سربع
 هایش دانه کردن ردیف حال در همچنان که رسید بنفشه به

 . بود هایش اشک
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 معجزه طور به که این از اما ، سوخت می او حال به دلم
 ویلی قیلی خوشحالی از دلم ته بودم کرده پیدا نجات آسایی

 . رفت می

  

 بنفشه از دیگر سوال چند ویژه، پرس باز یک مثل ، محمود بابا
  کرد، اطالعاتی ی تخلیه کامال را او که زمانی و کرد

 : گفت بنفشه، به رو و بلعید را سنگینش های نفس

 پارک توی فردا واسه قرشمال، شازده نیا به بزن پاشوزنگ» 
 من تو جای به ، نشه حالت به خوش البته.بگذار قرار ملت
 کف بگذارم رو ژیگلو بچه این حساب تا قرار سر میرم

 .« دستش

 دستی وترسان گفت لب زیر پاشکسته و دست چشمی بنفشه
 را ملتمش نگاه  که حالی در سپس و برخاست و زانوگرفت به
 و رفت سالن کنج تلفن سمت به داشت نمی بر غفرو مامان از
 . برگشت او سمت به محمود بابا عتاب پر صدای با

 قرار این که نفهمه ژیگولو بچه این وقت یه ، باشه حواست» 
 . «اس نقشه یه مالقات
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 بابا.  افتادم تلویزیون پلیسی های سریال یاد یه آگاه خود نا
 دولتی، ی اداره یک جزء کارمند جای به بایست می محمودم
 ! شد می پوآرو گاه کار دستیار

 ********** 

  

 درشت های قطره پس از تا فشرد هم بر را دارش نم چشمان
 گویی. کند متوقف را کلمات ـص*رقـ چشمانش، در نشسته
 تا نداشت خیال بود، کرده پرتاب گذشته به را او که دستی
 ! برگرداند حال زمان به را او دوباره

 جزییات وبا نقطه به ،نقطه پهلو به به پهلو ، صف به خاطرات
 به اپیزود به اپیزود سینما ی پرده همانند ذهنش ی پرده در

  تر پیش چه هر و آمد می در نمایش

  

 و نزدیک بود، شده مدفون دلش کنج که رازی به رفت می
 . شد می تر نزدیک
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 ار  تلخش و سرد چای از ای جرعه کلمات وسیع حجم از کالفه
 به قلمش همراه هم باز و نوشید ، داشت ای گزنده طعم که

 . کرد سفر گذشته

 . افتاد زیادی اتفاقات روز آن فردای. دارم خاطر به خوب

 سیامک و بنفشه یواشکی عشق و پنهانی دوست شدن مال بر
 البته و شنوا گوش دو دنبال به که فروغ مامان تا شد باعث ،

 بتواند،درد تا آمد در فلور لهاخ با آشتی در از گشت می محرم
 پهن بزرگترش خواهر ی سفره درون را هایش غصه و دل و

 . کند

 تنبیه در سهمی اینکه برای و کرد استقبال هم فلور خاله
  او پای از دردناک و ریز نیشگونی باشد، داشته بنفشه

  

 داد می تاب حدقه در را چشمانش که حالی در و گرفت
 می«  یواشکی حاال ورپریده، ی ترهخد ها، جالفت چه: »گفت
   ؟!... ی گیر

  موضوع این بنفشه اگر گویی، که زد می حرف طوری فلور خاله
 و زدند می کف برایش آنها ، کرد می مطرح خانواده در را
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 ناراحت است کرده پنهان آن که این از حاال و کشیدند هورامی
 ! هستند

 ،سیامک خان ایرج هزبده،همرا کاراگاهی  همانند هم محمود بابا
 و شاخ حسابی وبراش انداختند دام به را خبر بی جا همه از

 . دادند نشان دندان و چنگ و کشیدند شانه

 می سیامک ی ـینه*سـ در بنفشه عشق که جایی آن از ولی
 قسم متعلقاتش و آسمان هفت به کرد، می قل قل و جوشید
  و خواهد می را بنفشه خاطره که خورد

  

 تلفن ما ی خانه به مادرش بعد ساعت دو حرفش، اتاثب برای
 . گرفت خواستگاری ی اجازه هفته آخر برای و کرد

 ساعت چند عرض در تلویزیون آبکی های سریال مثل زندگی
 . شد شیرین

  و شد خیر به ختم تلفن این با سیامک و بنفشه ماجرای

 ود این ی خانه به دیگر باری زنان بال بال پروا بی های خنده
 و آفتابگردان ی تخمه و چای بساط و کردند  مهاجرت خواهر
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 کنار چوبی تخت روی فلور خاله ی خانه حیاط در هندوانه
 . شد پهن کاری کاشی حوض

  گوش از که نادر ی خانه به رفتنم و من شیطنت ماجرای ولی
 فراموش تنها نه بود مانده پنهان محمودم بابا و فروغ مامان
 . شد دار دنباله تلویزیون لسریا مثل بلکه ، نشد

  

 شاگرد سیروان همراه به البرز که فهمیدم وقتی را این
 و خاکی لباسی با بود هم البرز همسن که خان ایرج تعمیرگاه

 از متعجب فلور خاله.آمدند خانه به افروخته بر ای چهره
 وچشمان گذاشت جواب بی را دو هر سالم آنها وقت بی حضور
 : ،گفت کرد باریک طخ یک همچون را ریزش

  لباس ؟!باشید تعمیرگاه نباید اآلن مگه تا دو شما» 

  «شده؟ خاکی چرا هاتون

 خم سپس گذاشت، حوض ی پاشویه روی را پایش یک البرز
 را اش خاکی شلوار تا کرد دار نم حوض آب با را ودستش شد
 : داد جواب و کند پاک
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 با تا گرفتم ور وسیروان خودم ی اجازه بابا از. نیست طوری» 
 . «بزنیم کوچک گل بریم ها بچه

  

 درون و زد برش پیمان و پر هندوانه قاچ دو و خندید پدرم
 : گفت  گرفت، دو آن سمت به و گذاشت دستی پیش

 جوری این که شدید برنده رو مسابقه کنم فکر... دالور» 
 .  «گرفتید باال رو سرتون

 اشاره دلبرانه و سرخ های هندوانه به ابرو و چشم با سپس
 . داد ادامه و کرد

 ... «هندوانه بفرما» 

 به رو و شد چراغانی نگاهش هندوانه قاچ دیدن با سیروان
 لب درنگ بی سپس...« اوستا زن ی اجازه با: » گفت فلور خاله
 . برداشت را اش هندوانه قاچ و نشست چوبی تخت

 هبنفش خواستگاری درگیر خانواده دو هر فکر و ذهن شب، آن
  متوجه که قدر آن.  بود آن پیرامون اتفاقات و
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 به سیروان همراه فوتبال ی مسابقه جای به البرز نشدندکه
 با هایش واپچ و پچ از که گونه آن. است رفته نادر با جنگ

 آمده در او خجالت از هم حسابی که دریافتم داشت سیروان
 . بودند

 روی زها،رو بنفشه خواستگاری ی واسطه به بعد ی هفته
 ی خانه در خوشی جنش از هیاهویی و افتاد شادی غلطتک

 . پاشد به خواهر دو هر

 کرده جان نوش سیروان و البرز از مفصلی کتک که نادرهم
  ابرویش ی گوشه کبودی و پایین لب ،پارگی بود

  البرز که این از کام تا الم و داد ربط موتور با تصادف به را

 ! نزد حرفی است آن مسبب

 غافل و گذاشت نادر ترس پای به را آن افراشته گردنی با برزلا
 همین به و دارد شتر ی کینه با نسبتی نادر ی کینه که این از

  خیال داد می نشان که هم ها راحتی

  

 . کند تالفی تا بود فرصتی منتظر فقط و نداشت آمدن کوتاه

 ********** 
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 بود ساله چند و بیست پسری بنفشه پنهان عشق ، سیامک
 ژیگولویی هایی پسر همان از.داشت بلندی و باریک قامتی که
 ! بود چپانده تیپی خوش پول جای به خورجینش توی که

 که چرا داشت، هم مردانگی تیپی خوش کنار سیامک البته
 شد و زد باال را غیرت آستین ، عالفی جای به پدر فوت از بعد
 کابیت کارگاه در و شخود کوچکتراز خواهر دو و مادر آوار نان

 .  شد مشغول عمویش سازی

  

 تحصیالت با پولدار  دامادی داشتن آرزوی که فروغ مامان برای
 و سیامک دپیلم فوق بود، داده لم رویاهایش میان عالی

 با و زد نمی دل به چنگی چندان او معمولی خیلی ی خانواده
 داشت، اعتقاد و گفت محکم نه یک و تافت بر روی تغیر
 . نان قاتق نه و شود می آب نه تیپی شخو

 جایی آن از اما بود عقیده هم او با هم محمود بابا که چند هر
 و مردانگی همان بود،به غیرتی البته صد و سنتی مردی که

 که دانست این بر را صالح و کرد قناعت سیامک نبودن معتاد
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 گوشش سرو که بنفشه عروسی و عقد بساط زودتر چه هر
 از بعد وقرارشد شود پا بر سیامک با جنبید می عیان دیگر حاال

 آخر تا دو آن بین ساده ومحرمیتی خوران شیرینی جشن
 . بروند بخت ی خانه به دو هر تابستان همان

  

 مامان و پاشد بر خواهر دو ی خانه در شادی جنس از ای ولوله
  خرید تای و تک در «فلور خاله»  جون فلور و فروغ

  .افتادند جهاز

 بنفشه خوران شیرینی ازجشن بعد درست که بعدی خوش خبر
 . بود فروغ مامان بارداری! کرد زده شگفت را همه

 پس مدام و شناخت نمی پا از سر دیگر خوشی از محمود بابا
 می وورگلش ترگل زن ی صدقه قربان عیان هم گاهی و پنهان
 هوظیف و بزند سفید و سیاه به دست تا داد نمی اجازه و رفت
 . افتاد الی عمه و فلور خاله ی عهده به هم جهاز خرید ی

 .  دارم خاطر به خوب را انگیز خیال تابستان آن

 در و شد شروع سبامک و بنفشه نامزدی جشن با که تابستانی
 وفق بر چیز همه. شد منتهی دو آن عروسی به شهریور اواخر
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 و هبنفش عروسی تا گرفته فروغ مامان بارداری بوداز مرادم
 . بود راه به سیامک ی وخانواده ما میان مدام که بازی مهمان

  نادری. کردم فراموش را نادر که بودم قدرسرگرم آن

  بود خورده سیروان و البرز از که مفصلی کتکت از بعد که

 انتر همراه  بزند، موضوع این از حرفی کام تا الم که آن ،بدون
 و زد غیبش انتابست تمام کمال و جمال همان منترش و

  عروسی از قبل روز چند درست

  که فلور خاله لطف به و رسید راه گرد از سیامک و بنفشه

 به هم نادر بود، کرده دعوت عروسی برای را محل اهل تمام
 . شدند جزءمدعوین پدرش همراه

 ********** 

  

  

 ایست منظره مثل ذهنمان در کودکی خاطرات ما ی همه برای
 .  ایم نشسته آن تماشای به گرفته بخار ای هپنجر  پشت از که
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 و تابستان آن من برای اما!  نیافتی دست و گنگ قدر همان
 سینما ی پرده مثل همیشه سیامک و بنفشه عروسی روز

 به خوب را جزییاتش تمام که قدر آن. بود وشفاف صاف
 .  خاطردارم

 در ابر خروار خروار آسمانش که کرده دم شهریوری روز یک
 . ببارد دامانش از باران ای قطره که آن بی بود تپانده دلش

 عقد به امضا چند و بله گفتن با سیامک و بنفشه روز آن در
  با من و تغییرکرد سرنوشتشان و آمدند در هم

  

 .  دادم تغییر را البرز و خودم سرنوشت ام کودکانه های لجبازی

 سیامک موااق از یکی باغ در دو آن عروسی تا شد این بر قرار
 که  ساوه جاده حوالی در افتاده دور باغی. شود برگزار

 با مفروش ای جاده شد می منتهی آن به که صافی تنهامسیر
 . بود ریزه سنگ

 الی عمه اما باشد، مختلط عروسی که شد این بر قرار ابتدا
 در نامحرم مرد و زن داره معنی اصالچه: »گفت و شد معترض
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 و شد حل هم مشکل این سیامک رتدبی با و«  بلولند؟ هم
 . شود جدا برزنتی ای پرده توسط آقایون با ها خانوم قسمت

 بود، شده ویار بد و خلق بد بارداریش از بعد که فروغ مامان
  و بود کرده رها خودم حال به را هایم شیطنت و من

  

 حمام به موقع به و خوردم می غذا وعده سه که قدر همین
 .  کرد می تکفای برایش رفتم می

 دونگ وشش نداشت او از کمی دست هم محمود بابا
 اش شیشه بار به مبادا تا  بود می باردارش زن پی حواسش

 . شود وارد خللی

 البرز و الی عمه به مرا فروغ مامان هم بنفشه عروسی روز
 قرار البته.رفت آرایشگاه به فلور خاله همراه به خودش و سپرد
 بازی سرتق آنقدر ولی بماند، خانه در من همراه هم آیدا بود
 خاله که ریخت اشک شر شر و کوبید زمین به وپا آورد در

 نیشگون فقط من اعتراص جواب البته صد دادو رضایت فلور
 شد این بر قرار و شد نصیبم که بود فروغ مامان جانب از ریزی
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 محمود بابا همراه به ناهار از بعد هم الی عمه و البرز و من تا
 . برویم وسیرع به

  

 که بود، عروسی فتق و رتق دلواپس آنقدر محمود بابا ولی
 باغی راهی خان ایرج همراه ظهر از پیش و کشید ته طاقتش
 هم الی عمه. شود برگزار جا آن در عروسی بود قرار که شدند
 و بود،هول شده خسته من های نق نق و ها گریه دست از که

 :  ،گفت درایت با و ندچپا بغلش زیر را چادرش پاچه دست

  ها مهمون نداره خوبیت ، میام تو با هم من محمود» 

 گم می زنم می زنگ داود به. نباشه اونجا بزرگتر به و بیان
 .  «بیاره خودش با هم رو گلی و البرز و اینجا بیاد

 آقا به ها غوری یتیم این همانند البرز و من ترتیب این به و
 سر و خونسرد مرد. شدیم دهدا حواله الی عمه پسر داود

 . شود عصبانیتش باعث توانست نمی چیز هیچ که خوشی

  

 وعلی کرد شانه را موهایم البرز روز آن. دارم خاطر به خوب
 . بافت معوج و کج را آن تالشش تمام رغم
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 می گریه فرط از که چشمانی و آویزان ای لوچه و لب با من و
 آن رنگ هم های روت دامنش که رنگی صورتی ،پیراهن سوخت
 هدیه و بود باریکی زنجیر که بندم دست و پوشیدم را داشت

 داود آقا همراه و آویختم دستم مچ همبه را بزرگم پدر ی
 . شدیم  ساوه جاده راهی

 *** 

 . ********** یتیم کودک معنای به تهرانی گویش: غوری یتیم

  

  

 به شبیه چیزی. بود قراضه نیسان یک داود آقا ماشین
 از. است معروف آن فولکلور شعر که ممدلی مشتی ماشین
 گدار و سوز پر شعرهای که رنگی آبی های نیسان وانت همان

 . نویسند می رکابش روی بر ارزشی های جمله با

 می پایین و باال مدام کنان تولوق تلق اتاقکش که ماشینی
 ! انداخت می بازی شهر  فضایی ماشین یاد به مرا و شد

 وسط درست بینوا ماشین و  بود ماجرا خوب قسمت این تازه
 و کرد گم را  راه خوش، سر داود آقا هم بعد و شد اتوبانپنچر
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 انار باغ آدرس ، رسید می که رهگذری هر به آن جبران برای
 فرفره مثل اینکه از بعد آخر دست پرسیدو می را خان حشمت
 که یگردوی  باغ کنار را ماشین چرخیدیم، خودیم دور به بارها
 داشت نگه ، کرد می عبور آن کنار از دلنشین و نرم آبی جوی

 . شد پیاده فاتحانه و

 بسته ریسه اش پیشانی روی بر عرق گرما شدت از که البرز
 بیرون و کرد باز را ماشین در جلدی داود آقا شدن پیاده بود،با
 : گفت ، رفت

 که جا این... ها اومدیم اشتباهی کنم می فکر ، داود آقا» 
  «؟!.نیست عروسی از خبری

 پر را دستس دو و داد چرخی اطراف به را گیجش نگاه داود آقا
 کمرش به که تابی همراه و گذاشت رنگش ای کمررشلوارقهوه

 : ،گفت داد می

 تا چند از اومدیم می که راه توی ندیدی نیست،مگه خیالی» 
 راه خان حشمت انار باغ به هم جا این از. کردم سوال محلی
! نیست خیالی اونم که اومدیم در باغ پشت از فقط. داره

 .« رسیدیم کنیم رد که رو باغ تا دو پیاده،
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 دو بین ای فاصله که را خاکی و باریک راه وگردن سر با سپس
 : گفت و داد نشان را بود کرده ایجاد باغ

 .« بریم باید راه این از» 

  از زرافه مثل را درازش و بلند گردن و گفت را این داود آقا
 : گفت کشاند، داخل به ماشین باز نیمه ی پنجره

 محمود آقا به.بیفتیم راه زودتر شو پیاده جلدی جان، گلی» 
 بازیگوش من برای.« برسونم عقد برای رو دوتا شما دادم قول
 دل و شد می رو زیر مدام آسیاب مثل دلم توی دل مدام که
 بنفشه و برسم یوس عر مراسم به تر زود چه هر تا زدم می دل
. بود نجات کشتی یک مثل جمله این ببینم، عروس لباس در را

  از چشم

  

 گفتم چشمی فرز و تر داشتم بر داود آقا گشاد گل دهان
 . ایستادم البرز کنار و شدم وپیاده

 . شد معترض هم باز البرز

 اینجا باغ؟ اصلی در به برسیم تا گردیم بر شه نمی داود آقا» 
 .... «ها کور و سوت و پرت خیلی
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 و الل  بسم بگو.نباشه غمت منی تابا... دل شجاع نترس» 
 من که ترافیکی اون با بکنیم رو کار این اگه بیا، من دنبال
 !« عروسی به برسه چه رسیم نمی هم بنفشه پاتختی به دیدم

 صدای و کرد راست و خم اطراف به را بلندش گردن داود آقا
 از تر جلو قهار لیدر یک همانند و استبرخ هوا به آن وتوق تق
 راهی او همراه اعتراضی و حرف مابی دوی هر و افتاد راه به ما

 . شدیم

 ********** 

  

  

 از و داشت می بر گام وتیز تند خیال، بی و خوش داودسر آقا
 های شاخه گاهی و کرد می عبور باغ کاهگلی های دیوار کنار

 می کنان زمزمه لب زیر و زد می پس ها دیوار لب از خمیده
 : خواند

 نزنید زلفاش به دست بله، قشنگه عروس بله، تنگه کوچه» 
 .... «بادا مبارک ایشاالل _  بادا مبارک یار ای بله، بنده مروارید
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 داشتم عجله که من و رفت می راه من از تر جلو دوگام البرز
 می بر بلندی های گام عجوالنه برسم مراسم به زودتر چه هر

 و نداشت سودی که تالشی. بگیرم پیشی دو آن از تا ، داشتم
 زیر دامنم تور و کند گیر سنگی تکه به شدپایم باعث فقط
 نگون سر زمین به دست دو هر کف با تاالپی و بماند جا پایم
 . شوم

  

 زمین روی از را من و رسید دادم به خان داود از پیش البرز
 اسکهایم گلوله گلوله جلوی نتوانست کرد چه هر اما. کرد بلند
 ! بگیرد را

  اشک بهار ابر مثل راه طول تمام دارم یاد به خوب

 خراش را دستم کف که هایی ریزه سنگ برای نه البته. ریختم
 آن کوچک شکاف دامنم،که تور شدن پاره برای بلکه بود، داده
 ، داشتم را سیندراال حس پرنسسی لباس آن در که من برای
 ! داشت عمق وساقیان قدر به

 راهپیمایی از بعد خورده شکست لشگری مثل سه هر عاقبت
 . رسیدیم خان حشمت باغ به ، طوالنی نسبتا
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 برای سیامک عموی همراه زده، کروات خان ایرج و محمود بابا
 ما دیدن با و بودند ایستاده باغ در کنار گویی  آمد خوش
  بوی که شان آسوده های نفس

  

 . شد خارج پوفی صدای با هایشان ـینه*ـس داداز می نگرانی

 لوچه و لب روی مصنوعی ی ظاهرخنده حفظ برای بابامحمود،
 رنگ ای قهوه کت ی یقه و آمد تر پیش قدمی و گذاشت اش
 فرو او گوش بیخ را سرش و گرفت انگشت دو میان را داود آقا
  من که گفت چیزی و برد

 بناگوشش تا که دیدم را او شدن سفید و سرخ اما نشنیدم،
 هم را او وار مسلسل خواهی عذر. بود کرده امتدادپیدا

 .  شنیدم

 صورت به بود ایستاده ساکت لحظه آن تا که خان ایرج
 داماد اقوام از و شدند می باغ وارد که مهمانانی برای نمایشی
 گفت، می آمد خوش آنها به دادو می تکان سر وقار با بودند
  بی را قلب خوش بینوای داود آقا سالم

  را دوختش خوش کت پر درنگ بی و گذاشت جواب
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 مشکی کیف روی بر را دستش نمایی خود از ومملو زد پس
 بود بندش کمر وصل و بود خریده تازگی به که موبایلی
  داد نشان را آن و گذاشت

 اون الاقل نداری، ها ماسماسک این از که حاال حسابی، مرد» 
 زنگ یه عمومی تلفن از و شتیاد می نگه گوشه یه رو لگنت

 .  میای دیر که گفتی می و زدی می من به

 و سیر مثل که ما دل. بودم داده بهت که رو تلفنم شماره
 !« زد قل و جوشید هم توی سرکه

 و پیچ پر های اخم از را این شدو برزخی داود آقا هوای و حال
  اش همیشگی لبخند شدن غیب و خمش

 بود دلخور شد بارش که لیچاری بتاب نفهمیدم ولی. فهمیدم
 ، واال»  ؟ بود شده توهین محبوبش ماشین به که این از یا

 ، منه دست عصای لگن میگی بهش که ماشینی این خان ایرج
  هم بنده زن پدر اگه گذشته، اون از
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 گاه تعمیر یه خوش دست بابت شما بیامرز خدا زن پدر مثل
 بشم تا گذاشت می جهاز کنار هم خونه یه و داد می من به

 این از دونه یه شما مثل هم من اآلن خونه، سر داماد
 حرف قدر این تا بستم می بسته کمرم پر ها ماسماسک

 .« نشنوم

 اشاره سیامک عموی به ابرو و چشم با گزید، لب محمود بابا
 من به رو و بود وآمد رفت آنهادر دهان بین نگاهش کردکه
  بخواباند را قائله چرخاندتا دیگر تسم رابه حرف سر شد والبرز

 بگوکه ات وخاله مامان به داخل برو البرز با بابا ، جان گلی» 
 .« رسیدید

 بگویم،عاقد را آن آنکه از پیش نشست،اما زبانم سر بر چشم
 چپانده بغلش زیر به بزرگ دفتری که دیالق جوانکی همراه به

  از زده شتاب و بلند هایی گام با بود،

  

 سیامک عموی همراه به خان ایرج و محمود بابا و رسیدند راه
 . دویدند سمتش به استقبال برای پاچه دست و هول

 *** 
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 شادی و هلهله با گذاشت، سیامک دل تنگ بنفشه که ای بله
 دیده بازار و زدند مردهاکف و کشیدن کل زنها. بود همراه
 . شد داغ  داغ و بوسی

 درست کنم چه بساط و کرد می غوغا ولوله من دل در اما
 طالی زنجیر شدم متوجه که زمانی هم آن شد، پهن دلم وسط
 . شده غیب دستم مچ دور

 دنیای.بود  مرحومم بزرگ پدر ی هدیه که زنجیری همان
 میان که ذاتی بدجنسی با آیدا و شد تار و تیر ام کودکانه
  آنها همراه و بود داده لم خونش های گلبول

  

 شده ریز چشمانی وبا کرد هم تر تیر را آن کشید می نفس
 : ،گفت وزکنان وز ، گوشم کنار

 بزرگت بابا که بود مادربزرگت یادگار اون ، سرت بر خاک» 
 خانوم شلی میدی چی رو بابات جواب حاال.بود داده کادو بهت

  «؟

 من به شدم پشیمان دم در بودم اوگفته به  را رازم که این از
 مثل را آیدا سر خواست، می دلم. خانوم شلی گفت می
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 ،چنان شکستم می گوشکوب با که آلویی زرد های هسته
 . شد می له آن همراه هم کوچکش مغز که کردم خوردمی

  مامان های نیشگون از که که بودم آن از تر سرتق

 ولی.باشم داشته ترسی محمود بابا های گردنی پس و فروغ
 . نداشت هم را دو آن از هیچکدام ناراحتی طاقت کوچکم دل

  

 مامان سمت به ام درمانده و مستاصل نگاه دستپاچه و هول
 و نداشت کم عروس از چیزی خوشگلی از که چرخید فروغ

 روی سفیدبر شال زیر از منگولش منگول براق مشکی موهای
 صورت میان سرخش بودولبهای جاری وار آبشار هایش شانه
 زیر را شا نقلی و گرد شکم و درخشید می اش پریده رنگ

 . بود کرده پنهان بارداری گشاد پیراهن

 زدم پس را بودند شده جمع عقد ی سفره گرد به که جمعیتی
 بود آمده سرم بر که مصیبتی از برسانم او به را خودم تا

 .  بگویم

 بر دستش که حالی در فروغ مامان و نکردم پیدا مجالی اما
 به هم ورلف وخاله شد دور جمع از زنان عق بود دهانش روی
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 رفت همراهش هم محمود بابا نگران نگاه البته. دوید دنبالش
  فرو هم در کنان پچ پچ زنها سرهای. 

  

 با و رسید جمع در افتاده واپچ پچ داد به خان ایرج و رفت
 :  گفت بلند، صدای

 .....  «محمدی صلوات یه داماد و عروس سالمتی به» 

 دنبال به خواستم یم .کرد خاموش را ها پچ پچ صلوات صدای
 شد رفتم مانع و گرفت را بازویم الی عمه اما بروم فروغ مامان

 .«  بچه بسوزون آتیش کمتر ؟!میری کجا: »  گفت و

 اولین روی و برداشتم را آبم پر چشمان وپریشان سرگردان
.  بروم البرز سراغ به گرفتم تصمیم و نشستم خالی صندلی
 . کرد می باز را هایم گره همیشه که کسی تنها

 ********** 
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 ایستاده غبار از ای پرده پشت ذهنش در آدمی هر کودکی
 این از هم من خب بیند می محو و تار دور، را آن و است
 . نیستم مستثنی قاعده

 نقش ذهنم در چنان جزییاتش تمام با بنفشه عروسی روز اما
 لحظه به لحظه حکاکی قلم با زبردست استادی گویی که بسته
 . است کرده راحک آن

 صندلی و میز خان حشمت انار باغ از بخشی. دارم یاد به خوب
 قرمز میزی روی یک میز هر روی و بود شده چیده فلزی های
  هرمیزقرارداده روی شیرینی و میوه ظرف ویک بود شده پهن
 با نخورند، لول هم در نامحرم و محرم که این برای و بودند
 مراسم از بعد و بودند کرده جدا اززنها را مردها محفل ای پرده
  رفتند پرده سوی آن به میلشان رغم علی ،مردها عقد

  

 به شروع بودند سیامک دوستان از همگی که ها ونوازنده
 . کردند نواختن

 با چرخید می تاب پرپیچ کمرشان قرتوی که یی ها خانوم
 عرق که باغ ی کرده دم هوای به توجه بی ، مذکر جنس رفتن
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 به را قرهایشان و گذاشتند میدان به پا نشاند می پیشانی رب
 پا بقیه تراز زود و نماند عقب قافله از هم آیدا. ریختند زمین
 . گذاشت ـص*رقـ میدان به

 نفس وتا شدم می محلق آنها به هم من خواست می دلم
 می اما! کردم درمی به ازمیدان را وآیدا رقصیدم می داشتم
 که گشتم برمی باغی کوچه به هوا شدن کتاری از قبل بایست
 ام بدشاسی واز بودیم آمده باغ به البرزازآنجا و داود آقا همراه

 احتماال و کردم سقوط زمین به چنگولی چهار گربه مثل ،
 . بودم کرده گم آنجا را دستبندم

  

 خود دست به بزن باد که بود راحت فروغ مامان ازبابت خیالم
 تمام فلور کردوخاله می صحبت سیامک درما با و زد می باد را

 . چرخید می او پی حواسش

 خودم زدمو پس را آن دزدکی و رساندم پرده انتهای به را خود
 با و کرد شکار مرا بزنگاه سر البرز و رساندم مردانه قسمت به را

 : ،پرسید رساند من به را ،خود ابرویش دو میان اخم یک

   «داری؟ کار چی اینجا گلی» 
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 هماهنگ که جوانکی چند از را نگاهم دادم قورت را دهانم آب
 خان وایرج محمود بابا و تکاندند می را قرهایشان ها نوازنده با

 صدای ومیان گرفتم زدند می کف برایشان سایرمهمانان همراه
 :  دادم جواب وقفه بی رساند، صدانمی رابه صدا که سازوآوازی

  

 کادو بهم بزرگم بابا که همونی. شده گم بندم دست البرز» 
 .  «بود داده

 هم وحواسش چرخید می اطراف به نگاهش که  حالی در البرز
 : پرسید بلند صدایی با آن، پی

 اونجا حتما زنونه تو برو گردی؟ می دنبالش اینجا چرا خب» 
 .« افتاده

 چنان داشتم، را او توجه همیشه که منی برای او توجهی بی
 دستم دو و دادم باال را ام چانه قسرت که آورد در را حرصم
  جواب ، نبودم مطمئن که آن وبا کردم کمرم بند پرانتز رامانند
 : دادم
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 که جایی همون کردم گمش باغ کوچه توی. دونم می خودم» 
 خودم حاال ولی. بریم تاباهم دنبالت اومدم. زمین خوردم
 . «میرم تنهایی

  

 شتاب و زدم پس را پرده نشدم، جواب منتظر و گفتم را این
 با و رفتم بیرون ازدرباغ و گذشتم مهمانان میان از زده

 بود باغ کوچه همانند که باریکی راه سمت به بلند قدمهایی
 بازویم که و بودم نرفته بیشتر قدم چند هنوز اما. شدم راهی
 البرز سمت به پا پاشنه روی فرفره مثل و شد کشیده عقب به

  «؟ میری داری کجا.  »برگشتم برزخی

 اما! میبردم حساب او خشم پر لحن ازاین بود دیگری اگرزمان
 گمشده دستبند داشت اهمیت برایم که چیزی تنها لحظه آن
 راه تا دادم قورت را ام افتاده هن هن به نفسهای. بود ام

 : دادم جواب جراتم تمام با و شود باز زبانم

 «.  کنم پیدا رو دستبندم برم بلدم خودم» 
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 به اصال. باشی کرده گم دیگه جای شاید اصال. نکن لج یلگ» 
 اون تونیم نمی و میشه تاریک داره هوا باشه اونجا هم فرض
 .« کنیم پیدا رو

 لجبازانه ولی. فهمیدم ام کودکی تمام با را این. بود او با حق
 : گفتم کنان بارالتماس واین نیامدم کوتاه ام خواسته از

 به.باشه افتاده اونجا شاید.بریم هم با ابی ، خدا رو تو البرز» 
 می دعوام بفهمه اگه بابام. گردیم می بر و ریم می زود خدا
 .« کنه

 : غرید اش شده قفل هم به های دندان میان از البرز

 تاریک هوا تا بریم بیفت راه هات، لجبازی و تو دست از گلی» 
 .  «برگردیم زودتر و نشده

  

 همراه بلند هایی قدم با و بازکرد را لبهایم فاتحانه لبخندی
 .  داد تغییر را ما هردوی سرنوشت که مسیری. شدم البرزراهی

 *** 

 های گام آمدن پایین زودتراز تا دویدیم می باد مثل هردو
  که برسیم بودم خورده زمین که جایی به آفتاب



 
 

www.cafewriters.xyz Page 244 

  به وادار را ما سر، پشت از موتوری قیژ قیژ صدای ناگهان

  پشت سمت به را ما  دوی هر وحواس کرد ایستادن

  و زد چنگ را من بازوی هراسان البرز. برگرداند سرمان

  که موتور اما شود رد موتور تا چسباند باغ کاهگلی  دیوار به
 . شد متوقف ما کنار ، بودند آشنا آن راکبین

 امهورا خسته های نفس و بود مانده باز نیمه تعجب از دهانم
 . بود آمد و رفت در مانده و حلق مسیر در کشان

  

 های نوچه «وجمال جالل»  همان. منترش و انتر همراه. نادربود
 هم آن. نادربودند فرمان به گوش همیشه که  جیرومواجبی بی
 تیزو شلوارهایشان اتوی خط که کشیده اتو شلوارهایی کت با

 . بود ایستاده رق و شق

 ********** 

  

 سرم پشت کاهگلی ردیوا به و رفتم پس گام دو ترس از
 چابک و چست جاال و جمال. ایستادم البرز سر پشت و رسیدم
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 آلودی گوشت هیکل که جالل و و شدند موتورپیاده ترک از
 الت کلفت و دار خش صدایی و آوار چندش لبخندی با داشت
 عبوس ی چهره آن با جمال اما.«علیک و سام: »گفت منشانه

  چشمانش ی سفیده که

  

 سری فقط بود کرده تر وحشتناک را آن چوبه، زرد همانند
 . جنباند

 فرمانروایی یک همانند خاص ژستی با نادر دو آن بند پشت
 و بین تیزش نگاه و شد پیاده موتور از آهسته حرکتی با فاتح
 لبش کنج پوزخندی با کوتاه تاملی از بعد چرخاندو البرز و من
 : گفت البرز، به رو

 البرز «؟!کنی سالم بزرگترت به نگرفتی یاد مکانیک بچه» 
 : پرسید آن جای به و گذاست جواب بی را سوالش

  ما دنبال اومدی چی واسه کنی می کار چی جا این تو» 

  «؟!
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 لبش روی دیگری پوزخند و نداشت تمامی نادر های پوزخند
 خوش کت ی یقه نامرئی خاک انگشتانش سر با و گذاشت
 : داد جواب ، تکاند را اش مشکی دوخت

  

 ادب من ولی! مکانیک بچه ادبی بی هم هنوز....اوخ اوخ،» 
 عروسی کارت برامون. نمیرم جایی دعوت بدون و دارم

 تا دو این و من ولی. نیومد و کرد خواهی عذر پدرم. فرستادند
 رسیده تازه. اومدیم و پوشیدیم خوری پلو لباس میمون
 ، تا دو اشم دیدم که باغ داخل بریم خواستیم می و بودیم
 اومدم و شدم دلواپس باغ،  کوچه این طرف اومدید بدو بدو

 و انتر به رو و گفت را این نادر «؟!دارید الزم کمکی ببینم
 شما»  پرسید؟ آنها از جانب به حق ای قیافه با و شد منترش
  «کردم؟ کاری بد بگید

 زارشان و زرد دندانهای و خنده زیر و زدند پقی جالل و جمال
 را آنها معنی بی ی خنده معنای من و کرد ترشان کان وحشت

 . فهمیدم نمی

 ...« درسته کارتون شما خان نادر نه» 
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 و آمیخت در گردو باغ درختان برگ و شاخ ـص*رقـ با سکوت
  لحن دانستم نمی و ترسیدم می عجیب من

 خروش و جوش به را ترس دلم در نادر ترسناک و مرموز
 دلم به وحشت لبش کنار نشدنی جدا دپوزخن یا ؟ بود انداخته
  ؟!کرد می سرازیر

 : داد  جواب افراشته، سری و باال ای چانه با البرز

 .  «نداریم نیازی تو کمک ما کارت پی برو» 

 خوش دست میان و زد چنگ مرا دست و گفت را این البرز
 . کشاند می خود دنبال به که حالی در و فشرد

 شده گیج.« گردیم می بر زود تمگف بابات بریم،به بیا گلی» 
 . فهمیدم نمی دار شاخ دروغ این دلیل و بودم

 ! نداشت خبر باغ کوچه به ما آمدن از اصال محمود، بابا

  در

 داشتم، می بر گام البرز دنبال به بلند هایی قدم با که حالی
  به دست را نادر و برگشتم سرم پشت به
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 می تماشا را ما لبش یور کج لبخند همان با که دیدم ـینه*سـ
 آتش از که هیزمی مثل جمال و جالل باره یک به که کرد

 رساندند ما رابه خود فرز و تر قدم دو با باشند شده جدا جهنم
 : گفت وجالل، ایستادند البرز ی ـینه*سـ به ـینه*سـ و

  «کنید؟ می چکار جا این نگفتی ؟!...خوشگل بچه میری کجا» 

 . خورد گره آن به ترس و ادستای ام ـینه*سـ در نفس

 . برد تر باال را وصدایش آشفت البرزبر

 من دست آنگاه «؟..!. راه جلوم اومدی چرا غول بچه ، هوی» 
 مثل هم باز  جالل اما شویم، رد جالل کنار از تا گرفت محکم را

 و شنیدم می را لبمق گروپ گروپ. شد مانع گوشتی دیوار یک
 هایم گوش به لبمق طپش صدای پایم کنار نادر زانوزدن با

 . رسید

  

 گفتارش لحن با بخواهد که کسی مثل.  بود آرام صداش
 . کند محبت
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 این با که شده چیزی شدی؟حتما خوشگل چه خانوم گلی» 
 خاله پسر وبا کردی ول رو خواهرت عروسی خوشگلت لباسهای

  «اینجا؟ اومدی ات

 اما شدم می ـت*مـسـ سر تعریف این از بود دیگری وقت اگر
 را ام چانه ترسهایم کردن پنهان وبرای بودم ترسیده لحظه آن
  شدم خیره چشمانش توی سرتق و دادم باال

  شدیم رد جا این از اومدنی فضولی؟ مگه چه؟ تو به اصال» 

 کردم گم رو دستبندم و زمین خوردم جا این از تر جلو کم ویه
 برگردیم خواهیم می هم حاال. بگردم دنبالش اومدم البرز با و

 ! «خان فضول

  

 : گفت هایش، خنده ومیان ممتد و بلند ای قهقهه.خندید نادر

 .  «خوبی خیلی تو گلی» 

 رو که ای خنده رد همان با و برخاست من پای کنار از سپس
 جالل و جمال سمت به ریزی چشمک بود مانده باقی لبهایش

 : گفت کرد، راهی
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 تاریک هوا ،تا باشید داشته کمکانی بچه این هوای ، ها بچه»
 پیدا مسیر این توی بندی دست ببیند بگردید، نشده این از تر
 خسته تا برم می موتور با رو گلی هم من ؟! نه یا کنید، می
 .« نشه

 می مشتش میان را من دست و بود کرده یخ دستهایش البرز
 . کرد سپر را اش وسینه گذاشت پیش قدم فشرد

  

 جا هیچ تو با هم گلی!  کنی کمکون تنیس الزم.. هوی» 
  بشیم رد تا کنار برن بگو هم منترت و انتر این به. نمیاد

 در خجالت از چطوری پشتی ی کوچه توی که نرفته یادت.
 بکنم رو کار این تونم می هم باز. رسیدم رو حسابت و اومدم

 ... «ها

 و کج و مضحک  طرح لبخندش و شد محو اش خنده نادر
 را لبش ی گوشه شست انگشت با و گرفت دوخ به معوجی

 : کرد پاک

 ...  «نرفته یادم نه»

 ********** 
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 سرم پشت کاهگلی دیوار به و رفتم پس گام دو ترس از
 چابک و چست جاال و جمال. ایستادم البرز سر پشت و رسیدم

 آلودی گوشت هیکل که جالل و و شدند موتورپیاده ترک از
 الت کلفت و دار خش صدایی و آوار چندش لبخندی با داشت
 عبوس ی چهره آن با جمال اما.«علیک و سام: »گفت منشانه

 تر وحشتناک را آن چوبه، زرد همانند چشمانش ی سفیده که
 . جنباند سری فقط بود کرده

 فرمانروایی یک همانند خاص ژستی با نادر دو آن بند پشت
 و بین تیزش هنگا و شد پیاده موتور از آهسته حرکتی با فاتح
 لبش کنج پوزخندی با کوتاه تاملی از بعد چرخاندو البرز و من
 : گفت البرز، به رو

  «؟!کنی سالم بزرگترت به نگرفتی یاد مکانیک بچه»

  

 : پرسید آن جای به و گذاست جواب بی را سوالش البرز

  ما دنبال اومدی چی واسه کنی می کار چی جا این تو» 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 252 

  «؟!

 لبش روی دیگری پوزخند و نداشت تمامی رناد های پوزخند
 خوش کت ی یقه نامرئی خاک انگشتانش سر با و گذاشت
 : داد جواب ، تکاند را اش مشکی دوخت

 ادب من ولی! مکانیک بچه ادبی بی هم هنوز....اوخ اوخ،» 
 عروسی کارت برامون. نمیرم جایی دعوت بدون و دارم

 تا دو این و من ولی .نیومد و کرد خواهی عذر پدرم. فرستادند
 رسیده تازه. اومدیم و پوشیدیم خوری پلو لباس میمون
 ، تا دو شما دیدم که باغ داخل بریم خواستیم می و بودیم
 اومدم و شدم دلواپس باغ،  کوچه این طرف اومدید بدو بدو

  «؟!دارید الزم کمکی ببینم

  

 حق ای قیافه با و شد منترش و انتر به رو و گفت را این نادر
  «کردم؟ کاری بد بگید شما»  پرسید؟ آنها از جانب به

 زارشان و زرد دندانهای و خنده زیر و زدند پقی جالل و جمال
 را آنها معنی بی ی خنده معنای من و کرد ترشان ناک وحشت

 . فهمیدم نمی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 253 

 ... «درسته کارتون شما خان نادر نه» 

 و یختمآ در گردو باغ درختان برگ و شاخ ـص*رقـ با سکوت
 ترسناک و مرموز لحن دانستم نمی و ترسیدم می عجیب من
 یا ؟ بود انداخته خروش و جوش به را ترس دلم در نادر

  ؟!کرد می سرازیر دلم به وحشت لبش کنار نشدنی جدا پوزخند

 : داد  جواب افراشته، سری و باال ای چانه با البرز

 . « نداریم نیازی تو کمک ما کارت پی برو» 

  

 خوش دست میان و زد چنگ مرا دست و گفت را این رزالب
 . کشاند می خود دنبال به که حالی در و فشرد

 شده گیج.« گردیم می بر زود گفتم بابات بریم،به بیا گلی» 
 . فهمیدم نمی دار شاخ دروغ این دلیل و بودم

 ! نداشت خبر باغ کوچه به ما آمدن از اصال محمود، بابا

  در

 داشتم، می بر گام البرز دنبال به بلند هایی قدم با که حالی
 با که دیدم ـینه*سـ به دست را نادر و برگشتم سرم پشت به
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 باره یک به که کرد می تماشا را ما لبش روی کج لبخند همان
 با باشند شده جدا جهنم آتش از که هیزمی مثل جمال و جالل
 ی ـینه*سـ به ـینه*سـ و رساندند ما رابه خود فرز و تر قدم دو

 : گفت وجالل، ایستادند البرز

  «کنید؟ می چکار جا این نگفتی ؟!...خوشگل بچه میری کجا» 

  

 . خورد گره آن به ترس و ایستاد ام ـینه*سـ در نفس

 . برد تر باال را وصدایش آشفت البرزبر

 من دست آنگاه «؟..!. راه جلوم اومدی چرا غول بچه ، هوی» 
 مثل هم باز  جالل اما شویم، رد جالل کنار از تا گرفت محکم را

 و شنیدم می را لبمق گروپ گروپ. شد مانع گوشتی دیوار یک
 هایم گوش به لبمق طپش صدای پایم کنار نادر زانوزدن با

 . رسید

 گفتارش لحن با بخواهد که کسی مثل.  بود آرام صداش
 . کند محبت
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 این با که شده چیزی شدی؟حتما خوشگل چه خانوم گلی» 
 خاله پسر وبا کردی ول رو خواهرت عروسی خوشگلت اسهایبل

  «اینجا؟ اومدی ات

 اما شدم می ـت*مـسـ سر تعریف این از بود دیگری وقت اگر
  کردن پنهان وبرای بودم ترسیده لحظه آن

  

 خیره چشمانش توی سرتق و دادم باال را ام چانه ترسهایم
  شدم

  شدیم رد جا این از اومدنی فضولی؟ مگه چه؟ تو به اصال» 

 کردم گم رو دستبندم و زمین خوردم جا این از تر جلو کم ویه
 برگردیم خواهیم می هم حاال. بگردم دنبالش اومدم البرز با و

 !« خان فضول

 : گفت هایش، خنده ومیان ممتد و بلند ای قهقهه.خندید نادر

 .  «خوبی خیلی تو گلی» 

 رو که ای خنده رد همان با و برخاست من پای کنار از سپس
 جالل و جمال سمت به ریزی چشمک بود مانده باقی لبهایش

 : گفت کرد، راهی
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 هوا ،تا باشید داشته مکانیک بچه این هوای ، ها بچه» 
  توی بندی دست ببیند بگردید، نشده این از تر تاریک

  

 می موتور با رو گلی هم من ؟! نه یا کنید، می پیدا مسیر این
 .« هشن خسته تا برم

 می مشتش میان را من دست و بود کرده یخ دستهایش البرز
 . کرد سپر را اش وسینه گذاشت پیش قدم فشرد

 جا هیچ تو با هم گلی!  کنی کمکون نیست الزم.. هوی» 
  بشیم رد تا کنار برن بگو هم منترت و انتر این به. نمیاد

 در خجالت از چطوری پشتی ی کوچه توی که نرفته یادت.
 بکنم رو کار این تونم می هم باز. رسیدم رو حسابت و ماومد
 ... «ها

 و کج و مضحک  طرح لبخندش و شد محو اش خنده نادر
 را لبش ی گوشه شست انگشت با و گرفت خود به معوجی

 : کرد پاک

 ...«  نرفته یادم نه» 
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 در البرز دانم نمی و شد ساکن دو آن بین  کوتاهی سکوت
 که طوفانی چون ناگهان که دید زییچ چه نادر ی خیره نگاه
 ای ،تنه گرفت را من دست کند می جدا زمین دل از را خاک

 خودشان به دو آن تا و زد بود تر الغر که جمال به محکم
 به شروع باد چون و شدیم رد وجمال جالل بین ،از بیایند
 می که شنیدم سرم پشت از را نادر صدای و کردیم دویدن
 : گفت

 .« کنن فرار نگذارید جمال جالل،» 

 ********** 

  

  

 نیمه ازدهان پرشتاب ونفسهایمان دویم می باد چون هردو
 صدای ، شنیدم می که تنهاصدایی آمدو می بیرون بازمان

  که البرز بودوصدای سرمان ازپشت قارقارموتور

 ... «تندتربدو گلی: » گفت می

 لمث هایم ونفس شنیدم می سرم دقیقاپشت موتوررا صدای
 . بود افتاده شماره به زند می ریپ که ماشینی
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 شود می کنده هایم ریه ،از درد پر هرنفسم کردم می حس
 کردم می راتازه هایم ونفس ایستادم می خواست می ودلم
 در که باریکی ازشکاف را ومن ایستاد البرز ناگهان که

 هم دادوخودش هل داخل به بود آمده بوجود دیوارکاهگلی
 هدف بی دو آمدوهر باغ داخل به باریک کافوازش موربشد
 بزرگی ی تنه که درختی پشت و کردیم دویدون به شروع
  شدیم پنهان داشت

  

 رو شد می پایین و باال وقفه بی اش ـینه*سـ درحالیکه البرز.
 : پرسید بود، شده بریده بریده که هایی بانفس و شد من به

  «خوبی؟ گلی» 

 افتاده هن هن به های بانفس و دادم سرتکان. نبودم خوب
 منترش انتر نادرو. ترسم می من البرز: » دادم ،جواب ام

  «؟!هستن دنبالمون چی واسه؟  دارن کار باماچی

 عرق به. اش برافروخته چهره به.شدم البرزخیره چشمان به
 ومنتظر کرد  می چکه اش ازپیشانی که ودرشتی ریز های

 اش گوشتی هیکل آن با جالل ناگهان که بودم جواب
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 میان را البرز اشباشد، طعمه پی که عنکبوتی نادررامثل
 وبعدهم بود ممتد جیغ ،یک من واکنش وتنها گرفت بازوانش

  بادافتاده میان که برگی چون

  

 که شنیدم می را نادر صدای.  کردم دویدن به باشدشروع
 .  کرد می صدایم ممتد

 که دومیخ مثل پاهایم..رساندم باغ گاهگلی دیوار  به را خودم
 مانده جای بر حرکت بی و باشند،ثابت کوبیده چوبی روی بر
 . بود

 برگی چون پاها همین با پیش ی دقیقه چند که انگار نه انگار
  می گردو درختان الی به ال در است باد بر سوار که

 . دویدم

 داخل کشان هورا اکسیژن! نداشت گفتن دیگر که هایم نفس
 پیس باشد، شده پنچر که الستیکی ندهمان بعد اما ، شد می

 . آمدند می بیرون هایم ریه از کنان پیس
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 نمی بودند شده دوخته زمین به میخ همچون که پاهایم برای
 باغ کاهگلی دیوار  به را ام تکیه تمام اما بکنم، کاری توانستم

  ام ـینه*سـ ی قفسه روی بر دست و دادم

  

 می پایین و باال وقفه بی آهنگری دم همچون که. گذاشتم
 . شد

 نفس با باغ ی کرده دم هوای و گردو درختان برگهای گس بوی
 تنگی نفس مرز تا را من و آمیخت در اضطرابم از پر های

 . کشاند

 یک برای که بودند داده قرار ای منگه الی را هایم ریه گویی
 . زد می پر پر نفس

 سو نآ و سو این به حدقه در یویو مثل مضطربم های مردمک
 و سایه از ای هاله در که دیدم را درختانش و باغ و چرخاندم
 از نامرئی دستی انگاری.بودند شده پنهان غروب دم روشن
 بود کشیده درختانش و باغ تن بر مه از ای پرده و آمده غیب
 از تر ترسناک و آلود وهم آمیزی اغراق شکل به چیز همه که

 . رسید می نظر به ، بود آنچه
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 . خواباندم گوش و جاکردم به جا را هایم نفس اندکی

 که هیاهویی. نامفهوم و گنگ اما شنیدم، می دور از صداها
 . خورند می تاب هم دور به مگسی وز وز مثل

 صدایی بد ی خواننده صدای و شنیدم می را نوازندها صدای
 می و! خوانندگی الی بود او ی برازنده دنیا های شغل تمام که

 . کند جبران فریاد با را خراشش گوش صدای خواست

 . کرد رو زیر را دلم باغبانی چنگک همانند امیدی نا

 خبر با البرز و من غیبت از کسی هیاهو آن میان بود محال
 . شود

 چنگی دامنم های تور به کوچکم دستهای با استیصال از پر
 شود، باز هایم نفس راه تا هوابلعیدم، جرعه چند و. انداختم

 ! دنش اما

  

 کار هایم لجبازی هم باز. نداشتم هم کردن گریه توان حتی
 درست.دانستم نمی هنوز را فاجعه عمق اما. بود داده دستم
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 هایم کنم چه گل در باشد، مانده گل در پاهایش که خری مثل
 . لودم مانده

 البرز صدای بلکه تا کردم جمع هایم گوش در را حواسم تمام
 زیر در برگها شدن له و خش خش یصدا جز به اما بشنوم، را

 نمی هیچ ، کننده مشمئز های خنده و کفشها لگد
 قدم کتاب حساب گربه ترس از که موشی مثل دقیقا.شنیدم
 و آهسته گامهایی گل، غرق های کفش با کند، می را هایش

 تنهی روی بر دست و شدم پنهان دری پشت و برداشتم نرم
 .  کرد پاره را دلم بند درنا های نعره صدای و گذاشتم آن زبر

 . «ندارم کاریت بیرون بیا گلی» 

  

 وصل های سادگی و بچگی تمام با! ندارد دم و شاخ که دروغ
 . گوید می دروغ که دانستم می آن

 ، کشید می هو هو درختان برگ و شاخ میان سر، دیوانه باد
 . گذشت می آنها الی به ال از کنان لند غرو چرخیدو می

 دم هر ، آن وصل ی سایه همراه نادر قاطع و محکم صدای
 . شد می تر نزدیک
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 وگرنه بیرون بیا. دارم دوستت چقدر دونی می خودت گلی» 
 .« میشی پشیمون

 دوستت دانستم نمی. زدم می پا دست ها جمله تضاد میان
 ! کشید می تنوره که را هایی نعره یا کنم باور را هایش دارم

  

 تا فشردم هم بر ترس از را هایم چشم. نداشتم فراری راه
 آت ی مانده ته سختی به و کنم پنهان هایم پلک الی را ترس
 . دادم فرو را دهانم

 .  «بیرون بیا گفتم بهت گلی» 

 نادر صدای شنیدن مانع اما. فشردم گوشهایم روی را دستهایم
 . نشد

 این با کوچولو حساب تصویه یه و ندارم کاری بهت گفتم» 
 وگرنه میشم خیالش بی بیرون بیای اگه.دارم مکانیک بچه

 .«  کن تماشا و بنشین

 نیز پاهایم هیچ که زبانم ترس از و فهمیدم نمی را منظورش
 شنیدم که را کمال و جمال های خنده صدای.  بود شده فلج
 . ایستادم تماشا به درخت پشت از آهسته کردم خم ،سر
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 جمال و جالل دستان میان البرز و بود من به پشتش نادر
 و زد می بال بال فرار برای باشد اسیر که ای پرنده همانند
 . شد می فریادش از مانع دهانش دور دستمال

  نادر به رو داشت خراشی گوش و ریز صدایی که جمال

 ، 

 : گفت

 بیان باباشون و ننه شاید میشه، تاریک داره ، خان نادر» 
 .« کنیم می ییپذیرا ازش جالل و من برید شما. دنبالشون

 :  داد جواب و زد چرخی نادر

 در خجالتش از دیگه روش یه به. نیست پذیرایی به نیازی» 
 .« میام

 : گفت و کرد تر آرام را صدایش نادر

  

. میره یادم رو پشتی کوچه ماجرای کردی فکر مکانیک بچه» 
 .« تالفی وقت حاال.نشه لقبم ننه بچه اسم که نگفتم کسی به
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 در گردش به فلک و چرخ مثل در را دستش و گفت را این نادر
 .  آورد

 بخوابونید زمین روی پشت به رو میمون این ها، بچه» 
 جالل.« برنگردید نگفتم من تا کنید من به پشت هم خودتون
 : شد معترض

 خیلی دیگه این ها، کافیه ما پذیرایی همون ، خان نادر» 
 .« اه میره باد به دودمانمون بفهمن اگه!زیاده

 .« دارید نگهش محکم فقط. نخواست نظر تو از  کسی...خفه» 

 .  رفت البرز سمت به گفت را این نادر

  

 * 

 روی از را اش نویس رسید،روان که خاطراتش اینجای به گلی
 چشمانی با گذشته در زدن پرسه از خسته.  برداشت کاغذ دل

 یک و گذاشت خاطراتش دفتر ی شانه بر سر اشک از خیس
 هایش نوشته ، برداشت سر که وهنگامی کرد گریه سیر دل
 ی قطره بودندو شده هم بر و هم در و خیس اشک، از تلی زیر

 بعدآن دقایقی و بود مانده جا البرز اسم روی بر اشک درشتی
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. کرد  حل خود در را او اسم و رفت فرو کاغذ دل در هم
 ********** 

  

  

 ـینه*سـ ی قفسه زا گذشت می که زمانی کندی به هایم نفس
 مانده حرکت بی ولی گرد ترس از چشمانم. شد می جدا ام
 زده شتاب ها جهنمی آن تا شد طی زمان چقدر دانم نمی. بود
 .  برخاست جایش از وخراب داغون رفتندوالبرز بیرون باغ از

 شهاب گویی که چنان آن. نداشت عادی حالتی که حالی در
 قیافه چنین این اش چهره باشد،که کرده اصابت او به سنگی
 .  زد می زار اش

 این ولی فهمیدم نمی را داد انجام البرز با نادر که کاری معنای
 . است نکرده  کارخوبی نادر که بودم مطمئن را

 کوتاه مکثی از بعد و لرزید تورمی داخل زخمی ماهی البرزمثل
 تکان دست پر با را خاکش غرق شلوار شد،سپس خم قدری
 :  فریادزد کردم می راحس آن لرزش که یصدای  وبا داد

 ... «گلی» 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 267 

 به را جایشان رفته رفته ها سایه و بود غروب روبه آفتاب
 ازترس که موشی مثل اسمم، باشنیدن من دادندو می تاریکی
 آهسته و نرم درخت ی تنه پشت از باشد، شده مخفی گربه
 نمی و رساندم البرز به را خود دوان ودوان خزیدم بیرون

 که بودند کرده گیر گلوم کجای بازیگوشم های نفس تمنسدا
 باز اشکهایم راه صدایم جای به اما.بود شده رابسته صدایم راه

 .  بازبود

 غروب وروشن درتاریک که افروخته بر ی چهره با البرز
 لرزید، می همچنان که صدایی و رسید می نظر به خاکستری

 : پرسید

  «بودی؟ شده قائم کجا گلی» 

  

 سایر از که را درختی و کردم اشاره سرم پشت به دستاب
 . دادم نشان بود تر تنومند ردیفش هم درختان

 ... «گندهه درخت اون پشت»

  «دیدی؟ هم چیزی» 
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 سر دادن تکان وبه نداشت دادن جواب توان سنگینم زبان
 : پرسید عصبی، ودوباره ندید را آن البرز اما. کردم اکتفا

  هایم گریه «دیدی؟ هم چیزی میگم شدی؟ الل چرا باتوام،» 
  گریه به دروغ یا و رابگویم راستش دانستم نمی و گرفت اوج

 :  »دادم جواب عاقبت و کنم وصل هایم

 .« میاد بدم نادر از

 من کوچک انگشت میان را کوچکش انگشت پاچه دست البرز
 : ،گفت لرزید می صدایش که درحالی و کرد قالب

  

 . کن فراموش  جا همین رو دیدیور گلی،هرچی ببین» 

 . بفهمه نباید کس هیچ و وتوئه من بین راز یه این

 قول. نمیگی چیزی هم فروغ خاله به ،حتی آیدا مخصوصا
  «میدی؟

 به او و بود دنیا های قول ترین محکم البرز به هایم قول
 . دادم سرتکان هایم گریه میان.  داشت ایمان من رازداری
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 هم اصال. نیستم لق دق آیدا مثل که من. میدم قول باشه» 
 درحالی البرز.« میدم قول خدا به.دیدم چی گم نمی کسی به
 هایش شانه روی را بغضهایش نداشت، تعادل هایش قدم که

 او و شدیم خارج باغ از دو وهر گرفت را من دست و گذاشت
 هم کلمه یک حتی راه طول زددرتمام می لنگ که حالی در

 . نزد حرف

  

 ی متوجه کس ،هیچ رسیدیم حشمت آقا انار باغ به یوقت 
 و بخند بگو مشغول مهمانان. بود نشده والبرز من غیبت
 ازهم خواستند می بودندو وداماد باعروس گرفتن عکس
 عکاس دوربین لنز جلوی دیگران از تر زود و بگیرند سبقت

 دیدن با  فروغ مامان. مانبود به اصالحواسشان و بیاستند
 شیطنت مشغول باغ در اینکه خیال به ام خاکی وکفش لباس
  جایگاه سمت به را ومن گرفت بازویم از نیشگونی بودم،
 کنار پراشک باچشمانی گیج، ومن داد هول وداماد عروس
 گرفت را والبرز آیدا دست هم فلور وخاله ایستادم بنفشه
 چلیک وباصدای ایستادند کنارسیامک خان ایرج وهمراه
 . یادگارماند به ما خانوادگی عکس ترین ختل عکاسی دوربین
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 البرز و نیامدند عروسی مجلس به ومنترش وانتر نادر شب آن
  ساعت یک و نشست ای گوشه کرده گز هم

  

 توسط که داود آقا همراه پیچه دل ی بهانه به بعدهم
 . برگشت تهران به بود شده احضار کارفرمایش

 چشم فروغ نماما ولی. بروم همراهش خواستم می هم من
 داره پیچه دل البرز»:  گفت و کرد نثارم ای جانانه ی غره

 .  شد والبرز من جدایی سرآغاز این و «بری؟  خوای می توکجا

 ********** 

  

 جدا بدنش از تب روز سه تا و کرد تب البرز عروسی، فردای
 با او ی شده پهن کناررختخواب مدت درتمام من و نشد

 . داشتم ازاوبرنمی وچشم زدم هچمباتم پرازاشک چشمانی

  

 میوه خاطرخوردن البرزبه که  بود این فروغ مامان تشخیص
 تب داشت فلوراعتقاد خاله اما. است گرفت روده تب نشسته،

 سوپ و قرص تا چند با است خفیف سرماخوردگی یک البرز
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 البرز و دوبود آن تر دیده دنیا که الی عمه. شود می خوب داغ
 می دوست بنفشه و من از بیش وحتی وداد آقا همانند را

 ی خانه به را خود سراسیمه البرز مریضی شنیدن ،با داشت
 : گفت شد، کمر به رساندودست فلور خاله

 . کنید طبابت ها خانباجی و خاله شما نکرده الزم» 

 ببریمش کنید تنش لباس! نیست فکر به که باباش شکرخدا
 همراه الی عمه.«  همداو بچه این سر به چی ببینم درمانگاه

 هم درمانگاه دکتر البته. بردند درمانگاه به را فلورالبرز خاله
  است گذشته برالبرزچه که نفهمید

  

 کرد خانه ی روانه دارو و بیوتیک آنتی کیسه یک با را وآنها
 . نداشت البرز حال بهبودی در تاثیری کدام هیچ که

  کامل را اش یجسم البرزسالمت تابستان،  پایانی درروزهای
 باقی همچنان او ممتد سکوت ولی. پاشد سر و بازیافت

  کوچه های بابچه دیگرنه...  حوصله وبی منزوی.ماند
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 دل ونه رفت می تعمیرگاه به نه کرد، می بازی فوتبال پشتی
 جدید تحصیلی سال تحریربرای ولوازم کیف خرید ودماغ

 . راداشت

 آنها ی خانه به ناخ ایرج شاگردتعمیرگاه سیروان گاهی فقط
 که هایی چیز مورد در او با و نشست می کنارش و آمد می
 . زد می حرف داشت دوست البرز

 و اند زده چشم عروسی راشب اش بچه که گفت می فلور خاله
 طی را بیماری از پس نقاهت دوران »داشت اعتقاد فروغ مامان
 :  گفت می محمود بابا ولی« کند می

  

 به جان قدر این و گذارد می سر پشت را شبلوغ دوران البرز»
 و دانست می بازی قرتی را آن خان ایرج اما! « نکنید سرش
 کمک تا آید نمی تعمیرگاه چرا که زد می نق البرز به مدام

 . کرد می بارش کنایه و کلفت و باشد دستش

 یک که البرزی نداشت هم را من ی وحوصله حال دیگر البرز
 روی من از شد می باران وفهکش دهانش و گفت می گلی
 در کندوعاقبت صحبت بامن حاضرنبود وحتی گرداند برمی
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 وروپوش کیف دادن نشان برای تابستان روز آخرین غروب
 همین بودم، رفتم فلور خاله ی خانه به ، البرز به ام مدرسه

 دستم روی را پاکی آب البرز شد، دور برمان و دور از آیدا که
 : ،گفت ریخت

 . «ببینمت خوام نمی دیگه. بروخونتون گلی» 

  

 زیر از حتی را آن تاپ تاپ. ایستاد طپش از کوچکم قلب
 . کردم می حس بود، تنم به که تابستانی تیشرت

 یک به نهایت در که شناختم می را البرز های تنبیه جنس
 به. شد می منتهی قهر دوروز یا خیره خیره نگاه ، درشت اخم
 ـینه*سـ رابه وسرم زدم حلقه کمرش ردو به را دستهایم آنی
 : گفتم پشت، به پشت وار مسلسل و چسباندم اش

 .« گم نمی چیزی کس هیچ به من خدا به. کردم غلط. ببخش»

 دستانش میان را من الغر بازوهای ، دلی سنگ با او اما
 به سپس. داد هولم عقب وبه کرد باز کمرش دور فشرد،از
 : ،گفت وار پچ پچ ز،ری صدایی با و شد خیره چشانم

 . «توبود تقصیر گلی،» 
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 چکه گلوله گلوله ازچشمم که اشکهایی باربه اولین البرزبرای
 . ندید را من های التماس حتی و ورفت کرد کردپشت می

 به ای تازه رنگ تحصیلی سال شروع با االبرز سخت های روز
 . گرفت خود

 تقدیر وحلو بود مدرسه اول شاگرد خدا ی همیشه که البرزی
 شدیدتحصیلی افت دچار سال ابتدای ،ازهمان گرفت می جایزه
 نیش با البرزرا ، باشد علت پی در آنکه جای به خان وایرج شد

 عصبانیت شدت هماز وگاهی داد می آزار هایش وکنایه
 می فقط سکوت در البرز ولی کرد می خرجش ای کشیده
 . کردم یم  اوگریه جای به من و کرد می وتماشایش ایستاد

 تا داد پیشنهاد بود، البرز بنده جانش که الی عمه سرانجام
  لب به جان فلور خاله. کند زندگی باآنها مدتی البرز

  

  راضی محمود بابا راهم خان ایرج و پذیرفت دم در شده
 درختی کوچه به دیگر و رفت الی عمه ی خانه به البرز.کرد

 . برنگشت
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 غیب یکباره به انترومترش همراه به روزعروسی فردای نادر
 و من سر بر جهنم سمت از که بودند تیرغیبی گویی! شدند
 . بیافکند جدایی البرز و من میان تا. بودند آمده فرود البرز

 کرد باروبندیلش مظفرهم آقا که بود راه ابتدای پاییزهنوز
 . داد تحویل مستاجربعدی رابه وخانه

 . نشست ام هـین*سـ روی سالها بختک مثل البرز راز

 وسعت به ای فاصله البرز و من میان تا شد باعث که رازی
 . آورد بوجود کهکشان

 * 

  

 به پنجره چوب چهار رااز اش خسته نگاه و برداشت سر گلی
 شهر آسمان به را خود خرامان خرامان آفتاب کشاند، بیرون
 های ابر الی به ال را خود نور و کند آغاز را روز تا رساند می
 . کرد می پنهان آسمان مانند یتور

 بست را چشمانش و گذاشت دفترش الی را نویس روان گلی
 و شد باز نرمی به اتاق در اما کند خیالش مهمان را البرز تا
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 سرخش چشمان و گلی دیدن وبا شد داخل صدا بی بنفشه
 : پرسید وار پچ پچ زده وحشت

  ! شده خون ی کاسه مثل چشمات چرا ؟!نخوابیدی چرا» 

   «کردی؟ گریه

 دیگر حاال و زد می پا و دست گذشته در ساعت، چندین
 جواب بی را سوالهایش. نداشت هم را خودش ی حوصله
 . گفت لب زیر ونچی گذاشت

  «شدی؟ بیدار چی برای تو» 

  

 او و شد خم ،سپس رفت خواب غرق مهتاب سمت به بنفشه
 . داد تکیه اش شانه روی را سرش و کرد ـل*بغـ را

 خودمون پیش ببرم هم رو مهتاب و بخونم نماز شدم بیدار» 
  «بخوابی راحت تو تا

 که فکری. خواست می راحت فکر یک دلش چیز هر از بیش
 ! نشود منتهی البرز به
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 جمع خود در جنینی حالت به و گذاشت بالشت روی را سرش
 : گفت لب، زیر آهسته بنفشه رفتن بیرون از پیش شد

 ضمن در.  کن خاموش هم رو چراغ میری داری بنفشه» 
 و گردند می بر اصفهان از اینا مامان کن، بیدارم نه ساعت
 گفت را این گلی.« بگذارم بار ناهار و خونه برم زودتر باید

 . بست روشنایی روی به را چشمانش ی ودریچه

  

 ********** 

  

  آهن راه میدان تهران گلی

 دو با اصفهان در اقامت هفته یک از بعد اصفهان مسافران
 از مملو بلکه سوغاتی، از پر نه البته. گشتند باز پر چمدان
 چند هر!داد می تن عرق و ماندگی بوی که کثیف های لباس
 نبود او برای اما بود ها چرک لباس میان سوغاتی تکه چند که
 . نداشت او به هم ربطی و

 ار  او دیگرش های سفر تمام مانند همیشه مثل هم باز البرز
 . بود گرفته دیده نا عمدأ
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 های لباس از تلی به واج و هاج آویزان، ای لوچه و لب با گلی
 بود مانده باز نهنگی همانند دهانش چمدان دورن کثیف
 : گفت معترض و دلخور و انداخت

 یه جهان نصف میگن که بزرگی این به شهر توی یعنی» 
 همیشه مثلالبرز  گیرم حاال ؟!شد نمی پیدا من برای سوغاتی
 رفت؟ یادتون چرا شما بیاره، سوغاتی من برای رفت یادش
 .« آوردید می برام گز بسته یه بنفشه مثل الاقل

 و بود نشسته زانو چهار شویی لباس ماشین پای خانوم فروغ
 می وارسی را چمدان داخل ی ها لباس یک به یک که حالی در

 ماشین ی هدش باز دهان ودر  کرد مچاله را آنها از یکی کرد،
 : ،گفت داد جای شویی لباس

  

 جای به دفعه این ولی. میارم گز برات بعد ی دفعه شاالل ان» 
 لب و داغ همچنین.دارم برات تازه تازه های خبر سوغاتی

 در را سوغاتی بحث شدندو تیز رادار مثل هایش گوش.« سوز
 . کرد فراموش دم
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  « ؟!افتاده اتفاقی انشاالل، خیره» 

 و درهم های لباس تل روی را دستش درون لباس نوماخ فروغ
 و برخاست جای از زانو به دست سپس. انداخت چمدان برهم
 وارجواب پچ پچ و نشست گلی کنار آشپزخانه صندلی روی
 : داد

  که جوری این. بس و میدونه خدا رو شرش و خیر واال،» 

 به البرز برگشتن شد، گیرم دست البرز و فلور پچ پچ از من
 ما که ای هفته یه این.شه می مربوط خان ایرج به تهران
  خنده ،ولی خندید می و گفت می البرز بودیم، اونجا

  

 دیگه جای یه حواسش که فهمیدم و نزد گول رو من هاش
 بفهمیم ما خواد نمی نشده ذلیل فلور که جایی. شده پرت

 و خدا،کار ی همیشه که البرزی کن فکر!  چیه و کجاست
 هم وقتی اومد نمی هم عروسی و عزا مراسم و کرد می بهانه
 دا کار گفت می بود نشده خشک تنش عرق هنوز اومد می که
 ایرج پیش و برگرده قرار و گرفته مرخصی.  گشت می بر و م

  «؟!نیست مشکوک تو نظر به این. کنه کار خان
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 که ای حرفه! نداشت خصوصی کارگاه از کمی دست مادرش
 هایش کاری پنهان و فلور خاله لطف به سالها این طی

 . بود آموخته آهسته آهسته

 برگشتن دلیل.کرد جمع جا یک را اش افتاده تالطم به افکار
 نمی بودو کرده اشغال هم را او ذهن تمام که بود سوالی البرز

 ی ـطه رابـ خان ایرج و تهران به البرز گشتن بر بین توانست
 ! کند قرار بر منطقی

 ، او برگشتن اما. دانست می را تهران از البرز ارر ف علت البته
 . بود انگیز شگفت راز یک مثل برایش همچنان

 زد آهسته ای ضربه گلی ی چانه زیر به دست با خانوم فروغ
 : گفت معترص، شودو بسته بازش نیمه دهان تا

 بار چند!  رو دهنت داری؟ببند تو که زشتی عادت چه این» 
 افکارش ی رشته.« نکن باز رو دهنت کنی می فکر وقتی بگم
 کار ترین سخت. ماند معلق هوا و زمین میان جایی و شد پاره
 اما بست را دهانش. است زشت های عادت ترک دنیا

 زیر و نرم خیلی و ببندد البرز روی به را افکارش نتوانست
 نکند، ک*تحـریـ را فروغش مامان کنجکاوی حس که پوستی
 : پرسید
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 از چی دیگه سفر این دست،توی زیر خصوصی هکارگا خب،» 
  «تهران گرده می بر کی البرز نفهمیدی شد دستگیرت البرز

 رو اونها باید و داره اصفهان توی کار تا چند یه گفت می واال» 
 جان گر مژده این بر.« باشه اینجا پاییز کنم فکر.  بده انجام
 خنده. گذشت ذهنش از که بود ای جمله این. رواست فشانم
 ی خمیازه صدای با و کرد جمع را اش نیمه و نصف های

 : برگشت او سمت به نگاهش مادرش

 . بخوابم میرم و ام خسته هم من و وقته ،دیر جان گلی» 

 .« بکش رو ها لباس این زحمت

 ذهنش ی دریچه فروغ مامان رفتن با و گفت لب زیر چشمی
 . کرد باز البرز روی بر را

 ********** 

  

  

  اصفهان شهریور ونهم بیست زبرال
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 نیم رویایخواب در رود، می سما ـص*رقـ به که صوفی همانند
 را محیط بر غالب صداهای هوشیار، نیمه و بود ور غوطه روز
 . شنید می

 و افروخته های هیزم از تلی میان را گلی رویاهایش میان
 و دید اش مسخره پوزخند همان با سوتر آن کمی را نادر

 آزار های فین فین ،صدای بود پا بر که جهنمی آن با همزمان
 مثل صدا ؟!دانست نمی را آن منشا اما شنید می را دهنده
 ! رفت فرومی های شقیقه در رود می فرو دیوار در ایکه مته

 اش سنگین نیمه های پلک خواب ـت*مـسـ و گیج سختی به
  آن عذاب از تا کرد باز را هایش چشم

  

 شد خیز نیم آرنجش روی. شود راحت روز نیم ی قیلوله
 پریوش دیدن با و کشید خود عرق از خیس گردن به ودستی

 نسیمی.برد پی فین فین منبع به سرش باالی درست هم آن
 و آمد پاورچین پاورچین خرامان و نرم پنجره الی از حریر مثل
 به آن روی بر خنکی از ردی و اشپیچید کرده عرق گردن دور به
 . گذاشت جا
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 راه کنان تاتی تاتی که ای بچه مثل را گنگش گیج نگاه البرز.
 به برایش که خوابی گرما از کالفه و چرخاند اطراف به رود می
 جا قدری پریوش و برخاست کامال نداشت ارمغانی درد سر جز
 . نشستند دیگر یک شانه به شانه دو هر و جاشد به

  موهای میان وار شانه را دستش دو هر های پنجه البرز
 : گفت معترض، و کند مرتب را آنها قدری تا برد فرو نامرتبش

  

  «؟!کردی  خاموش رو کولر چرا پری،» 

 خمـار آرایش هنر با که را درشتش چندان نه چشمان پریوش
 مچاله دستمال با و داد تابی حدقه در بود، کرده فریب دل و

 . گرفت را اش بینی ی افتاده راه آب دیگر باری اش شده

 خب.«دارم حساست کولر باد به دونی می که، نداره چرا» 
 مرز تا گرما شدت از که البرز پدر گور! بود کننده قانع دلیلش
 به را سرش و زد رمقی کم ی خنده. برگشت و رفت جهنم
 : پرسید و کرد نگاه او به چشم ی گوشه از و داد تکان اطراف

 می میت سر باال که عزادارها مثل چی، برای حاال خب» 
  «؟!کنی می مویه و زجه و نشسته سرم شینن،باالی
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  «کنم؟ کار توچی بدون داره،من پرسیدن دیگه این» 

  

 شقیقه روی بر را انگشتانش سر. دانست می را دختر ابن درد
 در گردش به را آن وار دایره و گذاشت دردش پر های
 . بود چشمانش پلک پشت هنوز گلی.آورد

 دانشگاه حیاط توی وقتی ؟!رفته تیاد قرارمون و قول» 
 دوست فقط نگفتم دادی، دوستی پیشنهاد و سراغم اومدی

 .« کردی قبول هم تو.کمتر چیزی ونه بیشتر چیزی نه معمولی

 .کرد جمع را لبهایش لوس ای بچه دختر همانند پریوش

 به خوب را بارید می نرمی برف که را زمستانی سرد روز آن
 دختری هیچ برای که دانشگاه ییباال سال پسر.داشت خاطر
 . کرد نمی خورد هم تره

 را البرز شروط.داشت خاطر به هم را البرز روز آن شروط و شرط
 هرگز که اتفاقی آورد دست به را دلش آنکه امید به کرد قبول

 . نیافتاد
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 دست پر با و بازگرداند اول حالت به را اش غنچه لبهای
 افتاده راه بینی آب دادو جای انگشتانش میان را اشکهایش

 . گرفت شده ریش ریش ی مچاله دستمال همام با هم را اش

 دونی می خودت شه، نمی سرش قرار و قول که دل آخه» 
 .« دارم دوست چقدر

 درست و برخاست کوره دل در آهنی همچون افروخته بر
 . زد اوزل به خیره خیره احساسی هر خالی و ایستاد روبرویش

 نفسی «نگفتم؟. گفتم بهت بار هزار رو این! باش نداشته» 
 و شود خارج هایش نفس الی البه از خشم تا کشید عمیق
 .  داد ادامه تر آرام صدایی ال بعد ای لحظه

. نکن خرابش رو آخری این ومادرت پدر خاک ارواح پری،» 
 .« کنیم خداحافظی هم از دوست دوتا مثل بگذار

  

 پر با دستش، درون مچاله دستکال نمناکی از کالفه پربوش
 با و کرد پاک را اشکهایش هایش شانه روی نشسته شال
 : داد جواب خش و خط پر صدای همان
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 نمی رفتار من با هم معمولی دوست یه مثل توحتی ولی» 
 یه با بار هر و نکردی معرفی ات خانواده به رو  من حتی!کنی
 .« کردی خالی شونه بهونه

 سایر از تر محکم را آن یمدتع  که پریوش گفتن حتی حتی
 شفیقه بر محکمی های ضربه ، پتکی مثل کرپ، می ادا کلمات
 . کوبید می اش

 .  یک و هزار شد حاال و دادم توضیح برات بار هزار» 

   مادر

 دوست پسری با دختری اگه کنه می فکر و سنتی زن من
 هلک هلک فروغم خاله وهمراه خبریه یه شون بین البد باشه
 ...« بازار میرن عروسی یدخر برای

  

 از تلنگری با که شد خیره پرویوش آب غرق چشمان به البرز
 صدایش و نشست کنارش.کرد می سقوط هایش پلک ی هره
 . آورد پایین آرامش موج راتا

 هایی محبت. کنم نمی فراموش رو تو های محبت من پری،» 
 سفارش به.میده انجام دوستش برای واقعی دوست یه که
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 رو من و داد کار من به شرکتش توی تو فرهاد دایی که ودتوب
 نجات عنقش بد کار صاحب و کثیف فروشی ساندویج اون از

 اجاره بهم مناسب ی اجاره با و ودیعه بدون رو آپارتمانت.دادی
 برات بیاد بر دستم از کاری هر هم من. رفیق ایول. دادی
 گذارم ،می باشه دستم وآب بزنی زنگ کافی فقط. میدم انجام
 .« رسم می رفیقم داد به میام و زمین

 . داد ادامه قاطعانه و کرد نوازش را پریوش شال پر البرز

  

 تهران برم مجبورم من. عزیزی آیدا مثل دقیقا من برای تو» 
 به برادر یه پیکر و در بی شهر این تهران توی باشه یادت ولی
 اون از .کنه می کاری توهر خاطر به که داری البرز اسم

 هم هنوز من و کوتاه مدت یه برای فقط شرایط این گذشته
  قراره.  هستم خان فرهاد کارمند

  اونجا از رو کارهام و برم تهران شرکت به هفته در روز دو

 .« بدم روسامون سر
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 سقوط پریوش چشمان ی هره لب نشسته اشک ی حلقه
 ادریر ب.آمدند دوان دوان دیگر های قطره دنبالش به و. کردند
 ! خورد می دردش چه به البرز

 . «ترم راضی رفیق همون به. باشی برادرم خوام نمی» 

 لب زیر و زد کجی لبخند. بود شگفت در دختر این سماجت از
 . «باشه: » داد جواب

  

 اطراف به را ونگاهش برخاست جایش زانواز به دست سپس
 : گفت ، چرخاند

 ولباسها کتابها نهوم می. توست مال که خونه ی ها وسیله» 
 یه. برم می خودم با رفتن وقت که دیگه وپرت خرت تا چند و

 میدم هم رو خونه کلید. بمونه فعال که هست هم جعبه
 رو خونه یدکی کلید. روبرویی ی همسایه ، مسعودی خانوم

 خشک ها طفلکی تا ببر خودت با هم رو ها گلدون بیا داری که
 .« نشن

 نمی بر البرز از چشم که حالی در و برخاست جایش از پریوش
 .  کرد پهن سرش روی را شالش داشت
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 زنم نمی دست هم خونه وسایل به.بمونه پیشت خونه کلید» 
 ی بهونه فقط کنه خدا. نباش هم ها گلدون نگران.برگردی تا

 ...« ای دیگه چیز نه باشه پدرت به کمک رفتنت

  

 ای طرفه یک عشق و پریوش های ازدخالت شد عصبی البرز
 زد پس را پرده و رفت پنجره پشت به. کرد می خرجش که

 : ،گفت

 با پریوش.« کنم روجمع بایدچمدونم من. بری بهتره دیگه» 
 روی از را کیفش چشمانش، در  زده جوانه تازه اشک های حلقه
 صدای فقط البرز و رفت بیرون حافظی خدا بی و برداشت مبل

 . شنید را در شدن بسته

 ********** 

  

 از باد دستان با برگها که زمانی پاییزی سرد روز یک در البرز
 و تردید کوهی گذاشتن سر پشت از شدندبعد می جدا شاخه
  اش، گزنده تلخ خاطرات با رفتن کلنجار
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  دوکارتن  چمدان، دو همراه ، وامانده و خسته غروب نزدیک
 . برگشت پدری ی خانه و تهران به تاپ لب کیف یک و کتاب

 لحظه خروشان ای رودخانه همانند که بیکری و در بی شهر به
 . ایستد نمی باز حرکت از ای

  بود داده مادرش به که قولی خاطر به ولی نبود، راضی آمدن از
 ی کرده نم بودتا کنجکاو هم قدری راستش.نداشت ای چاره

 این ته کاش ای کردکه می آرزو دل ته از و ببیند را پدرش
 عایدش چیزی مادرش ی زنانه های تحساسی ماجرا،جز
 را دلش گلی، دیدن کنجکاوی،هیجان از بیشتر البته.نشود
 و زیر باشد، افتاده پناه بی های برگ و شاخ میان که بادی مثل
 . کرد می رو

  

. فرستاد بیرون عمیق بازدمی و دم با را سنگینش های نفس
 هماند دور ساحل از که داشت را سرگردانی  موج روز و حال
 حاصل بی فرار همه آن از بعد.آرام ونا قرار بی قدر همان. باشد

 گوشه ابد تا داشت یقین که تلخی حقیقت با رفتن کلنجار و
 درختی کوچه به هم باز ماند می باقی شده خالکوبی ذهنش ی
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 خشت به خشت رامیان هایش کودکی که ای کوچه. گشت باز
 . بود گذاشته جا اش فرسوده های دیوار

 کش آفتاب رنگ نارنجی پرتوی آخرین ایستادکه کوچه ایابتد
 به البرز. کرد می عبور کوچه ی کهنه های دیوار ی هره از دار

 بی حاال و بود بزرگ خیلی برایش زمانی که کرد نگاه ای کوچه
 . نبود کهنه داالنی به شباهت

 حباب میان و آوردند هجوم افکارش به آسا برق خاطرات امواج
  رامحال نادر. گرفت جای نشذه خالی های

  

 پاچه و لندوک های زاده نوکر دو آن با کند فراموش بود
 بر را کشیدن نفس نادر ی اجازه بی که جالل و جمال خوارش

 . دانستند می حرام خود

 : خودگفت با زیرلب شودو مسلط کردبراعصابش سعی

 ... «جهنم به برن»

 ازکناردرهای گی،دز  باشتاب و برداشت بلند گامهایی با گاه آن
 شده پوسته وپوسته پریده رنگ درگذرزمان که کهنه
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 واهمه گویی که  وقفه، بی و سریع چنان آن. بودند،گذشت
 . ببیند اورا کسی که باشد داشته

 آمدجیغ استقبالش به صدایی واولین فشرد را شان خانه زنگ
 : گفت که  مادرش های صدقه قربان بندآن وپشت بود آیدا

 . «اومد خونم وچراغ چشم رتخدایاشک» 

  

 *** 

 بر درپی پی کنان شلوپ شلپ مادرش آبدار های ـه..وسـ..بـ
 از بازسیرک بند همانند آیدا و نشست می اش گونه روی

 . بود آویزان گردنش

. بزند پس را آمدمادرش می دلش نه و شد می آیدا حریف نه
 : گفت و گذاشت پیش قدم پدرش اینکه تا

 سالمتی چاق خونه چلچراغ این با هم من بدید نامو بابا، ای» 
 قراره و دونستن قابل رو ما آقا دیدیم و نمردیم باالخره. بکنم
 و پدرش نرم لحن.« کنه کار خودم دست ور تعمیرگاه بیاد
 رگهایش به را وجدان عذاب و شرمندگی آن در خوابیده مزاح

 یم  پدرش گوش به و کرد می خبرچینی اگر باد. کرد سرازیر
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 طوفانی ، آمده او جاسوسی برای خانه چلچراغ همین که رساند
 ! پیدا نا سرش آن شد می پا به

  

 پدرش و کرد پنهان و پس ذهنش صندوق الی به ال را افکارش
  را مادرش پدرش فراخ ی شانه پس از و گرفت ـوش*آغـ در را

 . بودند آمیخته در هم با تنگاتنگ لبخندش و اشک که دید

 از خالی ی خانه در را نگاهش گرفت فاصله ریقد پدرش از
 : گفت و شد آیدا به رو و چرخاند مهمان

 ، نکردی اعالم رو من اومدن خبر مگه ، تلگرام گروه مدیر» 
 از ها بچه و خان ،محمود فروغ خاله!! کجان ها مهمون پس
 .... «الی عمه تر مهم همه

 : ،گفت وفاتحانه داد تاب هوا در دستی خانوم فلور

 اهل و فروغ خاله نه نکردم دعوت رو کسی هیچ امشب» 
 ی نفره چهار شام یه امشب خوام می.  الی عمه نه وعیالش

 . «بخوریم زوق و زاغ بی
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 به را اش سبیل ی گوشه. شد دلخور اش چهره خان ایرج
 : بود،گفت زده زل البرز چشمان به که حالی در و گرفت دندان

 هیچ و نیستند آدم داخل که هم من های خواهر ، اوصوال» 
 فقط.  گیره نمی جا جون فلور های کتاب حساب توی وقت

 .« بقیه پدر گور باشه، روشن چراغش و خوب حالش چلچراغش

 دل در خنجری مثل پدرش ی طعنه! نظیری بی استقبال چه
 . رفت فرو هایش خستگی

 داشته دادن جواب فرصت خانوم فلور که آن از پیش
 پر و رسید شود متشنج رفت می که جوی داد به بالشد،آیدا

  را البرز پای کنار چمدان از یکی وحرارات شور

 داده دست از را تعادلش آن سنگینی از که حالی در و برداشت
 : گفت ، بود

  

 هم او حاال «؟ محفوظه انشاالل که ما سوغاتی داداش» 
 . داد تکان سری آهسته.  بود دلخور

 ... «محفوظه آره» 

 ********** 
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   مهرماه. آهن راه میدان گلی

 می فروغ مامان سماور قل قل مثل استرس شدت از دلش
 و بود دیوار سوی آن دقیقا البرز. شد می رو و زیر و جوشید
 بی و زد می رج را زمین بلند و کوتاه هایی گام  با سو، اواین
 . چرخید می خانه دور هدف

 و رفت می حیاط به گاهی و کرد می روشن را تلویزیون گاهی
 می اتاقش به کالفه و کرد می وبسته باز را یخچال در گاهی
 حال در که را سوزنی و نیاورد تاب دیگر مادرش عاقبت و رفت
 : گفت و فروبرد دستش زیر ی پارچه دل در بود آن کردن نخ

  کامل طوافت ، اتاقت هم بعد و حیاط بری دیگه دور یه اگه» 
 دور بس از رفت ویج و گیج سرم. نبشی دختر خب.!.. شه می

 .« چرخیدی خونه

 پنهان اش حوصلگی بی پشت را اش وشرمندگی شد شرمنده
 میان را پارچه ی گوشه و نشست مادرش خیاطی چرخ کنار.کرد

 . داد تاب و گرفت انگشتانش

 .  «رفته سر ام حوصله کنم؟ چیکار» 
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 . داد ادامه محتاط خیاطی چرخ صدای قرقر میان سپس

  برای رو ما فلور خاله و گشته بر اصفهان از البرز ، مامان» 

  «؟!نیست عجیب شما نظر به این.  نکرده دعوت شام

  

 زیاد فلور پنهون و پس که شه می وقتی چند بگم؟ چی واال» 
 به حاال ولی. بود من پیش بوکش و جیک ها قدیم. شده

 .« زده قفل زبونش

 وجفت بود نشسته سوتر آن کمی دست، به کتاب علی امیر
 را کتابش دم در بود گذاشته جا ها آن پیش را هایش گوش
 دست به اجازه بی را بحث نخ و شد ملحق دو آن به و بست
 . گرفت

 بابا.رفته سر ام حوصله هم من. گـه می راست گلی ، مامان» 
 رو خان البرز و فلور خاله ی خونه بریم شام از بعد اومد

  «ببینیم؟

 کوچک دیدن میرن ها تر بزرگ حاال تا کی از! ها جالفت چه» 
 پسرش شازده که حاال خواست می اگه فلور خاله!  ها تر
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 همیشگی مهمون به. کرد می دعوتمون شام برای اومده،
  الی عمه حتی فلور. گـه نمی آمد خوش کسی

  

 وقت اون نگرفته وعده کشید رو البرز زحمت همه این که رو
 البرز گذشته اون از ؟! منه دنچ بگم برم هلک و هلک من

 امشب که داده وپیامک شه می سرش تر کوچک و بزرگتر
 سر برو پاشو نیومده بابات تا هم حاال. اش خاله دیدن میاد
 بابات برگشتی چک مثل پیش ی دفعه مثل تا مشقت و درس

 .  «نکنن صدا رومدرسه

 نوبت شد علی امیر ی دروازه نصیب که تشری و توپ از بعد
 . دارد بر مادرش خلقی بد از را سهمش تا شد گلی

  و بنداز برنج به نگاهی یه برو خوردن، فر جای به هم تو» 

 خانوم فروغ.« کن خاموش رو زیرش کشیده دم اگه ببین
 مشخص را هایش بچه ی رفته سر ی حوصله تکلیف وقتی
 . شد بلند اش خیاطی چرخ قر قر و انداخت زیر به را سرش کرد
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 ی حبه تا ،سه دو دلش ته البرز آمدن خبر شنیدن از گلی
 نیافت دوامی خبرچندان این حالوت اما.  شد آب قند درست
 خروس مثل بنفشه و بود کوتاه عمرش آدامس شیرینی مثل
 : گفت و زد زنگ محل بی

 خواهد می و است احوال ناخوش قدری شوهرش مادر» 
 و تنهاست بمهتا و ببرد درمانگاه به را مادرشوهرش باسیامک
 پنچر ذوقش و شوق تمام.« برود آنها ی خانه به امشب

 در دست کائنات تمام که رسید می باور این به کم کم.شد
 جدا هم از را دو آن نوشت سر تا اند کرده چفت هم دست
 ! کنند

 *** 

 سمت به دوان دوان دوید، می درشهر که پاییزی باد پای هم
  دایره خاص که ناسزا چند دویدو می فروشی گل

  

 روان و روح آن با و زد می رج لب زیر بود خودش لغات ی
 ! کرد می مزین را محل بی خروس ،این بنفشه
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 یک و بود ننشسته کار بی هم کیفش داخل همراه تلفن البته
 ازظهر پیش بایست می امروز.نواخت می دلینگ دلینگ سره
 یقهقد پنج فقط وحاال کرد می آماده گل سبد یک مشتری برای

 . داشت راه ظهر تادوازده

 که داد پیام و بیزاربود ازبدقولی قول خوش عمواسدالل
 آقا حسین به را امروز گلهای سهم و ماند نمی دیگرمنتظر

 . سپارد می فروشی بستنی صاحب

 ی برافروخته ی چهره دیدن وبا بود ماجرا خوش روی این
 و آمد رب را ازنهادش آه بود، داده سبدگل سفارش که مشتری

 کنار دست به کیسه کردکه متعجبش آیدا دیدن بیشترازهمه
  سعی زبانی وباچرب اوایستاده

  آنهارسید به خسته هایی بانفس.کند آرام اورا تا داشت

  

 وپایین باال آهنگری دم مثل که اش ـینه*سـ برروی ودست
 جویده اش عذرخواهی و سالم که درحالی و گداشت شد می

 : گفت.بود جویده
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 اآلن بود اومده پیش برام واجبی کار ببخشید،ببخشید» 
 .« میکنم روآماده سبدگلتون

  خواست ومی انداخت سرش روی را صدایش مرد

 ـل*بغـ وبایک نداد امانش آقا حسین اما بیاندازد راه دادوهوار
 اش ازمغازه بود پالستیکی سطل درون که وسفید سرخ رز گل

 . آمد بیرون

لقت تا کن متخ ،صلوات مردمومن»   عطر گلها این مثل خ 
 یه قدر به فرزو دستش خانوم گلی نباش نگران.بگیره محمدی

 . «کنه می روآماده گلت سبد هستی من مهمون که هویج آب

  

 کشیدو هایش ریش به ودستی گفت زیرلب مرداستغفراللی
 . قرارداد آقاراخطاب حسین

  اری،خواستگ برم دوباید ساعت من. خورم نمی هویچ آب» 
 .« نشم تامعطل دادم  سفارش گل اومدم سرم خیر

 : گفت لبش، روی بالبخند و خندید پروا بی آیدا

 آب خواستگاری روز چی برای! غریبی عجیب رسم عجب» 
   «؟!خورید نمی هویج
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  کرد جمع لبهایش جویدن رابا هایش خنده آقا حسین

 .  گفت زیرلب دیگر اسغفراللهی ترازقبل برافروخته ومرد

 تا شد خم پاچه دید،دست درعقرب قمر را اوضاع که گلی
 کرد دستی پیش آقا حسین اما باالببرد را اش مغازه ی کرکره
. داد ِقرِقرباال باصدای را کرکره مردانه حرکت یک با ازاو وپیش
  ناخواسته که شرایطی از معذب گلی

  

 زیرلب ،تشکری بکند اونگاهی به که آن بی بود، آمده پیش
 ودرلباس پاچرخید ی پاشنه روی ترازقبل دستپاچه و گفت
 و رفت پس گامی پاچه دست بازهم و رفت فرو بویی خوش

 از هرگز را ها چشم این. دید رویش پیش سیاه چشم دو
 خود از و ننر و لوس ی گربه آن بردبا نمی خاطر

 .  تفریشی سحر بود خودش.راضیش

 پایین و تر البا محله تا دو لوبیای نخودو آمار که آقا حسین
 آن با الکچری خانوم این بود مطمئن داشت، بغلش زیر را تر

 هایش شانه روی بر اش ابریشمی شال زیر از که بلوند موهای
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 محله این برای اش، ماری پوست کفش و کیف ، شده پهن
 . کرد می نگاهش کنجکاو شده، باریک چشمان با و نیست

 که این جای به چشمانش و بود متفاوت قدری آیدا نگاه
  می را گلی اندک دوستان.بود شده گرد شود باریک

  

 اش الکچری شال و مانتو آن با و خوشگل دختر این و شناخت
 . نداشت او معمولی دوستان به ربطی ،یقینا

 را گلی دست صمیمانه و برد پیش دست خاصی ادب با سحر
 .  فشرد

. تمهس سحر من ؟ هست؟ یادتون رو من. خانوم گلی سالم» 
  «کنم؟ صحبت شما با خصوصی تونم می. تفریشی سحر

 . داد تکان سری و زد تصنعی لبخندی گلی

 اآلن من. دارم خاطر به رو شما بله. تفریشی خانوم سالم» 
 . بندازم راه رو ایشون کار باید اول و دارم مشتری

 .« هستم شما خدمت در بعد

 ********** 
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 عطر میان فروشی گل هایبرگل غالب ، سحر وخنک سرد عطر
 تمام در گلی. داشت اصلش ازبرند وحکایت پیچید می گلها
 گل سبد کردن آماده درحال سحر نگاههای زیر که مدتی

 سرچ درحال وقفه بی کامپیوتر مثل بودذهنش اش مشتری
 به کاری مورد جز عاقبت برسدو سحر حضور علت به تا بود

 . نرسید ای نتیجه

 آمده خوشش  خواهرش عروسی جشن در او آرایی گل از شاید
 یا عروسی شایدهم.داشت برایش دیگری کاری پیشنهاد و بود

 . بود خودش تولد جشن

 !... گزینه چندین با بود سختی معمای

 و گذاشت ذهنش ی گوشه را جوابش بی معمای و ها شاید
 سحر از چشم خیره نگاهی با که کرد آیدا خرج نگاهی نیم

  یک همانند دانست می.داشت برنمی

  

 ! سپارد می خاطر را را جزییات تمام شناس وظیفه خبرنگار
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 راهی را فروشی گل پیشخوان روی برگ و شاخ مشتری رفتن با
 : گفت و شد سحر به رو و کرد دستش زیر ی زباله سطل

 سحر.« درخدمتم من.  شدید معطل ببخشید تفرشی خانوم» 
 درآورد حرکت به کمیخ گلهای روی بر را انگشتانش وار نوازش

 . دوخت گلی به را خمارش چشمان و

 سر میرم و گیرم نمی رو وقتتون و نیستم حاشیه  اهل من»
 .« اومدم خیر امر برای من.  مطلب اصل

 غیر کرد می را هرچیزی فکر. افتاد پایین تاالپی قلبش
 خاندان میان. شد تر پیچیده قدری معما حاال! ازخواستگاری

 کسی ،چه بود باال سر دماغشان همه دم از که تفریشی
 تکان را سرش که آن ؟بی!بود کرده گیر او پیش گلویش

 .  چرخید آیدا سمت به چشمانش دهد،مردمک

 به او ی شده گرد چشمان در را زدگی شگفت توانست می
 ! ببیند وضوح

  و کرد تر زبان سر با را رنگش صورتی متورم لبهای سحر

 گلی التاری بلیط گویی که داد تاب و آب را جمالتش چنان
 . است شده برنده
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 دید رو شما ، خواهرم عروسی روز که هستن جی دی آقا این»
. دارند رو آرزوش ها خیلی که تیپ خوش پسر یه. پسندید و

 پیش تا خواست من از دوستم که سالهاست کامبیز با چون
 بودید داده بهم که کارتی روی از رو شما آدرس. بشم قدم
 بایست می که داشتم کاری دوروبرها امروزاین مکرد پیدا
 . «بدم بهت رو خبر این تا اومدم و دادم می انجام خودم

  

 آمده مژدگانی دریافت برای گویی که زد می حرف چنان سحر
 واقع در که  را فروشی گل صندلی تک آمد نمی بدش.است
 می سحر سر بر بود،چنان ای رفته رو رنگ چوبی ای پایه چهار
 . نشود بلند جایش از بعد روز سحر تا که دکوبی

 . کند ردیف جا به را هایش جمله تا داد قورت نفس چند

 ای وظیفه چرا آقا این که نیست مهم برام ، تفرشی خانوم» 
! گذاشته شما ی عهده به رو بده انجام باید اش خانواده که

 می هم تلفنی بیاندازید، زحمت به رو خودتون نبود نیازی
 تند واکنش این انتظار.« بشنوید رو من منفی جواب دتونستی

 با و شود آب قند گلی دل ته کرد می تصور و نداشت را تیز و
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 دست سختی کیس روی کامبیز.دهد نشان را آن لبخند
 . بود گذاشته

  

 ، نشد نصیبش و داشت را انتظارش گلی جانب از که لبخندی
 . گذاشت لبش روی بر خود

 که داره پیری مادر و پدر و  اس نوادهاخ پسره تک کامبیز» 
  هم کامبیز و من.کنن می زندگی انگلیس سالهاست

  رو من همین برای. شدیم آشنا هم با انگلیس توی

 .« نگیر تصمیم عجوالنه. خوبیه مرد کامبیز. داد قرار واسطه

 دهان بین نگاهش و بود ایستاده ساکت لحظه آن تا که آیدا
 . انداخت وسط را خودش چرخید می دو آن

 جی دی همون. شما کامبیز آقا این تفریشی،اگه خانوم» 
 نباید اصال ام خاله دختر. شماست با حق ، باشه معروف کامی

 خوب تا بدید فرصت بهش روز چند یه. بگیره تصمیم عجوالنه
 .« کنه فکر

 چندان اش چهره.چرخید آیدا سمت به سحر تفاوت بی نگاه
  پلک پشت مشچ خط و زد نمی دل به چنگی
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 آن از تر کارکشته.بود قطور زیادی او ریز چشمان برای هایش
 یک یقینا رویش پیش دختر و نشناسد را آدمها که بود

 . بود عیار تمام طلب فرصت

 : ،گفت طعنه از پر ولی نرم لحنی با و داد تکان زیر را سرش

 !  «عاقلی ی خاله دختر چه... آفرین آفرین» 

 دستش و برگشت گلی سمت به سرش شیک ژستی با سپس
 . کرد دراز او سمت به ادب رسم به را

 و حال.« دیدار امید به دیدمت شدم خوشحال جون، گلی» 
 وبا نبود روبراه اصال مهیمانش ی بدرقه برای اعصابش احوال

 از که آن سحربی و کرد سحرخداحافظی از تصنعی لبخندی
 از و چرخید یشها کفش بلند پاشنه روی کند خداحافظی آیدا
 که نارنجکی مثل آیدا او رفتن با و شد خارج  فروشی گل

  کشیده را ضامنش

  

 پس کند، باز را دهانش که این از قبل و شد منفجر باشند،
 . کرد آغاز را اش بازجویی و زد گلی به گردنی
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 بچه مثل یا بیای موقور شکنجه زیر داری دوست دونم نمی» 
 . بشه حالیم هم من که جوری ؟ زنی می حرف آدم

  ی تو بود؟ کی بیگول جینگول خانوم این اول سوال

 رو تو خان کامبیز که کردی می غلطی چه خواهرش عروسی
 خودت بخت به و نه میگی ،چرا آخر سوال ؟!پسندید و دید
 برای که معروفه های جی دی اون از طرف بابا ؟! زنی می لگد
 هر کن فکر.  گیره یم  نخورده تا تروال هوارتا برنامه شب یک
 خود تا و عروسی بری شوهرت با و بکنی پیک و شیک شب
 تو بتمرگی ظهر لنگ تا هم فرداش. کنی حال و برقصی صبح

 . «کنن کار برات نوکر و کلفت و رختخواب

  

 آن بدون.« عشق»کرد،الی می توجه زندگی زوایای تمام آیدابه
 های سطل درون گلهای دهد اوجوابی های تهدید به که

 : ،گفت کرد منتقل سفالی گلدان به را پالستیکی

. بودید رفته اصفهان به همگی که تابستون مال موضوع این» 
  خواهرش عروسی آرایی گل برای و شد معرفم اسدالل  عمو
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 می چرا که این واما.بودند جریان در بابام و فروغ مامان.  رفتم
 .«  ممنوع فضولی پس مربوطه، خودم به نه گم

 و کرد جا به جا هم را گل ی دسته آخرین و گفت را این گلی
 . برگشت آیدا سمت به سرش سوالی نگاهی با

 سرکار اآلن نباید مگه کنی، می کار چی جا این تو ببینم» 
  «؟!باشی

  

  کار توش البرز که شرکتی برم شده قرار. دادم امروزاستعفا» 
 توی گفتم و زدم حرف داداش با دیشب. بشم منشی کنه می

 وحقوق کشن می کار ازم االغ مثل هستم که شرکتی
 بازی پارتی برام تا داد مساعد قول داداش.بخورونمیرمیدن

 .  «کنه

 سلفون ساندویج تا دو که پالستیکی ی کیسه و شد خم آیدا
 آن فاتحانه و برداشت گلها کنارگلدان از بود آن داخل پیچیده

 . داد تاب هوا در را

  رو خبرها و بخوریم باهم ناهاررو تا گرفتم ساندویج» 

 .  «بدم بهت
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 آیدا دهان داد می را البرز بوی ها خبر اگر. شکفت گلش از گل
 کرد سعی و کشید گلها طراوت به دستی. کرد می باران گل را
 . کند هایش جمله نقاب را تفاوتی بی

  «شده؟ چیزی باشی خبر خوش» 

  

 ********** 

  

 چهار روی بر تعارف بی و رفت نپیشخوا پشت به جلدی آیدا
 و برداشت را ساندویجش سهم.  نشست رفته  در زهوار ی پایه
 هایش لقمه همانند هم هایش جمله زدو آن به محکمی گاز

 . شد جویده جویده

 تا میگم برات بازم ولی ، شده دوم دست چند هر اولم خبر» 
 ناصفها از دیروز داداشم آق.برسیم آخر انگیز هیجان خبر به

 .« برگشت

  ولی.شد آب دلش ته و رفت وخرم خوش قند اولین

 . بگیرد جای لبش روی بر و شود لبخند آن حالوت نداد اجازه
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 . «روشن دلتون و چشم سالمتی به» 

  

 و بلعید سختی به را بود دهانش از بزرگتر که را ای لقمه آیدا
 . شد آزاد اش کرده گیر نفس

 دست بابا پیش تعمیرگاه توی دخوا می البرز. دوم خبر اما و» 
 غافل هم داشت اصفهان توی که کاری از البته بشه، آچار به

 کارهای و تهران شرکت بره روز دو ای هفته قراره و شه نمی
 منشی هم من ایشاالل  که کنه ردیف رو اصفهان به مربوط
 .« شم می اونجا

 داشت را آن شایستگی خبر این.شد آب دلش ته هم دوم قند
 قصد طورجدی به البرز که بود آن معنایش شودو باران گل که

 فاصله او با دیوار یک حداقل!  بهتر این از چه. دارد ماندن
 به او شدو می مشترک کشیدند می نفس که هوایی و داشت
 برگشتن خوبه، خیلی که این.  »بود دلخوش هم اندک همین
 . «هست و بوده خان ایرج همیشگی آرزوی ، البرز
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 ساندویج سوم یک و داد جای دهانش در دیگر ای لقمه اآید
 . داد تاب اطراف به بزن باد حالت به را دستش و! شد غیب

 بره گرفته تصمیم البرز.  بگم برات و سوم خبر....  اوه اوه» 
 دیشب برات، نگم کنه زندگی تعمیرگاه باالی سوییت توی
 مگه حسابی مرد گفت می! متحرک باروت بشکه یه شد بابام
 ؟!کنی می فرار ازش عمر یه که گذاشتن میخ زیرت خونه توی
  غر هم سر پشت بابام

 هم جون فلور که این عجیب! نیومد کوتاه البرز ،ولی زد
 و کرد نشینی عقب بابام عاقبت! بود البرز تصمیم این مدافع
 .« شد تموم البرز نفع به جنگ

 آفتاب ریز که یخی تکه ومثل نشد آب دلش ته قندی بار این
 برفی گلوله قدر به کوچکش های دلخوشی عمر.رفت وا بماند
  می را البرز فرار دلیل. بود تموز آفتاب زیر

  

 برگشتن با البرز کرد می تصور که بود باور خوش چه و دانست
 . است نیاورده خودش همراه را اش گذشته تهران به
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 نمی زندگی گاه تعمیر باالی سوییت توی سیروان مگه» 
 !« کوچیکه خیلی نفر دو برای که اونجا ؟!کنه

 و نیومد کوتاه البرز ولی میگه، رو همین دقیقا هم بابام» 
 وجود با و الی عمه ی خونه رفت که روزهایی همون دقیقامثل
 پر و برگرده،محکم نشد حاضر دیگه جون وفلور بابا مخالفت

 . نشوند کرسی به رو حرفش اراده

 رقم هیچ چون نداره؛ پا اصال البرز مرغ کنم می فکر المذهب
 و هستن دوست بچگی از سیروان با گفت می.نیومد کوتاه
 حل رو جا مشکل و خره می طبقه دو تخت یه که این آخرش

 . «کنه می

  

 ها کاش ای از پر بزرگ ای حفره یک!  شد خالی دلش ته
 آن مسبب که تلخی ی گذشته خاطر به را او بود محال البرز....
 . ببخشد بود او

 . زد هوا در بشکنی و داد گردنش به قری آیدا

 .« بخشه مسرت بسی که آخر خبر اما و» 
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 و افتاد هم روی اش شده مرتب های ابرو خم دو کنجکاو
 دور سمج کاغذ کردن باز درگیر که شد خیره آیدا به منتظر

 . بود ساندویجش

 میدون توی رستوران یه به رو شما شام برای امشب البرز» 
 هم فهیمه زنش و داود آقا و الی عمه. کرده دعوت ولیعصر
 .« کردیم دعوت هم رو سیامک و بنفشه هستن،

.  البرز حوالی جایی. بود پرت حواسش گلی و زد می حرف آیدا
 و کوتاه حضور آورد، یاد به را او دیدار آخرین دلش تقویم

  از خداحافظی برای فقط که مختصری

. رود می کویت به بگوید تا بود هآمد.بود آمده فروغ مامان
 ! خدا با وبرگشتنش است خودش با رفتنش تاریخ که سفری

 . نشد نصیبش او جانب از نگاهی نیم حتی که دیداری

 خود دل در برق و رعد چند که پاییز خاکستری مخمل آسمان
 کرد متالشی را  گلی افکار خود قورم قورم صدای با بود داده جا
 گذاشت تمام نیمه را اش جمله برق و رعد صدای با آیدا و

 راهی را اش خورده نیمه ساندویج ، برخاست جایش از وجلدی
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 کرد می صاف را مانتویش چروک که حالی در و کرد کیفش
 : گفت سربرداشت،

  برم من نیومده بارون تا! شده هوایی عجب...اوه اوه» 

 . «خداحافط فعال.  منتظرتم شب.

  

 مانع و ایستاد ،روبرویش تفر  سمتش به دستپاچه گلی
 . شد رفتنش

 در این از رو پات گذارم نمی ندی قول تا خاله؟ دختر کجا» 
  «چی؟ بابت بدم، قول»  «بگذاری بیرون

 در دستی آیدا.«  نزنی کسی به حرفی امروز خواستگار از که» 
 بیرون به مغازه ای شیشه قاب از که حالی در و داد تاب هوا
 : داد ،جواب کرد می نگاه

 .« زنم نمی کسی به حرفی راحت خیالت!  بابت اون از.... اوه» 

 که بود این معنایش آیدا ی جمله این. آمد بر نهادش از آه
 به. شد خواهد خبر با موضوع این از هم شیرازی حافظ خواجه
  بایست می و نبود اعتباری آیدا لق دهان
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 آیدا روی بر همیشه که کرد می استفاده دادن باج روش از
 . بود موثر

  عروس ماشین میدم قول نزنی حرفی کسی به اگه» 

 دفعه مثل. نصف نصف هم پولش.  برنیم گل هم با رو بعدی
  «موافقی؟.  پیش ی

 .  انداخت باال را ابروهایش و زد ای موذیانه لبخند

 .« نیست قبول.. نچ» 

 و کرد دار نم زبان سر با را اش شده آویزان ای لوچه و لب
 : پرسید مستاصل،

  «؟!خوبه هم پولش که، ای عادالنه ی معامله ؟...چرا آخه» 

 که بعدی ی دفعه بده قول عروس، ماشین زدن گل جای به» 
 دستیارت عنوان به هم رو من بری، آرایی گل برای شد قرار
 . «اس عادالنه معامله این. نصف نصف هم پولش.  ببری
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 گویی زور راهزن آیدا و تاس کرده گیر گردنه سر کرد می حس
 مجبور آیدا دهان بستن برای نداشت ای چاره.نیست بیش
 بی و آهسته و کشید ای درمانده نفس. بدهد باج بودتا

 :  میل،گفت

 .« قبول باشه» 

 ********** 

  

! ناپیدا سرش آن که بود شده پا بر دلش در والیی و هول
 نمی ریبراب لذتی هیچ با آن حالوت که شیرین ای دلشوره

 . کرد

 نرم لبخندی و گل دسته یک با را آنها و آمدند مشتری چند
  نوازش با راهم اش بیکاری ساعتهای.کرد بدرقه

  

 که داشت عجیبی میل.کرد پر گل های گلدان دادن آب و گلها
 بهترین و رفت می خانه به رستوران، به رفتن از پیش

 می هایش زلف به هم دستی و پوشید می را مانتویش
 روی هم صورتی رژلب و کرد می ناپرهیزی قدری اصال. کشید
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 آن هراس و بیم از را عجیب میل این ولی. نشاند می لبش
  رو همه پیش دلش دست که

  رحمانه بی شود،

 گلدان خاک تعویض و گرفت  تماس مادرش با و کرد کوب سر
  خودش هفت ساعت حوالی که گفت و کرد بهانه رو ها

 . آید می رستوران به بااسنپ

 و نکرد رهایش رفتن وقت تا شدن دیده زیبا ی وسوسه اما
 شد مغازه ای شیشه در به پشت بیاید، اسنپ که آن از پیش

  امتداد تا را کوچکش ای دایره ی آینه و

  

 افتاد هایش چتری جان به گونه وسواس و آورد باال صورتش
 . رسید می اش چانه امتداد به آن بلندی که

 ایشی خود از ناراضی و کرد می خم چپ سمت به را آن دمی
 تغییر راست سمت به را هایش چتری مسیر و گفت لب زیر
 . داد

 خوش و صاف های چتری و شد پشیمان آخر ی امالحظه
 سر با را آنها کند، باز موهایش در فرقی که آن بدون را حالتش
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 سری سجاق دست به و فرستاد باال به رو وار شانه انگشتاتش
 به و. ! باشند نداشته را شال زیر از فرار خیال احیانا تا سپرد،
 بر سبک و نرم راخیلی آن و کرد اکتفا رنگی کم صورتی رژلب
 . کشید اش شده سفید لبهای روی

  زبان که هایی همان. بود گل انتخاب نوبت حاال خب

  رز از سختی به.زنند می حرف رنگهایشان امابا ندارند

  

  مباداشاخه تا عبورکرد ازآن باد و برق تسرع به کند دل قرمز
 . گوید می عشق از و دارد را مجنون دل رنگ که گلی. بردارد ای

  باشد داشته زار و زرد رخی و رنگ که گلی حتی یا زرد رز

 . نکند تداعی البرز ذهن در را تنفر حس تا! برنداشت هم

 آماده فروش برای که چندسبدی و گلها میان وسواس از پر
 که کرد آوری یاد دلش به تحکم با نهایت در چرخیدو بود کرده
 از عاقبت و بگذارد کنار را خیالی خوش و اونیست سهم البرز
 انتخاب بود، سفید داودی گلهای از پر که را ی سبد ناچاری سر

 . شد راهی کردو

 *** 
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  ولیعصر میدان تهران البرز

  

 ینگلج صدای و خوردند می ها بشقاب به ها چنگال قاشق
 بر که گفتگویی و گپ و خنده میان موسیقی مثل آن جیلنگ

 همه میهمانان. خورد می تاب و چرخید می فضا در بود پا
 و گذاشت می کباب های تکه بنفشه برای سیامک بودند آمده

 و برنج از پر قاشقی گاهی و بود دخترش به هم حواسش و
 . کرد سرازیر دهانش سمت به کباب

.  دید فروغ خاله کنار تر سو آن کمی را الی عمه و برداشت سر
 برای اما بود گلی ی عمه واقع در که قلبی خوش پیرزن

 روزهای ترین سخت در که کسی. شد آرامش ی اودروازه
 کنجکاوی یا و بپرسد حرفی که آن بی داد، پناهش اش زندگی
  مادر شد الی عمه. کند

 کنارش زا جان البرز هزاران و گفت می البرز یک که دومی
  زد می شکوفه
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 جمع به را اش شده پرت حواس پدرش های خنده صدای
 . بازگرداند

 نه میان دراین که آن بدون چگونه کرد؟ می چه پدرش با آخ
 در او پنهان رازهای از سر ، شود جزغاله کباب نه و بسوزد سیخ
 هم هنوز داشت یقین که جذابی سال میان ؟مرد!آورد می

 گرم هواخواهان همان از یکی به وسرش ددار  بسیار خواهان
 . است شده

 پالیش و پرت حواس تا شد باعث آیدا ی خنده بارصدای این
 . بود گلی هایش خنده مخاطب که گرداند باز جمع به را

  من داداش آق برای که گلی دسته چه این خانوم، خسیس» 
 گل قرمز گل تا چهار عزاداری سالن اومدی مگه ؟!آوردی

  فقط ؟! خب کردی می طیشاق منگولی

 .«  داره کم مشکی ربان

  

 با که هم خانوم امافلور.  گزید لب ازخجالت خانوم فروغ
 . کرد باریک گلی برای چشمی ،پشت بود عقیده آیداهم

 . برد می آیدافرو حلقوم در را چنگال آمد نمی بدش
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 را البرز واکنش و بیاورد باال هم را نگاهش حتی که این جرات
 زیر به سر خجالت با و نداشت هم را ببیند میز سوی نآ در

 : گفت آهسته و انداخت

 .« شد ای عجله بود اومد اسنپ ببخشید» 

 که حالی در و رسید دادش به مقتدر ای فرمانده مثل الی عمه
 : گفت ، بود آیدا سمت به نگاهش

 تهمت جوری این بهشون بودی بلد رو گلها زبون اگه جونم»
 پاکی نشونه سفید داودی گل.  نمیاره غم گلی هیچ. زدی نمی
 شده ما فرهنگ در و ـوقه*معشـ به نمادوفاداری و طهارت و

 جان به و ریخت پایین هوری دلش ته گلی. «اندوه و غم نماد
 نمی هم خیلی را گلها زبان گویا خب. افتاد کبابش تکه

 ! دانست

 که یان ده همان با و کرد سرازیر دهانش به را پرش قاشق آیدا
 :  گفت ، جنبید می

 .  شه نمی البرز و گلی شامل تعریف این ، الی عمه»

 خنده.« دارن دیرینه نصبتی یه پنیر و کارد با جفتشون چون
 خنده و ازشوخی طرحی موضوع و آمد در پرواز به دیگر بار ها
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 که دلچسبی هیاهوی و ها دل دل میان البرز و گرفت خود به
 و ندارد ای چاره که رسید نتیجه این به عاقبت بود، شده پا بر
 نسیم مثل که نگاههایی همان از.کرد می نگاهش بایست می

 بدو ازهمان که نگاهی. هستند وگذرا سبک و نرم اردیبهشت
 چنان آن. بود کرده دریغ او از عامدانه ، رستوران به گلی ورود
  که

  

 اآید دست به را گل سبد و کرد بسنده کوتاهی سالم به گلی
 . سپرد

 نیمه دلش کرد می حس که بود کوبیده دلش سر بر قدر آن
 از. هایش کودکی همان از خواست می را گلی.است شده جان
 تر عمیق را داشتن دوست معنی و شد بالغ که روزهایی همان
 روز آن توانست نمی ها خواستن این تمام وجود با و فهمید
 های ساقه گلی تا شد قربانی که روزی.  کند  فراموش را شوم
 همیشه برای را دو آن که شومی اتفاق. بماند امان در تردش

 . داد قرار موازی  خط دو در
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 و رنگ خوش ای گوجه به برنج کنار که کبابی تکه از را نگاهش
 رفع قدر به را او تا برداشت سر و گرفت بود، داده لم لعاب

  همان هنوز.ببیند میز سوی آن در دلتنگی

  

 خانوم.گندمگون ای چهره و براق مشکی موهای با. بود گلی
 . بود قامتش ی برازنده بودن

 رو همه و برگشت اش خانواده پیش که مهندس افتخار به» 
 .« بزنید مرتب کف یه کرد دعوت شام

 حواسش اما برداشت، گلی روی از را نگاهش داود آقا صدای با
 هم بر او برای که دستهایی احترام به و گذاشت جا او پیش را

 : ،گفت کوتاه تاملی از بعد ، برخاست جایش از شد می کوبیده

 . آوردید تشریف و گذاشتید کهمنت همگی از ممنون» 

 کنار جا یک رو صمیمی جمع این داشتم آرزو که بود مدتها
 .« ببینم هم

 : کوبید،گفت برهم را دستهایش زده هیجان سیروان

 ...  «مهندس افتخار به مرتب کف یه» 
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 : ،گفت ها زدن کف انتهای داود آقا

  

 مهندس افتخار ،به چسبه نمی که زنده موسیقی بدون شام» 
 .« عزیزم وانت وصف در خونم می براتون دهن یه

 روانه را البرز دل ، گلی ی خنده و شکفت یک به یک ها خنده
 . کرد بهشت ی

 که اتولی این صندلی، نه داره بوق نه ممدلی مشدی ماشین» 
 و چاق و گنده مسافره چهل جای کوچکتره، قفسم از میگم من

 مشدی ماشین علی، یا زور به مگر کشه نمی باالیی سر الغره،
 ... «صندلی نه داره بوق نه ممدلی

 ********** 

  

  

 فلور خاله ی خانه در ، بود شده آغاز که شبی جوشی و جنب
 . کرد پیدا ادامه بخند و بگو البته صد و تخمه و چای صرف به
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 هم تخمه ی کاسه و بودند نشسته هم گرد وار هادایره خانوم
 چیلک صدای با هایشان خنده و بود داده رونق را بزمشان
 . شد می همراه تخمه شکستن چیلک

 به و بودند دادن لم استیل مبل روی تر سو آن کمی مردها اما
 گوش سربازیش دوران از داود آقا نمک با چندان نه خاطرات

  .دادند می

 که کشند می دوسو از را اش عصبی تارهای کرد  می احساس
 چشمانش.کوبید می کنان زوق زوق هایش شقیقه چنین این
 . گلی به حواسش دونگ شش و بود داود آقا به

  

 سالن ی گوشه که خانومها سمت به را سرش که آن عاقبتبی
 دست الی، عمه پسر حرفی پر از خاند،کالفه بچر بودند نشسته

 حیاط به کوتاهی خواهی عذر با و گذاشت هایش زانو روی بر
 تا برد پناه پاییز ی دهنده آزار چندان نه سرمای و خانه کوچک
  سکوت جرعه چند
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 او به سیامک نیاوردو دوام هم دقیقه پنج خلوت امااین!ببلعد
 او ی شانه به شانه ایوان ی پله اولین روی بر شدو ملحق

 : کرد،گفت پاییز بوی از پر را بعدنفسهایش دمی و نشست

 بود مدتها. گذشت خوش خیلی امشب نکنه درد دستت» 
 به جا قدری.« بودند نشده جمع هم دور جوری  این ها خانواده

 در هایی اخم سپس.بنشیند تر راحت هم سیامک تا شد جا
 به سرش کردو جا به جا نرم لبخند یک بر را اش افتاده هم

 : اوبرگشت سمت

  

 .  «کنم می خواهش» 

 : پرسید وشمرده محتاط کرد تر قدری را زبانش سر گاه آن

 روزگارت و روز حال  بگو؟ خودت از اومدی، امشب که ممنون» 
  «؟ چطوره

 می بوم لب که پاییزی آفتاب از تر رمق بی لبخندی سیامک
 . فهمید را او حال ته تا البرز و زد افتد،

 و تیر. هار ند تعریفی ام خصوصی  زندگی مثل بارم، و کار» 
 آمدم در ولی ، صندلی میز میشه و دوزم می بهم رو تخته
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 بنفشه نشدنی تموم توقعات گوی جواب که نیست اونقدر
  و بیماری و مادرم زندگی مخارج.باشه

 .« کن اضافه بهش هم رو دارو مخارج

 روز و حال از بیش و کم جون فلور و آیدا شل دهان لطف به
 . بود خبر با داشت شهبنف با که اختالفی و سیامک

  

 ناخود که کرد متاثرش چنان او ی درمانده و محزون لحن اما
 . فرورفت هم در اش چهره آگاه

 و گل لبخندی با و کوبید البرز پای روی بر خنده خوش سیامک
 : داد سوق دیگر سمت به را صحبت سر گشادتر

. نکنیم خراب رو شبمون انگیز غم حرفهای این با!  خیال بی» 
 گرفتی تصمیم ای دفعه یک شد چی. بگو خودت از تو

  «؟ چیه ات برنامه برگردی؟

. ماند جا حیاط ی مرده چرک های کاشی روی بر ثابت نگاهش
 نقطه از بایست می بگوید، آمدنش دلیل از خواست می اگر
  شروع خط سر

  پدرش احتمالی ـیانـت خــ و مادرش شک از و کرد می



 
 

www.cafewriters.xyz Page 329 

 زیرکانه و نزد حراج چوب به را رشدپ آبروی اما. زد می حرف
 :  داد جواب

  

 تعمیرگاه توی من که خواست می دلش همیشه بابام» 
  آچار ماشین موتور روی پاش به پا و باشم کنارش

  به رو خودم و کردم وجور جفت رو اصفهان کارهای. بزنم

 بقیه و شرکت میرم هفته در روز دو البته. کردم منتقل تهران
 .« هستم تعمیرگاه مه رو روزها ی

 باریک چشمانی با و کرد کج البرز سمت به را سرش سیامک
 . داد تکان اطراف به رادریز سرش زد موذیانه لبخندی ، شده

 قاپ که یکی ؟ داری سر زیر هم شیرین دلبر یه حتما خب» 
  «باشه؟ دزدیده رو دلت

 شیرین او از یقینا. نشست بست دلش کنج و بدوبدوآمد گلی
 ـینه*سـ در دلش که این از خوشحال!کرد نمی پیدا یبردل تر

 قاطعانه و باالانداخت سری شود نمی ودیده است پنهان
 :  داد جواب
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  «؟!ها خوشه دلت بود، کجا دلبر!  بابا نه» 

 کرسی دندانهای از تا دو خالی جای که چنان خندید، سیامک
 آوردو رادپیش هایششرش خنده انتهای و شد نمایان اش
 . شد وار وچ پچ و نرم شایصد

 دختر ولی ؟!پنیری و کارد من زن خواهر با چرا دونم نمی» 
. شه می پیدا کم گلی جنس از زمونه دوره این تو....ها خوبی

 .  《نشده دیر تا بجنبون دست. داره زیاد هم خواهان

 در چنان و بود اش همیشگی کابوس سیامک آخر ی جمله
 هم در سرکه و سیر نهمچو دلش که شد هایالیت ذهنش

 . جوشید و خورد تاب

 زبانش و دل حرف که آن وجود با و باشد آرام کردقدری سعی
 : داد ،جواب  نبود یکی

  

 خاله پسر خاله دختر فقط وگلی من. کنم نمی فکر گلی به» 
 .« همین. هستیم

 دست پر با و برخاست جایش از درنگ وبی گفت را این البرز
 .  داد نتکا را شلوارش پشت خاک
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 پیش تعمیرگاه باالی سوییت توی برم خوام ،می نجار اوستا» 
 طبقه دو تخت یه ای هفته یه تونی می. بمونم سیروان
 . خندید هم باز سیامک.« میدم هم خوبی مزد دست بسازی،

 می اش آماده  روزه چهارده. جان مهندس چشم روی به» 
 .« کنم

 رفتن عزم انانهممی که بود نرسیده انتها به سیامک ی جمله
 لنگه میان یک هر و آمدند خانه ایوان به یک به یک و کردند

  خودش های کفش دنبال به در به در ی شده تلنبار کفشهای
 . گشت می

  

 *** 

 پنجره قاب رااز خود نور پر دامن کشان کشان پاییزی آفتاب
 کشید سرک اتاق داخل به تور ی پرده الی به ال از و داد عبور
 پلک روی بر آهسته نرم و شد نزدیک البرز به قدم به وقدم
 . نشست هایش

 آنها کردن باز توان اما کرد می حس را هایش پلک پشت نور
 . شنید می را ها صدا ولی. نداشت را
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 مدام که را مفهومش نا وجمالت آیدا منقطع های خنده صدای
 : گفت می

 . 《بزن حرف شه،بلندتر می وصل و قطع صدات جان شیما》 

 دور به خط پشت جان شیما همراه به را آیدا آمد نمی بدش
  لبی زیر های زمزمه! کرد می شوت نقطه ترین

  

 کردو می نجوا خود با را ای ترانه که شنید می هم را مادرش
 باز چشم عاقبت و شد می نزدیک گاه و دور صدایش گاهی
 شده خورشید نور و او میان حائلی که دید  را مادرش و کرد
 . بود

 بشی؟ بیدار خوای نمی. برم خوابت پر چشمای اون قربون》 
 ها خصوصی های کارگاه شنیدم من. بوم ی کله افتاد آفتاب
 ... 《ها میشن بیدار خواب از زود

 زانو البرز ی شده پهن رختخواب کنار و گفت را این خانوم فلور
 بر هایش نفس که چنان کرد خم او سمت به را سرش و زد

 . آمد می فرود زبرال صورت روی
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 قول من به جوری این. برم آلودت پف صورت اون قربون》 
 . 《تعمیرگاه رفت زود صبح سوژه دادی؟

 نیم شدو آغاز خنده با صبحش و بیاورد تاب نتوانست دیگر
 : کرد،گفت بدنش ستون را دستش آرنج خیز،

  

 که ای پاچه کله ی مغازه مجاز، تعمیرگاه مگه. خیر به صبح》 
 . 《رفت زود صبح بابا

  کار این از ایرج. کردم شک که همین دردم منم آخه... د》 
 قرشمال اون با زود صبح البد. داره زیاد انگیز بر شک های

 از و کرد بهونه رو کار سحر ی کله که داشت قرارمرار خانوم
 . 《بیرون زد خونه

 ژولیده موهای واربه نوازش دستی و گفت را این خانوم فلور
 . برخاست جایش از زانو به دست سپس و کشید البرز ی

 .  《اس آماده صبحونت جان مامان پاشو》

 اتاق از که حالی در و داد چینش پر دامن به تابی گاه آن
 : کرد می زمزمه لب زیر ، رفت می بیرون
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 کورش دختر به. نداره تا خوشگلی از. نداره شاه پسردارم یه》
 ....  《نداره شاه دارم پسر یه. نمیدم دورش راه به دم نمی

 ********** 

  

  که است روز چهار. گذرد می البرز برگشتن از روز چهار

 مشترک او اتاق دیوار با اتاقم دیوار و ام شده اش همسایه
 ! بود مشترک هم دیواردلمان کاش ای. است

  تالش روز چهار این مدت تمام ، کودکانه چه من و

  ،اما باشد یکی برزلا با خروجم ساعت صبح هرروز کردم،

 : »گفت می شل دهان آیدای ،همان قهار نگار خبر. نشد

  از دل سختی به و است خواب خوش خیلی داداشم آقا

  

 می راست. «شود می گاه تعمیر راهی و کند می رختخواب
 . شناسم می را البرز عادت این گوید
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 و دزدید نمی من از عامدانه را نجیبش نگاههای البرز کاش ای
 کرده خوش جا چگونه او غم چشمانم نی نی ته ته که دید می
 . ندارد هم رفتن خیال و

  و محکم گاه آن کرد، می نگاه چشمانم به کاش ای

  ،یا کرد می صادر را قصاصم حکم قاضی یک مثل قاطعانه

 . کرد می خالصم و بخشید می

 دعوت را همه البرز، برگشتن مناسبت به الی عمه امشب
 از بعد. بروم کمکش به زودتر کمی است ارر ق من کردهو
 هم بنفشه و بدهیم مهمانی که ماست نوبت الی عمه مهمانی

 . گرفته قرار صف ته

  تماس دیشب تفریشی، سحر ، افتاد هم دیگری اتفاق

  جی دی محاسن از خواهد می کردم تصور ابتدا.  گرفت

  

 را من مثبت وجواب بگوید خواستگاریش نهایت در و کامی
 جوابش سنگین سر ، نرسیده عیلک به سالمم هم من.  بگیرد

 دوستش تولد مهمانی آرایی، گل برای گفت وقتی اما. دادم را
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 می پرداخت هم توجهی قابل ی وبیعانه ام شده کار به دعوت
 . شکفت گلم از گل. کند

 قبر تا چرا؟ دروغ »ناپلئون جان دایی قاسم مش قول به
 قبال که قولی طبق البته. آوردم در لبا خوشحالی از.. «آ..آ..آ
 ببرم، خودم با دستیار عنوان همبه را او باید ام داده آیدا به

 . دهد می باد بر را دودمانم و آورد می در بازی نانجیب وگرنه

. گذاشت جمالتش انتهای رنگ، پر و تپل ی نقطه یک گلی
  به وشروع برد فرو موهایش میان را خودکارش

  

 و سبک برف به مغازه ی شیشه از و کرد شر س کف خاراندن
 به را خود و خورد می چرخ هوا در معلق دود میان که آبکی
 انتهای را روز تاریخ تا کرد خم سر.کرد نگاه رساند، می زمین
 شد باز کنان دلینگ دلینگ مغازه در که بگذارد هایش نوشته

 یامش که زنبوری مثل افروخته، بر ای چهره با خان اسدالل و
 . شد  داخل تلوخوران تلو باشد، خورده
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 زدنی هم بر چشم به او وروی رنگ بی صورت دیدن با گلی
 کیفش داخل ، سری ای محموله همانند را خاطراتش دفتر
 : گفت رفت، سمتش به وبرخاست کرد پنهان

  «نیست؟ روتون به رنگ چرا ؟!خوبه اسدالل،حالتون عمو» 

  

 بر را دستش وکف نشست هپای چهار روی بر خان اسداااله
 خس زده زنگ و خشک صدایی با و گذاشت اس ـینه*سـ روی
 : داد ،جواب کنان خس

 و شه می من جون آخرقاتل آسم، این.  دونم می من»
 .« کنه می کمکش هم هوا آلودگی

 ... «نکنه خدا ، جون از دور: » گفت بالفاصله گلی

 شود زهتا هایش نفس تا و کشید عمیقی نفس خان اسدالل 
 : داد  ادامه کوتاه تاملی از وبعد

 ،لنت دفعه یک مذهب بد.  داشتم کار ها بر و دور این» 
 اومدم.افتاد قار قار به کالغ صدای ومثل کشید ته ماشینم
 . «برسم دادش به برم و کنم تازه نفسی یه اینجا
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 و رعد مثل که فکری دادو دستش به و کرد پر آب از را لیوان
 . دمید صورتش در گرمی گذشت،هیجان ذهنش نآسما از برق

 و کرد مزه مزه راقدری آن و گذاشت زبانش برروی  را افکارش
 : ،گفت زیرکانه عاقبت

 کنار شما خواهید می. نیست خوب حالتون اصال اسدالل عمو»
 ببرم رو تون وانت من و کنید استراحت و بنشینید بخاری این

  «؟ ...بندازه بهش نگاهی یه خان ایرج و گاه تعمیر

 . شد خیز نیم شد گرد چشمان با خان اسدالل 

 خوبیت. میرم خودم بشه بهتر حالم کم یه. جان عمو نه»
  رو بابات جواب اصال. مردونه محیط یه توی بره زن نداره

  «؟.بدم چی

  

 خان اسدالل  ی شانه روی بر را دستش دو هر انگشتان
 . کرد نشستن واداربه را او و گذاشت

 وزوزک پادشاه عهد.!.. خدا به بعیده شما از اسدالل، ومع» 
 اون از. کنن می کار مردها پای به پا خانوما اآلن!  که نیست
 برم می رو تون وانت. نمیرم که غریبه تعمیرگاه گذشته
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 گذشته اون از. اونجاست صاحب خالم شوهر که تعمیرگاهی
 .« خدا به همین... داره فاصله ما با راه چهار دوتا فقط

 کنان، خر خر و نداشت تعریفی خان اسدالل  های نفس حال
 : گفت

 داد به خدا. دختر تو زبون این دست از امان...توبه توبه» 
 و چشم حرفش آخرین و اولین که برسه شوهرت اون
 ...« الغیر

  

 . کرد مخفی اش فشرده هم به لبهای میان را اش خنده

  . بود شناخته را او هم اسدالل  عمو

 رانندگی آهسته که این اول.... ها وشروط ها شرط به میری» 
 اون ضمن ودر بری رومی خودم بانکی کارت دویم،. کنی می

 کردی قبول اگه.  چارقدت داخل بفرستی باید هم رو زلفکهات
 .« الل  بسم بگو

 این از معامله.گفت می الل  بسم هزاران خواست می دلش
 تعمیرگاه به اسدالل  عمو وانت تعمیر بهانه به. شد نمی بهتر
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 تماشا کارکردن حین را البرز سیر دل یک و رفت می خان ایرج
 . کرد می

 های چتری سریع و تند گاه آن.  گفت جان و دل ته از چشمی
 سپس.  داد هول زیرشال به دست دو هر با را رقصانش
 و گرفت را سوییچ آخر ودم کرد سوار اش شانه روی را کیفش
 . شد راهی

  

 ********** 

  

 در سر کالفی مثل مردها! بود تصورش از تر شلوغ گاه تعمیر
 و دل ماشین تا سه دو. خوردند می لول هم در گم،

 پا ، جک باکمک هم تایی چند و بود زمین بر نقش رودهایشان
 . برسد دادشان به یکی بودند،تا مانده معلق هوا در

 سوخته،گرد آفتاب هایی چرده با کوتاه و دراز سیبیلو مرد سه
 می زبانه آتشش و سوخت می چوب آن در که حلبی پیت
 می وگپ بودند ایستاده دیگر یک ی شانه به شانه ، کشید
 . زدند
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 که بود کرده آغشته را فضا چنان گیریس و سوخته روغن بوی
 . شدند می ها ریه وارد کشان هورا نفس هر گریبان در دست

 . افتاد اش بینی به نییچ آگاه ناخود و خورد تاب دلش

 به. بود مردانه زیادی گاه تعمیر محیط. بود اسدالل  عمو با حق
 بود، آمده اینجا به پدرش همراه که را باری آخرین آمد یادش

 .  گشت می بر دور خیلی سالهایی به

 محیط دادتا نمی اجازه کودکی ی ساده دنیای ها روز آن
 در را دستهایش. دهد شآزار  و کند درک را تعمیرگاه ی مردانه
 ای که خوداندیشید با و کرد پنهان مانتو گشاد های جیب
 حس تا داد می جای آن در هم را خودش توانست می کاش

 . گردد باز امنیتش

 کند خفه نطفه در آنها تا کوبید هایش پشیمانی سر بر
  و بزرگ در ی آستانه در شود داخل که آن از وپیش

  

 آشنایی به چشمش ایستادتا ای لحظه گاه تعمیر باز و ولنگ
 . بیابد را
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 آشنای ی چهره دیدن با و بود سیروان اش شکارچی اولین
 و رساند البرز به را خود جلدی  ورودی، در کنار مستاصل دختر
 . کرد پچ پچ آهسته و برد اوفرو گوش بیخ را سرش

 ... «واستاده در دم وخویشتون قوم جسارتا مهندس، آق» 

 بی ، بود دستش زیر داغون و درب پیچی سیم گیر در که او و
 : گفت کالفه ، کند بلند سر که آن

 این تکلیف من تا استقبالش بره بگو بابام به بنده، دستم» 
 .« کنم روشن رو وامونده

 چشم ی گوشه از شناس وظیفه مخفی مامور مثل سیروان
  نمی غافل او از دمی و داشت نظر زیر را گلی

  

 کنان، پچ پچ و شد خم البرز گوش کنار شسر  هم باز.شد
 : گفت

 و بیرون رفت پیش ربع یه خان ایرج جسارتا ، مهندس آق» 
 دیگه ساعت دو تا باشه کارها به حواستون بگم شما به گفت

 .« گرده می بر
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 وقت بی و وقت های آمد و رفت این. داد دست از را تمرکزش
 از بیعص.زد می دامن هم او ی ها شک به کم کم پدرش
 سیروان سر بر را هایش دلی و دق پدرش های کار مخفی
 او روی به رو و شد صاف ها گرفته برق مثل قامتش. کرد هوار

 : پرسید ایستاد،

 کی بگی شه می گوشم کنار کردن وز وز جای به جسارتا» 
  «؟ اومده

 و داد قورت را دهانش آب.  رفت پس قدمی ترس از سیروان
 . کرد اشاره البرز سر پشت به ابرو و چشم با

  

 خالتون دختر. تقصیرم بی من  واال ؟!میاری جوش چرا ، آقا» 
 !  «اومده

 هم بر چشم. افتاد پایین و خورد سر هوری بام روی از دلش
. دید گاه تعمیر در کنار را گلی و چرخید پا ی پاشنه روی زدنی
 از ای ملغمه.شد متفاوت احساسات از موجی گیر در یکباره به
 دست از کالفه دلواپسی، و کینه غیرت، خشم،دلتنگی، ق،شع
 لباس جیب در را دستش درون آچار آنها، میان زدن پا و
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 پشت افکارش تا فشرد هم بر را هایش دادوچشم جای کارش
 . دهد نظم اش بسته های پلک

 هم اندکی و وغیرت خشم حس و کرد باز چشم گاه آن
 با و برداشت متفاوتش احساسات میان از را دلواپسی
  یک در دقیقا و شد روانه سمتش به آتشین قدمهایی

  

 بی و رفت هایش دلواپسی سراغ به ابتدا.  ایستاد اش قدمی
 : پرسید ، علیک و سالم

  «؟!.. شده چیزی» 

 را آن توانایی البرز این. شد پاره دم در دلش ی پوسیده بنده
 ! ببلعد دم در را او تعارف بی داشت

  :گفت آهسته،

 ... «سالم» 

   «؟!داری کار چی اینجا پرسیدم» 

 چشمانش نی نی ی پسله و پشت که هایی اژده دیدن جرات
 .. شد پشیمان آمدن از دم در و نداشت بود شده پنهان



 
 

www.cafewriters.xyz Page 345 

 به و کرد هدایت دیگری سمت به را فراریش های مردمک
 . بود آنها کردن تماشا حال در تر دور کمی که رسید سیروان

  

 آنها مابین عمودی خطی و انداخت ابرویش دو نمیا اخمی
 . ایستاد

 ایرج آوردم رو اسدالل عمو وانت. نیومدم کاری بی سر از» 
 .« بندازه بهش نگاهی یه خان

 به آتش منقل دل در که زغالی مثل. شد افروخته بر البرز
 تر نزدیک قدری را سرش و کشید گردن. باشد افتاده جانش
 : پرسید و آورد

 وانت سوار بگی خوای می یعنی. فهمیدم درست نم،ببی» 
  خودش خان اسدالل  بگو اصال ؟!اومدی اینجا تا و شدی

  «؟!.فرستاده االختیار تام ی نماینده که کجاست

 ********** 
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 دفعه یک البرز ی دهنده آزار های جیم سین از کالفه گلی
 خدا ی همیشه که جوابی حاضر دختر. شد اش واقعی خود
 !  بود پنهان آستیش در ها ابجو

 اینقدر که نیومدم که تانگ با ؟! کنی می اسنتطاق ، بابا ای» 
  خودش حال نه گلفروشی، اومد اسدالل عمو!  کردی تعجب
 ، تعمیرگاه بیارتش خواست می. ماشینش حال نه بود روبراه
 انجام براش رو کار این من و کنه استراحت کم یه گفتم
 به مینه .کردم پارک تعمیرگاه در در ناآل هم وانت. میدم
 .« خدا

 دلش. کرد پنهان لبهایش فشار با را آن و آمده اذن بی خنده
 را گلی این. گلی های گفتن«  خدا به همین»  برای رفت ضعف
 جواب از و داشت نترسی سر که دختری. شناخت می خوب
 ! ماند نمی وا دادن

  

 را وروزش حال. ددا تاب گلی ی چهره در را قرارش بی نگاه
 دست و بینی سرخ نوک از را این و بود بـرده پاییزی سرمای
 . فهمید اش مانتو جیب در چپانده های
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 کرده پاره زنجیر دلش گویی! بود پا بر غریبی تالطم دلش در
 مداوم ازسرکوب خسته.کوبید می ـینه*سـ در امان بی که بود

 نشماچش به مستقیم  شده، گره ابروهایی با احساسش،
 .  کرد دراز او سمت به را دستش وکف شد خیره

 .« من بده رو وانت سوییچ» 

 هوا به و کرد دود دم در را او جرات تمام البرز ی کوبنده لحن
 گفته او که کرد همان ، بپرسد سوالی که آن بدون.  فرستاد

  دستش کف میان سوییچ که همین البرز.بود

  

 کرد، اشاره تعمیرگاه ورودی در به ابرو و چشم با نشست
 : گفت

 بچه از یکی میگم شد کهآماده ماشین. گلفروشی برو برگرد» 
 .« بیاره ها

 و منطقی حرفش خب. گرفت دندان به را لبش ی گوشه گلی
 نه اما. بیاستد آنجا پا لنگه یک نداشت دلیلی و بود عاقالنه
 نچی! بود آمده البرز با کل کل و زدن دید نیت به که او برای
 . انداخت باال سری سرتق و گفت لب زیر محکم و صدا رپ
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 کار بیشتر ساعت نیم و شده تموم ماشین لنت....  نچ» 
 . «بشه آماده ماشین تا مونم می منتظر تعمیرگاه بیرون. نداره

  

 چند همین البرز آتشفشانی چشمان مقابل در جراتش تمام
 به پشت ، چرخید پا ی پاشنه روی رسید که نقطه به.بود جمله

 . کرد رفتن عزم و شد او

 شره اش بینی های حفره از و جوشید می خشم نفس، هر با
 شدیدی میل رویش پیش سرتق گلی کردن خفه برای. کرد می

 آستین ی گوشه درنگ بی و گذاشت پیش قدمی. داشت
 را گلی که چنان آن کشید، خود سمت به و گرفت را او مانتوی
 چهره با و آورد پیش را سرش هاگ آن. کرد ایستادن به وادار
 بارید می آتشفشان های گدازه آن از که هایی جمله و آرام ای
 : گفت ،

 چشمی چهار اآلن وهمه هستیم بین ذره ریر که حیف» 
 کوتاه رو زبونت جوری چه بودم بلد وگرنه! کنن می نگاهمون

 «.  بمونی بیرون سرما این توی نکرده الزم. کنم
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 گامهایی با که حالی در و شد او به وپشت تگف را این البرز
 : گفت رفت، می تعمیرگاه دفتر سمت به بلند

 ... «بیا من دنبال» 

 سالها از بعد.بریزد پایین هوری دلش که بود گلی نوبت حاال
 کنار از که هنگامی البرز. بود آنها گفتگوی ترین  طوالنی این

 و در ک پرتاب او سمت به را سوییچ ، شد می رد سیروان
 . زد قاپ هوا در را آن هنرمندانه هم سیروان

 بچه به و داخل بیارش شده، پارک در دم وانت یه سیروان» 
  «کجاست؟ مشکلش ببین بندازن بهش نگاهی یه بگو ها

 می گلی به میان در یکی کنجکاوش نگاه که حالی در سیروان
 ، گذاشت چشمش روی بر دست اطاعت، حالت به رسید،
 : گفت

  

 سر گلی!« فنری تختخواب خیالتون مهندس، آق مشچ» 
  کرسی به را حرفش که این از ـت*مـسـ

 افتاد راه به البرز بلند قامت دنبال به بلند قدمهایی با نشانده،
 . کرد برانداز سر پشت از را او فراخ های شانه سیر دل یک و
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 ********** 

  

 رنگش یا سرمه سرهمی کار لباس میان جایی. بودم کرده گیر
 حتی. نشد باز برایم لحظه آخرین تا که هایی شایداخم و

 گلفروشی تا را من و شد وانت سوار خودش  که وقتی
 که ای مردانه دستان درگیرمیان.  بودم گیر در رساند،من

 که ونگاههایی چرخاند می کاه پر مثل را وانت چغر فرمان
 . شد نمی من نصیب

 با حتی که دلفریبی عطر به. بودم قانع هم اندک همان به من
 . کرد می دلبری هم باز گیریس و سوخته روغن بوی وجود

 اسدالل  وعمو آمد گلفروشی به اسدالل عمو احترام به البرز
 و گذاشت تمام وسنگ شکفت گلش از گل دیدنش با و هم

  داماد البرزرا هم او البد.کرد برخورد او با صمیمی و گرم خیلی
 دم دختر تک برای دلخواه یهمسر و خودش بر مناسبی
  می بختش
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  ایرج ازپدرش را صنوبرش قد و جذاب صورت که مردی.داند
 خود ی شیفته را همه اش سنجیده ورفتار بـرده ارث به خان
 . کند می

  

 ! معماست یک برایم البرز برگشتن علت هنوز راستش،

 تجربه گردو باغ آن در که تلخی اتفاق ی واسطه به که البرزی
 حتی و درختی ،کوچه محله هیچ،از که ازمن بود، کرده

 . بود بیزار تعمیرگاه

 جان به من باشد، خواهد می چه هر البرز برگشتن علت
 . کرد  کار این به وادار را او که کنم می دعا مسببش

 * 

 جای گوشش بام پشت روی بر نجارها همانند خودکاررا گلی
 لواشی نان الی که زد اش سبزی کوکو ی لقمه به دادو

 راست سمت که ای گونه زد،به گازمحکمی ، بود شده پیچیده
 شدن روشن با و آمد باال درشت نارنگی یک ی اندازه لپش
  عمه اسم نشستن و موبایلش ی صفحه
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 بی و داد فرو سختی به نجویده را اش ،لقمه صفحه باالی الی
 : گفت ، درنگ

 ... «الی عمه سالم» 

 برای نبود قرار مگه دختر، مگلببین... روت گل به سالم» 
  «؟!میدی قول جوری این ؟ فهیمه ،بیاییکمک امشب مهمونی

 بد از شرمنده و داد می نشان را وربع سه اش مچی ساعت
 و گزید لب داد، تکان اطراف به بزن باد مثل را سرش قولی،
 : داد ،جواب زده شتاب

 انمز  ی گذشته متوجه ،اصال الی عمه ببخشید...  اوخ اوخ» 
 . میام جلدی و کنم می روجمع بساطم اآلن. نشدم

 .« خداحافظ خداحافظ

 را وکرکره قفل را مغازه ای شیشه در و کرد قطع دم در را تماس
  آخر دم و شد راهی و کشید پایین هم

  

 اش مغازه پنجره پشت که دید را فروش بستنی آقای حسین
 . بود ایستاده او تماشای به
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 همان از. بود طبقه دو قدیمی ی خانه یک یلا عمه ی خانه
 کرده پنهان هایش خشت میان را تاریخ که آجری های خانه
 که داشت هم صفا با ای شیشه ی گلخانه یک خانه این. بود
 های خانه روال به معمار و بود نشسته خانه پشت روی بر

 از پله چهار با را آن و داده قرار زمین زیر در را آشپزخانه سنتی
 . بود کرده جدا حیاط

  دوازده فرش تا داد پیشنهاد و کرد سلیقگی خوش الی عمه
 آقا و کنند پهن گلخانه در را اول ی طبقه اتاقهای از یکی متری
  مثل را فرش و گفت چشم یک داوود

  

  تاپ را ها پله دوال دوال و انداخت کولش روی بر برها بار

 . رفت باال کنان تاپ

 هم بود اش شاخه روی بر عشقی مرغ که گلدار پشتی چند
.  نرسد آسیب ها گلدان به که گونه آن. شد چیده گرد تا گرد
 به داوود آقا و فهیمه الی عمه عروس و گلی راهم کار این
 و شر ی ساله شش پسر امید البته. دادند انجام یکدیگر کمک
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 دست میان کالف مثل و بود ننشسته کار بی هم آنها شیطان
 های گردنی پس و سوزاند می آتش و خورد می پیچ پا و

 و مرغ خوراک.شد نمی هایش شیطنت درمان هم مادرش
 یکدیگر همیاری به گلی و فهیمه هم را فسنجان خورشت
 . دیدند تدارک

  

 ژله مثل خستگی از دو هر شد جور و جفت که پذیرایی بساط
 برهم و درهم و آلود خاک ی چهره دیدن با الی عمه و رفتند وا
 : گفت و ایستاد روبرویشان دو نآ

. جمالش به زن و میده نشون رو خودش تمیزی به خونه» 
 سفید آب سرخ یه بجنبونید دست. هستن راه تو ها مهمون

. رفت ویلی قیلی دلش ته خوشی از.« بمالید صورتتون به آبی
 به دلباز و دست توانست می بود صادرشده مجوز که حاال

 صورتش به رنگی و آب الی عمه اراصر  به بگوید برسدو خودش
 ! دوزک بزک به چه را او وگرنه زده

 ********** 
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 آراستگی به اما. نبود مامانی تیش تی های لباس اهل
 بافت بلوز و داد می اهمیت هایش لباس رنگ وهارمونی
 . کرد ست اش جین شلوار با را رنگی الجوردی

 چپش ی شانه روی بر و رابافت آن و زد شانه راهم موهایش
 قدری و بماند بیرون شالش زیر از که ای گونه به انداخت
 در فقط که اتفاقی. بود صورتش آرایش نوبت حاال.کند دلبری

 آرایش لوازم میان از.... الغیر و داد می رخ برایش ها عروسی
 بود، گذاشته اختیارش در سخاوتمندانه که فهیمه مختصر
 مالیم و نرم ، رنگ همان هب ورژگونه داشت بر را گلبهی رژلب

 پشت هم نازک چشمی خط. نشاند هایش گونه روی بر
 مژه به زدن ریمل ی وسوسه برابر در اما. کشید پلکهایش
  لب زیر خودش کردن راضی برای و کرد مقاومت سخت هایش

  

 هست بلند کافی قدر به هام مژه! بازی قرتی خیال بی: » گفت
 .« نداره ریمل به نیازی و
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 این بود آرایش بدون و ساده اش چهره همیشه که گلی برای
 کرده تغییر آنقدر اش چهره و شد می محسوب انقالب یک
 با و داشت دنبال به فهیمه و الی عمه چهچه و به به که بود
 : گفت بلند، صدایی با زده ذوق علی امیر مهمانان ورود

 !« شده خوشگل چه گلی ،ببین فروغ مامان ، فروغ مامان» 

 به کنجکاو پرسی،نگاههای واحوال سالم بش، و خوش انیم
 نگاه! همه پیش البرز بیقرار های مردمک و شد کج سمتش
 را اش بنه و بار هم زود و آمد سحر نسیم مثل  که کوتاهی

 . رفت و کرد جمع

  

 زیر بود داده صورتش به که البی و رنگ از پشیمان گلی
  در مادرش، البته صد و آیدا فلور، خاله بین تیز نگاههای
  رژلبش تا فشرد هم بر را لبهایش مذبوحانه  تالشی

 از ها توجه تا رسید دادش به الی عمه عاقبت. شود پنهان
 . شود داشته بر او روی
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 وسط پا لنگه یه سرده هوا.  اومدید خوش اومدید،  خوش» 
 الی عمه.« باصفاست خیلی اونجا گلخونه، بریم. نمونید حیاط
 . داد ادامه و شد آیدا به رو سپس

 از وبعد توست ی نوبه شام از قبل چایی سینی جان، آیدا» 
 .« گلی ی نوبه هم شام

 به میهمانان رفتن وبا گفت زیر ناراضی و آهسته چشمی آیدا
 در هم دست در دست که وکنجکاوی فضولی ، گلخانه سمت
  را خود ، برداشت بود، کردنش خفه حال

  

 بیخ سر و گرفت بازویش از میمال نیشگونی رساندو گلی به
 . برد فرو او گوش

 داداش آقا با که دونستم نمی و شناختمت نمی اگه بزغاله،» 
 که کرده گیر البرز پیش گلوت گفتم می!  پنیری و کارد من
 نکنه ببینم! شدی دلبر و کردی آرایش نوری سال چند از بعد

  «خبرم؟ بی من که بیاد قراره خاصی مهمون
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 بود خبر بی دلش روزگار و حال واز شناخت نمی را او آیدا خب
 را کرداخمهایش می شکر را وخدا بود خوشحال بابت این از و

 : داد جواب کرد جفت هم تصنعی،در

 عمه.نیستم کردن آرایش اهل که دونی می! نگو چرند لطفا»
 زمین روی رو حرفش نخواستم هم من و کرد اصرار الی

 . «بندازم

  

  آیدا ی شده گرد چشمان به توجه وبی گفت را این گلی

 . داد هول خانه آشپز سمت به را او ،

 .« باشه لیوانی من چایی لطفا گلخونه، میرم من» 

 *** 

 . بود جهان ی نقطه ترین دلپذیر الی عمه ی گلخانه گلی برای

  از اش ورودی در حتی و دیوار چهار سقف، که ای گلخانه

 می تابستان شبهای که نچنا آن.  بود شفاف ی شیشه جنس
 و شمعدانی گلدانهای کنار ای شیشه ی جعبه این در توانستی

 و کنی شا تما را آسمان های ستاره و بنشینی عباسی الله
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 به را برف های دانه و دهی لم نفتی بخاری هاکنار زمستان
 . بشماری بهار امید

  

 گلخانه این از البرزهم نبودو گلی مختص فقط تعلق حس این
 آن از بعد توانست که امنی ی نقطه. داشت بسیاری طراتاخ

 . باشد متالطمش و زخمی روح برای مرحمی شوم، اتفاق

 چره شب نوبت ، الی عمه شام دلنشین و ساده ضیافت از بعد
 بارید می نرمی به که برفی تماشای همراه تا بود پاییزی های

 و گردان آفتاب ی تخمه ، خشکه آلبالو.شود کامل ضیافت
 الی که رنگ و آب خوش و ترش ی ها آلوچه و خشک توت

  خانگی ملس های لواشک

 های مشتری هم علی امیر و آیدا و گلی و بودند شده پیچیده
 که البرز از غیر به جنبید می همه دهان. بودند قرصش پا پرو
 پی در پی پیامهای خواندن و کردن چت حال در مدت تمام

  های کار از که بود پریوش
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 صدقه قربان پوستی زیر خیلی آن الی البه و گفت می شرکت
 . رفت می هم اش

 درحالی و برداشت تخمه مشتی ظرف از و شد خم خان ایرج
 عمه به رو آورد می در صدا به دندان زیر را آنها َچق َچق که
 : گفت الی

 سماور فقط ، چره شب بساط و برفی هوای این الی عمه》
 تا بودی کرده علم هم رو اون کاش ای. بس و طلبه می زغالی

 . 《شد می نوش عیشمون

  الی عمه های لب روی ریزی ی خنده خاطر رضایت سر از

 واال》: داد جواب کند یاد عزیزی از که کسی مانند و نشست
 و حال به تا اوستاکار دست دادمش و شده سوالخ شفیقم یار

  》.مجلس گل میشه بعد ی نوبه ایشاالل . برسه روزش

  

 نشسته دیگر یک کنار که آیدا و گلی سمت به سرش سپس
 .  داد ادامه و کرد ،کج بودند
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 میره جلدی همچون و کشه می زحمت ها دختر از یکی حاال》
 دهن یه پسرم گل تا میاره سوز لب چایی برامون آشپزخونه از

 . 《بشه خاطره براتون امشب و بخونه آواز

 کوک و بود اش  یکودک  رویای خوانندگی عشق که داوود آقا
 استقبال پیشنهاد این از وسیع لبخند یک با خواند می هم
 : گفت زد می ریزی های بشکن که حالی در و کرد

 ریز بشکن. خونم می زاده بدیع استاد از اتون بر امشب》
 . 《نره یادتون

 به شروع داد می قر گردنش و سر به که حالی در سپس
 . کرد خواندن

  

 یه یکی جان بابا. خروس جوجه  ام ساخته شکر و قند از》
 گالب لگن آفتاب... خروس پول یه یکی جان ماما  خروس پول
 خدمت جون بابا.  کردم صنعت آقایون آوردم شکر و

 .... 《کردم
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 می همراهی را او ریز بشکن با میهمانان و خواند می داوود آقا
 حواسش دنگ شش که گلی از غیر خندیدند،به می و کردند

 .  بود البرز آلود راز های چت گیر در

 من مال. توست نوبت شام از بعد چایی خوشگله، خانوم》 
 . 《باشه سوز لب لیوانی لطفا

 البرز حوالی از را حواسش گوشش زیر دقیقا آیدا صدای با
 آیدا پای روی دست سپس. گفت لب زیر ای باشه و کرد جمع

 زیر در که شد راهی آشپزخانه سمت به و برخاست ، گذاشت
  داشت، قرار خانه زمین

  

 ********** 

  

 می آبی کنان پت پت نورش که الی عمه نفتی سماور از
 آیدا لیوانی چای و کرد پر را باریک کمر های استکان ، سوخت

 لب زیر ای ترانه که حالی در سپس.  گذاشت کنارش هم را
 که چنان آن کنان تاتی تاتی دست به ،سینی کرد می زمزمه
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 ی پله چهار نزند، لمبر و نخورد تکان ها استکان دل در چایی
 . رسید حیاط به سالمت به و کرد طی زمین زیر

 ای چهره و البرز دیدن اول،با ی طبقه پاگرد های پله درراه اما
 پله و کرد می صحبت موبایل با که حالی در اش افروخته بر
 .  شد قطع دم در هایش زمزمه آمد، می پایین را ها

  

 پی دوان دوان حواسشان و هوش و ایستاد دو هر ایبر  زمان
 روی که قطاری مثل خط سوی آن پریوش.  بود رفت دیگر یک
   رود، می پیش گاز تخت ریل

  نمی را او جمالت از یک هیچ البرز و زد می حرف متصل

 دید را دلش ولی ایستاد رفتن از هم گلی های گام و شنید
 . کرد می طی البرز سمت به را ها پله کنان تاپ تاپ که

 کنارتر قدری و چسباند دیوار به را هایش شانه البرزطول
 که حالی در داوود آقا پسر امید ولی شود رد گلی تا ایستاد
 گوش بیخ از که بادی مثل ، بود شلوارش ی لیفه بر دستش

 پله راه در طوفانی گویی شتاب پر و کنان تاپ تاپ گذرد، می
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 کنار از و آمد پایین دو حالت به را اه پله باشد، خورده پیچ ها
  به محکمی ی تنه و شد رد البرز

  

 با بیاندازد سرش پشت به نگاهی که آن بی گاه آن زدو گلی
 تلق سینی درون های استکان. رفت پایین را ها پله دو حالت
 استکان درون چایی سپس.کردند برخورد یکدیگر به کنان تلق
 بر جیرینگ صدای با و آمد پرواز به هوا در سینی و زد لمبر ها

 . آمد فرود زمین روی

 شود، او سقوط مانع تا گرفت را گلی بازوی پاچه دست البرز
 از گلی. شود او دست روی بر چای ریختن مانع نتوانست اما

 و گشت باز دوباره و رفت ای لحظه نفسهایش سوزش شدت
 اوه در بزن باد حالت به بود سوخته که را دستی ارادی غیر
 . شود تر خنک قدری تا داد تاب

 میان را گلی دست زده شتاب و آمد تر پایین پله یک البرز
 میانش مردانه و نرم نوازشی که صدایی با و گرفت دستش
 : پرسید بود، شده پنهان
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  «؟ روبراهی» 

 مردانه دست لمس میان سالها از بعد که را دستی سوزش اگر
 امان بی های طپش و گرفت می دیده نا بود مانده جا البرز ی

 . بود زمین روی آدم ترین روبراه. فاکتور هم را قلبش

 ارزش با و نایاب سال تحویل زمان مثل لحظه این گلی برای
 .  کند پیدا امتداد ابد تا خواست می دلش و بود

 می دلبری چنان هایش شقیقه کنار سفید  موی تار چندین
 را او و بنشیند همانجا زندگی انتهای تا توانست می که کرد

  البرز، موبایل خط پشت ی زنانه و ظریف صدای ،اما کند تماشا
 می خرمن دل به که ای شعله مثل را شیرینش رویاهای تمام
 . فرستاد هوا به و کرد ،دود افتد

  

  «؟ خوبی تو ؟! بود چی شکستن صدای شد؟ عزیزم،چی البرز» 

 پا به دلش رد تالطمی خط پشت ی کرشمه پر و ظریف صدای
  کرده سوختن به شروع هم دلش دستش، بر عالوه ،حاال کرد
  دست میان از را دستش نرمی به.بود
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 حرف هزاران نگاهش که حالی در و آورد بیرون البرز
 می و آید می بازدم و دم در که نفسی مثل داشت،آهسته

 : گفت رود،

 .« خوبم من. بدید جواب رو تلفتون» 

 کند نگاه البرز به که آن بی افتاده فرو وچشمی سر با سپس
 مشغول و شد ،خم رفت پاگرد به و برگشت را آمده ی پله دو

 . شد شکسته استکانهای کردن جمع

 از دل مغناطیسی میدان از ربا آهن شدن جدا سختی به البرز
  حرص از که حالی در و برخاست سپس ، کند گلی

  

 سرازیر ها ازپله و کرد قطع را پرویش تماس بود شده انباشته
 می تر پایین طبقه دو از را رالبرز موبایل زنگ صدای گلی.  شد

 . شنید

 ********** 

  

  ماه آبان آهن راه میدان البرز
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 ، هایش ابرو میان درشت اخم یک با و ایستاد آینه روبروی
 . کرد مرتب راقدری سفیدش پیراهن ی یقه

 و کرد می ماسالت و جنبید می مدام فکش ورورجادو مثل آیدا
  پیچ در پیچ های گیر تالفی آمد نمی بدش

  

 . کند خالی آیدا سر بر را اش پی در پی های تلفن و پریوش

 ...  «بده اجازه کنم می خواهش داداش» 

 کافی جمله یک ،همین اش حوصله دیگ آمدن جوش به برای
 روبرویش دقیقا و چرخید او سمت به پا ی پاشنه روی. بود

 : پرسید عصبانیت با و ایستاد

  گرفتی می اجازه کی از نبودم اینجا من وقتی بببینم،» 

  «؟

 و رفت پس قدمی شدو پاچه دست البرز هنگام به نا خشم از
 :  داد جواب کنان پته تته
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 اجازه همیشه هم مامان و نداره کاری من وآمد رفت به بابا» 
 چی هر میگه حاال ولی.برم خوام می جایی هر تا داد می
 . «بگه داشتاد

  

 بین وار شانه را دستش های انگشت و برگشت آینه سمت به
 . شد آنها کردن مرتب مشغول و برد فرو موهایش

 دختر مثل آیدا.« نه میگم ، بدم اجازه من قرار که حاال خب» 
 نبود حاضر. کوبید زمین بر را پایش یک سرتق های بچه

 برج ترین لمجل از یکی در هاوس پنت یک به رفتن ی تجربه
 آخرین و کند معاوضه دیگری چیز هیچ با را تجریش های

 . کرد هم را تالشش

 به نیاز آرایی گل برای و تنهاست دست گلی ؟!چرا آخه» 
 هم خیلی آدرسش.  میاد گیرمون هم خوبی پول. داره دستیار

 می باال وبری بگیری رو خیابون این شکم راست. نیست دور
 .«  تجریش به رسی

 بی. آمد باال حرص باد از انباشته صورتش طرف دو یها لپ
  که آبی مثل خشم. نداشت تمامی گلی های فکری
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 و آمد باال و جوشید وجودش اعماق از جوشد، می چاه دل از
 . کرد سرازیر آیدا سر بر را آن

 عاقبت به اینکه بدون که سره وخود فکر بی دختر یه گلی» 
 متاسفانه و کشه می کسر  سوراخی هر توی کنه، فکر کار

 اصال کارهاش به نسبت بنفشه خالف بر هم خان محمود
 .« کنه نمی گیری سخت

 با و کرد آرام و نرم دمی باز و دم با را تالطمش پر های نفس
 :  داد ادامه التهاب پر اما آهسته وصدایی شده ریز چشمانی

 خبر من که موندی پول لنگ حاال تا کی از ببینم بگو اصال» 
 هم جیبی تو پول یه. میده جیبی تو پول بهت که بابا ؟! رمندا
 می کار سر که هم پیش هفته به تا و گیری می من از که

 با تو مورد در امروز بگذاری ـگر*جیـ روی دندون اگه و رفتی
 رو مساعدش نظر و زنم می حرف تهران ی شعبه عامل مدیر
  《؟ چیه حسابت حرف حاال. کنم می جلب
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 جا یک را سکوت آیدا تا شد سبب البرز گامنه به نا خشم
 تماشایش واج و هاج و ببرد یاد از را حسابش وحرف ببلعد
 : گفت لب زیر آهسته کوتاه، تاملی از بعد کندو

 عصبانی اینقدر چرا حاال!  نزدم حرفی که من بابا، باشه» 
  «؟! میشی

 مادرانه ای غره چشم و گرفت را وقال قیل ی میانه خانوم فلور
 ی لبه روی از را البرز نفتی آبی گردن شال و کرد خرج آیدا برای
 . رفت او سمت به و داشت بر مبل

 شالقی سوز همچون هوا امروز.برم باالت و قد اون قربون» 
. نخوری سرما وقت یه بپوشون خوب رو گردنت و ،سر داره

  تو ی اجازه بدون نباش هم آیدا نگران

  

 فروغت خاله ی خونه شبام ضمن در خوره نمی هم آب
 تایید عالمت به.« بیرون بیا شرکت از تر زود کم یه دعوتیم
 به و برداشت جالباسی از را پالتویش سپس.جنباند سری
 تا کرد می فکر این به راه طول تمام و شد راهی شرکت سمت
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 به او رفتن مانع و بزند خان محمود راپیش گلی آب زیر چگونه
 . ودشب شناسد نمی که ای خانه

 *** 

  ماه آبان. آهن راه میدان گلی

 و زبانی چرب با که البرز پی در پی ی حمله فوج فوج میان
 وسط که داشت را دفاعی بی سرباز حس بود، همراه وری سخن
 آن از نبرد این و باشد شده محاصره سو هر از نبرد میدان
  خاله مهمانی شب در آیدا که شد آغاز جایی

  

 را میهمانان جمع در نشسته سکوت رسا و ندبل صدایی با فروغ
 : ،گفت گلی رو و شکست

 فردا که ده نمی اجازه داداشم ، بگم بهت نرفته یادم تا گلی» 
 های ذهن.« بری تنها مجبوری و بیام آرایی گل برای تو با

 آن از بعد و چرخید گلی سمت به مردمکهایشان همراه کنجکاو
 . البرزبرگشت سمت به
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 مانع و بکشاند گلی به را بحث تا بود ای جرقه رتظمن که البرز
 متانت با و کرد کج محمود آقا سمت به سرش ، شود او رفتن

 : داد توضیح

 جامعه توی دونید می من از بهتر خودتون شما ، محمودخان»
 گلی مورد در. کرد اطمینان کسی هر و هرجا به شه نمی

 جایی آیدا نمیدم اجازه من ولی ، هستید شما اختیار صاحب
 . «کارندارم صاحبان از شناختی هیچ من که بره

  

 را آن که حالی در و چپاند دهانش در را پرتقالش داوود آقا
 حالی در در گرفت را البرز حرف ی دنباله پر دهان با جوید می
 : گفت داد، می تکان اطراف به را سرش که

 ی راننده من رو حسابت حرف. جان مهندس گفتی آخ آخ» 
 وگرنه باشه ناموسمون به باید حواسمون.فهمم می نتاو

 .« اس معرکه پس کالهمون

 گفت می هایش شنیده و خاطرات از کس وهر شد داغ بحث
 سر و آمد باال و جوشید عاقبت خانوم فروغ دلواپسی  دیگ و
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 پچ آهسته و برد فرو بود نشسته کنارش که گلی گوش بیخ
 : کرد پچ

 قید هم تو میگم افتاد، شور به دلم ته ، برم قربونت گلی» 
 چیه نظرت.  بزن و بیاد گیرت قراره که  پولی رو کار این
  «؟...هان

  

 الی چوب قدر این تا. کند له البرزرا تا بود این بر کامال نظرش
 خاطره ،هنوز داد پیچ هم در را انگشتانش! نگذارد کارش چرخ
 ردخت دار کش و دلبر صدای شنیدن و الی عمه مهمانی ی

 آمد نمی وبدش بود نبرده یاد از را البرز موبایل خط پشت
  کرد پر دهان. کند تالفی

 پدرش اما ، بگذارد البرز دل تنگ درمان و درست جواب تایک
 : گفت او به رو و نداد مجالی

 گل بری دادم اجازه که پیش ی دفعه... البرز با حق جان گلی» 
 نمی که حاال یلو بود کرده تاییدشون خان اسدالل  آرایی،

 یه دنبال وبگو بزن زنگ بری تنهایی نیست صالح شناسمشون
 .« باشن دیگه آرای گل
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 محال و بود اش قدمی یک در شکست. آمد بر نهادش از آه
 . بکشد پس پا نفس آخرین تا بود

  

 .« بزنم قولم زیر که نیست اخالقی  دادم، قول من آخه بابا» 

 . انداخت باال سری و تفگ داری وصدا محکم نچی محمود آقا

 .  بیای تونی نمی بگو و بزن زنگ گفتم، که همون» 

 .« بده پس گرفتی که هم رو ای بیعانه

 او حال به دلش گلی مستاصل ی چهره دیدن با علی امیر
 : گفت تیز و تند کرد سپر ـینه*سـ ومردانه سوخت

 دیگه جوری این برم گلی آبجی با من ، اس فرداجمعه بابا» 
 .« ********** هست همراهش مرد یه و نیست اتنه

  

  

 عمه. بود ا*ه.ب*ل روی بر لبخندی ، علی امیر رشادت ارمغان
 گلی به چشمی زیر و گذاشت دهانش در نارنگی پر الی
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 به رو و زد می پا دست کمک برای سرگردانش نگاه که انداخت
 : گفت و شد علی امیر

 خیلی هنوز شدن دبادیگار  برای هات سبیل قندم، ی حبه» 
 درس به بمون تو میرم همراهش خودم من بمون ،تو نازکه

 .«  برس ومشقت

 . شد معترض ،سریع و آمد بر دلش ته از وایی

! ببرم خودم با رو بزرگترم که مدرسه برم خوام نمی الی، عمه» 
 به همین. برم می خودم با دستیار یه فقط گفتم بهشون من
   «خدا

  چانه زیر تر محکم و کرد باز را اش روسری گره الی عمه

 . افتاد بیرون کامال صورتش گردی که چنان آن زد گره

  

 وگلدون گل توی ام پنجه و دست دستیارتم، من بگو خب» 
 عباسی الله! وببین بیا زنم می قلمه شمعدونی گل.  نداره حرف

 .« است معرکه دیگه که هام شیپوری گل و

 پرید بیرون پقی صدای با هایش وخنده نیاورد تاب دیگر آیدا
 . رسید مستاصل گلی داد به و
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  آرایی، گل بره قراره...  که باغبونی بره خواد نمی ، الی عمه» 
 می تزیین گل با ، خاص هامورنی با رو تولد جشن سالن یعنی
 .«  کنه

 و در به بزنه خواد می گل تا چهار ؟! کنی می سختش چرا» 
  هم جوری نیا.کنم می کمکش منم که دیفار

 سر گلی هم شه، می راحت خیالش دخترش بابت از داداشم
 .«  مونه می قولش

  

 حرف باالی حرفی تا ندارد جرات کسی دانست می که الی عمه
 . گرداند بر گلی سمت به را سرش بگذارد، او

  «؟!.گی می بد بگو گم، می بد»

 ذهنش در و جنباند سری سختی به آویزان ای لوچه و لب با
 بود، شده پیشنهاد او به که کاری روی بر قرمز ضربدر کی

 نداشت قرار و آرام دمی که چانه پر الی عمه بود محال.کشید
 . برد می  خود همراه را

 بر وساتی سور دلش در و بود رسیده اش خاسته به که البرز
  زیر گرداند بر را سرش که آن ،بی بود پا
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  هم بر ازحرص گلی لبهای. داشت نظر زیر را گلی چشمی

 می انگشتانش میان را شالش ی گوشه و شد می فشرد
 . چالند

  

 لبش روی آن رد اما داد فرو سختی به را اش فاتحانه ی خنده
 . بود تنبیه بهترین این  خودسر گلی برای. ماند جا بر

 مصمم علی امیر. افتاد راه بخند و بگو الی عمه پیشنهاد با
 قرار الی عمه حاالکه.  خوندم رو درسهام من بابا: » گفت می

 .  «میرم باهاشون منم بشه گلی دستیار

 من نیست انصاف ، میره الی عمه که حاال»:  گفت می آیدا
 می دیوار و در به گل تا چهار میام و هستم منم پس.  نباشم

 . خانوم گلی: » گفت می داوود آقا.«چسبونم

 هم فهیمه و من بعد ی نوبه داری زیاد دستیار که دفعه این
 !« هستیم

 عمه اش فرمانده که قشون این با.  شد زیاد دلش وای وای
 محکم راخیلی سرش خواست می دلش!  کرد می ،چه بود الی
  برداشت سر.کوبید می دیواری یا ی در به
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  با گذرد می باغ دل از آهسته که نسیمی مثل نگاهش و

 روی بر هفاتحان لبخند. کرد تالقی البرز ای قهوه های مردمک
 . کند خرجش جانانه ای غره چشم تا شد باعث لبش

 دستی پیش دست پر با بود پا به که هیاهویی میان الی عمه
 پایش دو هر و زد پس بود نارنگی و پرتقال پوست از پر که را
 : ،گفت رسا صدایی با شد البرز به رو کرد دراز را

 تربه میگم خشک، چوق عین شده پاهام عمه، قند ی حبه» 
 بشی تو ندارم وبازویی زور که پیرزن من جای به نیست
 خدایی وقت یه که ، بری همراهش و نبات شاخه این بادیگارد
   «؟..!.نخوردش ها مسط وسط این  گرگی ناکرده

  

 او سمت به نگاهها تمام و شد خشک دم در البرز های خنده
 جنگ به عقلش و دل افتاد، تالطم به سر آسیمه دلش.چرخید

 شد سبب الی عمه ممتد و خیره نگاه عاقبت و رفتند دیگر یک
 . ،بگوید بود کرده حقش در که هایی محبت تمام پاس به تا
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 امیر.«  بگید شما چی هر چشم ولی ، دارم کار خیلی فردا» 
 . کوبید هم بر را دستهایش و کشید هورایی زده هیجان علی

 می خوش بهمون حسابی. هست هم خان البرز جون آخ» 
 .« گذره

 : گفت و کرد دمکور در را علی امیر ذوق گردنی پس با بنفشه

 می ذوق که پکینک برن قراره مگه...  بچه بشین بگیر» 
  «؟!کنی

  

 راحت خیال با و زد آن به محکمی گاز و برداشت آیداسیبی
 . داد تکه

 با منم شد حل بادیگارد  مشکل که حاال ، شکر خدا خب» 
  «،.رسیدم نوایی و نون به بلکه میرم داداش

 که افتاد چاهی درون البرز ، بزند لبخند تا بود گلی نوبت حاال
 .  بود کنده را آن خود

 ********** 
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 مانده باز نیمه است شکار پی در که وزغی مثل ازتعجب دهانم
  افتاد پایین تاالپی! نپرس دیگر را لبمق حال. بود

 . 

  

 پیشنهاد الی عمه وقتی چرخید البرز سمت به نگاهها ی همه
 . بیاید من همراه او جای به البرز فردا تا داد

 . کردم می باران شکوفه را الی عمه دهان خواست می دلم

 و گذارد می دلش روی پا الی عمه دل خاطر به داشتم یقین
 خطوط های چروک و چین الی به ال. دهد می مثبت جواب
 رضایت لبش یور لبخند و محمودم بابا های چشم  کنار مورب
 .  زد می موج

  من برای شده انارقاچ مثل دلش های دانه پدرم

 می آرزو و دارد دوست را البرز چقدر که دانم می و پیداست
 . شود ودامادش بگذارد پیش پا من برای کاش ای که کند

 از را آن من و بود پیدا هم فلور خاله دل های دانه امشب
  چشمان و دمفهمی اش پایین به رو منحنی لبهای



 
 

www.cafewriters.xyz Page 381 

  

 . شود می هم تر ریز نارضایتی وقت به که ریزش

  نداشت جرات اما بود، ناراضی پیشنهاد این هرچنداز

  از که قدر این فلور خاله. بزند حرفی الی عمه حرف روی

  ایرج های خواهر. برد می حساب ،خواهرش شوهر خواهر

 ! کند نمی حساب آدم داخل را خان

  می و است الی عمه به البرز خاص ی عالقه خاطر به شاید

 . است گرفته قرار البرز قرمز خط سوی آن او که داند

 می و رفت می ام صدقه قربان فلور خاله بودم بچه وقتی
 پا رسما گاه هیچ ولی. « هستی خودم عروس تو»: گفت
 گاهی حتی و گرفت فاصله ما از رفته رفته و نگذاشت پیش

 گفت می و کرد می پنهان ما از را آیدا های خواستگار
 دروغ. «باشیم هم دور بیان میخوان امشب ایرج دوستای»:

 . شد می برمال زود خیلی که هایی

  

 . نیست پیدا اصال پدرم عکس بر خان ایرج دل های دانه
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 زیر فلور خاله و کرد می چت موبایلش با مدت تمام امشب
 شگو کنار و کرد خم سر عاقبت و بود او پی حواسش زیرکی
. جنباند سری فقط آهسته و نرم هم او و گفت چیزی البرز
 که چیزی ؟!شده پنهان اش کاسه نیمه زیر ای کاسه البد خب
 شده دار خبر را آدم و عالم وگرنه است خبر بی آن از آیدا
 . بودند

  که شلی دهان لطف آیدابه دل های دانه اما

.  است کسی عاشق نه و دارد پسری دوست نه. دارد،پیداست
 تامردی کرده کمین و است باز نیمه دهانش قورباغه مثل فقط
 راه عروسی بساط و کند شکار را ارزد بی تنش به سرش که

 . بیاندازد

  

 فهمیدم می گاه آن. بود پیدا هم البرز دل های دانه کاش ای
 نمی دهانش از عزیزم که خط پشت ورگل گل تر دختر آن

 میان را کار خود یلگ گرفته؟ جای دلش قسمت کدام افتاد
 ، کرد نگاه تحریرش میز روی ساعت به و گرفت هایش دندان
 بودند رسیده فردا صبح به کنان تیک تیک ساعت های عقربه

 به رو آن قاب که برگشت اتاقش ی پنجره سمت به نگاهش. 
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 دل روی بر که باران تق تق صدای به. شد می باز خانه حیاط
 روح که دلنشینی سیقیوم. سپرد گوش آمد می فرود شیشه

 . داد  می نوازش را

 و کرد خم سر و آورد بیرون هایش دندان حصار از را خودکار
 . شد نوشتن مشغول

  

 صبح به صدا وبی نرم پاورچین پاورچین و گذشت نیمه از شب
 هیجان از من و هستند خواب خانه اهل ی همه. است رسیده
  .ام کرده گم را خوابم دارم پیش در که روزی

 می خوابم مانع انداخته لنگر ذهنم در که رویاهایی هم شاید
 . است خوشی حال هست که چه هر!  شود

 نگاهش و سربردارد تا شد باعث اتاقش در شدن باز تق صدای
 سرش که دید را فروغش مامان. برگردد در سمت به الفور فی
 . بود چپانده داخل به باز درنیمه الی از را

  با صبح هفت نیست قرار مگه ؟! دیابینخو هنوز تو گلی» 

  «؟! گل میدون برید آیدا و البرز

 .  جنباند سری و بست را خاطراتش دفتر میل بی
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 کوک ساعت من. نشید بیدار صبح. خوابم می اآلن چشم» 
 .« کنم می

 و کرد خاموش را میزش روی ی مطالعه چراغ رفت که مادرش
 این امید به. تفر  رختخواب به و برداشت را خوشش حالش

 . بیاید خوابش به البرز که

 ********** 

  

  ماه آبان تجریش، میدان

 فراز بر قصری نیمچه هاوس پنت کرد، نمی فکر گاه هیچ
 ! باشد آسمان

  

 مبل چندین که بزرگی سالن از. داشت تازگی برایش چیز همه
 سالن قدی های پنجره بودتا شده چیده کنارش و گوشه

 شد می باز مشجر گاردن روف به رو دلباز و تدس که پذیرایی
 مرمری گوی واقع در که. بود داده  جای خود دل در نمایی آب و

 سطح روی از سبک نرم و جوشید می دلش از آب که بود
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 جنس همان از ای حوضچه سمت به و گذشت می آن صیقلی
 . شد می سرازیر

  :گفت وار، پچ پچ و برد فرم گلی گوش رابیخ سرش آیدا» 

 اس، خونه اسمش اینجا اگه. شدم حیاطشون عاشق گلی» 
 آرام هیشی «؟!چیه اسمش درختی کوچه ته ما ی خونه اسم
  دندان به را اش زیرین لب و گفت لب زیر

  آبرو را امروز غیرتا باال»  بگوید تا کرد باز دهان. گرفت

  

 خانه خدمتکار رفتن از بعد و نکرد پیدا مجالی اما.«  کن داری
 دختری همراه تفرشی سحر. بود ای سورمه اونیفورم با زنی که
 بیرون آشپزخانه از  داشت،  کوتاه قامتی که تپل، نقش، ریز

 . آمدند

 پریشان موهای به تابی فریبانه لوندی و خاص ژستی با سحر
 ادب رسم به و رفت گلی سمت وبه داد اش شانه روی

 . کرد دراز را دستش

 .« اومدید خوش سالم» 
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 کرد اشاره دستش کنار دختر به و داد گردنش به قری گاه آن
 .  داد وادامه

 .« هستند خلیجی نگین خانوم من خوب دوست هم ایشون» 

 سالم کند، می نگاه دستانش زیر به که داری سر همانند سحر
  غرورش پر نگاه و داد جواب سری تکان با را آیدا

  

 شده تلنبار گل از کوهی پایش پایین که البرز وبه اوگذشت از
 دلیلی بی اخمی که چهره خوش و قامت بلند مردی.رسید بود،
 دوباره و گرفت نادیده هم را سحرالبرز. بود اش پیشانی روی بر

 : برگشت گلی سمت به نگاهش

 هم رو تون ها همکار ، کردید خوبی کار چه شوقی خانوم» 
 شما گلفروشی توی. آشناست برام خانوم این ی چهره. آوردید

  نکنم اشتباه اگه و دیدمشون

 .  «هستند دخترخالتون

 جا قدری را دستش درون را آنها ها گل سنگینی از کالفه گلی
 به سرش سپس.جنباند سری تایید عالمت به و کرد جا به

 : گفت مودبانه بسیار و چرخید البرز سمت
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 . هستند جون آیدا برادر و تهرانی مهندس هم ایشون»

 برای و کردند لطف ایشون ولی.  نیستیم رهمکا واقع در ما
 .« آوردند تشریف آیدا و من به کمک

 زده، شتاب و آمد آنها ی معارفه میان به حوصله بی نگین
 : گفت

 دست به گل چی برای حاال.  اومدید خوش حال هر به» 
.  کنید شروع رو کارتون و زمین روبگذارید گلها ایستادید؟

 خوام می.  کنم سورپرایزش مخوا می و نامزدم تولد امشب
 گل های دسته سقف از خوام می.  باشه گل غرق سالن این

 ..  «بشه سرازیر

 دو هر ،کف کرد سکوت اش شده قطار جمالت بین ناگهان و
 به رو بلند صدایی وبا کوبید هم بر بار برچندین را دستش

 می و رفتند می مدام سرباز ی مورچه مثل که خدمتکارانی
 : گفت و شد آمدند

  

 .« بمونه زمین روی خوام نمی کاری هیچ شیش ساعت تا» 
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  نگاههای و او پی در پی های دستور از کالفه البرز

  و کرد قطع را نگین حرف بلوند، مو ـد*لونـ دختر کنجکاو

 :  شد،پرسید گلی به رو

 .« کنیم شروع باید کجا از» 

 *** 

 نمی که بود یچیز تنها دقیقا این.کرد می شروع باید کجا از
 به.گذشت گلی بر ای کشنده لحظات اول ساعت یک. دانست

 هر و گرفت می ایراد نگین رفت می که سالن ی گوشه هر
 کرد، می اعمال را خودش نظر کرد می آماده را گلی ی دسته
 با و داد تاب هوا در را دستهایش و نیاورد تاب هم عاقبت
 : ،گفت دار زنگ و بلند صدایی

  

 عزیز، خانوم تولد جشن. خوام می خاص چیز یه من ..نه نه» 
 سحر!آوردید خودتون با سفید رز گلهای که ترحیم مجلس نه

 با و کردم نمی ریسک وگرنه کرد تعریف خیلی کارتون از جون
 به اآلن همین اصلل. گرفتم می تماس کارکشته شرکت یه
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 سفارش دارم دوست که رو گلهایی و زنم می زنگ گلفروشی
  .«میدم

 و شکست کمر از بود دستش در که را گلی شاخه حرص از
 تا شکست می هم را نگین گردن تا داشت فراوانی ی عالقه
 . داد نمی تاب او سمت به را انگشتش عتاب با چنین این

 بود شده سجاق دامنش به که اضطرابی کردن پنهان برای
 به نگاهش و کرد پنهان اش مانتو جیب در را دستهایش

 زدو نمی هم پلک تله در موشی مثل که برگشت اآید سمت
  میان درشت اخم یک با البرز

  

 و چرخید می دو آن بین نگاهش و بود نظارگر فقط ابروهایش
 که آن از پیش و کند رها دفاع بی را گلی تا نیاورد تاب عاقبت
 اما آرام صدایی با ، بیفتد سرش روی هم باز نگین صدای
 : گفت او به رو مردانه و محکم

 به من و هستند بلد رو کارشون شوقی خانوم خلیجی، خانوم» 
 .  میشه جلب شما رضایت کار آخر میدم قول شما
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 پا و دست توی از رو حشمتون و خدم اینکه شرط به فقط
 رو کارمون ما نظرتون، اعمال بدون بدید واجازه  کنید جمع
 .« بدیم انجام

 کردو شیرین ار  دهانش گس و تلخ طعم مردانه،  دفاع این
 . کرد در به  تن رااز اش خستگی ظهر از بعد چای یک مثل

  

  تکان به فقط و کرد متقاعد را نگین البرز محکم لحن

 سمت به و چرخید پا ی پاشنه روی سپس.  کرد اکتفا سری
 . شد راهی آشپزخانه

 یک در رساند، گلی به را خود آیدا از پیش نگین رفتن با البرز
 خیره زد نمی هم پلک که گلی چشمان به و ایستاد اش قدمی
 : وار،گفت پچ پچ و نرم صدایی با ، شد

 می کمکت هم من.  آیی می بر کار این پس از مطمئنم من» 
 .« کنم

 شناسانه وقدر شد پا سر بار دور و کرد قوت وجانش دل گلی
 به مشغول والبرز گلی آیدا، بعد ی دقیقه چند.  جنباند سری
 چند هر و بود داده لم مبل روی بر مدت تمام سحر و شدند کار
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 ذربین زیر را البرز حرکات تمام اما زد می ورق مجله ظاهر به
 . کرد می نگاه

 ********** 

  

  

  ماه آبان.  آهن راه میدان گلی

 افتاده دلش به طوفان که پیری زروق مانند لبمق های طپش
 بعد البرز یوقت  شد پایین و باال مواج اش ـینه*سـ دورن باشد،

 محکم سدی و ایستاد روبرویم دقیقا و آمد جانانه دفاع آن از
 . شد نگین و من میان

 صدایش صوتی های تار به را غرور که خودخواهی دختر
 . داد می نشانم پروا رابی زبانش ی آخته شمشیر و بود دوخته

 تونل در صدایش موج همراه من و کرد می دفاع من از البرز
 . برگشتم ام کودکی ایساله به زمان

 من برای محله های کوچه پس کوچه در که روزهایی به
  را هیز چشم و تخس های پسر کردو می سپر ـینه*سـ
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 حتی و خورد می کتک هم مردانه و زد می کتک من خاطر به
 . شد نمی خم هم در ابروهایش ای لحظه برای

 می قیفی بستنی برایم که کردم سفر تابستانهایی به من
 و نقش پر گاری کنار برفی آسمان زیر که زمستانهایی و خرید
 و من برای و ایستادیم می سوزش گرد چراغ و فروش لبو نگار
 . خرید می لبو آیدا

 . کردم سفر دور سالهای های جمعه های ظهر از بعد به

  به

 من ریاضی تکالیف البرز و داد می را شنبه نوید که غروبهایی
 . شود خشک من هایم اشک ی چشمه تا نوشت می را

 می را هایش حسرت بوی که آهی.  کشید دل ته از آهی گلی
 شروع هم باز و گذاشت دفترخاطراتش دل بر را خودکار و داد
 . کرد نوشتن به
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 ترس از که است عشقی عشق، نوع ترین سخت من نظر به
 کرده مخفی دلت پستوی پنهان پس در را آن شدن دیده
 .  است عاشق ویرانی اوج این و باشی

 و کشید اش جمله آخرین دور به رنگ پر ی دایره یک گلی
 باز را گلفروشی آیدادر برساند، اتمام به را آن که ازآن پیش
 به خود با سرما و سوز از موجی هایش خنده همراه و کرد

 . آورد داخل

 مثل و کوبید زمین بر تاپ تاپ را برفش پر های چکمه سپس
 : گفت ، گرفت فاکتور را علیکش و سالم ، همیشه

 « 

 .!.. «میاد برفی عجب

 با و گذاشت کیفش درون را وآن بست را خاطراتش دفتر گلی
 .  رفت استقبالش به دلباز و دست لبخندی

  

 نمی فکر دیروز خستگی همه اون با.اومدی ،خوش سالم» 
 نشسته برفهای آیدا.« بشی بلند رختخواب از هم شب تا کردم
 .  داد تکان هم را شالش و کرد پاک اش شانه روی
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 آدامس مثل دستهام کنم می حس! نگو دیروز از... اوخ اوخ» 
 دیوار و در به گل کردم دراز رو دستم که بس از اومدن کش

 .  «چسبوندم

 تک روی و رفت مغاز خوان پیش پشت به و گفت را این آیدا
 : گفت نشست، صندلی

 که موضوعی دو به گرده می بر برف این توی اومدنم واال» 
 .  «باشی جریان در باید

 : گفت کرد، رسوخ وجودش اعماق تا ی کنجکاو

 ول رو گرمونرمت رختخواب ،تو دونم می من که جایی تا» 
 . «باشه مهم خیلی موضوع که این مگه کنی، نمی

  

  «؟! دومی یا بگم رو اولی حاال. دادی تشخیص درست دقیقا» 

 خنده میان و کرد براق را انشچشم پروایش بی ی خنده
 : گفت هایش،

 سمت به را دستش کف آیدا.« کن شروع دومی از شما حاال» 
 .  کرد دراز گلی
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 جمع خوب دیروز کار شکر رو خدا ؟!نرفته یاد که قرارمون» 
 البته. بیاد کن رد رو من سهم.گرفتی هم خوبی پول و شد
 کرمت ینمبب حاال. رسه می من به هم البرز بادیگاردی پول
  «؟ میشه چقدر

 که حالی در و کرد شیرین را دهانش طعم لبش روی خنده رد
 : ،گفت کشید می یوسف حسن گلدانهای گوش و سر دستی

  

 بیام که این از قبل امشب. دارم رو حسابت شماره باشه» 
 رو اولی موضوع حاال.ریزم می برات و بانک عابر میرم خونه
 .« بگو

 پیش پشت از زده هیجان و جنباند یرس رضایت سر از آیدا
 .  آمد بیرون خوان

 برات و تنهاببینمت ، نیست دلم توی دل دیروز از کن باور» 
 .« کنم تعریف

  «؟... خب: »  داد تکان کنجکاو را سرش گلی

 روکشید من آخر دم سحر بود، کارت گرم سرت تو که دیروز» 
 منم نه؟ یا هست ای ـطه رابـ توی داداشت پرسید وازم کنار
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 بازم هست؟ چیزی البرز و گلی بین پرسید. نه دادم جواب
 . کنم اش خالصه.  نه که معلوم گفتم

 موبایلش شماره.  کرده گیر ما داداش آقا پیش گلوش انگاری
  دونستم می که این وجود با و خواست رو

  

 چرب ی لقمه همچین از نتونستم ولی کنه می شهیدم البرز
 کشید پر هایش خنده.« دادم بهش رو هار شم و بگذرم وچیلی

 . افتاد پایین گروپی دلش و

 می روکه البرز تیز و تند اخالق. کردی بدی کار» 
 . شد ملتمس صدایش لحن آیدا.« میشه حتماعصبانی.شناسی

  توش خرخره تا که خوردم شکری یه گلی دادمت به دستم» 
 گرفتم خواهرت از رو شماره بگه و بزنه زنگ سحر اگه.موندم
 جوری یه و بزن زنگ البرز به روخدا تو. کنه می اعدامم البرز

 .« بزنم حرفی جون هم فلور به نکردم جرات. کن مالیش ماست

 .. کرد دویدن به شروع دلشوره ی جاده در ناگهان دلش

 ! دانست نمی را علتش که ای خفته ترس
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 پال و پخش تو حواست.  زدم گند من کجاست؟ حواست» 
 !« شده

 ی کاسه میان دلیلش بی های دلشوره تا کشید عمیقی نفس
 . جنباند سر آهسته شودو نشین ته دل

 برای البرز که دونی می ؟ بشه قانع که بگم بهش چی آخه» 
 حرفم به بخواد که این به برسه چه کنه نمی خورد  هم تره من

 .«  کنه گوش

 .  گرفت آرام صدایش موج مستاصل آیدا

 هر پس از تو ولی. نیست خوب تا دو اشم میون دونم می» 
 عصبانی ازدستم زیاد که بزن حرف جوری یه. برمیای زبونی
 .« کنم جبران میدم قول بکن برام رو کار این تو. نشه

 البرز با تا بود بهانه بهترین این اما. نکند قبول توانست می
  به سیمانی بلوک از تر سنگین زبانش.کند صحبت

  

 تکان به و بدهد جوابی که آن بی و دبو شده دوخته کامش
 . کرد اکتفا سری

 ********** 
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  ماه آبان آهن راه میدان البرز

 به وجب که ای محله. نداشت را محله آن در ماندن تاب دیگر
 ذهنش ی صفحه روی بر را اش گذشته تلخ خاطرات آن وجب
 ماجرا سر یک محله این از تنفرش. کرد می نویس زیر مدام
 دلش پای و ودست گشت می بر گلی به اصلی جرایام و بود
 می تاب و پیچ هم الی به ال و رفت می وا او دیدن با که

 . خورد

  

 آماده منتظر دیگر. گرفت را اش تصمیم قاطعانه همین برای
  داخل را بندیلش ،بارو نشد طبقه دو تخت شدن

 پدرش که این بهانه به صبحانه از وبعد داد جای چمدان تا دو
 . شد تعمیرگاه باالی سوییت ،راهی بگیرد نظر زیر بهتر ار 

 این ولی ، کرد رابدرقه او گشاده رویی با مادرش  چقدر هر
 و او دیدن با و نیامد خوش خان ایرج مذاق به البرز تصمیم

 سری و خورد تاب هم در هایش سگرمه دستش در چمدانهای



 
 

www.cafewriters.xyz Page 399 

 آبرو تعمیرگاه کارگران پیش ،ولی داد تکان تاسف نشان به
 . نگفت هیچ و کرد داری

 باالی متری سی سوییت کاربه ساعت پایان از بعد البرز
 هم در چنان سیروان لطف به که سوییتی. برد پناه تعمیرگاه

 آن در هم آدمیزاد ، هیچ که بارش و شتر که بود شده برهم و
  می دلش چقدر و! شد می گم

  

 این الی به ال را دور روزهای تلخ خاطرات توانست می خواست
 . کرد می گم آور سرسام شلوغی

 ،روی زد پس را بودند تنیده هم در که را هایی لباس پا نوک با
 ی دهنده آزار بوی کرد سعی مذبوحانه و نشست تخت ی لبه
 بگیرد دیده نا را بود چسبیده اش بینی های پرز که را تن عرق
 به که آهنی پله راه تاپ تاپ صدای شنیدن با بعد ای لحظه و

 از تا کرد جفت هم در را هایش سگرمه شد، می ختم سوییت
 نصیب هایش اخم در شدن باز با بیاید،اما در سیروان خجالت

 .  شد گلی
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 هاش سگرمه و ببرد یاد از را تنگش خلق تا شد باعث تعجب
 در پرواز به گلی سمت به مشتاقش های مردمک و شود باز
 اشتیاقش تا کرد تشم را دستهایش التهاب، پر البرز آید

  سکوت در بزند حرفی که آن بی بماند پنهان

  

 تر زیبا البته.بود جسور گلی همان هنوز.ایستاد تماشایش به
 و کرد پنهان را دلش ی مردانه غوغای. گذشته از تر دلنشین و

 . ایستاد منتظر

 انداخت لکنت به را آن.  نشست زبانش روی گلی قلب تپش
 ... «سالم: »گفت کنان، پته تته و

 سر بر را هایش مالمت رگبار البرز و ماند جواب بی که سالمی
 . کرد آوار گلی

   «؟!....جا این اومدی چی برای» 

 افتاده جانش به خفیف ای زلزله که را بالتکلیفش دستهای
 بریده های ونفس کرد پنهان مانتویش جیب داخل را بود

 : داد،گفت قورت را اش بریده
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 من به که کمکی بابت خواستم می نشد فرصتث دیروز» 
 . «کنم تشکر کردی

  

 و. کرد کج چپ سمت به را لبش آمیز تمسخر لبخندی با البرز
 . گذاشت تمام نیمه را او حرف

 . کردم روحروم وقتم ساعت چند. نکردم کاری دیروز» 

 به من. بودم داده الی عمه به که بود قولی بابت هم اون
  ؟!نرفته که یادت.  دادم این از ربیشت های هزینه تو خاطر

 » 

 گلی ی ـینه*سـ بر و شد سنگی شهاب البرز ی طعنه پر لحن
 البرز که بود هایش جمله کردن مرتب دنبال به و. آمد فرود
 : گفت

 هنوز ؟!بگی رو همین اینجا اومدی برف این توی هلک هلک» 
 مرد یه مجردی خونه به نبایدتنها دختر یه که نگرفتی یاد
 که هایش جمله البرز!« شده اختراع که وقته خیلی تلفن ؟!هبر 

 به پشت کرد می خاکستر و سوزاند می گداخته زغال مثل
  بغضی و گفت نفس یک پشت
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 تاب بی. شد دلش خنجر بود نشسته گلی های لب روی بر که
 پشت و چرخید پا ی پاشنه روی سپس و گذاشت هم بر پلک
 . ستادیا سوییت ی پنجره روبه و او به

 تاپ تاپ آب پر چشمانی با و برداشت را اش شده له دل گلی
 و نیامده تنها که نگفت و رفت پایین را آهنی ی ها پله کنان
 . اوست منتظر ها پله پایین هم آیدا

 پاییز به رو را پنجره متضاد های حس از پر گلی رفتن البرزبا
 های دانه تا گذاشت و برد فرو سرما در را سرش و کرد باز برفی
 . کند خنک را اش ملتهب صورت برف

 دوان کنان گریه که دید را گلی کرد باز چشم که هنگامی
 می عبور که هایی ماشین به توجه بدون را خیابان عرض دوان
 . دوید می دنبالش به هم آیدا و گذشت می کردند،

  

 . بست را پنجره. شد مچاله قلبش

 ********** 
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 گیر وجدان عذاب های دنده چرخ الی به ال اش وامانده دل
 وگرفته برفی آسمان همانند تنگش خلق و بود کرده گیر کرده
 . بود شده سرگردان پاییز ی

.  ببرد خود با را اش زده خزان روح تا بود آمده پاییز گویی
 یک های لبخند همان از گرفت جان لبش روی تلخی لبخند
 .  دارد زهر طعم که ای کوله و کج وری

 ایستاد رویش پیش پلو لوبیا بشقاب دل در را قاشق میل بی
 . روکرد زیر آش مثل را آن و برد فرو

 ساعت دو آیدا که گرفت الو وقتی وجدانش عذاب ی شعله
  و گرفت تماس موبایلش با گلی رفتن از بعد

  

 او خواست به که کرد واعتراف داد توضیح را گلی آمدن علت
 . بکند را او وساطت تا آمده گاه تعمیر به

 :   »گفت می و کرد می خواهی عذر پشت به آیداپشت

 می فکر این به او و«.  بود آخرم ی دفعه این ببخشید داداش
 کندو خواهی عذر اش داوری پیش بابت گلی از چگونه که کرد
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 کردن فضولی تا بپیچاند، رادیو پیچ مثل هم را آیدا گوش
 . نگیرد لقمه وبرایش برود یادش

 ؟!شده مگسی خلقت وقت اول صبح از که کردی گیر کجا» 
  خوشم.زدی داد ها بچه ی بقیه و سیروان سر بار چند دیدم
. بره نمی حساب ازت کسی باشی نداشته جبروت و جالل اومد
  «دارم؟ اعتقاد خیلی مسئله این به من

  

 خورده دست بشقاب به ابرو و چشم وبا گفت را این خان ایرج
 : گفت تر آهسته و کرد اشاره پلو لوبیا ی

   «بگو؟ من به افتاده اتفاقی ؟!خوری نمی رو غذات چرا حاال» 

 های گفتگو از بود، نشسته میز سوی آن که پدرش صدای با
 تلی میان را قاشق و برداشت سر. شد جدا اش ذهنی پایان بی
 که کسی ، داشت اعتقاد هم او کرد رها بشقاب درون برنج از
 .« دنیاست آدم ترین محرم نا کند می ـیانـت خــ

 و باریک قدری را نفوذش پر چشمان. کرد خاموش را افکارش
 به تعمیرگاه دفتر ای شیشه در واز برداشت را اش خیره نگاه
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 دل روی و بارید می یکسره دیروز از که برفی و کرد نگاه بیرون
 . شد می آب نرسیده آسفالت

  

 سیر خوردم ویتبیسک تا چند ناهار از پیش. ندارم میل» 
 .« شدم

 و کرد پاک سنگک نان ای تکه با هم را بشقابس ته خان ایرج
 صندلی روی از گاه آن چپاند دهانش در پیمان و پر ای لقمه

 جوید، می زده شتاب را اش لقمه که حالی در و برخاست
 :  گفت

 بر و بیرون میرم سر یه من ، میری کلنجار اشتهات با تو تا» 
 یه که راحت خیالم ، دستم کمک اومدی که حاال.  گردم می
 تا باشه کارها به حواست. هاس جغله این سر باال بلد کار

 .« برگردم

 تکه صندلی به و زد پس را غذایش ی نخورده دست بشقاب
 زمستان پایان تا فقط او دانست نمی خیالش خوش پدر.داد

 . است ماندگار
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 کمرش به قری کرد بند شلوارش پر به را دستانش خان ایرج
 چرمش کاپشن سپس. کشید باال شکمش روی تا را آن و داد
 سمت به رفتن بیرون از پیش و داشت بر صندلی ی لبه از را

 : ،گفت برگشت البرز

 رفتار.« بزن زنگ بود خبری. کشید طول کم یه شاید کارم»
 چراغ. کرد می تر مطمئن را او قدم به ،قدم پدرش مشکوک
 اکتفا سری تکان به و خاموش را نشذه جواب بی سوالهای

  کرد

 در دوید می را گاه تعمیر حیاط طول تمام زده شتاب خان ایرج
 برف میان چرمش کاپشن و بود گوشش کنار  موبایل که حالی
 . رقصید می کنان پرواز

 *** 

  

  خود زده ،شتاب باشد افتاده باد دل در که برگی مثل سیروان
 دست کف مثل را پدرش زاده خانه شاگرد این. رساند البرز به را

 عجله که اوهنگامی رفتن راه ی نحوه با حتی. شناخت می
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 تند و ریز چنان مواقع این در دانست می و بود ،آشنا داشت
 . افتد می کمرش میان به قری خواسته نا که دارد می بر گام

 خجالت از جمله چند با تا ماند منتظر و ایستاد دست به آچار
 . آید در هایش تنبلی و او

 بری باد مثل بود قرار ؟!رفتی گوری کدوم هست معلوم اصال» 
  «؟!وبرگردی بخری چایی بسته یه و

 و شود باز زدنش حرف راه تا داد قورت را هایش نفس سیروان
 : گفت آهسته و یرد فرو البرز گوش بیخ سر

 خانوم یه بخرم چایی بودم رفته ها، میگم جسارتا مهندس،» 
  شما سراغ که دیدم تعمیرگاه در دم یرنگ  رنگی

  

 گفتم و نگذاشتم من داخل بیاد خواست می گرفت می رو
 .« بود بسته هم بقالی ضمن در.نداره خوبیت ها بچه جلوی

 ،خونش باشد آمده سرخود او از خبر بی پریوش که این فکر از
 می ساز درد برایش کم کم او افراطی ی عالقه. آمد جوش به
 همین را سرانجام بی عشق این تکلیف ستبای می و شد

 لباس جلوی جیب داخل به را آچار..کرد می مشخص امروز
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 و کرد پاک شلوارش با را روغنی و چرب دستها و برد فرو کارش
 : گفت ، بود تعمیرگاه ی بسته در به چشمانش که حالی در

 سیروان.« برگردم من تا کن شویی موتور ببر رو  ماشین این» 
 برای که گامهایی و برزخی البرزباخلقی و گفت یغلیظ  چشم
  میان از باد مثل ، رفت می جنگ

  

 بیرون تعمیرگاه از و کرد عبور بارید می که وآبکی شل برفی
 . رفت

 ********** 

  

 جایش سر راحسابی پریوش تا بود کرده آماده را خودش
 خلق که شد متعجب آنقدر تفریشی سحر دیدن با اما بنشاند
 کش فرو هم خشمش خروش و جوش و کشید پر تنگش

 و بلوند موهای و سبز لنز آن با داشت یاد به  خوب را او.کرد
 دستور ها خدمه به راه بی و راه ها ملکه مثل که برنزه پوست

 . بدهد او به رنگی رنگی لقب که داشت حق سیروان. داد می
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 ، قاطع لحنی با و آمد بیرون افکارش دهلیز در زدن پرسه از
 : گفت

 !  «نمیارتون جا به داشتید؟ امری من با.  خیر به عصر» 

 نرمی لبخند و گذاشت زمین به ببندد که آن بی را چترش سحر
 . زد

 آرایی گل برای پیش وقت چند. هستم تفریشی سحر من» 
 منزل بودید آورده تشریف خواهرتون و جون گلی همراه
  «؟ هست خاطرتون. من دوست

 چیزی خدمه با حتی او، ی ومودبانه نرم لحن و شیک رفتار
  و نیاورد خود روی به اما. برود خاطرش از که نبود

 :  داد جواب

 من گفتند خدمتتون که شوقی خانوم. اومد یادم اوه» 
  اومده کمک برای روز اون فقط و نیستم همکارشون

  

 .« ایشون پیش ببرید تشریف آرایی گل کار برای.  بودم
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 می بررسی را او ی چهره های ویژگی سحر و زد می حرف البرز
  بود وکال مثل کردنش صحبت ی نحوه.  کرد

 انگشت سر وبا زد نرمی لبخند بازهم. هوشمندانه و سریع ،
 در را دستانش از یکی و زد پس را هایش چتری از ای طره

 . برد فرو اش مشکی پالتوی جیب

 و گپ یه قهوه یه صرف برای اومدم.  نیومدم کار برای من» 
 .« کنم دعوتتون دوستانه گفت

 . بود بیزار ها دادن نخ این از.افتاد هم در هایش ابرو دو طاق

 تونه می چی جا بی دعوت و لطف این علت بپرسم تونم می» 
 «  باشه؟

  

 رو من رفتارتون بیشتر او از و تون چهره. میگم اغراق بی» 
 رو جون گلی از جنتلمن یه مثل چطور دیدم. کرد جذب

 .« کردید حمایت

 باال و کشید تنوره دلش ته از حسرتی پر وآه افتاد گلی یاد به
 : گفت زیرکانه.  آمد
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 اجازه بدون که ی دختر.  میگم خدمتتون اغراق بی هم من» 
 جذب رو من گیره، می خواهرم از رو موبایلم ی شماره من ی

 به تون روز.  بودن معمولی دوست یه برای حتی.  کنه نمی
 .« رخی

 سحر اما برود تا چرخید پا ی پاشنه روی و گفت را این البرز
 : گفت زده، شتاب

 .  «شده تفاهم سوء کنید صبر کنم می خواهش» 

 بارید می شرر آن از که چشمانی با و برگشت سحر سمت به
 . ایستاد تماشایش به

  

 جون گلی و برادرتون بین پرسیدم جون آیدا از فقط من» 
 ی درباره رو چیز همه خواهرتون ولی ؟ هن یا هست چیزی
 تعمیرگاه و آوردید تشریف اصفهان از تازه که این.  گفت شما

 هم خوبی ی میونه بودیدو کویت قبال و کنید می کار پدرتون
 رو موبایلتون شماره بعد.  ندارید گلی تون خاله دختر با

 ی اجازه بدون که ادب از دور دونستم می.  داد بهم و نوشت
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 اومدم ،اینجا خاطر همین به بگیرم، تماس موبایلتون با اشم
 .« کنم دعوتتون تاحضورا

 شنید نمی را سحر حرفهای دیگر.  کرد مشت را راستش دست
 اعدام را لق دهان فضول آیدای تا بود راهی دنبال به وذهنش

 ! کند

  

  دید را الکتریکی ی مغازه وصاحب کرد اطراف به نگاهی

 ای دکمه چشمان آن با بود ایستاده زهمغا در به تکه که
 . داشت نمی بر چشم و زده زل آنها به مانندش

 فیلم این از و برسم هام کار به برم باید من. خانوممحترم» 
 من ونه فروزانید شما نه. نمیاد خوشم اصال ها بازی فارسی
 .« ببرید تشریف لطفا! فردین

 و رفت تعمیرگاه سمت به بلند های قدم با و گفت را این البرز
 این که دانست نمی و کوبید هم به محکم را آن آهنی در

 می بیشتر او آوردن دست به برای را سحر اشتیاق زدن، پس
 . کند
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 چه هر و نداشت وجود محال وبرایش بود تفریشی سحر او
 خواسته و او بین اگر حتی. آورد می دست به خواست می
 . باشد فاصله  اش

 ********** 

  

  

  ماه آبان تجریش میدان ، رسح

 تحریر میز پشت ، حاصل بی های زدن دور از وکوفته خسته
 به ال از پاییزی آفتاب جان بی  پرتوی آخرین. نشست اتاقش

 بوی و بود داده لم تختش روی بر و کرد عبور تور ی پرده الی
 در را فضا چنان «خانوم سیاره  »خانه مستخدم وانیلی کیک
 او خواب اتاق و دوم ی طبقه به حتی که بود گرفته ـوش*آغـ
 برایش را فروشی شیرینی حال و حس و بود کرده پیدا راه هم

 ! کرد می تداعی

 زل آن خاموش ی صفحه وبه کرد باز را تابش لپ هدف بی
 ویال از خارج فضایی در حواسش تمام ولی بود دنیا این در.زد

 . کرد می سیاحت و سیر
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 تار به پیش ساعت چند ی چهره شخو و بلند قد مرد شک بی
 می آونگ مثل زدن پلک هر با که بود چسبیده مغزش پود و

 در که وآچاری وچیلی چرب کار لباس آن با.آمد ومی رفت
 . بود مانده جا کارش لباس جیب

 گپ یک پیشنهاد که هنگامی بود، مطمئن خودش به چقدر
 در حتی داد، را خلوت ی کافه یک کنج را دوستانه وگفت

 قر و پز و دک ، رویش پیش مرد که گنجید نمی هم تصورش
 و بزند زل چشمانش. توی صاف صاف و نبیند را او واطوار
 ! کند سرش به دست محترمانه خیلی

 میز روی بر انگشتانش سر وبا کرد جفت هم در را لبهایش
 یا و پذیرفت می دم در را اگراو شاید. زد کوتاه ی ضربه چند
  وبا زد می پس دست با لبخند یک با حتی

  

 به برای و شکست می اشتیاقش پای ، کشید می پیش پا
 ! شد نمی حریص او آوردن دست
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. آورد یاد به را البرز ی چهره مورب  خطوط. رابست چشمانش
 روغنی دستان و بود کرده تر مردانه را اش چهره که ریشی ته
 . نداشت ای واهمه هیچ آن پوشاندن از که سیاهی و

 گذاشت میز روی بر را آرنجش و بازکرد آهسته را شچشمان
 گم ذهنش توی هزار در هم باز و کرد اش چانه ستون را وآن
 . شد

 الکچری های ماشین نمایشگاه یک و بود مالک پدرش چند هر
 و بود ای خبره شناس گوهر او اما داشت، تهران شمال هم
 . داد می تشخیص خوب را بدل از اصل جواهر فرق

  

 قاب دور این  از اما نبودند، کم برش دور وکوتاه دراز نمردا
 به که آدمهایی. بود بیزار خور روز نرخ به نان های چین

 به کردندو می کرنش برایش کمر تا پدرش موقعیت ی واسطه
 . رقصیدند می او ناکوک و کوک ساز هر

. خواست نمی را آنها نه انداخت، باال سری و گفت لب زیر نچی
 . نداشتند مردانه بوی امهیچکد آنها
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 بوی پدرش خب کرد، فکر اش زندگی ی حیطه مردان به
 همسرش حیات دقایق آخرین تا که داد،مردی می مردانگی
 پدرش، از بعد.نیاورد ابرو به خم و ایستاد او پای عاشقانه
 چین لبش ی وگوشه کرد علم قد ذهنش در«  سینا» برادرش
 حکم برایش زن و بود نبرده مردانگی از سهمی سینا. خورد
 به زد می را دلش دختری که گاه هر. داشت را تن لباس
 می تعویض دیگری برگل گل تر با را آن خوردن آب سرعت

 ! کرد

  

 عالج هم راهکار این اما فرستاد، آبها سوی آن به را او پدرش
 طلب تنوع ذات او انگلیسی همسر حتی و نشد زشتش عادت

 ترکش همیشه برای و گرفت را دخترش دست و شناخت را او
 همه از را  راز این خانواده پرستیژ حفظ برای پدرش و کرد

 . کرد مخفی

 پر «فرزان»  خواهرش شوهر سمت به اش مشوش ذهن
 برنده برگ تنها و بود خانه سر داماد که دامادی تازه. کشید
 ودیگر همین بود، شده عاشقش سپیده که بود این اش
 .  هیچ
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 سفید وصورت شده رنگ موهای و کرده تمیز ابروهای یاد به
  نچی تری بلند صدای با بار این و افتاد او وبراق

  نمی در مرد هم نما زن طلب فرصت این از. گفت لب زیر

 افتاده آن مونث«  ه »که بود فرزانه همان واقع در فرزان.آمد
 ! بود

  

 استدالل ذهن و برگشت االبرز سمت به رنگ بوم مثل ذهنش
 . پرداخت کتاب و حساب به زنان رتکهچ، گرش

 برای حس این. آمد می خوشش فقط او از! نبود عاشقش خب
 به خود همراه را او توانست می و نبود بدک قدم اولین

 پز سپیده به تر مهم همه از و دوستانش به و ببرد ها مهمانی
 . بدهد را او

 می دیگر یک عاشق فارسی های فیلم این مثل هم شاید
 ! شد می عروسی ی صحنه آنها ی قصه پایانی تتراژ و شدند

 را حالش و حس ورویاپردازی شد ور غوطه رویاهایش سحردر
 می سخت سر مرد این آوردن دست به برای. داد تغییر
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 بر میان راه اولین و کرد می امتحان را بر میان راههای بایست
  از چند هر.  بود البرز خواهر آیدا ،

  

 ، آمد نمی خوشش اصال گشاد دهان بلط فرصت دختر این
 . نداشت ای چاره فعال اما

 چشم آنی به در شدن باز با اما گذاشت، هم بر را هایش پلک
 از را سرش که حلزونی همانند که دید را سپیده و گشود
 داخل به در الی از را وگردنش سر آورد می بیرون الکش

 : کشاند،گفت

 در. گردم برمی شام از لقب و زیبایی سالن میرم من!  سحر» 
 و داد تکان سری.« گیره می رو سراغت و اومده هم بابا ضمن
 . بست را خاموشش تاپ لپ

 .« میام اآلن باشه» 

 : ،گفت کانه وزیر خندید موزیانه سپس

 : گفت افروخته بر سپیده «؟! گرفتی وقت هم فرزان برای» 
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 سر به گلی تاج چه که بینیم می هم رو تو خانوم شازده» 
 !   « زنی می خانواده

 را اتاق ،در چسباند هایش جمله انتهای به بیشعوری گاه آن
 تنها عمیق لبخند یک با را سحر و کوبید هم به محکم

 . گذاشت

 ********** 

  

  ماه آبان آهن، راه میدان ، البرز

 خورد می چرخ شهر در هدف بی که پاییزی باد همانند ذهنش
 . چرخید می بود سرگذاشته پشت که روزی حول تاب و پیچ پر

  

 پیدا تا گرفته پروایش بی های دادن نخ و رنگی رنگی دختر از
 گاو داخل های تراول میان جوانی زن چهار در سه عکس کردن

 سفید پوست که سیاهی چشم زن. گاه تعمیر صندوق
 تا کرد می وادار را مخاطب نرمش ولبخند خمـار ،چشمان
 . نگذرد آن از سرسری
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 ی هیاهو از تافارغ خواست می خلوت کمی دلش امشب
 . دهد لم آرامش کنار دمی ذهنش

 را ماشینش ، سیروان وپرسشگر کنجکاو نگاه به توجه بی
  بر سر تا فشرد گاز پدال روی بر را پایش و کرد روشن

 . بگذارد تهران پیکر و در بی شهر های شانه

 از عاقبت و ردوخ چرخ تهران شلوغ همیشه خیابانهای در البرز
 کرد متوقف ای گوشه را اتومبیلش! آورد در سر گلی گلفروشی

 نئون های چراغ و نشست مغازه توری ی کرکره تماشای به و
 پالس مغازه ی شیشه روی بر را خانوم گلی اسم که رنگی قرمز
 . کرد می وخاموش روشن پالس به

 . شد روخیره پیاده ی شده خشک نحیف های درخت به

 برف بارش یا بعدی باد وزش با و کرده راخم ها شاخه طوفان
 و فهمید می خوب را درختان حال و حس. شکست می احتماال

 . دارد معنایی چه شانه بر بار سنگینی دانست می

 و داشت دیگری حال امشب.  شد ممتد و عمیق هایش نفس
 . زد می پر پر گلی های نفس هوای در دلش
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 را هایش وپلک گذاشت ماشین فرمان روی بر را اش پیشانی
 ذهن های دریچه و آمد می یکی کاش ای که کرد آرزو و بست
 می ، قفل چهل بود کرده تجربه که تلخی اتفاق به رو را اش

 . بست

  

 را اش لیلی دست و همیشگی مجنون همان شد می وقت آن
 . کرد می کوچ دیار این از هیچ که شهر این از و گرفت می

 و برداشت ذهنش،سر پایان بی یها کشمکش از خسته
 و نشست فروشی بستتی ی مغازه روی بر هایش مردمک
 مغازه تمیز ی شیشه به خوانا و درشت خطی با که ای نوشته

 . «است موجود داغ ی نسکافه. »بودند چسبانده

 این متوجه هیچگاه. رفت باالتر پله یک تعجب از ابروهایش
  ! بود نشده فروشی بستنی کوچک ی مغازه

 افکارش تلخی ، دلخواه کشف این افتخار به توانست می خب
 بی فکر، این با. کند تر متعادل قدری نسکافه شیرینی رابا

 راه از که پیامی دینگ دینگ توجه بی و شد پیاده تردید
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 فصل با متناسب که فروشی بستنی سمت به بود، رسبده
 . افتاد راه به بود، داده کاربری تغییر

  

 *** 

 همراه و آمد می باال و داد می قر کمر به دست نسکافه بخار
 بوی همراه مطبوع، گرمای. آورد می همراه به عطرخوشی خود
 خوشایند رخوتی به را او فروشی بستنی مغازه خلوتی و وانیل
 .  بود بـرده فرو

 به را اش تکه و زد حلقه فنجان داغی دور را دستهایش
 را او آبی چشم دیالق دشاگر  که مغازه صاحب به دادو صندلی
 . کرد نگاه زد می صدا آقا حسین

 را آن لبش پشت سبیل و داشت ای مردانه ی قیافه و بلند قد
 را گرمش ی نسکافه از ای جرعه آخرین. بود کرد هم تر مردانه
 که حالی در و ایستاد پیشخوان ،روبروی برخاست و نوشید
 : پرسید آورد، می در را پولش کیف

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 423 

 می ساعتی چه گلفروشی ی مغازه این!  شبه سر که هنوز» 
  «؟ بنده

 : داد جواب زده شتاب ، مغازه شاگرد

 شب هر ولی.  رفت تر زود کم یه امشب ، خانوم گلی» 
 خونه میره پایین کشه می رو مغازه کرکره میشه که نه ساعت
 ده نمی اجازه باباش اس، خونه دختر که نیست آخه.  اش
 .« خونه برگرده وقت دیر

 این لق دهان.داد قورت را هایش خنده و داد تکان سری البرز
 ! بود بسته پشت از را آیدا دست چشمآبی، پسر

 را واو آمد در خجالتش از جانانه غره چشم یک با آقا حسین
 بین تیر چشمان از که ای غره چشم ، کرد سکوت به وادار
  نماند پنهان البرز

 تاب هم رادر ابروهایش که اخمی و غره چشم از بعد گاه آن
 : گفت ، شد البرز به رو بود ه داد

  

 ببرید تشریف. هست گلفروشی هم باالتر راه چهار تا دو آقا» 
 .« اونجا
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 و زد پر خوبش حال و حس تمام ولی ؟! چرا دانست نمی
 را خودش همجنس.افتاد جانش به وناشناخته گنگ ای دلهره
 یقین و نبود ساده ی غره چشم یک این. شناخت می خوب
  جا آن پشت پس حرفی داشت

 خارج مغازه از و کرد کوتاهی تشکر لب زیر. است کرده خوش
 جان البرز  »بود پرسیده که مادرش پیامک جواب در و. شد

 شام شما. سالم: »  نوشت «خونه؟ آیی می شام برای امشب
  «الی عمه ی خونه میرم من. بخورید

 ********** 

  

  

 . کرد می تزریق رگهایش به آرامش ، خانه این عطر

 می هم قالی جان بی گلهای در حتی که طراوتی و آرامش
 . کند حس را آن توانست

 کشیدو فرش نرم های پرز روی  بر وار نوازش را دستش کف
 تار میان ذهنش و گذشت انگشتانش زیر از جان بی ای غنچه

 . شد دور های گذشته راهی ، فرش پود و
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  مثل اش، برزخی نگاه آن با نادر سکابو  که روزهایی

 آرامش و شد می تنیده هایش خواب میان عنکبوت تار
 . کرد می حل خود در اسید همچون را شبهایش

 عصیان را او رفتار خان ایرج و خانوم فلور که هایی روز همان
 چوب خانه به او برگرداندن برای و دانستند می بلوغ دوران
 ...  بود افراشته شان توهین و تنبیه

  

 نشست می خانه همین حوض ی لبه کنار مادرش که روزهایی
 قربان وقتی اما ، رفت می اش صدقه قربان نرم زبان با و

 می ـینه*سـ بر ،مشت داد نمی جواب هایش رفتن صدقه
 را ش شیر و داد می حواله پیغمبرش و خدا به را او و کوبید
 . کرد می حرام

 ماندگار جا آن را تحصیلی لسا آن الی عمه باوساطت عاقبت
 دیگر و رفت تعمیرگاه باالی سویئت به هم بعد سال از و شد
 . نگشت بر درختی کوچه آن و خانه به گاه هیچ

 صاحب مثل شده ات قیافه که کرده گیر کجا فکرت پسر گل» 
  ؟!برگشتی چک
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 یک به شان نگاه خط امتداد.  برداشت سر الی عمه صدای با
  پود و تار به آرامش او نرم خندبل با و رسید دیگر

  

 جواب  بم، صدایی با کوتاه تاملی از وبعد برگشت افکارش
 : داد

 .« بست بن  ی کوچه یه ته»

 کشیده انگشتان و برداشت را باریکش کمر استکان سپس
 : داد ادامه و کرد حلقه آن دور به را اش

 هاگ تکیه رو گاهم تکیه بی های شونه ، ادعا بی که ممنونم» 
 خبره چه من ی وامونده دل توی بپرسید که این بدون.هستید

 رو خنده الی عمه.« کنم می فرار آدم و عالم ی همه از که
 نمکی فلفل های اماابرو نبود موفق چندان کردن اخم در اگرچه
 از ای جرعه هورتی صدای با و داد تاب هم در  تصنعی را اش
  . مالید هم به را لبهایش و نوشید را چای

 محرم وقت هیچ که چند هر. دارم شنوا گوش هم هنوز» 
 ! «نزدی حرفی پریشونیت واز نشدم اسرارت
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 مدیون را اکنونش آرامش تمام. دار کش و ممتد کرد سکوت
 باغ راز تا نداد  اجازه گاه هیچ حیا و حجب ولی بود زن این
 . کند تعریف برایش را گردو

 به الی عمه.« بمونه راز یه بگذارید. نپرسید وقت هیچ لطفا» 
 : گفت ، جنباند سری ممتد و ریز تایید عالمت

 رو ها چشم زبون من ولی.  خودت برای بمونه رازت باشه» 
 ! .  «بلدم خوب

 از آب شدن سرازیر مثل درست. ریخت پایین هوری دلش
 دست اینکه برای. بود سختی غافلگیری. رودخانه دل به آبشار
 پنهان اجباری لبخندی پشت را آن بماند پنهان اش گی پاچه
 . نوشید چای ای جرعه و کرد

  «؟ چیه من های چشم حساب حرف خب» 

  

 و افتاد لبش ی گوشه چین چند و خندید زیرکانه الی عمه
 . زد پس را چای سینی دست پر با.  چشمانش کنار هم تا چند

 حساب حرف توبگو.  ندارم کاری رازت به. پسر گل نکن هول» 
 می رو تو گلی ا ؟ کنی می دل دل قدر این چرا ؟ هیچ دلت
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 ی بهانه با رو وکوتاهش دراز های خواستگار تمام وگرنه خواد
 خوای می رو اون هم تو که دونم می کرد نمی رد درشت و ریز
   «؟! زنی می پسش چرا که گردون سر و سفیل موندم فقط

 به و کرد گیر الی عمه غافلگیری های دنده چرخ میان زبانش
 . شد معترض کوتاه و افتاد پته و تته

 !... «الی عمه» 

 از کمتر ،ولی نیستم ات واقعی ی عمه. کوفت و الی عمه» 
  یه تا دختر. ندارم دوست علی وامیر بنفشه و گلی

  

  بادا چی هر میشه اون بعد و داره آس خواستگار سنی

 جلو بیا ، الل  بسم خب ، گیره دلش پیش دلت اگه! باد
 رو بریز رو پاکی وآب فروشی بروگل وگرنه. کن  تگاریاسخو

 .« زندگیش پی بره تا دستش،

 دلش به دل بود قادر نه و بکند دل توانست می نه
 شاهدتمام که کند ازدواج دختری با توانست می چطور.بدهد

 منترش و انتر و نادر به لب زیر لعنتی.بوده  گردو باغ ماجرای
 . برگشت او سمت به اسشوح الی عمه صدای با و فرستاد
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  رو مادرش دیروز پسره.  اومده  خواستگار گلی ی واسه» 

 اجازه و بزنه حرف فروغ با تا داداشم ی خونه در بود فرستاده
 فروشیش بستنی ی مغازه پسرش گویا بگیره خواستگاری ی

 . «گلی گلفروشی جفت

  

 کرد سقوط بلندی از بلکه نریخت، پایین هوری دلش بار این
 صاحب ی مردانه ی چهره درنگ بی. شکست پایش و ستود

 در زد می صدا آقا حسین را او شاگردش که فروشی بستنی
 و غیرت رنگ که را او های اخم معنای حاال. شد مجسم ذهنش
 شده مرتعش قدری که صدایی با.فهمید می داشت را تعصب

 : پرسید ، بود

  «بود؟ چی فروغ خاله ،جواب خب» 

 نیادو پیش خواستگار  فعالحرف شد باعث شه،بنف ویاری بد» 
 آدم طرف ولی.  بنفشه ی خونه برن بدو بدو محمود و فروغ

 به دست الی عمه.« میاد پیش حرفش زود یا دیر حسابی،و
 اش چهره که البرز سمت به را نگاهش و خاست بر و زانوگرفت

 : پرسید داد، سر بود هم در
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 مهمون زنش پدر ی خونه امشب اش بچه و زن و داوود» 
 تواتاق بندازم رو رختخوابت مونی، می اگه و، هستن
  «کوچکه؟

 ... آسمان و زمین میان معلق جایی و داشت را برزخیان حال

 : گفت و انداخت باال را اش چانه

 و شرکت برم باید فردا تعمیرگاه، میرم. نکنه درد دستتون» 
 .. «ندارم مناسب لباس

 های خیابان به را او توانست می که بود ای بهانه تنها این
 . بازگرداند شهر سرد

 ********** 

  

  

  آذرماه ، آهن راه ،میدان گلی
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 است خاکی زیر و قدیمی های المثل ضرب از مخزنی الی عمه
 از هایش جمله میان مختلف های موقعیت با متناسب و

 . کند می استفاده المثل ضرب

 : گوید می و برد یم  کار به بسیار را المثل ضرب یک اما

 المثل ضرب این  مصداق حاال و«  نیست طمع بی گرگ سالم» 
 جیک تو جیک آیدا با است وقتی چند که است تفرشی سحر ،

 . اند شده

 جون سحر ،یک هست هم طلب فرصت که طلب جاه آیدای
 درشت و ریز جون سحر چندین لبش های کناره از و گوید می
 ! کند می شره دیگر

  

 های نواده از که دارم یقین اما نباشد، گرگ سحر شاید خب
 سحر!کسرندارد و اوکم از چیزی سیاست در و است چرچیل
 خاله و آیدا به شدن نزدیک با و رود می پیش شده حساب
 در الی عمه. کند می تثبت البرز برای کم کم را خودش فلور
 : گوید می موارد این

 .« بچاپ رو ده و ببین رو خدا کد» 
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 و فلور خاله مطمئنم ، قدریست حریف سحر ، کنم اعتراف باید
 شان لوچه و لب از اشتیاق و شوق آب او دیدن با خان ایرج
 ندارد هم ستاره یک آسمان هفت در که گلی و افتد می راه
 !  کارش پی برود باید

 دست افتادیم شیر دست از النگ النگ: »  الی عمه قول به
 حاال بود کم البرز موبایل خط پشت نازک و نرم دختر «پلنگ
 . شد اضافه هم سحر

  

  آخرین و کشیده ته خواستگارهایم که است وقتی چند
 خلق با که بود فروش بستنی آقای حسین همین خواستگارم

 و گذاشت کولش روی را اش دم من، درهم های اخم و تنگ
 بودحس می اگر شاید.نکرد نگاه هم را سرش پشت و رفت

 . داد می قلقک یکم را البرز حسادت

 کثیر ی روزنامه یک های نیازمندی ی درصفحه خواهد می دلم
 . کنم چاپ مضمون این با آگهی یک انتشار

 در غرق گلی «نیازمندیم شدیدٱ کوچک ی معجزه یک به» 
.  برداشت سر گلفروشی در شدن باز با و بود افکارش  هزارتوی
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 آیدا همراه کوبید، می در به را خودش که سر آسیمه باد
 . ماند جا در پشت بازهم در، شدن بسته با و شد داخل

 شد خم ،سپس کشید اش پالتو ی یقه ی لبه به دستی آیدا
 درحالی و داشت بر مریم گل ای شاخه ، گلدان اولین داخل از
 از پر و رفت مغازه پیشخوان سمت به بویید، می را آن که

 : ،گفت انرژی

 ... «ودرود سالم» 

 می را آیدا های گفتن درود و سالم. آمد رب نهادش از آه
 بود پنهان آن پشت و پس ای خواسته معموال که شناخت

 ! نداشت برایش چیزی دردسر وجز

 پیش کوچک کشوی داخل را آن و بست را خاطراتش دفتر
 به و گرفت او دست از هم را گل ی شاخه و گذاشت خوان

 . گرداند بر سرجایش

  شه می خالی دلم ته کنی می سالم که جوری این» 

 .« خوابیده دردسر یه دورود و سالم این پشت مطمئنم ،چون

 . خندید آیدا
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 و اس جمعه فردا بگم اومدم. دستته اخالقم میاد خوشم» 
 ... «کوه بریم

 ها این از فراتر اش خواسته داشت انتظار. شد متعجب قدری
 . انداخت باال سری.باشد

 باباو گذشته اون از. دیگه تقو یه باشه.!.. هوا این توی» 
 بمونم باید و تنهاس امیرعلی و بنفشه ی خونه رفتن مامانم
 .« خونه

 پاییز توی که نیست اولمون بار ، دیگه نکن قلقی بد» 
 می بر هم ظهر وتا مریم می زود صبح.  ریمکوه می وزمستون

 .« نیار نه من  جون. گردیم

 کرد، ریکاب را چشمانش. شد تیز کنجکاویش های رادار
 : پرسید

   «؟ هست هم سحر البد» 

 . انداخت باال را اش چانه و گفت محکمی نچ آیدا

  

 تو و من فقط مامانم جون به!  دیگه کیه سحر! بابا نه» 
.  کوه بریم فردا گلی با خوام می گفتم البرز به البته.  میریم
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 هک نکرده الزم و بازاره الت کوه ها جمعه که کرد لند غرو اولش
 هم من پس ،گفت نمیام کوتاه دید وقتی ولی. برید

 .« میام همراهتون

. رواست فشانم جان گر مژده بدین. افتاد پایین تالپی قلبش
 ، تصنعی اخم با و داد قورت دهانش آب با را حالیش خوش
 :  داد جواب

.  داره ریاضی امتحان شنبه و تنهاست علی امیر شه، نمی نه» 
 « .کنم وکمکش بمونم باید

 خروجی در سمت به و داد گردنش به مندانه پیروز قری آیدا
 . رفت

 رفتم اینجا، بیام که این از قبل. نباش علی امیر نگران» 
  فردا شنید وقتی.  زدم حرف باهاش و خونتون

  

 می وقتی.  آورد در بال خوشحالی  از کوه بریم البرز با قرار
 .  «مشقش و درس سر بود نشسته اومدم

 هورا خوشحال هم باز باد و کرد راباز در و گفت را نای آیدا
 . خورد پیچ گل از پر سفالی گلدانهای میان و شد داخل کشان
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 فعال.کنم می هماهنگ رو صبح مرار وقرار زنم می زنگ شب»
 .« بدرود

 رویا های دروازه اما. بست سرش پشت را در و رفت آیدا
 . شد باز رویاهایش روی به گلی پردازی

 ********** 

  

  

 و گرگ میان جایی آسمان رسیدند، کوه پای به که هنگامی
 و شود می متولد نور که ای لحظه همان. بود کرده گیر میش
 . گذارد می جا سر پشت را تاریکی

 در را دامنش و آورد برمی سر افق از الیه به الیه خورشید
 مردمان مهمان دیگر باری تا کرد می پهن ابری نیمه آسمان

 . شود زمین ی کره سوی این

 گریبان ماشین فضای در که  آلودگی وخواب رخوت آن از بعد
 خورشید وسعت به انرژی بود،فقط گرفته را نفرشان چهار هر
 . دهد پر چشمانشان از  را آلودگی خواب ، توانست می
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 ، قبراق و حال وسر کوبید زمین بر را هایش پوتین علی امیر
 . کرد جا هب جا قدری را کمربندهاش کیف

 از که حالی در و کشید پایین هایش گوش بیخ تا را کالهش
  بیرون کوچک ابرهایی همچون هایی بخار دهانش

  

  ،به شد می پایین و باال هیجان از اش وسینه آمد می

 ، گلی به رو افتخار با و گرفت را او دست رفت، البرز سمت
 : گفت

 ما سر تشپ هم شما و میرن راه تر جلو مردها آبجی،» 
 .« بیایید

 سه هر و بود کافی جمله همین هایشان یخ شدن آب برای
 گردنی پس  لبش، روی دار جان لبخند همان با آیدا. خندیدند

 :  داد ،جواب زد او به نرمی

 ! نمیشی مرد ، لبت پشت مو تا چهار با ماشینی، جوجه» 

 ... «داره داستان شدن مرد
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 به رو ،مشتاق بود دنمردش داستان گیر در علی امیر ذهن
 : پرسید ، داد تکان اطراف به را سرش البرز

  «؟ چیه شدن مرد داستان خان البرز»

  

 همان از. دوخت آیدا چشمان به را ممتدش و خیره نگاه البرز
 : گفت گلی به رو و بود دردناک سیلی مثل که نگاههایی

 .  «نخورید لیز باشه وحواستون بیایید ما سر پشت» 

 .  فشرد انگشت دو میان را علی امیر کوچک نیبی سپس

 .« بریم بیفت راه مردجوان» 

 با ، بکند نگاهی نیم حتی آیدا و گلی به وه آن بی گاه آن
 کش ـینه*سـ ، علی امیر کوتاه قدمهای با هماهنگ گامهایی

 فیلم مثل کرد آرزو قلبش ته ته از وگلی رفت باال را کوه
  ردبخو لیز پایش آبکی های فارسی

 . آید فرود البرز دستان ومیان

 *** 
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 و شد می پهن هم گاهی و  باریک گاه کوه خم و پیچ پر راه
 می صدا چرق چرق هایشان شکن یخ زیر ، زده یخ سنگهای

 سقوط گام به گام هوا دمای رفتند، می پیش چه هر و داد
 های کوهنورد که بود این گزنده سوز این حسن تنها و کرد می

 متمایز گرفتند، می کوهنوردی ژست فقط آنهایی از را واقعی
 . شد می خلوتر رفته رفته مسیر و کرد می

 گرسنه که زد می غر مدام ، هایش هن هن میان علی امیر
 به گوشی آیدا و ندارد رفتن باال برای نفسی دیگر و است
 یک با کرد، می یاری همراهش تلفن آنتن که جا هر دست
 که شد می سبب همین و فرستاد می پیامکی فرز و تر دست
 . است علی امیر مواظب که بود این اش بهانه و بماند عقب

  

 هم پای هم سکوت در یگدیگر درگیر افکارشان البرز و گلی
 اما گرفت، می پیشی البرز از گلی گاهی و رفتند می پیش
 و رساند می او به را ترخود بلند گامهایی با چابک و چست البرز
 . کرد می عبور کنارش از اعنتا بی

 : ،گفت معترض و ایستاد آیدا
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 کش ـینه*سـ نفس یه که شده تون چه دوتا بابا،شما ای» 
 گرسنه و شده خسته بچه این! درک به ؟من!میرید باال رو کوه
 .« هست هم

 اش ـینه*سـ روی دست آیدا. ایستادند دو هر البرز و گلی
 : داد ادامه خسته هایی نفس با و گذاشت

 رستوران  کشم، نمی دیگه کن، رحم جون فلور جان برز،لا» 
  «بخوریم؟ صبحونه علی بابا

 صورت روی بر حریصش نگاه و چرخید پا ی پاشنه روی البرز
 که را نگاهی سرانجام. کرد غافلگیر را او چشمان و لغزید گلی
 تر پایین قدری که گرداند بر علی امیر سمت به را داشت وزن
 . بود نشسته سنگی تخته روی آنها از

 برمی بعد و خوریم می صبحونه علی بابا رستوران ، باشه» 
 مطیع سه هر.« سخته پناگاه تا رفتن علی امیر برای.  گردیم
 باال زنان نفس نفس را کوهستانی خم و پیچ راه البرز تصمیم
 . رفتند

 ********** 
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 آبکی و کودکانه ی نقشه رسیدند علی بابا رستوران به وقتی
 بسیار را آن خودش که ای نقشه.  شد آب بر نقش آیدا

 .  دانست می ماهرانه

  گل دوستانش از جمعی میان که سحر دیدن با گلی

  کنار که برفی گلوله مثل شنفت، می تر گل و گفت می

  

 را فاتح یک رنگ چشمانش آیدا.رفت وا باشد مانده جا بخاری
 و رسید سحر به هشنگا دو آن از تر دیر البرز و گرفت خود به
 بیرون آیدا ذهن ی کیسه از فقط ها نقشه این دانست می
 . گشت می آیدا کردن اعدام برای روشی دنبال به و آید می

 ـل*میـ با و بود تر خوشحال همه از علی امیر میان این در و
 . کرد می نگاه خاست می بر بخار آن از که عدسی پاتیل به به

 پسر البرزو و آیدا گلی، دیدن با دوب آنها منتظر گویی که سحر
 جدا دوستانش جمع از بالفاصله بود، همراهشان که ای بچه
 اعتماد از پر که وسیع لبخندی با و رساند آنها به را وخود شد
 :  گفت ، بود نفس به

 .  «بینمتون می خوشحالم چقدر خیر به صبحتون سالم،» 
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 . تر قرم بی گلی سالم و بود رمق البرزبی سالم جواب

  

 در ولی  بود، متبحر آن و این به رسانی خبر در چقدر هر آیدا
 سحر شدن نزدیک با و نداشت استعدادی چندان هنرپیشگی

 : گفت تصنعی، ای خنده با وبعد کرد گم را پایش و دست ابتدا

 !« قشنگی تصادف چه جون سحر سالم» 

 در رزالب های غره چشم شر از که این برای و گفت زرا این آیدا
 دست ما کرد پنهان گلی پشت آهسته و نرم خیلی بماند امان
 . شد نصیبش آنها از دوتا یکی آخر

 اصال ، نمایش نخ آمدگویی خوش و آیدا به توجه سحربی
 به و داد اش زده ریمل های مژه به تابی و نباخت  را خودش
 . کرد نگاه را علی امیر براق چشمان و افتاده گل های گونه

 من به رو کوهنورد تیپ خوش پسر آقا این خواد ینم کسی» 
  «کنه؟ معرفی

  

 باز هم از را لبهایش ای خنده و گرفت پر و بال علی امیر غرور
 : ،گفت تیز و تند گرفت را گلی ،بازوی کرد
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 نه فوتبالیستم من. ام گلی داداش علی امیر من. سالم» 
 .«  کوهنورد

 . جاندار و عمیق سحرخندید

 آن  «سحرم هم من. تیپ خوش تبالیستوف وقتم خوش» 
 رفتارش الینفک جزء که لوندی همان با و شد البرز به رو گاه
 : ،گفت بود

 ام خسته من ولی ، برن پناگاه تا دارن تصمیم من دوستان» 
 داغ ی قهوه یک به رو من  اگر پایین، برگردم خوام می و

 زیرسرا گلی دل به غریبی ترسی.« پذیرم می حتما کنید دعوت
 هایش مردمک درنگ بی و گرفت را افکارش حجم تمام و شد
  نارضایتیش از نشان صورتش میمیک. برگشت البرز سمت به

  

 جنتلمن یک همانند سحر ی مودبانه رفتار برابر در اما داشت،
 : گفت ، کرد رفتار

 .« باشیم خدمتتون در قهوه یه میشیم، خوشحال» 

 *** 
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 بر که مال فالن و حال فالن و لسا وفالن پریروز و دیروز غم
 . نخور رفت فنا باد

  هوشید به شهر مردم است عذاب دیروز حسرت خدا به

 ، امروز که بخندید و برقصید و بپوشید ندارید و دارید چه هر
 . هست خدا کوچه هر سر

 . هست خدا ، بنویسید خود دل دیوار روی

  «موالنا» 

 ********** 

  

  

  کلکچال ، گلی

 دو همان و بخورد کوفت طعم با نیمرو کرد نمی فکر هاگ هیچ
 ! بماند جا دلش سر سنگی گلوله مثل لقمه سه

 چگونه کس هر با دانست می و بود دستی چیره سحرسخنور
 تیم مورد در علی امیر با. کند باز را صحبت و دوستی باب

  آیدا با و زد می حرف اش عالقه مورد فوتبال
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 ماشین و کار کسب از البرز با و گفت می آرایش لوازم از
 . پرسید می را گلی گلهای حال و کرد می صحبت

 هیچ که زیبایی دختر.  بود تمام چی همه گلی دید از سحر
  و زد می حرف جا به و مودب. نداشت ای افاده

  

 . کرد می گذاشتن احترام به وادار  دیگران سنجیدهاش رفتار

 لذتی هیچ هم  دیهنور ازکو حاال. نفهمید هیچ که صبحانه از
 بود مقدور که حایی تا پنهان حسادتی و ترس وبا برد نمی

 دو آن بین گاهی وحتی داشت می بر گام سحر و البرز همگام
 گامهایی با زدگی یخ علت به را کوه سرازیری و گرفت می قرار

 که جایی پیچ سر اما رفت، می پایین شده حساب و آهسته
 وا را او و گرفت سر ازپشت را یشبازو شود،آیدا می باریک راه
  کرد ایستادن به ار

 ،سرش گرفتند فاصله قدم چند آنها از سحر و البرز که همین
 : گفت و برد فرو گلی گوش بیخ را

 دوتا این پای به پا داری و گرفتی رو گازش ؟! خبرته چه» 
  این یه بلکه کشیدم نقشه همه این من ؟!میری



 
 

www.cafewriters.xyz Page 446 

  

 های نقشه به زنی می گند داری حاال ، بشه باز دوتایخشون
  «؟! من

 نقش البرز با را او ی عاشقانه رویاهای تمام آیدا، های نقشه
 حسادت بوی شدنجت به که را هایش نفس! کرد می آب بر
 : گفت و بلعید را داد می

  رو البرز و کنی دعوت رو سحر خواستی می که تو خب» 

 نمی من گفتی می من به الاقل بگذاری، شده انجام عمل توی
 بهانه هر به که آیدا.« نمیاد خوشم دختره این از من. اومدم

 این کند، بیشتر سحر و البرز با را شان فاصله کرد می سعی ای
 . ببندد محکم را هایش چکمه بند تا شد وخم ایستاد بار

 .  «کنم حذفت تونستم نمی و بودی نقشه جزء هم تو» 

 چشمان به و کرد صاف را ش کمر و رها را هایش چکمه بند
 : ،گفت شده باریک چشمان با و شد خیره گلی

  

 البرز پیش گلوت البد گفتم می شناختمت، نمی اگه» 
  «؟!کنی  می حسودی داری و گیرکرده
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 می آبدا گوش به باد اگر. شد پرتاب صخره پایین به دلش
 باد از تر سریع است، البرز گیر دلش سالهاست او که رساند
 باد دست به را آبرویش و رساند می همه گوش به را خبر این
 . داد می

 . مالیم و ظریف داد، تاب هم در را ابروهایش

 هات نقشه قاطی رو من هم بعد به این از! نگو چرند لطفا» 
 .« نکن

 اما. گرفت فاصله او از تر بلند گامهایی با و گفت را این گلی
 سحر و البرز هب نگاهش که حالی ودر رساند او به خودرا آیدا
 : گفت وار پچ پچ تر نرم لحنی با بود

 جا به رو خواهریم ی وظیفه دارم آخه. نشو دلخور من جون» 
  پولدار، بابا ، مودبی خوشگلی، این به دختر. میارم

  

 ببینتش جون فلور ؟!نکشم نقشه براش که نیست حیف
 .« میشه عاشقش

 تاببیند کرد نگاه صخره پایین به و برگرداند را هایش مردمک
  نرم سپس!  است افتاده قسمت کدام دلش
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 را او دست رساند، علی امیر به را وخود داد تکان را سرش
 . گرفت فاصله آنها ی سه هر از و فشرد مشتهایش میان

 و فارسی فیلم رویای که آن بی رسید، انتها به نوردی کوه
 . شود محقق برایش البرز ـوش*آغـ در کردن غش

 ********** 

  

 .  آهن راه میدان البرز

  

 وحاال کرد می ذوق ذوق اش خسته پاهای همانند هم افکارش
 سیروان نشدنی تمام ی ها پف خرو لطف به هم هایش گوش

 ! بود افتاده ذوق ذوق به

 روزگاری.شد خیره سقف به و جاکرد به جا سرش زیر را بالشت
 بزرگ و بود تازه برایش تعمیرگاه، باالی متری سی سوییت این
 می حس سال چندین گذشت از حاالبعد ولی. نمود می دلباز و

 . اند ترشده نزدیک هم به ها دیوار و تر کوتاه سقف کرد،

 در خواست نمی دلش و نداشت خوشی دل اش گذشته از
 . بزند قدم آن تلخ و گرفته غبار های کوچه پس کوچه
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 تخت نپایی که کرد نگاه سیروان به و خوابید پهلو به کالفه
 خرو مشغول باز نیمه دهانی با و کرده پهن را رختخوابش او
  رویی پری خواب البد و بود کردنش پف

  

 و شد می قطع هایش خرخر گاهی گـه که دید می را دلربا
 ! کرد می شروع دوباره بعد نفس چند زدو می لبخندی

 و مادر بیمار، پدر خرج مردانه که مرام با شهرستانی پسر این
 نوجوانی دوران دوست داد می را ازخودش کوچکتر راهخو سه
 . انداخت عمیق ای فاصله آنها ،میان سالها گذشت اما.بود اش

 سیروان ولی.  تجارت در موفق شد،مردی مهندس البرز
 سواد فقط که ماند باقی زاد خانه مکانیکی شاگرد یک همچنان
 نخا ایرج پی در پی های دستور وزیر داشت نوشتن و خواندن

 . گفت می چشم یک فقط

  شر از را هایش تاگوش گذاشت سرش روی را بالشت

  درنگ بی ذهنش، و دهد نجات سیروان پف خرو امواج
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 سوزی و کوه پای به درست. برد بود گذرانده که روزی به را او
 . وزید می هایش دامنه به باد همراه که

 و بدبچس کاغذ به که ای منگه مثل سحر که رفت ای لحظه به
 رهایش دمی داشت می بر اوقدم با همگام نشود، جدا آن از

 مدام وآیدا علی امیر و گلی که این از اوکالفه و.  کرد نمی
 به ورو ایستاد سنگی تخته کنار ماندند، می جا سر پشت
 : گفت سحر،

 مزاحتون دارید عجله شما اگه موندند، جا سر پشت ها بچه» 
 .« ببرید تشریف. شیم نمی

 مطمئن انتخابش برای را سحر البرز، مدام های زدن پس این
 سرش پشت که دختری دو تا رفت تر کنار قدری. کرد می تر

 : گفت ، ایستاد البرز ی شانه به شانه ، کنند عبور بودند

  

 سهمی هیچ آیدا ی نقشه توی  من کنید باور تهرانی، آقای» 
 و ای کلیشه خیلی نقشه این که گفتم بهش و نداشتم

 پذیرفتم ناچار به هم من و کرد اصرار اون ولی! اس دکانهوک
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 گفتم می بهتون رو چی همه نهایت در ولی ، کوه بیام که
  یه دنبال فقط من.  اآلن همین مثل درست

 .« ببینم دوباره رو شما تا بودم راهی

 لباس که زیبایی دختر!  فهمید نمی را دختر این های اصرار
 را زیادی عشاق توانست می قیمتش گران عطر و مارکدار های

  ؟!داشت نمی اوبر سر از دست چرا کند، خط به برایش

 و افتاد اش رفته فرو درهم ابروی دو بین عمود خط یک
 برداشت او ی کننده اغوا و سرخ لبهای از سختی رابه نگاهش

 . 

  

  می وقتی چیه، برای اصرار همه این! فهمم نمی رو شما» 

  «؟!ندارم تمایلی بینید

 موج حتی که صادقانه آنقدر. داد جواب وصاقانه خندید سحر
 . نشست البرز دل های دیوار بر آن مثبت

.  بیشتر چیزی نه و همین. میاد خوشم ازتون که این برای»
 .« کنم می هم رو تالشم تمام و بشم آشنا شما با خوام می
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 . بود جدیدی ی تجربه برایش دادن، نخ مدل این

 بر وقت بی ای وخنده شد باز تعجب اهرم اب هایش مردمک
 وامیر گلی سرش پشت آیداو آمدن با و نشست لبش روی
 . ماند تمام نیمه حرفهایشان ، علی

 یک با را سرخش لبهای و سحر و فشرد هم بر را هایش پلک
 دوان گلی و انداخت بیرون همش وبر هم در ذهن از پا تی

  آن با. نشست پلکهایش پشت و آمد دوان

  

 داند می خدا و! نداشت رنگی و آب هیچ که خورده ترک لبهای
 . بود ه کرد خفه ذهنش و دل در را آنها لمس ی وسوسه چقدر

 نمی لعاب رنگ و است معشوق روح با عاشق دل پیوند عشق
 . زیباست حالتی هر در معشوق و شناسد

 را او دیگر بار و شد می گم گلی رویای در خواست می دلش
 آسمان ی پهنه در که ابری تکه مثل ،درست در ک می دوره

 . زند می دور را آسمان و کند می گم را راهش

 و اش ساختگی های اخم را، صدایش طنین ، را نگاهش
 . را عیانش های دلخوری
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 کرد مشتی را آن و داد تاب هم در را راستش دست انگشتان
 بخت نثار لعنتی لب زیر و کوبید زبان بی خوشخواب سر بر و
  شاهد گلی اگر شاید. کرد اقبالش و

  

  کنار خودش با توانست می تر راحت نبود، شوم اتفاق آن
 . بود رسیده گلی وصال به پیش سالها شاید و بیاید

 گلی با بودن رویای رااز او موبالیش پیامک بوق تک صدای
 . کرد جدا

 خیز نیم جایش سر و کرد بدنش ستون را نجش آر سپس
  پریوش اسم دیدن با آوردو بیرون شارژ زا را شدوموبایلش

 . رفت فرو هم در قدری لبش ی گوشه

 در ولی گرفتم تماس خیلی امروز. مرام خوش عزیز سالم» 
 جلسه توی تا تهران میام دایی با فردا من. نبودی دسترس
 ذهنش در صدایی.« بخوابی خوب. بینمت می. کنیم شرکت

  پریوش های گفتن عزیزم این: »  گفت می کنان هو هو
  خواهد ساز دردسر برایت عاقبت

  بودند او پی دو هر که داد قرار پریوش کنار را سحر. «شد
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  یاخودش ؟! کرده کوالک ی شوهر بی موج دانست نمی و
 ! ندارد خبر که ایست تحفه

 بالشت روی را سرش و کرد خاموش ذهنش در را صدا
  نادر بوساک و رفت خواب به بودن گلی کنار رویای با.گذاشت

 . شد خوابهایش مهمان دم سپیده تا

 ********** 

  

  مثل پریوش های دست شدن پایین و باال با هایش مردمک
 و بود ایستاده کار میز سوی آن پریوش.وآمدبود رفت در یویو
 سی به البرز بدون که روزهایی از. گفت می هایش دلتنگی از
 پاسخ بی انهرحم بی او که هایی تلفن از.  رفت می پل سه و

 ! بود دلنگرانی آن سوغات و گذاشت می

  

  می بار چند. نداره صفایی تو بی اصفهان کن باور البرز» 

 بگذار گفت می و نداد اجازه دایی اما ، تهران بیام خواستم
  جواب که رو تلفنم کن برسه،باور اش خانواده به و باشه راحت
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 جواب بدتر ههم از!اومد می باال حلقم تا دلشوره دادی نمی
 روی از رو بقیه و بودی نوشته رو یکی انگار که بود پیامکهام

 دوره دانشگاه های بچه با پیش روز دو! کردی می کپی اون
 کردند می فکر و گرفتن می رو سراغت همشون. داشتیم همی
 از بابا نه: گفتم بهشون.... خروسا و مرغ قاطی رفتی خبر بی
 ماه شیش برای فقط رو زالبر ام دایی! نیست خبرها این

 عید برای. بده سامون سرو رو اونجا تا تهران دفتر کرده منتقل
 .« اصفهان گرده برمی

 ثانیه ذهنش در او و متصل و ریز یک. زد می حرف پریوش
  دار جان صوت ضبط این تا کرد می شماری

  

 بودبعد قرار که ای جلسه روی بر قدری بتواند و شود خاموش
 . کند تمرکز شود، برگزار ظهر از

 آن و کرد پر را لیوان و برداشت را میز روی بلوری پارچ عاقبت
 . کرد اشاره آن به ابرو و چشم با و داد هول او سمت به نرم را

 ... «بشه تازه هات نفس تا بخور» 
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 هوا و زمین میان را آن دم در پریوش و بود واضح اش طعنه
 . کرد رها تمام نیمه را هایش جمله دلخور و گرفت

 هم رو اش کلمه یه مطمئنم ؟ میدی گوش حرفهام به اصال» 
 !« نفهمیدی

 حول ذهنش و  بود پریوش به نگاهش فقط البرز. بود او با حق
 قدری را کتش آستین ، کالفه.کرد می پرواز جلسه حوش و

 :  معترض،گفت و داد نشان را اش مچی ساعت و کشید تر باال

  

 قرارداد فرمت باید دو ساعت  تا من خانوم، آبجی جان، پری» 
 .« ننوشتم صفحه یه هنوز و کارکنم ها قیمت روی و تنظیم رو

 بام از شوق و شد پرپر جمله این با پریوش ذوق تمام
 . کرد سقوط صدایش

 دستش کف.« خانوم آبجی بگی بهم نمیاد خوشم دونی می» 
 . کشید ریشش ته مالیم زبری روی بر را

 آبجی بود گفته عمد از و دانست یم  خوب را موضوع این
 . باشد او ی گسیخته افسار احساس ترمز تا خانوم
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 در و نیافت مجالی اما شد، اعتراض های جمله از پر دهانش
 : گفت کشاند، داخل به را سرش بخش منشی شد باز اتاقش

  

 و آوردن تشریف تفریشی اسم به خانومی یه تهرانی آقای» 
 .« هستند شما دوستان از میگه. ببینن رو شما تا خوان می

 ابرویش دو میان نرمی اخم و شد جمع قدری چشمانش
 باغچه هرچه اما.  بود آشنا برایش خانوادگی نام این.نشست

 باشد اسم این به متعلق راکه ای چهره زد شخم را ذهنش ی
 را تصمیش  و کرد را خودش کار کنجکاوی عاقبت و نکرد پیدا
 .  گرفت

 .«  داخل بیارن ریفشت بگید بهشون» 

 . شد داخل خرامان خرامان سحر و رفت و گفت چشمی منشی

 *** 

  

 از گودالی ،میان کوتاهش و نرم سالم و سحر دیدن با البرز
 تر سریع خیلی اما. ماند مات و خیره نگاهش و افتاد تعجب

 و سر خود بهت به پریوش، کنکاش از پر و متعجب نگاه از
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 چنین و برخاست جایش از سحر احترام به و داد سامانی
 . اوبوده منتظر که کرد وانمود

 .« درخدمتم من. بنشیند لطفا تفریشی خانوم اومدید خوش» 

 سنجاق سحر به هایش مردمک که کرد پریوش به رو سپس
 : گفت بود، شده

 دیگه ی دقیقه بیست من. ببرید تشریف فاضلی خانوم» 
 .« خدمتتون میام

 شیک خانوم این و نداشت تمایلی اصال رفتن برای پریوش
! بود بزرگ سوال عالمت یک برایش بو و عطر خوش و پوش
  و جنباند سری ریز و ناچارکوتاه  به اما

  

 : ،گفت تر صمیمی قدری تعمدی البرز رسمی لحن برخالف

 .« منتظرتم من پس عزیزم باشه» 

 باشد، آورده در تصرف به را نبرد میدان که فاتحی مثل سپس
 . شد خارج اقات از

  مقدمه، بدون سپس و بنشیند تاسحر شد منتظر البرز
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 : گفت

 نبودم، آشنا شما فامیلی با! کنید می تعقیبم کنم می حس» 
 خانومانه سحر.« افتاد نمی اتفاق مالقات این وقت هیچ وگرنه

 . آمد کش فرمش خوش لبهای و خندید نرم ،

 تعقیب به نیازی که پلیس من نه و هستید مجرم شما نه» 
 تا دادید اجازه اینکه و دیروز بابت اومدم امروز من. باشه
  و کنم تشکر باشم همراهتون کوه پایین

  

 فرصت بهم که ی دقیقه بیست ی اندازه به رو  تالشم آخرین
 بهتون کنید رد رو ام دوستی پیشنهاد امروز اگه. بکنم دادید
 .« بیینید نمی هم رو من ی سایه دیگه که میدم قول

  «اس؟ دیگه ی نقشه یه هم این» 

 های چتری و قبل از تر عمیق بار این و خندید بازهم سحر
 . افتاد صورتش روی به و کرد فرار شال زیر از بلوندش

 اسم فقط جون آیدا این از پیش. نیست کار در ای نقشه» 
 شرکت رو هفته اول روز دو که این و بود گفته رو شرکتتون
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 همین به و کردم نت توی ساده سرچ یه هم من. هستید
 .« کردم پیدا رو شما راحتی

 کرد مرددش دختر این سنجی نکته و ،صداقت بودن تکلف بی
  و رفت پش قدم چند تردید وادی میان و

  

 لبخندی با و زد دریا به دل عاقبت و برگشت عقب به گام چند
 . داد جواب نرم

 فکر و گیزهانبر  تحسین ، باشه همراه نفس عزت با که تالشی» 
 پیش مشکلی نباشه دوستی این توی توقعی اگه ، کنم می

 .« نمیاد

 . ایستاد روبرویش و برخاست جایش از و خندید فاتحانه سحر

 صادر مجوز که حاال. اومدی خوش من دوستانم ی دایره به» 
.  بزنیم گپ هم با گاهی تا گیرم می تماس باهاتون شد

 .« بشیم جمع هم دور دیگه دوستان با هم وقتها بعضی

 کیف سحر. برخاست تکلفش بی رفتار و او احترام به البرز
 روی را بود ست هایش چکمه و پالتو با که را رنگش طوسی
 : پرسید هایش جمله ادامه در کردو سوار دوشش
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 و کنم صدا رو اسمتون که مجازم هستیم، دوست که حاال» 
  «بگم؟ بهتون رو نظرم

 . کرد صادر صدا بی را وزمج البرز ممتد سکوت

 بهت تعمیرگاه کار لباس از بیشتر خیلی شلوار و کت انصافا» 
 .« خداحافظ فعال. بینمت می.میاد

 خمیازه مثل درست. افتاد خنده به سماجت همه این از البرز
 . آید می سراغت به که وقتی بی ی

 که بود ،خوشحال رفت می پایین آسانسور از وقتی سحر
 . است برداشته را قدم اولین

 ********** 

  

  آذرماه آهن راه میدان گلی
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 های حفره میان گاه و تراست بلند صدایی هر از سکوت پژواک
 بپیچد وپایش دست به پشیمانی اگر و نشیند می ذهن خالی
 . است نور علی نور دیگر که

 های التماس به که این از پشیمان. بود پشیمان هم گلی
 و سپرد او ی گوجه کته عید و وعد به دل و داد گوش آیدا
 بنفشه ی خانه به خان ایرج و فلور خاله و علی امیر همراه
 . بود نرفته

 استیل های مبل میان از ،کالفه اش گردی خانه سفر در
 را یخچال در هدف بی و رفت آشپزخانه به و کرد عبور پذیرایی

.  بود خودش خواب اتاق اش بعدی مقصد کردو بسته بازو
 زیر از را خاطراتش دفتر و نشست زمین روی تختش ارکن

 . کرد نوشتن به شروع و آورد بیرون تخت

  

 مثبت آمیزاد: »است زبانش ورد جمله این همیشه الی عمه
 .« بخورد رقم هم مثبتی اتفاقات برایت تا بزن حرف و کن فکر
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 و کردم فکر البرز زندگی به سحر آمدن ترس مورد در آنقدر من
 مثل سحر تا کرد پچ پچ گوشم زیر آن مورد در فمحرا ذهن
 ! شد سبز البرز زندگی وسط قارچ

 : گفت می «شناس وظیفه نگار خبر»  آیدا

 دریافت محض به و ندارد خبری آنها ی گفتگو محتوای از»
 . «گذارد می جریان در هم را من بیشتر اطالعات

 این مثل درست. آمد می درد به دلم و گفت می هارا این آیدا
 و داشت روزگارزبان کاش ای. باشد زده نیش را آن زنبوری که
  ؟!دارد ناسازگاری سر من با چرا که گفت می

  

 یک ی کله و سر ، من عاشقی روزگار واگیر هاگیر این توی
 صبح فروغ مامان را مطلب این!  شده پیدا هم خواستگار

 و گفت وار پچ پچ ، زدیم می حرف هم با تلفنی وقتی
 حرفهایش انتهای البته. کرد می شره صدایش از الیخوشح
 در محمود بابا تحقیقات تا که کرد اضافه هم را مطلب این
  موضوع نرسد نتیجه به مربوطه خواستگار مورد

 . ماند می مسکوت همچنان
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 هر خوشبختی کند می تصور و است سنتی زن فروغم مامان
 به ییهاتن معتقدم من ولی. است ازدواج در پسری و دختر
 گیر دیگر جایی دلت اگر و است غلط ازدواج یک از بهتر مراتب
 خیانتی نکنی، بیرون دلت از را معشوق که زمانی تا باشد،
 . است آشکار

  

 اعماق از هراسان حیاط در زنگ جیرنگ جیرنگ صدای با گلی
 به را آن.  بست را خاطراتش دفتر فرز تر و آمد بیرون ذهنش

 آیدا صدای رفت خانه بازکن در سمت به و داد هول تخت زیر
 : داد پر را افکارش تمام پیچیدو گوشی در

ردم صاحبخونه»   آماده گوجه کته. کن باز رو ،در سرما از م 
 .« *** اس

 خانه آشپز میز روی بر تاالپی  را گوجه کته ی قابلمه آیدا
 صندلی روی و کرد گلوله توپی مثل هم را چادرش و کوبید
 : گفت هیجان از پر و تاشگذ دستش کنار

  گفت و گپ یه با قرار که امروز ی ویژه غذای از هم این» 

 . «بشه جان  نوش خواهرانه
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 قابلمه ،در گذاشت ها بشقاب درون را ها چنگال و قاشق گلی
 به را قابلمه سپس. کرد پر مفصل را وبشقابش داشت بر را

 ای اشاره او های التماس به اینکه بدون داد،و هول آیدا سمت
 : گفت بکند،

 به که رو غرولند همه این ارزش و باشه خوشمزه کنه خدا» 
 رو اون که شد دلخور کلی بنفشه.! باشه داشته خریدم جون
 سیامک گفت می.  نرفتم شام برای و فروختم گوجه کته به
 شد زشت که زد غر کلی هم فروغ مامان و شده دلخور هم

 ...  «ِبل و ِال و نیومدی

 محزون لحنی با و کرد رها بشقاب داخل را برنج از پر قاشق
 :  داد ادامه

 بوی و خونه شلوغی برای. شده تنگ بابام و مامان برای دلم» 
 برگردن و بشه ثابت بنفشه وضعیت کنه خدا. مامانم غذاهای
 . «خونه
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 آن که درحالی و برداشت کلمی پر ترشی ی کاسه داخل از آیدا
 : گفت بریده، بریده جوید می ـل*میـ با را

 از اول ودسته یونیک خبر تا چند. خیال بی رو غصه و غم» 
 .« آوردم برات البرز و سحر

 جایی لقمه. ایستاد حرکت از هایش پلک کوتاه دمی برای
 و داد فرو را آن سختی به و کرد گیر اش مری گلوو میان
 و تند که هایی قاشق پشت را دلش پاچگی دست کرد سعی
 بجود، را آنها که آن بی و برد می فرو دهانش داخل زده شتاب
 . کند پنهان داد، می قورت

 . ندارم ای عالقه دیگران خصوصی روابط به که دونی می» 

 . «شه می شاکی جور بد بفهمه البرز نکن، کنجکاوی هم تو

  

. بشه خصوصی که نرسیده جایی به روابطشون هنوز ، بابا نه» 
 باش مطمئن.  اند ایمومع دوست فعال گفت می سحر

 من خصوصیش ،جاهای برسه که اونجاها به روابطشون
 .« ببینم رو چیزی که نیستم
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 لب زیر حیایی بی. ریخت پایین هوری و لرزید ناگهان دلش
 آیدا.داد فرو جویده نه بیشتری حرص با را بعدی قاشق و گفت

 : گفت ، شد خم میز روی بر قدری خاص هیجانی با

 هفته همین آخر برای رو البرز و من سحر شه می باورت» 
 اس دوستانه همی دوره یه گفت می البته. پارتی کرده دعوت

 بچه این آخه. نشه ریا تا گفته جوری این کنم فکر من اما
 از. دیگه حرفهاس جور این و پارتی هاشون مهمونی پولدارها
  و میاد دیجی که هایی همون

  

 و کرده صحبت هم البرز با.  ...دیگه دیگه و داره نور ـص*رقـ
 .« گرفته هم رو اون موافقت

 : کرد زمزمه لب زیر رمق بی ولی آهسته و آمد بر نهادش از آه

 ... «بگذره خوش» 

 .  داد تاب هایش جمله همانند را قاشقش آیدا

 و اومدیم دنیا به روز یه توی جون گلی و من گفتم سحر به» 
 .«  برم جایی ناو بدون محاله و خواهریم تا دو مثل
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 که خوابد نمی جایی دانست می و شناخت می خوب را آیدا
 انجام کاری است محال نباشد منفعتش وتا برود آب زیرش
 . کرد رها بشقاب داخل را قاشق شدو افروخته بر. دهد

  

 که کرد گیر کجا کارت دوباره ؟ گفتی رو حرف این چی برای» 
 .« نمیام جایی من. آچارفرانسه شدم من

 تو بدون من! نگفتم که دروغ میشی؟ آتیشی چرا بابا ای» 
 به چسبه می البد که البرز. گذره نمی خوش بهم مهمونی هیچ
 کار این حتما سحر نکنه رو کار این هم البرز اگه حاال.  سحر
 دق غریب تنها و تک من جمع اون توی کن فکر. کنه می رو

 بابات ثانی در ؟!کنم پچ پچ کی گوش زیر من نباشی تو. میارم
 قرص دلش ی گوشه چهار میاد باهامون البرز بدونه اگه هم
 بیا. نیار نه هم تو من، جون. نمیاره نه مطمئنم و شه می
 روزگارمون شاید بخوریم فری یه پولدارها جماعت توی بریم
 .«  خورد فر هم
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 افکارش دور به پیچک مثل البرز با همراهی و رفتن وسوسه
 پایین اش موضع از و کرد مبازره آن با نهختاسرس اما. پیچید
 . نیامد

 روی از آیدا.« برم جایی دعوت بدون محال که دونی می» 
 از را او و شد خم رفت گلی سمت به و برخاست اش صندلی
 و محکم را او های گونه بار چند و کشید ـوش*آغـ در پشت

 . آبداربوسید

 سحر بده قول. شناسم می رو گندت اخالق این باشه باشه» 
 .« بریم تایی سه بیا نیارو نه من جون.  کنی قبول زد زنگ

 تماس سحر اگر اما. بود بیزار برود جایی سری صدقه که این از
 سکوتی. کرد تامل قدری. کرد می فرق کمی موضوع گرفت می

 : گفت سپس و نفس چند قدر به کوتاه

  

 یم  فکر درموردش کرد، دعوت و زد زنگ سحر اگه باشه» 
 .« کنم

 به را بحث و برگشت جایش سر به و راحت خیالش آیدا
 نمایش خانوادگی ی شبکه در که کشاند طرفداری پر سریال
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 و البرز ی ـطه رابـ درگیر ذهنش تمام گلی اما.. شد می داده
 می در نمایش به برایش دو آن بین که ماجراهایی و بود سحر
 . آمد

 ********** 

  

  ماه آدر آهن راه البرزمیدان

  

 سر اش واسوس با رنگها بود، شده دلش بند خاصی دلواپسی
 میان! نشست نمی دلش به رنگی هیچ و داشتند جنگ

 . زد چرخی کمد ی آویخته های پیراهن

 و آبی پیراهن و گذشت دستش زیر از ای چهارخانه پیراهن
 این از مستاصل عاقبت... طور همین هم رنگی خاکستری
 هایش لباس انبوه میان از سفیدی نپیراه ، بالتکلیفی
 .  کرد ِست گردی یقه رنگ طوسی پلیوری را آن و کرد انتخاب

  وسواس تاصدای شد سبب روشن رنگهای میان هماهنگی
 . شود خاموش ذهنش ی گونه
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 را هایش پلک و ایستاد تختش کنار قدی ی آینه روبروی
  موهای و مورب چشمان آن با.کرد تجسم را گلی و بست
 . بود بـرده ارث به فروغ خاله از که شمیابری

  

 هر در که بود شده ای خفته آتشفشانی همچون دلش
 اشتیاقی، جنس از هایی گدازه ناجوانمردانه گلی، با دیدارش

 روزی از کردو می پرتاب بیرون به را خواستن و عشق با توأم
 پیش دلش دست و کند فوران آتشفشان این که ترسید می
 . شود رو همه

  این که نافرمانش و سرکش دل با دانست نمی

 گلی از بیشتر چه هر ؟!کند چه دوید، می گلی پی روزهامدام
 و بیشتر اش عطش بیابان در ای تشنه مثل گریخت می

 . شد می بیشتر

 تمام نهایتأ و کند، تسخیر را او دل تا کرد تالش سالها پریوش
  جایگاهی در را او تا شد باعث بود کرده او خرج که مهربانی

 . بنشاند آیدا کنار

 . آورد خاطر به را او ی زنانه و ظریف های لوندی سحرو
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  دوست یک از برایش یقینا و بود مشخص هم او تکلیف

  

 تکلیف و آمد می آسمان از دستی کاش ای.  رفت نمی فراتر
 . کرد می روشن ، بود گلی بنده که را اش وامانده دل

 کننده مشمئز های خنده. رفت نادر پی گردش زه*ـر*هـ ذهن
 آهسته لب ریز. شد مچاله افکارش و آورد یاد به را اش
  «آشغال تو به لعنت: »گفت

 ایستادی آینه جلوی بسته چشم با چرا ؟! کاریه چه مادر وا» 
  «؟!زنی می حرف خودت با و

  

 ذهنش سوی آن به و داد پر  را نادر کابوس مادرش صدای   ٌ
 بر و گشود را سنگینش های پلک ، عمیق نفسی با.کرد پرتاب
 آن بی.  برگشت مادرش سمت به و چرخید پا ی پاشنه روی
 : پرسید بدهد، جواب را او سوال که

  «شد؟ آماده آیدا جون فلور» 
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 چین دامن به هم قری و داد چشمانش به تابی خانوم فلور
 .  دارش

 خانوم فلور.«  گلی پیش رفته هم اآلن. وقته خیلی مادر آره» 
 را البرز اتاق در و انداخت سرش پشت به نگاهی و گفت را این

 پاورچین سپس.  نرسد خان ایرج گوش به صدایش تا بست
 : پرسید وار پچ پچ و شد تر نزدیک او به

 خبری نشسته بابات پای زیر که زنه این از جان البرز میگم» 
  برم قربونت ؟ کنی پیداش تونستی ؟ نشده

 توی بگذار بچه یه و بشه دیر ترسم می در،ام بجنبمون دست
 .  «بشیم گرفتارش قیامت تا و دامنش

 سامانی و سر بی همین اش زندگی های سامنی سرو بی میان
 میان که افتاد چهاری در سه عکس یاد به! داشت کم را

 . بود کرده پیدا را آن تعمیرگاه خرید  فاکتورهای

  

 : گفت ، بکند ای اشاره عکس به که آن بی جنباندو کوتاه سری

 حلش من  رو موضوع این شد قرار نباش نگران جون، فلور» 
 .« کنم
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 دست پر با آمدو بیرون اش ـینه*سـ از سنگینی آه خانوم فلور
 . کرد صاف را البرز پیراهن ی یقه

 دیرتون برو. راحت خیالم باشی که تو. برم قربونت باشه» 
 باشه، دخترها هب حواست. بگذره خوش بهتون الهی ، نشه

 سر رفتی. بیاد هم گلی تا داد اجازه تو اعتبار به خان محمود
 .« نمونه تنها جا این بیاد بگو هم علی و امیر به راهت

 سکوت همراه خانوم فلور و شد برقرار شان بین کوتاه سکوتی
 : گفت هایش، صحبت ی ادامه و کرد مزه مزه هم را حرفهایش

  

 کرد می رو سحر تعریف خیلی آیدا. مبر  باالت و قد و قربون» 
 دید با خدا رو تو. دار خانواده هم و خوشگل هم گفت می و

 های ستاره شاید دیدی چه رو خدا. کن نگاه بهش خریدار
 .  «شد جفت هم با بختتون

 خم گاه آن. کرد پنهان تلخی لبخند پست را هایش حسرت
 شعدسا روی را آن و برداشت تخت روی از را پالتوش و شد
 که بود نرسیده اتاق از بیرون به هایش قدم هنوز و کرد سوار

 . برگشت مادرش صدای با
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 فردا دونم می. تعمیرگاه باالی سوییت نرو امشب البرزجان» 
 رو این و باشی داشته برنامه خودت برای شاید و اس جمعه
 فردا ولی.  بچرخی زیاد فامیل توی نداری دوست دونم می هم
 یه بابات خاطر به و شدیم دعوت اکرمت عمه ی خونه ناهار
 . «برو و بیا سری

  

 یک مثل اکرم عمه. شد درهم مچاله کاغذی مثل اش چهره
 پرسید می زندگیش های خصوصی تمام از کشته کار ی بازجو

 . بود آنها تمام به دادن جواب به موظف او و

 . جنباند سری اکراه با

 برمی هم زود و میام دیر میگم دارم اآلن از ولی. میام باشه» 
 .  «گردم

 خدا یک اش جمله انتهای.  نایستاد دیگر و گفت را این
 . شد  خارج اتاق از و چسباند حافظی

 ********** 

  

  آهن راه میدان گلی
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 شیرین ای دلهره. کرد می رو زیر را دلش نابی ی دلشوره
 .  بازی تاب همانند

 می شوت مانسآ سمت به و گیری می اوج که لحظه همان
 به که وقتی ریزد، می فرو غریبی شادی همراه دلت و شوی
 . شوی می سرازیر پایین

 و کت البد. کرد تجسم را البرز مشتاقانه و بست را چشمانش
 شانه باال به رو را براقش مشکی موهای و پوشید می شلوار
 را پدرش ی چهره جذابیت رحمانه بی قدر این کاش ای. زد می
 خود با لب زیر و خورد چین لبش ی گوشه.برد نمی ارث به

 : گفت

 اون ی ستاره با بختش ی ستاره که هرکی حال به خوش» 
 .« شه می جفت

 باز سختی رابه آنها و بود چسبیده هایش پلک به البرز خیال
  برای و برخاست تخت روی از سپس ، کرد
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 دوستانه دورهمی یک برای. کرد برانداز را خودش بار آخرین
 گزینه بهترین رنگ یاسی اسکی یقه بافت پلیور و جین شلوار
 . بود

 و بافت دقت با را آن و ریخت چپش ی شانه بروی را موهایش
 به هم دستی و بست محکم مشکی کش با را آن انتهای

 رنگی کم صورتی رژلب.  شود مرتب تا کشید ابروهایش
 شآرایش ی مرحله آخرین مختصر، ریملی و نشاند لبش برروی
 ... هیچ دیگر و همین. بود

 حمامی و کرد استفاده را اش عالقه مورد عطر دلباز و دست اما
  ی کرشمه و ناز پر صدای با و انداخت راه عطر از

 سمت به و برداشت اش دستی آینه از را نگاهش آنی به آیدا
 ی آستانه در کمر به دست مانکن یک همانند که برگشت او
 . بود ایستاده اتاق در

   «چطوره؟ لباسم گلی» 

  

 می برق طال  مثل اش پارچه که ماکسی لباس و آیدا دیدن با
 آستین و بود کره قیچی باز دل و دست را آن ی یقه وخیاط زد
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!. ماند باز نیمه تعجب از ،دهانش بود برداشته هم را هایش
 تا بجوید را جمالتش کرد سعی و داد قورت را دهانش آب

 . باشد هنداشت ای کنایه و گوشه

  تامل سپس.«  شدی ماه مثل باشه مبارکت جان آیدا» 
 :  داد ادامه و کرد کوتاهی

 دوستانه همی دور یه که گفت و زدم حرف سحر با من ولی»
 برای پلکت پشت طالیی سایه این و لباس این کنم فکر و اس
 .«  باشه سنگین خیلی دوستانه همی دور یه

 قرو با و شد داخل و داد کمرش به قری و کرد کجی دهن آیدا
 مثل و و آورد بیرون گرد ای آینه اش طالیی کیف از قنبیله
  می آینه در که برفی سفید نامادری

  

 دستی  کند، تایید را اش زیبایی آینه تا بود منتظر و نگرست
 : پرسید و کشید قرمزش رژلب به

  «شدم؟ خوشگل نظرت به» 

  با و ایستاد روبرویش.  نداشت همتا لباسی بد در آیدا
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 مرز تا کمی فقط که کرد اشاره بازش ی یقه به ابرو و چشم
 . داشت راه ممنوعه جاهای

  «؟ دیده رو لباست گیره، سخت کم یه البرز» 

 روی پریشان به که درحالی و. انداخت باال را هایش شانه آیدا
 : گفت ، کشید می دست اش شانه

 مهمونی خود تا نیست هم قرار و ندیده رو لباسم هنوز البرز» 
 رو من ها پیرزن این مثل اینکه جای به توهم. ببینه چیزی
 البرز اآلن. بریم کن عوض رو لباست زود کنی نصیحت مدام
 . «میاد

  

 کوتاه است محال دانست می و شناخت می را البرز غیرت
 . بیاید

 خم سپس. بیاندازد باال را هایش شانه تا بود او نوبت حاال
 ل شا و پوشید را آن و برداشت تخت روی از را یشپالتو و شد

 : انداخت،گفت سرش روی هم رنگی شیری

 .  «بریم ام آماده من» 
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 را باوزیش ومتعجب داد پریشانش موهای به تابی آیدا
 . گرفت

 آبروی و مهمونی بیای شلوار بلوز با خوای می نکنه ببینم» 
 تو بابا. یککنپی نه پارتی بریم قرار ؟! ببری رو البرز و مان
  «هستی؟ کی دیگه

  از پر دهانش. برآشفت را او آیدا آمیز توهین لحن

  علی امیر اما. بدهد را آیدا جواب تا شد ناب های جمله

  

 داخل به را سرش و کرد باز را گلی اتاق باز نیمه در شتابان با
 . کشاند

 توی کوچه سر گفت و زد زنگ البرزخان...  آبجی ، آبجی» 
 ایرج با فلور خاله ی خونه میرم هم من. منتظرتونه ماشین
 .« بیای تا مونم می بیدار. کنم تماشا فوتبال خان

  و مانتو که حالی در و کرد باریک چشمی پشت آیدا

 لحنی با لب زیر داشت، برمی تخت روی از را اش روسری
 ... «پیت ،در اوزگل: »  گفت آزاردهنده،
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 می  امواج درگیر که آبی مثل درست. شد آشفته گلی
 بازی لج ،جای منطق. بود شده بزرگ زیادی کردن قهر برای.شود

 برداشت را بود آورده گلفروشی از که را گلی سبد.  گرفت را
  و پوشید را اش سرخابی پالتوی ،سپس

  

 مخفی آرامش ظاهر پشت را استرسهایش و ها دلخوری تمام
 . کرد

 ********** 

 @ 

 صندلی در رفتن فرو و نشستن با قلبش های تپش هرچند
  عقب

  طرز به البرز عطر از مشامش اما ، گرفت سامان البرز ماشن

  می خالی و پر ممتد و مدام حفاری حال در چاه مثل عجیبی

 ! شد

  میدان ی ها رو پیاده به و کرد تر نزدیک پنجره به را سرش
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 پوست زمان، گذر در که قطوری درختان به. شد خیره ولیعصر
  به.بود کرده پوسته وپوسته شکن و چین پر را نتنشا

  شان پوش باال های یقه در افتاده فرو سرهای با که عابرانی

 به را پاهایشان و داشتند می بر قدم زده شتاب و تند چنان
 کسی گویی که کوبیدند می زمین به چسبیده خشک برگهای

  در

  را سرد زمستانی نوید که سوزی از هم شاید! آنهاست تعقب

 . کردند می فرار داد می

  نگاههای ی متوجه و بود عابرینش هاو خیابان در غرق گلی

  دزدکی را او از کوچکی سهم بار هر که نشد البرز بیگاه و گاه

 میدان در البرز دل. داشت می بر ماشین جلوی ی آینه از
  ،بی عقلش منطقی های نباید و باید از فارغ گلی، مغناطیسی

 که دل به رحمانه بی عقل. شد می کشیده او سمت به دفاع
  بیرق

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 483 

 این از خسته او و زد می نهیب بود برافراشته خواستن
  کشمش

  داد قورت به سنگین هایی نفس با را تنگش خلق سرانجام، بی

  ستمش به کاغذی دستمال و چرخاند آیدا سمت به را سرش و

 :  گفت آمرانه، اما آرام و گرفت

 .« کن پاکش» 

 حواس بی و گیج و چرخاند البرز سمت به سرش فورا اآید
 : پرسید

  «کنم؟ پاک رو چی» 

 .  گذاشت آیدا ی زانو برروی را دستمال البرز

 .« کن پاک رو لبت رژ گفتم» 

 دستمال حرص با بار چند و گفت لب زیر چشمی رغبت بی آیدا
 باقی لبش روی بر رژلب پای رد اما ، کشید لبهایش روی را

 : کرد کج البرز سمت به را سرش سپس. ماند

  «؟ ...داداش آقا شد خوب» 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 484 

 نگاهی نیم و گرفت نادیده را او صدای در خوابیده حرص البرز
  به همچنان های مردمک که درحالی و انداخت او به

 :  گفت خونسردی، با بود روبرو

 این آیدا.« کن پاک هم رو چشمت پشت طالیی سایه اون» 
 و چرخاند حدقه در را هایش مردمک سرتق و نیامد کوتاه بار

 . چرخاند پنجره سمت به را سرش

 همرنگ چشمم پشت سایه.  بیا کوتاه جون فلور جان،» 
  لباسمه

 .« شه می هفت هچل ام قیافه کنم پاکش اگه

 : تردید،گفت با کوتاه تاملی از بعد آیدا لباس رنگ درگیر البرز

 به دیشب که یدیپوش رو طالیی ماکسی همون که نگو آیدا
  فلور

  «داشت؟ بازی ی یقه و دادی می نشون جون

  

 جواب تدافعی حالتی با و افتاد آیدا های جمله جان به ترس
 : داد
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 .«  خوشگله خیلی گفت هم جون فلور کجاست؟ ایرادش خب» 

 . باشد افتاده جانش به صاعقه که ابری مثل غرید

  «؟!نپوش نیست مناسب لباس این نگفتم بهت» 

  البرز ی جمله این.  داد قورت دهانش آب همراه را ترس آیدا

  زیر هایش جمله. بود نگرفته جدی را آن اما داشت خاطر به را

:  داد جواب تر نرم لحنی با و شد بریده بریده هایش من من
 .« راحت خیالت کردم جمع کم یه را اش یقه»

  تیر اییاژده همانند البرز بینی های حفره از خشم های شعله

  و شد بزرگتر قدری اش بینی های پره و کشید تنوره ، خورده

 : گفت کند، کنترل را عصبانیتش کرد می سعی که درحالی

 حلقه های آستین! باشی کرده درست را اش یقه که گیرم»
  ایش

  «پوشیدی؟ لباست زیر ضخیم پلیور یه نکنه ؟ کردی چیکار را

 تا و تک از را خودش اما بود آورده کم رسما آیدا
 .  داد تکان باال به رو را هایش شانه.نیانداخت
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 که حاال.  رسیم می االن.  نده گیر من جان. البرز... اه» 
 .  «کرد شه نمی کاریش و پوشیدم

 حرکتی با و افتاد قل قل به دم در و آمد جوش به خونش
  عصبی

 و شد متوقف خیابان ی گوشه زدو راهنما راست سمت به
  پایینمی و باال صفحه روی ر مدام را انگشتش هک درحالی

 : ،گفت کرد

  می اسنپ یه اآلن همین کردو کاری یه میشه نباشو نگران» 

 لبسی چ کجا بگیری یاد تا خونه گردیی می بر و گیرم
 . «بپوشی

  

  در تا داد ترجیح و چرخید می دو آن بین گلی مضطرب نگاه

  را البرز کار این آیدا دونکن دخالتی ندارد ربطی او به که کاری

 سمت به را سرش پوزخندی با و دانست گرفتن چشم زهر
 :  گفت و چرخاند پنجره

 .« شه نمی بار هزار که بار یه حاال ببخشید که گفتم"
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  تماس اسنپ ی راننده که کرد باور وقتی را البرز قاطعیت آیدا

  نیاورد تاب دیگر آیدا.است ایستاده کجا که گفت و گرفت

 . 

  دیده بسیار تدارک و کرد می شماری لحظه مهمانی این برای

 البرز به رو بود اشک های حلقه از لبریز که چشمانی با.  بود
 . شد

 ...  «خدا تورو داداش» 

 پارک تر جلو کم یه و رنگ سفید ی پژوه یه ماشین» 
 .« بشی سوار تا کنم می صبر.کرده

  را در حرص با دباری می ریز یک چشمانش که حالی در آیدا

 : گفت گلی، به رو شدن پیاده از پیش و کرد باز

 .« بگذرنه خوش بره تنهایی داداش آق شو پیاده گلی» 

  در ماندن و رفتن بین دلی دو و شک پراز و واج و هاج گلی

  شد باز نیمه تا فقط در اما برود، آیدا همراه تا بازکرد را ماشین

   دررا دوباره تا کرد وادار را او البرز ی گونه فریاد صدای
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 . ببند

  «؟!...میری کجا تو» 

 . افتاد لکنت به زبانش و شد پاره دلش بند» 

 . «خونه گردم برمی آیدا با» 

  

  بود نشده گلی اسپرت تیپ ی متوجه عجله، خاطر به که البرز

  می حریف هایی همان از خشم پر نگاهی با و کشید ،گردن

 : پرسید طلبد،

  که کردی تنت باز یقه طالیی لباس آیدا مثل تو نهنک ببینم» 

 . انداخت باال سری. گلی «مونده؟ جا خیاط دست هاش آستین

.« نیست باز هم اش یقه شیدم پو شلوار بلوز... خدا به نه» 
 . کشید پر گلی سوی به زنان پر پر دلش خشم، همه آن میان

 :  گفت و داد قورت را وقتش بی لبخند

 .« سرجات بشین پس خب» 

 . گفت قاطعانه و چرخاند آیدا سمت به را سرش سپس
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 .. «اومدی خوش.  میدی پیام خونه رسیدی» 

 ی لقمه آخرین و کرد پاک را اشکهایش دست پشت با آیدا
  که کوبید هم به محکم چنان را در و داد قورت را اش بغض

 ! افتاد لرزه به ماشین اسکلت ستون چهار

  قدم با ونگاهش بود آخته شمشیرش هنوز که  حالی در البرز

 : گفت ،آهسته بود همراه آیدا ی زده شتاب های

 .« بشین جلو بیا گلی» 

  و دست میان هم را دلش سقوط بود کم دلش بنده شدن پاره

 خدا از اما بود، آیدا پی حواسش که چند هر.دید پایش
  خواسته

 . بود گفته او که کرد همان و کرد بسنده چشمی به

 ********** 
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 خشک برگهای ـص*رقـ حتی. دید نمی را شهر پاییز گلی
 سو آن و سو این به تاب و پیچ پر باد دامن در که را پاییزی

 . رفتند می

 گلی تا شد سبب صندلی یک ی فاصله به هم آن البرز حضور
 اول دقایق همان هم را اش بارانی چشمان و آیدا زود خیلی

  چرا که کند رکف این به مدام کندو فراموش

  و پیچ کشان هورا و! است مالحظه بی قدر این البرز عطر

 و شود می داخل اش بینی های حفره از کمال و تمام خوران تا
 ! چسبد می آن های پرز به دودستی هم بعد

 اما بود ناراحت آیدا نبودن از هرچند نداشت تعارف که دلش با
 همراه تا نداد ازهجا البرز ،وقتی کرد پرواز دلش مرغ خوشی از

 . برود آیدا

  

 در و گرفت نیک فال به را آن و داشت اعتقاد ها نشانه به
 البرز عطر در بود، ماشین پنجره سمت به سرش که حالی
 . شد شناور
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 چشم ی گوشه از و شد متوقف قرمز چراغ دومین پشت البرز
  اش خواستنی ممنوعه سیب به نگاهی نیم

  را خودش رفته، فرو رنگش ابیسرخ پالتوی در که انداخت
 می نگاه بیرون به پنجره قاب از و بود چسبانده در به کامال
 و چرخاند روبرو به را سرش و داد قورت را نفسهایش. . کرد

 : گفت نرم، و آهسته

  در به چسبیدی و ترسیدی چرا تو کردم دعوا رو آیدا» 

  «؟

 تاب اش خورده گره هم  در افکار تارهای میان چنان گلی
 بی و گیج و بود نشده البرز سوال ی متوجه که بود خورده
 کوتاهی به ای لحظه برای و چرخید او سمت به سرش حواس
 جفت هم در مردمکهایشان گذرد می باغچه دل از که نسیمی

 . شد

 و برگرداند سرعت به را سرش خواستن تاب و تب از پر البرز
 را ها عدد ملتا با که شد خیره قرمز چراغ شمار ثانیه به

 . کرد می طی معکوس
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 در به چسبیدی و ترسیدی چرا تو کردم دعوا رو آیدا گفتم» 
  «؟!ماشین

 گم را پایش و دست تا شد علتی همین و بود گیرشده غافل
 لحنی. داشت دیرینه آشنایی مخملی و نرم لحن این با. . کند
 جا جابه قدری! کند نوازش چگونه دانست می لمس بی که

 برای فرصتی تا فشرد هم برروی آنها و کرد تر را یشهالب شدو
 دیگری نقش در سپس. باشد داشته هایش جمله کردن پیدا
 . گفت شاخداری دورغ رفت فرو

  

 اون بدون  خونه، برگردم آیدا با تا دادی می  اجازه کاش ای» 
 ...  «گذره نمی خوش بهم اصال

 شد بدش حال تاب باز ابروهایش خم و شد مچاله البرز دل
 . بدهد را جوابش منطقی کرد سعی ولی

 از.گذشت خوش بهت شاید. نکن قضاوت نیفتاده اتفاقی تا» 
. خونه برگردی آیدا اشتباه خاطر به نداشت دلیل گذشته اون
 و کرده دعوت هم رو تو گفت کردم می صحبت که سحر با
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 تا بود گلی نوبت حاال.« نباشید جفتون هر که نیست قشنگ
 .  شود مچاله باطله کاغذ مثل دلش

 ش مخالفت علت پس.  زد پوزخندی خودش خیالی خوش به
 را رویش. نداشت ها نشانه به ربطی و بود ساده دلیل همین

 :  داد جواب قنبیله قرو بی و تلخ و برگرداند

  

 انصاف و بود کرده ریزی برنامه خیلی مهمونی این برای آیدا» 
 براش راه سر تونستیم می. بگیری سخت بهش قدر این نبود
 مانتوش و کنه بهونه رو سرما اصال یا. بگیریم مناسب لباس

 .« نیاره در رو

 و خالصشود نشدنی تمام ترافیک شر از تا گرفت سبقت البرز
 :  داد جواب

  این توی نداریم فرصت و کردیم دیر خیلی هم اآلن همین» 
 که همین.شناسم می من رو آیدا ثانی در. خرید بریم ترافیک

 و کرد می روبهونه گرما گذشت می مهمونی از دقیقه چند
 تنش رو لباس اون بودم گفته بهش. آورد می در رو مانتوش

 . نیست ای گله جای پس. نکنه
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 نمی تکون من کنار از مهمونی توی باشه حواست هم تو
 .«  خوری

 : گفت نمی اگر بود زیبایی دستوری ی جمله

  

.« باشم مواظبت که کرده رو سفارشت خیلی فروغ خاله» 
 سر بر یکی تا ، داد می دستش به چماقی یکی آمد نمی بدش
  روزگاری بیاورد یادش تا البرز، سر بر هم یکی و بکوبد دلش
 ی جمله. بود  خورده گره هم به شان وجان بود او گلی مریم

 حتی رسیدن هنگام تا و گذاشت جواب بی را اش دستوری
 برنگشت البرز سمت به نگاهش

 ********** 

  

 . تفرشی آقای منزل تجریش

 هر.  داشتند می بر قدم و کردند می طی را حیاط آرام دو هر
 ویالی نواز چشم پردازی نور به نگاههایشان ظاهر به چند

  روی بر داده لم نور ـص*رقـ و بود ها تفریشی
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  و ساز بی ، باد وزش با مخملی و نرم که استخر آب سطح

 چرخ همچون دیگر یک هول افکارشان اما کرد، می رقاصی آواز
 . میخورد چرخ فلکی و

 می کلنجار خودش با مذبوحانه گلی خواستن حس درگیر البرز
 بسته را قلبش بال و پر گلی و کند سرکوب را حس این تا رفت
 آرزو و! کند ورسوایش بکشد پر اش ـینه*سـ از مبادا تا بود
  های فیلم این  مثل کرد می

 سر حیاط ی زده یخ های فرش سنگ روی بر یش،پا هندی
 و تابدهد کمرش دور به را دستش دلیرانه البرز و بخورد

 حد در و نیفتاد اتفاق این اما. شود جفت هم در نگاههایشان
 شور پر استقبال وبا ماند باقی ذهنش ته کوچک رویای یک
 هم چشمانش آرایش با که رنگ  طوسی فاخر بلوز آن در سحر
 . رفت هوا به و شد دود یشویاهابود،ر ساز

  

 گذشته از تر صمیمی قدری خانه مجلل وردی راهروی در سحر
 در و گرفت او از را گل سبد کردو نزدیک البرز به را خودش
 :  گفت بود بـرده فرو گلها میان را صورتش که حالی
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 .  «گلهام این عاشق من. سلیقه خوش چه ممنونم وای» 

 تر سو آن قدری که خانوم سیاره دست به را گل سبد سپس
 را البرز پالتوی  خودش و داد بود ایستاده خدمت به آماده
 نگاهش که همانطور دادو خانوم سیاره هم را آن و گرفت

 : پرسید ، چرخید می البرز و گلی بین کنجکاو

  «؟!نیست همراتون چرا آیدا» 

 سعی و کرد صاف را ش پلیور زیر ی ویقه برداشت سر البرز
 . بگوید زیرکانه را حقیقت دکر 

  

 نتونست که اومد پیش ای مسئله. کرد خواهی عذر آیدا» 
 .  «بیاد

 . کرد اضافه زیرکانه سپس

 انتخابشون توی دخالتی ومن  گلی کار گل سبد ضمن در» 
 .« نداشتم

 هنرمندانه را آن اما شد دمغ قدری البرز دفاعی سپر با سحر
  مخفی اش پیچیده شخصیت پشت
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 اغنا را او کنجکاوی آیدا مورد در البرز جواب که هرچند.کرد
 دیگر ادب رسم به و کرد اکتفا سری تکان به اما نکردبود
 خانوم سیاره به رو مقتدر ای فرمانده همانند و نپرسید چیزی
 : گفت و شد

 . «بگیر رو جون گلی شال و پالتو لطفا.  خانوم سیاره» 

  

  داد، خانوم سیاره به تشکر سر از لبخندی با را پالتویش گلی
 سخاوتمندانه که ماند باقی سرش روی بر رنگ شیری شال اما
 سحر دورهمی مهمانی در نمای به را اش شده بافته گیس تک
 میز ونه بود موزیک وکوبش دیجی و نور ـص*رقـ از خبری نه

 چند تنها و! نبود هم شام میز حتی.  ممنوعه های نوشیدنی
 به دار مارک های بلوزشلوار که لیژیگو و شیک پسر دخترو

 پایه میز گرد به سالن روشن ی شومینه نزدیک داشتند، تن
 شده چیده رویش بر ها خوراکی انواع که رنگی چوبی کوتاه
 بی و ساده شکلی، مربع مخملی و نرم های باشتک روی بر بود

 تمام سالن به البرز و گلی سحر، ورود با. بودند نشسته تکلف
 های سالم میان البرز و گلی سالم چرخیدو آنها تسم به سرها
 . شد گم خاست می بر جمع میان از که بلندی و کوتاه
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 کرد باز جا روشن شومینه نزدیک جایی گلی و البرز برای سحر
  به رو و نشست البرز کنار زانو چهار هم خودش و

 می نگاه را گلی و البرز بودندو نشسته ساکت که دوستانش
 : تگف کردند،

 البرز مهندس خوبم بسیار دوست. کنم می معرفی ها بچه» 
.  نمیگذره مون آشنامی از طوالنی مدت البته که تهرانی
 .« هستند جون گلی ، شون خاله دختر هم ایشون

 ********** 

  

  بودن اضافه مثل حسی. شد سرازیر دلش به گنگی حس

 دور هب را انگشتان و کرد پنهان لبخندی با را حسش تلخی. 
 با حاضرین گویی آمد خوش به رو و چرخاند شالش های ریشه
 . داد تکان سر نرمی لبخند

 بود بسته اسبی دم سرش پشت را موهایش که مردها از یکی
 بودو آمده پیش اش مثلثی فک با موازی اش ریش خط و

 : گفت صمیمی، و گرم داشت، الغری و استخوانی ای چهره
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 و کیهانم من جان، البرز. یدمد او خوش ما جمع به ها بچه» 
  شقایق کناردستم فرفری مو خانوم دختر این

 سحر خواهر سپیده هم میزه ریزه و تپل خانوم اون. خواهرمه 
 ماهان شوهرشون هم دستش کنار آقای و هستن جان

 .  «هستن

 سحر برادر سمت به سرش و داد تاب اطراف به سری کیهان
 . چرخید سینا

  

 خاندان پسر ،تک سینا هم دستش کنار پتی خوش آقا اون» 
 قراره و کنه می زندگی کشور از  خارج البته که...هاست تفرشی
 ی بقیه با. طرف همون ببرن رو تشریفشون زود خیلی

 با ببینم بگو حاال. میشی آشنا آهسته آهسته هم دوستان
 پسر ، خاله دختر فقط یا داری هم دلی نسبت خانوم گلی این
 گذاشته دلش روی بر دست نادانسته هانیک «هستید؟ خاله
 . کند انکار را آن داشت سعی سالها که قسمتی ،همان بود

 روزهایی به. گشت می بر دور سالهای به گلی با او دلی نسبت
 بستنی یک شراکتی و گذاشتند می هم رو هایشان پول که
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 بی باد همچون که تابستانی های عصر ،به خریدند می قیفی
 می دیگر یک دنبال به زندگی قال و قیل از فارغ و خیال

  تابستان شبهای دویدندو

  

 کتاب کرسی زیر زمستانهایش و شمردند می ستاره هم با
 . خواندند می قصه

 زانو روی که گلی ی کشیده دستهای سمت به مردمکهایش
 دیگری حرف قلبش. شد کج بود شده جفت هم در هایش
 ساختگی لبخندی با برداشت سر. دیگری حرف زبانش و داشت
 : داد ،جواب

 .« هستیم پسرخاله و خاله دختر» 

 جوان مرد بعد ثانیه چند و بلعید هارا جمله تمام سکوت
 پوست ها جنوبی همانند و بود البرز سن هم تقریبا  که دیگری
 پهلویش که را دختری دست ، داشت ای تیره موهای و سبزه

 :  گفت گرفت، را بود نشسته

 . نیوشاست خانومم هم این و بهرادم من جان البرز» 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 501 

. کنم مشخص را ها دورهمی این تکلیف اول همین از بگذار
  رو دورهمی این که ماست از یکی نوبت ماه هر

  

 گلی و شما چون و است چله شب بعدی دورهمی. کنیم برگزار
 این دوم. همه آخر افته می نوبتتون هستید  وارد تازه خانوم

 نه و مواد و سیگار از خبری نه ها یهم دوره این توی که
 خونه صاحب. پیمون پرو شام میز ونه ممنوعه ها نوشیدنی

 می میز روی رو مخلفاتش و سرد ساندویج و اسنک سری یه
 .« خندیدیم می و زنیم می حرف شب آخر تا و چینه

 که حالی ودر چپاند دهانش در را چیبسی پر و شد خم کیهان
 :  ،گفت البرز به رو ید،وج می را آن کنان خرت خرت

 لیسانس یه حداقل بینی می که رو جمع این تمام البرزجان» 
 جورایی یه و دارند اشتغال پولداری بابا شریف شغل به و دارند
 ی سایه زیر که بنده خود جمله از.  هستن پدرهاشون وصل
  مشغولم شرکتش توی بابام
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 رو تخصصش زهنو و عمومی پزشک که بهراد از غیر به ،البته
 زن پدر شغل به که جان ماهان تفرشی، آقای داماد و نگرفته
 . دارند اشتغال پولداری

 حاضرین لبهای بر نرم شد،لبخندی بیان گونه مزاح که حقیقتی
 گردن روی را سرش و نبود سازگار سپیده مزاق با اما ، آورد
 هم ماهان و کرد آشکاری کجی دهن کیهان به رو و داد قری
 تمیز ابروهای ی برازنده که گذاشت ابروهایش روی زیری اخم
 . نبود اش شده

 : گفت البرز، به رو دو آن به توجه بی کیهان

 البرز «چیه؟ تحصیالتت و ای چیکاره بگو تو جان البرز خب» 
 ناخنش ی گوشه با کردو صاف را ،کمرش شد جا به جا قدری
 : داد جواب کوتاه تاملی از بعد و خاراند را یش ابرو لنگه یک

  

 در و دارم اصفهان صنعتی دانشگاه از برق لیسانس فوق من» 
 می آچار و کنم می مکانیکی پدرم تعمیرگاه توی حاضر حال
 .« زنم
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 حلقه او بازوی دور به را دستش صمیمی خیلی یکباره به سحر
 های جمله میان به دوان دوان و چسباند او به را خود و کرد
 . آمد البرز

 به کمک از غیر به ایشون. است متواضع خیلی البرز ها بچه» 
 مدیر واردات و صادرات خوشنام شرکت یه توی پدرش
 .« هستند

 نزد، پس او دست سحر ی منتظره غیر حرکت از معذب البرز
 زیر به افتاده ی حلقه شر از شدتا جا به جا ،قدری مودبانه ولی

 نفس با و دید را آن گلی که حرکتی. کند پیدا نجات بازویش
 . گرفت نادیده را آن سنگینش های

  

 و زیرشده نگاههای رازیر اش بیوگرافی تا بود گلی نوبت حاال
 : گفت شد، گلی به رو کیهان.  بگوید ذربینی

 رو خودشون لطفا ، هستن همراهتون که زیبایی بانوی و» 
 .« کنه معرفی

 ********** 
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 و زده شتاب او و چرخید گلی سمت به نگاهها تمام دم در
 :  داد جواب پاچه دست قدری

 گل و گلی کنن می صدام همه ولی.  ام گلی مریم من》 
 . 《وقتم خوش شما با آشنایی از. دارم فروشی

 کردن خم با نمایشی طور به و گرفت قرار تاثیر تحت کیهان
 : گفت و کرد ای نیمه و نصف ،تعظیم کمرش و سر

  

 به و میشه شروع مسا از که لطافت همه این به آفرین》 
 . 《شه می ختم شغل

 گلی های لب روی شده بسته های یخ و بود دلنشینی تعریف
 ولی نیامد خوش البرز مزاق به که تمجیدی. کرد آب را

 ای سوژه پی در که شکارچی های چشم دید از را آن هنرمندانه
 موهایی با مردجوانی که میهمانان از یکی.کرد مخفی بودند
 و داد لبش پشت پشت کم های سیبل به ی،تاب  بود روشن
 : گفت

  《چیه؟ امشب ی برنامه ها بچه خب》 
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  العاده فوق پیشنهاد یه ها بچه 《: داد جواب فورا شقایق
 صدای 《؟.کنیم شروع انگیزشی جمالت و شعر با موافقید!

 دست ماهان و برخاست بلندازحاضرین و کوتاه ، ها مخالفت
 میان کرد پی نگاه البرز هب میان در خط یک که را سپیده

 : گرفت،گفت انگشتانش

  

  کنیم شروع مزه با باخاطرات امشب من نظر به ها، بچه》

 یخ جوری این باشه، داشته ما ی همه ممکن که خاطراتی. 
 که کسی البته و شه می آب هم جدیدمون دوست تا دو این
 می خونه صاحب از جایزه یه کنه تعریف رو خاطره ترین مزه با
 . 《رهیگ

 راست گردن کیهان و شد روبرو استقبال با ماهان پیشنهاد
 . شد قدم پیش و کرد

 کسی ها معمولی ما ولی ؟ نه یا دونید ،می دونم نمی》 
 و هفتم نگاه تو نهایتا ، شه نمی عاشقمون اول نگاه توی

 ! 《بیاد خوشش ازمون هشتم
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 به سری کیهان...لوس چقدر گفتند جمعی و خندیدند جمعی
 . شد ماهان به رو و داد تکان فرااط

  》کنی؟ می چه تو ببینم بگو دوماده، شازده نوبت حاال خب》

  

 : افتخار،گفت با و کرد صاف ـینه*سـ ماهان

 کوه میرن که هایی بچه با خواستم می بار یه ها، بچه》
 شروع خودت اتاق از گفت بابام که برم، کنن می جمع آشغال

 . 《نبیا بگو هم دوستات به و کن

 لب زیر ایشی سپیده اما.  گفتن ایول برخی و خندیدند همه
 هایش خنده بهراد.کرد نازک چشمی پشت ماهان برای و گفت

 میان و باالبرد سکوت عالمت به را دستهایش و کرد جمع را
 : گفت ، بود جاری فضا در همچنان که هایی خنده

 یههمسا خانوم بار یه.کنید گوش رو این ها، بچه ها بچه» 
 بود چطور آش پرسید بعد روز و آورد برامون نذری آش مون
»  گفتم و دادم تکون رو سرم نبود حواسم اصال که هم ؟من
 ! «نبود بدک... ای
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  گفتند و زدند دست برایش برخی و کرد پرواز ها خنده
 ...  «دکتر آفرین:»

  خاموش را صداها تا کوبید هم بر را دستهایش بار چند سحر
 .  کرد خم سر البرز سمت به سپس کند،

  بامزه خاطره یه که البرزه نوبت حاال ، ساکت لطفا ، ها بچه»
 .« کنه تعریف برامون

 ********** 

  

 چهارراه سر قرمز چراغ که ای لحظه مثل درست! شد گیر غافل
 و نظم بی اعداد شمارش تابلوی و کند می گیر غافل را راننده ،

 و چسبد می صفر دامن به تشص عدد از باره یک به قاعده
 . گذراند می بوق روی را دستشان سر پشت عجول ی ها رانند

  

 :  داد جواب صادقانه و کرد تر را خشکش لبهای

 این به کردم نمی فکر. شدم گیر غافل بگم، رو حقیقتش»
 خاطره حاضر حال در!بیایید جمع ی واردها تازه سراغ به زودی
 .« نمیاد یادم ای
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 غافل او از دمی و بود دوخته البرز به را جکاوشنک نگاه سپیده
 گذاشت، دهان به انگوری حبه خاص ژستی با و شد نمی
 : گفت

 . بشیم آشنا بیشتر شما با داریم دوست مهندس آقای» 

 » 

 به را سرش بود، ماهان به اش تکیه تمام که حالی در سپس
 گردش به البرز و سحر بین هایش ومردمک داد تکان اطراف

 : داد ادامه طعنه پر لحنی با و آورد در

 می همه رو این و کنه می تعریف کسی از ندرت به سحر» 
  حاال. باشیم کنجکاو که بدید حق بهمون پس. دونند

  

  جواب سوال این به لطفا کنید تعریف خاطره نیستید مایل که
 و کنند انتخاب رو شما دنیا دور سفر برای اگه بگید و بدید

 اون ببرید، خودتون همراه رو نفر یک که هباش این شرطش
 چیزی!  کرد پیدا غریبی حس «باشه؟ تونه می کی شخص
 . کردن گیر منگه الی مثل
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 تا کرد جمع را پایش و دست فورا اما افتاد، تکاپو به دلش
 و ذربینی نگاههای زیر کندو کج گلی سمت به را نگاهش مبادا

 : داد جوااب  باال، به رو ای چانه با میهمانان ی موشکافانه

 سفر این به میدم ترجیح و زیاده کاریم مشغله روزها این» 
 که هایی زوج به بدم رو فرصتش و نرم روز هشتاد در دنیا دور
 .« کردند ازدواج تازه

 چاشنی ظریفی طنز که بود ای  زیرکانه جواب رفتن طفره برای
  ها پسر و زدند کف برایش ها دختر. بود اش

  

 که هیاهویی میان سینا. گفتند ایول هایشان زدن کف همراه
 جمله تا کرد تر بلند قدری را صدایش رسید، نمی صدا صدابه
 . باشد تر مفهموم هایش

 که خانوم گلی نوبت حاال خب.  باشید ساکت لطفا ها بچه»
. کنه تعریف نمک با خاطره یه یا بده جواب سپیده سوال به

 .  «کنیم یمن قبول هم رو نیست یادمم و نمیشه

 تفریشی دژ در کرد حس و شد گیر غافل البرز همانند هم گلی
 آن اول ی جلسه همین دارند تصمیم و اند شده محاصره ها
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 پر جوابش که سپیده سوال به بود محال.کنند فنی ضربه رو
 ازدوران خاطره یک توانست می اما. بدهد جواب ، بود واضح

 جا به جا قدری نرمی لبخند با. کند تعریف را اش دانشجویی
 افتاده بود افتاده ا*ه.ب*ل روی بر که سکوتی میان و شد

 : داد ،جواب

  

 .« کنم تعریف خاطره یه میدم ترجیح» 

 زیر کوتاهی خواهی عذر ، موبایلش دینگ دینگ صدای با اما
. شد پاچه دست و هول فروغ مامان پیام دیدن با و گفت لب

 میمیک به اضطراب و افتاد هیاهو به منفی افکار که آنچنان
 . انداخت صورتش

 و زد می پر پر گلی اطراف ای پروانه مثل حواسش تمام البرز
 ناخوانا ای نقشه ومثل شده درهم نرم که ای چهره دیدن با

 جایی آهسته و کرد تر نزدیک او به را سرش قدری بود، شده
 : پرسید ، وار زمزمه گوشش کنار

  «شده؟ چیزی» 

 .  چرخید البرز سمت به مستاصلش نگاه
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 فروغ مامان. برم و بگیرم اسنپ آالن همین باید من البرز» 
 ببرنش شدند ومجبور نیست خوب بنفشه حال که داده پیام

 . «بیمارستان

  

 : ،گفت قاطعانه و جنباند سری البرز

 زنگ راه توی. نباش نگران. میریم هم با نیست نیازی اسنپ» 
 .  «شده چی ببینم تا فروغ خاله به زنیم می

 ********** 

  

 // 

  

 . آهن راه میدان گلی

  را آنها سختی به و رفت می پیلی پیلی پلکهایش میان خواب

  ردیف به ردیف و نشست تخت ی لبه روی. داشت می نگه باز

 آسیمه که پاییزی باد هوهوی با و کرد باز را موهایش بافت
  قاب سمت به شنگاه کوبید، می اتاق ی پنجره به را سرخود
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   کرد، احاطه را تنش تمام ناخواسته سرمایی و برگشت پنجره

 عمیقی نفس و آورد هم روی را ژاکتش های لبه که آنچنان
  حفره از هایش نفس برروی انداخته لنگر سنگین بار تا کشید

 . بیاید بیرون اش بینی های

  به را هایش کاش ای و ها حسرت توانست می کاش ای اصال

  تابار بسپارد خورد، می تاب و پیچ حیاط در که دیاب دست

  می برگهای برروی را ها آن اینکه یا. شود سبک هم دلش

  

 پای زیر و بیفتند زمین به و شوند جدا شاخه از تا آویخت
 . شوند نابود و خرد کنان خش خش عابرین

 های ومردمک گذاشت دلش ی گوشه را هایش کاش ای
   خواب

  زیر از را خاطراتش دفتر سپس ، مالید تسد پر با را آلودش

  شروع و گذاشت هایش رانو روی رابر آن آورد، بیرون بالشت

 . کرد نوشتن به
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 و سیر آسمانها در خودم و بود زمین برروی پاهایم امشب
  و بودم سحر رنگارنگ دوستان جمع میان. کردم می سیاحت

  سره یک و رقصید می وقفه بی طرب سازو بی خوشی از دلم

 . کرد می پایکوبی

  و شد البرز غضب تیر دچار لباسش خاطر به آیدا که چند هر

  خوبی میهمانی بخواهی را راستش اما بازگشت، راه نیمه از

 نمی خوبم حال وسط بنفشه بارداری کفش لنگه اگر ، بود
  افتاد

 ! کرد نمی بزرگ قدر این را آن فروغ مامان و

 قدمی دردو دقیقا. نشستم زالبر کنار سالها از بعد امشب
  نفس

 از ها کلمه که داشتم غریبی حال شود، می باورت. هایش
 . عاجزند بیانش

  با بروم باید و نیست مساعد خواهرم حال فهمید وقتی سحر

 البرز که شد متوجه وقتی اما شد متاسف دلسوزانه ای چهره
  هم
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 . شد دمغ اساسی آید می من همراه

  وقتخدا که محلی بی و فهمیدم مشدره ی چهره از را این

  البرز برای که کند می ادعا سحر. کرد می  من خرج حافظی

 حرف هایش زدن پا دستو این ،ولی است دوست یک فقط
 . نکن باور هم تو نکردم باور من. زند می دیگری

  

  توی دل و بودم راهیش توی نی نی و بنفشه نگران چرا؟ دروغ

  زمانی تا فقط ولی شد می رو رو رزی مدام غلتان گوی مثل دلم

 بیمارستان به ویاریش بد خاطر به را ،بنفشه شدم متوجه که
  را یکی و داد پر و بال ها کالغ به فقط فروغ مامان و اند بـرده

 . سادگی همین به. است کرده تا چهل

  بود، نکرده تقسیم من با فقط را اش نگرانی فروغ، مامان البته

  همدر خان ایرج و علی امیر فلور، خاله سیامک، مادر بلکه

 دختر. بود آیدا خاندان غایب تنها و بودند سهیم نگرانی این
 روی بر علی امیر های تشویق با هم«  مهتاب» بنفشه

  محمود بابا و کرد می بازی سره سر اورژانس های سرامیک
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 خان ایرج و شدند نمی هایش شیطنت حریف هم سیامک و
 را مهتاب تا دهد تاب طوری را یشاه سبیل کرد می سعی

 . نبود کارساز هم قدیمی کلک این اما بترساند

  اورژانس بخش پرستاران صدای که عیار تمام کشی لشکر یک

 :  گفتند و کردند بیرون دم از را ما ی همه عاقبت آوردو در را

 .« کنیم می صدایتان شد تمام که بیمار سرم»

  همین البرز. شد خود ی خانه درو که هر نخود نخود انتها در و

  را من آنکه ،بی نیست خاصی مشکل که شد راحت خیالش که

  سوییتباالی به و کرد حافظی خدا زود خیلی آورد حساب به

 . برگشت تعمیرگاه

  بست را خاطراتش دفتر درنگ بی در ی تقه بازشدن صدای با

  از باشد مانده درسرما که ای گربه مثل که دید را علی امیر و

 .  شد داخل و خزید دراتاق الی

  

  بره نمی وخوابم کنه می خرخر خیلی محمود بابا ، جون گلی» 
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 رفته فروغ مامان با هم ما کاشکی ، اس جمعه که فردا. 
  بودیم

 .« بنفشه ی خونه

 سرش پشت به کرد، جمع دست با را پالیش و پخش موهای
 . داد جواب نرم لبخندی با و فرستاد

  یه هم با مهتاب و تو!.....  جالفتا چه فروغ مامان قول به» 

 نیست خوب حالش بنفشه آبجی و هستید دستی نارنجک
  وباید

  بمونه پیشش بایست می هم فروغ مامان و کنه استراحت

 . 

 خوابید نمی دیگه افتاد می تو به چشم اگه وروجک مهتاب
  فردا

 و کرد باز را آغوشش.« بنفشه آبجی ی خونه میریم ناهار برای
 . کرد اضافه شمرده و نرم

 بابا بگذاری و بخوابی من پیش امشب چیه نظر اوهوم» 
  «؟!برسه هاش خرخر به راحت
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 گلی تخت روی  به را خودش ای گلوله مثل و خندید علی امیر
 .  کرد پرتاب

 به گلی.« بخوابیم تخت روی باهم اینکه شرط به موافقم» 
 . شد ور هغوط عجیبی کابوس ودر رفت خواب

 ********** 

  

  آهن راه میدان البرز

  

 رد مثل درست. بود جامانده هایش پلک پشت گلی چشمان
 . ماند می جا به ساحل شنهای روی بر که عابری پای

 از بعد که داشت را ای وامانده و خورده شکست سرباز حس
 عقلش از گاهی. برود سو کدام به داند نمی جنگ اتمام
 های خنده.دوید می دلش دنبال به گاهی و کرد می پیروی
  بود کرده سرگردانش گلی

  خودش حاال و دهد نجات حالی پریشان از مادرش تا بود آمده
 گلی به اش خفته عشق و بود شده روزگار پریشان

 می تر ور شعله او دیدن با بار هر خاکسترش زیر همانندآتش
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 از آرامش نتوانست هم حمام داغ آب حتی که آنچنان.شد
 . گرداند باز او به را مشوشش ذهن ی رفته دست

  

 های شانه برروی را حوله ذهنش، سامانی و سر بی میان
 ، بود مانده جا آن روی بر آب های قطره که اش خیس
 . نشست تخت ی لبه روی و انداخت

 پیامک سیل سراغ به و گذشت پاسخ بی های تماس ازلیست
 های لبخند یاد به شپریو اسم دیدن وبا رفت ناخوانده ها

 را موبایلش چرا که این جواب در و افتاد او نشدنی تمام
 بعدا ، سایلته روی موبایلم سالم: »  ،نوشت دهد نمی جواب
 .« گیرم می تماس

 نمی جواب را موبایلش چرا که این از بود مند گله هم سحر
 پیام سراغ به و نداشت را او به دادن توضیح ی حوصله.دهد
  .رفت بعدی

 :  بود نوشته که هم مادرش پیامک جواب در و

  کی و کجایی درآوردند رو چشمم هات عمه البرزجان،»
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 لباس و بگیرم دوش اومدم ام، خونه»:  نوشت «؟ میایی
 .  «اونجام دیگه ساعت یک تا. کنم عوض

 مهمانی این دانست نمی و داد می کالفگی بوی هایش نفس
 ذهنش دهد؟ جای دلش یکجا را اش خانوم عمه مناسب بی

 مانده سرما در که کالغی مثل دقیقا.  نداشت قرار و آرام دمی
 . نشیند می بامی روی بر دم هر و باشد

 موهایش مقابل و کرد روشن را آن و برداشت را سشوار عاقبت
 شاید تا و آورد در گردش به موهایش روی داغ باد و گرفت
 شد همزمان نآ شدن وخاموش شود اش کرده ورم ذهن عالج
 و شد می نواخته درپی پی کشان صفیر که حیاط در زنگ با

  پیغام روی که خانه تلفن

  ،اگه مادر دی نمی جواب چرا جان، البرز: » بود رفت گیر

 . «افتاده شور دلم دارم کارت بزن زنگ ای خونه

  

 چنگ جانش به دلشوره مثل چیزی.بود نامفهوم پیام
 تیشرت و پوشید را اش کن گرم شلوار زده شتاب.انداخت
  دوان ودوان کرد تن به هم کوتاهش آستین
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 پریشان و مضطرب ی چهره دیدن با و دوید حیاط سمت به
 : پرسید هراسان، علی امیر

  «؟...علی امیر شده چی» 

 ایستاده داغ زغال روی که کسی مانند حال، پریشان علی امیر
  زا که حالی در و شد پا آن و پا این قدری باشد

  شد می خارج دهانش از کوچکی ابر اش جمله هر با سرما

 :  داد جواب ،

  «اس؟ خونه فروغ خاله خان، البرز سالم» 

 . داد تکان اطراف به را سرش و بود لب زیر و کوتاه البرز سالم

  

 .  بزرگم عمه ی خونه رفتن بابام و آیدا با جون فلور نه» 

  «شده؟ چیزی

 را ها جمله که طوطی مانند و کشید عمیقی نفس علی امیر
 : ،گفت کند می تکرار معنا بی

 ببینه بیاد خودش تا فلور خاله سراغ بیام گفت فروغ مامان» 
  «؟...شده سرش تو خاکی چه
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 دمپایی از را ،نگاهش شد نمی متوجه را علی امیر حرفهای
 و کرد رها را حیاط باز درنیمه ، برداشت او ی لنگه به لنگه های
 .  شد چهکو  داخل

 نفس علی امیر «شده؟ چی ببینم بزن حرف درست علی امیر» 
 : داد داد،جواب قورت را بغضش پر های

 من ناهار برای بود قرار و بنفشه ی خونه رفت زود صبح بابام» 
  گفت گلی و شدم آماده من.  بریم هم گلی و

  

 .  «بیرون میاد و گیره می ای دقیقه ده دوش یه حموم میره

 . داد تکان اطراف به را سرش هم باز و بود شده گیج البرز

 .« دیگه میاد کجاست؟ مشکل خب» 

  مونه نمی زیاد حموم توی وقت هیچ گلی آبجی آخه» 

 .» 

 و بمونه حموم تو بیشتر دفعه این خواسته دلش شاید خب» 
 .  «شه نمی متوجه رو تو صدای دوش زیر
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 اش دمپایی و یدکوب زمین بر را پایش یک لجبازانه امیرعلی
 . کرد صدا شالپی

 نمیاد بیرون گلی که لجم از من. بیابریم خدا تورو خان البرز»
 بازهم ولی بستم رو خونه آب حیاط ی تو ی فلکه از رفتم ،

   جواب زنم می صداش هرچی و نیومد

  

 خاله سراغ بیام زود گفت و زدم زنگ فروغ مامان به! نمیده
 سرشون تو خاکی چه ببین انیب محمود بابا و  خودش تا فلور
 .  «شده

  دلواپسی حاال داد قورت را دهانش آب. آمد بند نفسش یکباره
 . بود کرد سرایت هم او به علی امیر

 و زد کنار را علی امیر دست پر با زده ،شتاب کالمی و حرف بی
 ی خانه حیاط دوان ،دوان باشد شده رها چله از که تیری مثل
 در و رساند حمام در پشت به را خود و کرد طی  را فروغ خاله
 ، گلی: »  گفت می ،مدام کوبید می در به پی در پی که حالی
 .«. خوبه حالت...  گلی
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 های نفس. هیچ دیگر و بود سکوت هایش اضطراب جواب اما
 چشمانش که علی امیر به و چرخاند ،سر بلعید را مضطربش

  تلنگری با که کرد نگاه بود شده آب پر

  

  کند دور خود از را او اینکه برای. کرد می چکه یشاشکها

 : ،گفت آرام لحنی با

 می بیاری؟ برام گوشتی پیچ یه تونی می جان امیرعلی» 
 .« کنم روباز در قفل خوام

 عالمت به افتادبود شماره به هایش نفس حاال که علی امیر
 سمت به دوان دوان و داد تکان را سرش بار تاییدچند
 .  ددوی آشپزخانه

 چوبی در به محکمی لگد پا با و کرد استفاده او غیب از البرز
 باز اراده ،بی جیری جیر صدای با بسته زبان در و کوبید حمام
 . شد

 سیمانی سکویی که حمام کوچک پاگرد از هراسان سپس
 ای شیشه که حمام فلزی در کردن باز با و کرد ،عبور داشت
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 به سیال ابری نچوهم آب بخار وسیعی ی ،توده داشت مات
  را گلی و آورد هجوم سمتش

  

 حالی در افتاده پهلو به بسته چشمانی با جان نیمه که دید
 جریان بودو کرده راپنهان صورتش از نیمه بلندش موهای که

 حمام چاهک سمت به آهسته و نرم ،مارپیچ خون از باریکی
 .  بود جاری

 به یکباره به هستی عالم از را او گویی.ایستاد تپش از قلبش
 جایی معلق، چنین این روحش که باشند کرده  پرتاب برزخ
 . خورد می تاب آسمان و زمین بین

 حمام پاگرد به وسراسیمه کرد کج سر بست، چشم درنگ بی
 بی باشد خورده دیوار به که کسی مثل منگ و گیج.  برگشت
 صورتی ی حوله به وعاقبت چرخید خود دور به بار یک هدف
 حمام داخل به و انداخت چنگ حمام لباسی جا از آویزان
 بیرون دستانش روی را او و انداخت گلی روی را آن برگشت

 . آورد
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 لب، زیر دست به گوشتی پیچ ، مبهوت و مات علی امیر
 : گفت

 ... «مرده گلی» 

 پاهایش و لرزید می هم با توام هایش نفس و دستها البرز
 نگاه البرز خونی دستان هب علی امیر. بود شده ناتوان و سست

 تر بلند صدایی با و رفت تر عقب قدم یک زده شوک ، کرد
 به گیر نفس های لحظه «مرده گلی دونم می من»  زد فریاد
 و گذاشت زمین روی را گلی. افتاد البرز ی لحظه به لحظه جان

 چسبیده اش پیشانی به خون در غرق که را او خیس موهای
 همانند رنگش که علی امیر روبه و برداشت سر و زد بود،پس

 : ،گفت بود شده سفید دیوار کچ

.  شده بیهوش زمین خورده فقط. اس زنده گلی علی، امیر» 
 .  بده رو خونه آدرس و اورژانس بزن زنگ

  

 وبیهوش شکسته سرش زمین خورده حمام داخل بگو بهشون
 .«  کن خبر رو همسایه زنهای از برویکی هم بعد. شده

 .  کرد می گریه وقفه وبی بود زده شوک هنوز علی امیر
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 . زد فریاد البرز «بیاد؟ بگم همسایه کدوم به» 

 باشه کی کنه نمی فرقی... .بزن زنگ برو باش زود لعنتی...د» 
 رو گلی های لباس اورژانس اومدن تا که بیاد زن یه ،فقط
 .« کنه تنش

 در پی خورد می تکان سرش فقط که عروسکی مثل علی امیر
.  دوید تلفن سمت به دوان دوان آنگاه و داد تکان سر پی
 . شد اش واقعی خود سالها از بعد البرز

 به بود شده گره گلی های نفس به نفسش که البرزی همان
 . نالید لب وزیر شد خیره او بسته چشمان

  

  «اومده؟ سرت بالیی چه دلم، عزیز» 

 ********** 

  

 محکم شاالپ شاالپ را یشاه دمپایی که حالی در علی امیر
 ودرب شد داخل دوان دوان زده ،شتاب کوبید می زمین به

 به خوران تلو تلو گیج ، بسته زبان که زد پس چنان را حیاط
 .  برگشت و رفت بار چند و خورد دیوار
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 که ترهمانطور سو آن خانه دو ی همسایه خانوم ساجده
 و دست خلاد تا بود کرده گلوله تپلش بازوی زیر را چادرش
 داخل علی امیر از بعد تا به تا های دمپایی با نپیچد، پایش
 و بود افتاده سالن وسط ها مرده مثل که گلی دیدن با شدو

 های مردمک زده شوک بود، شده پهن رویش هم پتویی
 خودش به سپس.ماند حرکت بی کوتاه ای لحظه برای چشمش

 کنار که البرز هب رو و کوبید اش گونه به انگشتان سر با و آمد
 :  گفت بود، نشسته زانو دو روی گلی

  شده؟ میت مثل بچه این چرا سرم به ،خاک خان البرز» 

 » 

  را او حال به تا ، شناخت می را او خوبی به که را زن این

 ! بود ندیده هم بار یک

 گاه آن  زد، زانو گلی کنار زدنی هم بر چشم به خانوم ساجده
 امیر به رو و شد گلی زدن باد غولشم و گرفت را چادرش پر

 . کرد کج سر علی

 رو البرزمعترض.«  بیار قند آب لیوان یه برو جلدی علی امیر» 
 : ،گفت دانست نمی هم را اسمش حتی که زنی به
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 قند آب شده بیهوش و زمین خورده که آدمی به خانوم، حاج»
 .  هستن راه تو اورژانس، زدیم زنگ. نمیدن

 تنش لباش بدید تکون رو گلی سر اینکه بدون فقط شما لطفا
 . بیاد اورژانس دکتر تا کنید

 امیر به رو و داد دستش به را گلی لباس از تکه چند سپس
 : گفت  بود، ایستاده آنها سر باالی مستاصل که علی

 کوچه سر برو بیاستی، جا این ابنکه جای به هم تو» 
  را چادرش پر خانوم ساجده.« کن راهنمایش اومد آمبوالنس

 . کرد خودش زدن باد به شروع و گرفت خودش سمت به

  گرفتی عهده به رو ای فرمانده که حاال. آفرین ، خب» 

 پس تا کن درست غلیظ قند آب لیوان یه من برای برو ،جلدی
 .« بکنم بچه این تن لباس منم. نیافتادم

  

 کج با و برخاست زانو به دست کند، دل گلی از سختی به البرز
 با لب زیر که حالی در و رفت آشپزخانه سمت به خلقی

 : گفت می کنان لند غرو خودش
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 جرجیس دامن به دست ها پیغمبر بین از هم علی امیر» 
 !« شده

 *** 

  آهن راه میدان بهارلو بیمارستان ، گلی

 بوی عجیب که است غروبی ترین غریب بیمارستان غروب
 پر روز و بست را اش خسته های پلک.دهد می تنهایی
 . آورد یاد به را بود گذاشته سر پشت که را ماجرایی

  

 ذوق اش مخچه و دید می تار مختصری چندچشمانش هر
 آمد، می کش هایش شقیقه تا درد ی دامنه و کرد می ذوق
 فهمید و آمد بهوش که وقتی شد کوک کوک دلش حال اما
 چندان که خوبی حس.اند بوده البرز و علی امیر اش ناجی که

 .  نبود پایدار

 مثل درست. البرز جز به بودند، آمده مالقاتش برای همه
 باره یک نجات از بعد فروتنانه که هالیوودی های فیلم قهرمان
 . شوند می غیب
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 وقتی شکل، مستطیل صابون قطعه کردیک نمی فکر گاه هیچ
 ! شود دردسر همه این باعث ، بماند جا پا زیر

 برای رشادتش از تاب و آب پر ،ندبل صدایی با علی امیر
 به اشتیاق با هم الی عمه پسر داود و گفت می خان اسدالل 
 جان به که های تپش و اضطراب از فلور خاله. داد می اوگوش
  می فروغ مامان برای بود، افتاده قلبش

  

 می البرز درایت ی صدقه قربان میان در خط ویک گفت
 . نداشت ته انکهکش مثل فلور خاله  خودخواهی.رفت

 . آمد کش لبش روی تلخی لبخند

  مانده ته روسریش پر با که افتاد فروغش مامان یاد به

  روبه و کرد پاک را هایش گونه روی بر جاری اشکهای ی

 : گفت ، بود دستش به سرم که او

 !  اومدی بهوش تا شدم عمر نصف ؟!کوری مگه دختر» 

 » 
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 شیرینی لبحند بود، وغفر مامان خاص فقط که  ای مادرانه به
 ی گوشه به را چادرش پر و رسید دادش به الی عمه.  زد

 رااز برادرش زن های جمله و نخورد سر تا کرد وصل روسریش
  پا بر که ای همهمه وبه کرد قیچی وسط

 . داد خاتمه بود

  عمومی حموم توی افتادم انگاری خبرتونه؟ چه بابا، ای» 

  ی مالحظه الاقل ،ستنی خودمون مریض به حواستون! 

  

 .« ها بیمارستان جا این مثال.بکنید رو بغلی تخت پیرزن اون

 الی عمه احترام به همه و شد متولد باره یک به سکوت
 . شدند ساکت

 بال که شکر رو ،خدا کنی شلوغش جای به هم تو جون، فروغ» 
  اسکن تی سی جواب. شد دور دخترمون سر از

 تار کم یه دیدش چون گفت طقف دکتر. بود خوب که هم اش
 خان ایرج.« باشه نظر تحت تا بمونه بیمارستان شب دو بهتره
 : پرسید سیامک به رو و داد سبیلش به تابی
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 و رفت کجا دفعه یه بود بیمارستان که ما من سوپر این» 
  «زد؟ غیبش

 گلی به نگاهی چشمی زیر فهمید را ایرج منظور سیامک
 : داد جواب شمرده، و آهسته و انداخت

  

 زد حرف دکتر با اومد که گلی اسکن تی سی جواب البرز» 
 و داره کار گفت نیست، مشکلی خدا شکر شد متوجه ،وقتی
 .« بره باید

 و شد بود ایستاده گلی تخت کنار که محمود آقا به رو سپس
 :  داد ادامه

 تموم داره مالقات وقت خوبه، گلی حال که روشکر خدا» 
 از و نیست مساعد حالش بنفشه برم، من اجازتون با میشه
 .« نمیاد بر مهتاب پس

 نرم را هایش پلک بود، گذشته او بر آنچه تکرار از خسته گلی
 آن.شد خیره پاییز غروب به پنجره شکل مربع قاب از و کرد باز

 الی البه رفتنش هنگام خورشید رنگ نارنجی نور که لحظه
 . ماند می جا آسمان دامن
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  هم ساده مالقات یک برای حتی فتشمعر  بی ناجی

  جای پنجره قاب در که ستاره اولین طلوع با. بود نیامده

  

 که پریشانش دل به خدا تا کرد دعا دل ته ته از بود، گرفته
 را هایش پلک. بدهد سامانی و سر بود، سامان و سر بی سالها

 . گفت لب زیر آمینی و گذاشت هم بر

 نرم لبخندی با را البرز و خاندر چ سر کرد، باز که را چشمانش
 . دید سرش باالی

 ********** 

  

 رفت می راه واقعیت و رویا مرز میان!بود ای کننده گیج رویای
 توری ای پرده پشت را البرز. زد می دامن آن به دیدش تاری و

 . بود داده کش را لبهایش لبخندی که دید می

 می که چه آن هر کند باور تا شد سبب البرز نوازشگر صدای
 . بیند
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  «خوبی؟» 

 هم بر را پلکهایش و شد جا به جا قدری. بود عالی دلش حال
 اما رود کنار چشمانش پیش تار پرده بلکه تا کرد باز و فشرد

 و شد تر نزدیک قدمی درنگ بی البرز. بود فایده بی تالشش
 پشت اتاق ی پنجره و کشید را تخت دو بین حائل ی پرده
 . ماند جا گنر  آبی ی پرده

 این گفت و کردم صحبت دکترت با نیار فشار چشمات به» 
 می خوب سرت های بخیه تر زود حتی و موقتی دید تاری
 .« شه

. بود مانده جا به موهایش الی البه که افتاد های بخیه یاد به
 به.افتاد ذوق ذوق به سرش شکستگی جای و زد نرمی لبخند
 دیده او از حمام داخل زالبر که ای هجده مثبت وضعیت یاد
 . بود

  

 سالمش گلی و شد حاکم شان بین سکوت کوتاهی مدت برای
 : گفت و جوید را
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 من ولی ، ضعیفی خیلی ی واژه تشکر ها، کار از بعضی برای»
 رو جونم که ممنونم بگم که میاد بر دستم از قدر همین فقط
 .« دادی نجات

  خیره او به ،عمیق و ژرف مرز، و حد بی احساسی با البرز

 کند قاب را گلی ی چهره ابد تا بخواهد گویی که آنچنان. شد
 تا فشرد هم بر را هایش پلک. بگذارد ذهنش ی گوشه و

  کوتاه تاملی از بعد کندو کوب سر را اش یافته غلیان احساس
 :  داد جواب

 سالم رسی می من به وقت هر تو که حکمتی چه دونم نمی» 
 .« میره یادت

 . آمد کش هایش بخیه و خندید دل ته از و عمیق گلی

  عذر تا کرد باز دهان.شناخت می خوب  را البرز این

  

 با فربه زنی و شد باز در و نکرد پیدا مجالی اما کند خواهی
 دستی چرخ که حالی ودر شد داخل رنگ کرم شلوار و مانتو
 داد، می هول بود آن درون بیماران غذای راکه ای طبقه سه
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 به رو و گذاشت تختش مقابل میز روی را گلی غذای سینی
 : گفت البرز،

 پرستار سر برو، زود و بده زنت به غذا قاشق چهارتا ، آقا» 
 می شوتت ابروهاش با ببینه جا این رو تو و میاد اآلن بخش
  حرکاتی با و گفت را این زن.« بیمارستان حیاط توی کنه

 روی هم را لیغب  تخت بیمار غذای و زد پس را پرده زده شتاب
 . شد خارج قرقرکنان سرعت به و گذاشت تختش

 اش شده گره دستان به را نگاهش گلی. شدند معذب دو هر
 ماست کاسه یک جز که شد خیره غذا سینی البرزبه و دوخت
 لعاب و رنگ بی سوپ کاسه یک و پلو عدس بشقاب ویک
 . نبود آن در چیزی

 سمت به را تخت ییناپ دار چرخ میز ، موقعیت آن فراراز برای
 اش چاشنی هم ای خنده که طنز پر لحنی با و داد هول گلی
 : گفت بود،

 کنم می فکر ولی! نیست انگیزی هیجان شام چند هر» 
 .« بخوری قاشق تا چند بتونی
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 که بود افتاده وخروش جوش به احساساتش چنان گلی
 دید می تار که را البرزی و شد اشک شبنم از پر چشمانش

 . شد رقصان چشمانش ،پیش

 تر بزرگ و بزرگ چشمانش در نشسته ی ها شبنم سپس
 از شتابان نکردن، پیدا ماندن برای جایی وقتی و شدند

 را انگشتانش  شد، تاب بی البرز. شدند سرازیر چشمانش
 آمد پیش قدری نزند پر گلی های گونه سمت به تا کرد مشت

 در و گرفت او ندها سمت به و برد فرو سوپ دل در را قاشق و
 : لرزید،گفت می صدایش که حالی

 بد اونقدر کنم نمی فکر ولی زنه، نمی دل به چنگی اش قیافه»
 اشک شوری «؟!کنی می گریه داری خاطرش به که باشه مزه
 پاک را ها آن دست پشت با و افتاد شیرینش های خنده روی
 انده در نرمی به را قاشق البرز و کرد باز دهان گاه آن. کرد
 باقلوا طعم لعاب رنگ بی و نمک بی سوپ. داد جای گلی

 .  داشت

 : پرسید گلی و کرد پر را قاشق دومین البرز

 گیر در البرز «؟!باال اومدی جوری چه شده تموم مالقات وقت» 
 وجایی گلی ی پریده رنگ ی چهره زوایای تمام گیر در. بود



 
 

www.cafewriters.xyz Page 538 

 بی ، زد می پا و دست اش یافته غلیان احساسات میان
 : داد جواب ، حواس

  

 اون بازی پارتی با و پزشک اینجا سحر، دوست پدر» 
 یک از بیشتر نگهبان ولی بیاد خواست می هم خودش.اومدم
 .« نشست انتظار سالن توی پایین و نداد اجازه رو نفر

 با کند چه دانست نمی! داد می مار زهر مزه سوپ دوم قاشق
 فرود خوبش حال وسط ممدا که تا به تا های کفش لنگه این
 سر و شد باز اتاق در و کرد پر را سوم قاشق البرز.آمد می

 .  شد هشتی و هفت ابروهایش االبرز دیدن با بخش پرستار

  «؟!...آقا داده راه شمارو کی» 

 . آورد باال را دستش کف دو تسلیم عالمت البرزبه

 . «میرم اآلن ، ،باشه باشه» 

  

 را گلی و شد  خارج اتاق از تری هزد شتاب خداحافظی با سپس
 بود افتاده چشمش از دیگر که سوپی کاسه با مبهوت و مات
 . گذاشت تنها
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  مواد بوی که را پتویی و زد پس را سینی گلی

 از را چشمانش دامن و کشید سرش روی داد، می ضدعفونی
 . کرد خالی اشک

 ********** 

  

 نا که خیاری ته مثل درست. بود تنگ خلقش دوم روز
 کرده وصل طنابی به را او البرز.ماند می جا دهان در خواسته

 و آسمان تا را او گاهی و فرستاد می چاه ته به گاهی و بود
 . کرد می پرناب ابرها کنار جایی

  

 به بار این که هایش کننده عیادت به البرز، های تضاد از گیج
 گرفت، می بر در هم را ها همسایه اش، خانواده اهالی از غیر

 و بگیرد معرکه تا بود خانوم ساجده نوبت امروز. زد لبخندمی
 بیهوشی و خوردن زمین ماجرای از لعاب و رنگ ، تاب و آب با

 . بگوید داستانها گلی

 اضطرابی و هول واز کرد بهانه را اش ویاری بد هم بنفشه
 بود، افتاده جانش به او شدن خبربستری شنیدن از که گفت
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 ی آبدارضمیمه ـوس*بـ چند و کرد اکتفا یریتصو تماس به و
 . فرستاد برایش ها صدقه قربان

 ومردها کردند می رادوره قلم سوپ دستورمتفاوت هم گرد زنها
 به بیشتر که عجیب هیاهویی! گفتند می اقتصاد و ازسیاست

 !  بیمار عیادت تا داشت شباهت نیک پیک

 قال و قیل به و رسید گلی داد به هم باز الی عمه عاقبت و
 . داد پایان ها کننده عیادت

  

 روی که بزرگ گل دسته یک با هم آن. آمد هم سحر البته
 گلی تخت پایین را آن خان محمود و نشد جا میزی هیچ

 . گذاشت

 را اتاق تمام که ترش عطرالکچری و سحر الکچری های لباس
 و بود داده قرار تاثیر تحت را همه بود، کرده ـل*بغـ دستی دو

 . بود کرده خودش مفتون را خانوم فلور همه از بیش

  مودبانه بود، گفته بسیار او از آیدا که زیبایی و ظریف دختر
 هایش جمله میان صمیمانه وخیلی پروا بی و زد می حرف
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 این در و کرد می قول نقل او از گاهی و برد می را البرز اسم
 . برد می وافر حظی خانوم فلور میان

 ـینه*سـ تا و کرد تا را هایش زانو زد، تکه تخت ی لبه به گلی
 تخت بیمار از بود تار همچنان که را نگاهش سپس آورد، باال
  بود عمیقی خواب در که دستش کنار

  

 خیره بیمارستان اتاق ی پنجره غروب دومین به و برداشت
 وسخاوتمندانه بود دستانش میان ابر ـل*بغـ یک آسمان. شد
 و سر پر رسید، می شیشه به وقتی ییزیاپ باران. بارید می
 سرازیر پنجره ی لبه سمت وبه خورد می سر کنان تق ،تق صدا
 . شد می

 ته ته از و سپرد گوش باران صدای به و بست را هایش پلک
 به آسمان از ای معجزه پاییزی باران این همراه تا کرد دعا دل

 سرعت به را او سالمی صدای ناگهان و بیفتد اش زندگی دامن
 شد،سرش باز هم هایش پلک آنی به. کرد جدا خلوتش از نور
.  بود خودش.دید آشنا ی چهره یک و گرداند بر در سمت به را

 ! فروش بستنی آقای حسین
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 و باران الی به ال آقا حسین البد. افتاد دعاهایش یاد به
 از خدا انگشتان میان از اشتباهی بود، خواسته که ای معجزه
 ! بود دهافتا آسمان

  را شالش و آورد در زانو چهار حالت به را  پاهای اراده بی

 و متعجب آنقدر. کرد مرتب ،قدری بود سرش روی شلخته که
 ذهنش به سالم جز ای واژه هیچ که بود شده زده شگفت
 ! بود وارفته و شل هم آن که نرسید

 آب شیشه چند حاوی ی کیسه او از تر پاچه دست آقا حسین
 انگشتر به را نگاهش و میزگذاشت روی را تپوکم و میوه
 بی انگشت دو با را آن حالی در و داد انگشتش میان عقیق
 : ،گفت گسیخته هم از جمالتی ،با چرخاند می هدف

 ! نداشتید رو من دیدن انتظار و کردید تعجب دونم می» 

  که آقایی اون و نیومدید هم باز دیدم وقتی امروز ولی

  

 شوره دل کرد، باز رو گلفروشی در اسدالل  ومع زنید می صداش
 وقتی. کنه جو و پرس فرستادم رو مغازه شاگرد و گرفتم
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 تا بود کافی بیمارستان اسم برام هستید، بیمارستان فهمیدم
 .« باشم حالتون جویای و برسونم رو خودم باد مثل

 در خوابیده وسادگی مالیم عطر بوی آقا، حسین بم صدای
 که چنان آن.  کرد سحر کوتاه ای لحظه برای را گلی کالمش

 و شد مسلط خودش به سرعت به اما ، زد نمی هم پلک
 : گفت ، انداخت زیر به را نگاهش

 .« نبودم زحمتتون به راضی ، ممنونم» 

 ی لبه به را بود بالتکلیف نهایت بی که را دستش آقا حسین
 : ،گفت حیا حجب همان با و کرد وصل اش دودی کت

  

 بد اقوام، پیش ناکرده خدایی تا نیومدم مالقات تقو» 
 به رو در دم نگهبان. شم نمی مزاحمتون زیاد. نشه برداشت
 .« پایین گردم بر زود دادم وقول کردم راضی سختی

 . انگیخت بر را گلی تحسین آقا حسین شعور و درک

 که بارانی تق تق صدای و بود معذب او حضور از همچنان ولی
 . کرد می پر را شان بین سکوت ی حفره خورد، می شیشه به
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 دل ، گلی ی خیره چشمان دیدن با و برداشت سر آقا حسین
 : گفت و زد دریا به

 ال دل ولی. بشم خیالتون بی خواستم می خانوم گلی» 
  مادرتون با مادرم.نشد خیال بی و نیومد کوتاه مصبم،

  جواب بود قرار و خواست خواستگاری اجازه کردو صحبت

  

 .« زنه می زنگ هم باز فردا پس فردا. نشد خبری ولی بده،

 دستش انگشتان پی چشمانش که بود گلی نوبت حاال
 جمله آخرین آقا حسین و بود شده گم ذهنش در جمالت.برود
 : گفت را

 اول ماه دو یکی.گذرم نمی ازتون ساده من. خانوم گلی» 
 می چی که مطمئنم حاال ولی. دونستم نمی رو دلم تکلیف
 برگردید و کنید تنتون عافیت رخت شاالل  ان. خواد
 .« باشید خودتون مواظب.خونه

 هاج گلی و رفت بیرون در از باد چون گفت را این آقا حسین
 و دیروز غروب میان. گرداند بر پنجره سمت به را سرش واج و

 . بود فاصله آسمان تا زمین امروز غروب
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 دل به دل ابری چشمانی با بود، خوابیده که بختی دلتنگ
 . بارید او همراه و داد آسمان

  

 ********** 

  

 نا که خیاری ته مثل درست. بود تنگ خلقش دوم روز
 کرده وصل طنابی به را او البرز.ماند می جا دهان در خواسته

 و آسمان تا را او گاهی و فرستاد می چاه ته به گاهی و بود
 . کرد می پرناب ابرها کنار جایی

 به بار این که هایش کننده عیادت به البرز، های تضاد از جیگ
 گرفت، می بر در هم را ها همسایه اش، خانواده اهالی از غیر

 و بگیرد معرکه تا بود خانوم ساجده نوبت امروز. زد لبخندمی
 بیهوشی و خوردن زمین ماجرای از لعاب و رنگ ، تاب و آب با

 . بگوید داستانها گلی

 اضطرابی و هول واز کرد بهانه را اش ویاری بد هم بنفشه
  افتاده جانش به او شدن خبربستری شنیدن از که گفت
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 آبدارضمیمه ـوس*بـ چند و کرد اکتفا تصویری تماس به و بود،
 . فرستاد برایش ها صدقه قربان ی

 ومردها کردند می رادوره قلم سوپ دستورمتفاوت هم گرد زنها
 به بیشتر که عجیب هیاهویی! دگفتن می اقتصاد و ازسیاست

 !  بیمار عیادت تا داشت شباهت نیک پیک

 قال و قیل به و رسید گلی داد به هم باز الی عمه عاقبت و
 . داد پایان ها کننده عیادت

 روی که بزرگ گل دسته یک با هم آن. آمد هم سحر البته
 گلی تخت پایین را آن خان محمود و نشد جا میزی هیچ

 . گذاشت

 را اتاق تمام که ترش عطرالکچری و سحر الکچری های لباس
 و بود داده قرار تاثیر تحت را همه بود، کرده ـل*بغـ دستی دو

 . بود کرده خودش مفتون را خانوم فلور همه از بیش

  

  مودبانه بود، گفته بسیار او از آیدا که زیبایی و ظریف دختر
 هایش جمله میان صمیمانه وخیلی پروا بی و زد می حرف
 این در و کرد می قول نقل او از گاهی و برد می را البرز اسم
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 تکه تخت ی لبه به گلی. برد می وافر حظی خانوم فلور میان
 نگاهش سپس آورد، باال ـینه*سـ تا و کرد تا را  هایش زانو زد،
  خواب در که دستش کنار تخت بیمار از بود تار همچنان که را

 اتاق ی پنجره غروب دومین به و برداشت بود عمیقی
 بود دستانش میان ابر ـل*بغـ یک آسمان. شد خیره بیمارستان

 می شیشه به وقتی پاییزی باران. بارید می وسخاوتمندانه
 لبه سمت وبه خورد می سر کنان تق ،تق صدا و سر پر رسید،

 . شد می سرازیر پنجره ی

 ته ته از و سپرد گوش باران صدای به و بست را هایش پلک
  ای معجزه پاییزی باران این همراه تا کرد دعا دل

  

 او سالمی صدای ناگهان و بیفتد اش زندگی دامن به آسمان از
 هم هایش پلک آنی به. کرد جدا خلوتش از نور سرعت به را
 آشنا ی چهره یک و گرداند بر در سمت به را شد،سرش باز
 ! فروش بستنی آقای حسین. بود  خودش.دید

 و باران الی به ال آقا حسین البد. افتاد دعاهایش یاد به
 از خدا انگشتان میان از اشتباهی بود، خواسته که ای معجزه
 ! بود افتاده آسمان



 
 

www.cafewriters.xyz Page 548 

  را شالش و آورد در زانو چهار حالت به را  پاهای اراده بی

 و متعجب آنقدر. کرد مرتب ،قدری بود سرش روی شلخته که
 ذهنش به مالس جز ای واژه هیچ که بود شده زده شگفت
 ! بود وارفته و شل هم آن که نرسید

  چند حاوی ی کیسه او از تر پاچه دست آقا حسین

  نگاهش و میزگذاشت روی را کمپوت و میوه آب شیشه

  

 دو با را آن حالی در و داد انگشتش میان عقیق انگشتر به را
 گسیخته هم از جمالتی ،با چرخاند می هدف بی انگشت
 : ،گفت

 ! نداشتید رو من دیدن انتظار و کردید تعجب دونم می» 

 که آقایی اون و نیومدید هم باز دیدم وقتی امروز ولی
 شوره دل کرد، باز رو گلفروشی در اسدالل  عمو زنید می صداش
 وقتی. کنه جو و پرس فرستادم رو مغازه شاگرد و گرفتم

 تا بود کافی بیمارستان اسم برام هستید، بیمارستان فهمیدم
 .« باشم حالتون جویای و برسونم رو خودم باد مثل
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 در خوابیده وسادگی مالیم عطر بوی آقا، حسین بم صدای
 که چنان آن.  کرد سحر کوتاه ای لحظه برای را گلی کالمش

 و شد مسلط خودش به سرعت به اما ، زد نمی هم پلک
 : گفت ، انداخت زیر به را نگاهش

  

 .« منبود زحمتتون به راضی ، ممنونم» 

 ی لبه به را بود بالتکلیف نهایت بی که را دستش آقا حسین
 : ،گفت حیا حجب همان با و کرد وصل اش دودی کت

 بد اقوام، پیش ناکرده خدایی تا نیومدم مالقات وقت» 
 به رو در دم نگهبان. شم نمی مزاحمتون زیاد. نشه برداشت
 .« پایین گردم بر زود دادم وقول کردم راضی سختی

 . انگیخت بر را گلی تحسین آقا حسین شعور و درک

 که بارانی تق تق صدای و بود معذب او حضور از همچنان ولی
 . کرد می پر را شان بین سکوت ی حفره خورد، می شیشه به

 دل ، گلی ی خیره چشمان دیدن با و برداشت سر آقا حسین
 : گفت و زد دریا به
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 ال دل ولی .بشم خیالتون بی خواستم می خانوم گلی» 
  مادرتون با مادرم.نشد خیال بی و نیومد کوتاه مصبم،

  جواب بود قرار و خواست خواستگاری اجازه کردو صحبت

 .« زنه می زنگ هم باز فردا پس فردا. نشد خبری ولی بده،

 دستش انگشتان پی چشمانش که بود گلی نوبت حاال
 لهجم آخرین آقا حسین و بود شده گم ذهنش در جمالت.برود
 : گفت را

 اول ماه دو یکی.گذرم نمی ازتون ساده من. خانوم گلی» 
 می چی که مطمئنم حاال ولی. دونستم نمی رو دلم تکلیف
 برگردید و کنید تنتون عافیت رخت شاالل  ان. خواد
 .« باشید خودتون مواظب.خونه

 هاج گلی و رفت بیرون در از باد چون گفت را این آقا حسین
  میان. گرداند بر پنجره سمت به را سرش واج و

  

 . بود فاصله آسمان تا زمین  امروز غروب و دیروز غروب

 دل به دل ابری چشمانی با بود، خوابیده که بختی دلتنگ
 . بارید او همراه و داد آسمان
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 ********** 

  

  بعد هفته یک آهن راه میدان گلی

 ریخته های خاک و داد تاب گلدانها میان را بلند دسته ی جارو
 دلش حال گلها میان.  کرد جمع انداز خاک با را کنارش شده
 کنند می سحرت زبان بی که زیبایی های افسونگر. بود خوب
 ... خمـار و ـت*مـسـ نی*نوشید و می وبی

  

  تکه دیوار به و برد خوان پیش پشت به را انداز خاک و جارو
 هم خودش. شود در به اش تیغ تیغ تن از ها خستگی تا داد
 آوردو رابیرون خاطرات دفتر نشست، مغازه صندلی تک روی

 . کرد نوشتن به شروع

 شدم زمین نقش بیهوش حمام داخل که روزی از هفته یک
 هم را سرم های بخیه و شده خوب دیدم تاری. گذرد می

  که موهایم جای کوچک نارنگی یک اندازه به فقط.  کشیدم
 موهایم پرپشتی فطل به که خالیست ، شده قیچی بخیه برای
 . پوشانم می را آن
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 می فکر گاهی که آنقدر. ندیدم دیگر غروب آن از بعد را البرز
 ! پنداشتم واقعی را آن و دیدم خواب شاید کنم

  

  و اوضاع درچه را من البرز کنم می تصور وقتی هم هنوز

 می آب خجالت از ، دیده حمام درون ای هیجده مثبت احوال
 بابا حتی! نزد حرف آن مورد در کس چیه که حقیقتی. شوم

 گویی که بود عادی قدر آن آنها رفتار!  فروغ مامان و محمود
 ! روم می حمام به شال و وشلوار مانتو با خدا ی همیشه من

 باعث این از بیشتر تا کردند فراموش عمد از هم شاید
 و درک ممنون هست که هرچه دلیلش. نشود من شرمساری
 شد نمی خیال بی محمود بابا کاش ای یلو. هستم شعورشان

 می قداره ، کرد می سپر ـینه*سـ آبکی، رمانهای این مثل و
 چه اصال: » گفت می انداخت، می گلویش در باد و کشید
 به باید حاال ؟!است دیده حمام در را من دختر البرز دارد، معنی

 خدا از من وقت آن! « کند عروسی او با و بیاید خواستگاری
 و خوبی به سال وسالهای شدم می البرز همسر ستهخوا

 حسودهایمان چشم تا کردیم می زندگی هم کنار در خوشی
 . شود کور
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 جویدن به وشروع گرفت هایش دندان میان را خودکار گلی
 که حالی در و گذاشت اش چانه زیر را دستش سپس. کرد آن
  های اتومبیل طردد به اش خیره نگاه

  آورد، یاد به را سحر.شد شناور ارشافک بود،در رنگارنگ

 زن هر از که زیبا و ظریف ایی چهره و بلوندلخت موهای آن با
 از را بینوا خودکار  حسرت پر آهی با. کرد می دلبری مردی و

 روی بر ذهنش، کلمات وهیاهوی داد نجات هایش دندان الی
 . شد جاری قلم نوک

  

 و جن بود کم: » گوید می که دارد المثل ضرب یک الی عمه
 سحر دانستم، می کاش ای! « پرید دیوار از هم یکی این پری
 وسط دمپایی، لنگه مثل درست ام زندگی دیوار قسمت کدام از

 کم البرز های محلی ؟کم! پریده هایم کنم چه ی کاسه
 به دانم می که قدری حریف. شده اضافه به هم سحر بود،حاال

 با بخواهم اینکه هب برسد چه رسم، نمی هم هایش گردطنازی
 . بروم نبرد به او
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 راه دهانش از ،آب سحر دیدن فلوربا ،خاله بیمارستان در
 با ،البد داشت نمی بر او از چشم ای لحظه و بود افتاده
 آیدا! «خوبی و خوشگل عروس چه به به: » گفت  می خودش

 تمام و شده سنگین سر من با مهمانی، ماجرای از بعد هم
 مامان گفتگوهای بین از را این و گذراند یم  سحر با را وقتش
 . فهمیدم فلور خاله با و فروغ

  

 حسین فقط زندگیم، تای به تا های دمپایی لنگه این میان
 دو پروردگار ی شکرانه به که داشتم کم را فروش بستنی آقای
 حرف فروغ مامان با و گرفت تماس  خواستگاری برای پیش روز
 . زد

 جمالتش و است سرازیر همیشه یشها پلک که نجیببی مرد
 . دهد می سادگی بوی عجیب

 بود شناور ذهنش کلمات میان دریا میان زورقی همچون گلی
 ورودی در به آویخته های زنگوله دیلینگ دیلینگ صدای وبا
 در که آمیخت در البرز با نگاهش و برداشت سر آنی به

 . بود ایستاده در ی آستانه
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 ********** 

  

  

 از هایش مردمک و برخاست جایش از آنی به هزد شگفت
 شان بین هوا در لنگ که سکوت همانند. ایستاد حرکت

 تاپی تاپ ، افتاد تپش به اراده بی قلبش البرز! بود سرگردان
 .  داشت انعکاس هایش گوش تا که صدا پر

 پشت را در و زد نرمی لبخند گلی ثابت چشمان محو عاقبت
 و بگذارد جا در پشت را زیییپا سوز و سرما تا بست سرش
 که دزدی همانند پاچه دست هول گلی و گذاشت پیش قدمی
 و بست را خاطراتش دفتر سرعت به باشند گرفته را مچش
 را گفت می هایش مشتری تمام به که ای جمله وار طوطی
 . کرد هم البرز خرج

  «کنم؟ کمکتون تونم می. اومدید خوش» 

. رویش پیش دختر پاچگی دست برای کشید پر روحش البرز
 نگاهش.  درخشید مرتبش های دندان و شد عمیق لبخندش

  روی بر را آن و خندید می هم
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 رز روی بر دستی و چرخاند بود گل غرق که سفالی گلدانهای
 : گفت و برداشت کشید،سر دستش زیر قرمز های

 .  «رفت یادت سالم بازم» 

 دلنشین و گرم همانقدر زمستونی آفتاب دلچسبی به سکوتی
 . خندید گلی و شد قرار بر شان بین

 .« اومدی خوش.سالم» 

 دو ، داد کش جیرش کاپشن ی لبه به را انگشتانش سر البرز
 : گفت تر آهسته قدری و شمرده هایش دل دل میان دل

 چه که میگم بهت باشه چای لیوان یه بساطت توی اگه» 
 .« کنی کمکم تونی می جوری

 نیمه را گلی دهان اهرمی همانند و کرد ار  خودش کار تعجب
  کامپیوتر یک مثل دم در ذهنش! داشت نگه باز

  

  امر ظواهر از که چه آن خب. کرد دادها پردازش به شروع
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 البرز مغز ولی بود، کرده سقوط زمین به سر با او بود، پیدا
 هایی هیجده مثبت هم است،شاید خورده ریشتری چند تکان
 . دهد تغییر را نظرش تا شد ثباع بود، دیده که

 را او آخر فکر این و زد هم بر را اش ذهنی نظم ، شایدها
 . کرد پاچه ودست هول بیشتر

 و داد جای خوان پیش ی کشو داخل به را خاطراتش دفتر
 باشداماچندان داشته خانومانه رفتاری تا کرد تالش مذبوحانه

 همواره ی چهره چاشنی اراده بی لبخندی عاقبت. نبود موفق
 : گفت شد، متعجبش

 .«  کردم تعجب راستش ، انشالل خیره» 

 شود باز دیگر جمالت راه تا داد قورت را اش ملتهب های نفس
 : داد ادامه سپس ،

  

 .« نداشتم رو دیدنت انتظار اصال» 

 از ، گلی از پر هایش مردمک و بود گلها عطر از پر البرز مشام
 و کرده عبور بودن بسته صف طرف دو هر که گلهایی میان
 هم او حاال ایستاد پیشخوان روبروی آمد، پیشتر قدمی چند
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 با اما کرد مزه مزه را هایش جمله قدری. بود شده پاچه دست
 گفتن برای ،مجالی مشتری آمدن و گلفروشی در شدن باز

 پیشخوان از درنگ بی و نکرد ،پیدا داشت ذهن در آنچه
 . گرفت فاصله

 از هایش گونه که جوانی مرد به و آمد بر شنهاد از آه گلی
 های کفش لنگه نبود قرار گویی.کرد نگاه بود شده سرخ سرما
 تمام کنند، می سقوط خوبش حال وسط دقیقا که تایی به تا

  بیرون پیشخوان پشت از! شود

 بگوید که آن از پیش و ایستاد البرز از فاصله کمی با و آمد
  «کنم؟ ونکمکت تونم می اومدید،  خوش»: 

  

 فروشنده البرز که این تصور به و کرد صاف را کتش ی لبه مرد
 : گفت زده، اوشتاب به رو است

 کشی منت مناسب که چیزی یه.خوام می گل دسته یه آقا» 
 .« باشه

 : پرسید البرز و دوخندیدند هر البرز و گلی
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 کشی منت کی از خوای می.  داره رو خودش حرف گل هر» 
  «؟ کنی

 اش مچی ساعت به مضطرب شدو پا آن و پا این قدری مرد
 . انداخت نگاهی

 .« بکشم رو نامزدم منت خوام می» 

 به سرش بود هاش*ب*ل روی خنده هنوز که  حالی در البرز
 . کرد کج گلی سمت

 . «کنه کمکتون تونن می بهتر خانوم پس» 

  

  می خارج گلفروشی از جوان مرد که لحظه آخرین تا دو هر
 . بود لبهایشان روی دخنلب شد،

 *** 

 : یعنی توکل

 . بگیره تصمیم خودش که خداوند به بده اجازه

 آسمان از بارانی همچون رویاهایت که باش داشته ایمان و
 . ریزد می فرو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 560 

 ********** 

  

 را هایت خستگی گاهی.دارد عجیبی خاصیت چای فنجان یک
 تا دوش می ای بهانه هم گاهی و کند می ذوب داغش دل در

  و بنشینی داری دوستش که کسی کنار

  

 سر را صدایت بی های دارم دوستت جرعه جرعه سکوت در
 . بکشی

 به گلی و البرز و شود می گرم صحبت تنور باشد که چای اصال
 و ایستادند هم روبروی فاصله با قدری چای نوشیدن ی بهانه
 هاننپ لبخندی با خورد، می چرخ هوا در که گلهایی عطر همراه
 . نوشیدند می چای

 سر و کرد مزه مزه را بودحرفهایش نرسیده نیمه به چایش البرز
 : ،گفت مقدمه بی و داشت بر

  رو حرفت که کسی. خواد می محرم گوش حرفها، بعضی» 

 تاپ گلی دل.« کنه پنهونش و دلش ی صندوقچه توی بگذار
 به ذهنش کوتاه ای لحظه.برخاست جایش از کنان تاپ
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 همین میان سرگردان و گیج. شد پرتاب انار باغ و گذشته
 او های جمله تا ایستاد منتظر چرخیدو البرز کوتاه ی جمله
  کوتاهی سکوت.شود تمام

  

 انگشتش البرز شد پر بیرون ترافیک هجم و بوق صدای با که
 ذهن در و چرخاند وار دایره فنجانش ی لبه دور بع را

 : گفت ، برداشت سر بتعاق و کرد پایین و باال را حرفهایش

 پیدا باشه دار راز تو مثل که  رو کسی بخوای رو راستش» 
 .  «نکردم

  شد خیره گلی ای قهوه چشمان به و کرد کوتاهی تامل البرز

 به تر زود تا کنی کمکم بتونی تو شاید گفتم خودم با» 
 .« برسم نتیجه

 راه چای ای جرعه با و بود شدن خفه حال در کنجکاوی از گلی
 . کرد باز را گلویش

 ! «میاد بر دستم از کمکی ،چه انشالل خیره» 
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 دو بین عمیقی عمودی خط کشیدو درهم را هایش اخم البرز
 برد گل غرق های گلدان سمت به را نگاهش.  افتاد ابرویش
 . نشست لبش روی تلخی خند ونیش

 به دست و فهمید هم جون فلور. شده بلند بابام سر زیر» 
 اصفهان از که بود خاطر همین به اصال. شد من دامن

 .«  برگشتم

 بی هایش مردمک و بود مانده باز نیمه تعجب از دهانش
 ولی جنبد می خان ایرج وگوش سر دانست می. حرکت

 تا نوشید دیگر جرعه بار این.دانست نمی دیگر را مقدارش
 و نوشید دیگرچای ای جرعه هم باز دهد راقورت هایش تعجب

 : پرسید حواس بی

  «؟!شده بلند جوری چه حاال خب» 

  

 پقی صدای با آنها و دهد قورت را هایش خنده نتوانست البرز
 خنده پای رد که حالی در و شد پرتاب بیرون لبهایش بام از

 : پرسید بود، لبش روی هنوز

  «؟..!.نفهمیدم رو منظورت» 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 563 

 لهمج که بود فهمیده تازه.  شد دستپاچه البرز ی خنده با گلی
 روی به تاالپی را چای فنجان هولش از.دارد ایهام چقدر اش

 اش مانتو جیب در را بالتکلیفش دستهای و کوبید پیشخوان
 : ،گفت ریخته درهم جمالتی با زده شتاب و برد فرو

 زن ،یا داره   خان ایرج بود این منظورم ، دونی می یعنی» 
  «؟!گرفته

 .  نداشت را شیپ ای دقیقه چند بد حس دیگر که البرز

 گذاشت پیشخوان روی گلی چای فنجان کنار را چایش فنجان
 . داد تکان اطراف به سری لبش روی لبخند با و

  

 جون فلور. دونم نمی ازش هیچی که میونه در زنی پای»
 مدلش هنوز من ولی. کرده صیغه رو زن ، بابام که معتقده

 دلشمو زشت ـیانـت خــ نفس حال هر به.نیستم رومطمئن
 نفس فلور، خاله برای متاسف گلی.« کنه نمی فرقی چندان
 دلش قسمت آن بخواهد که گویی. کشید دلش ته از عمیقی

 . کند خنک هایش نفس با بود سوخته که را
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 شد، می تو دامن  به دست اینکه جای به فلور خاله کاش ای» 
 از که گفت می خان ایرج به و گرفت می رو  حقش خودش
 .« رهاد خبر چی همه

 دهن توی حرفش که این. ترسه می ریزی آبرو از جون فلور» 
 دوست رو بابام اونقدر شاید دونم نمی.بچرخه وهمسایه در

  بده دستش از خواد نمی دلش که داره

  

 .« بشه تموم خودش نفع به چیز همه وصدا سر بی خواد می و

 چشمان به اشتیاق از پر رسید که اش جمله جای این به البرز
 روی که حالتی بی و صاف مویی طره به شد، خیره گلی منتظر
 نرم و شمرده و کرد مرتب را ذهنش. بود داده لم اش گونه

 : پرسید

  «کنی؟ می کمکم» 

 بود آن ی نشانه لبخند و شد متولد پوستش زیر خوبی حس
 : داد ،جواب اشتیاق با

 ، ونشونی رد هیچ بدون آخه ولی. کنم می کمکت که البته» 
 .  «میشه سخت خیلی راک
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 . کرد قطع را او ی جمله و آمد هایش جمله میان به البرز

  

 فروش های فاکتور بین که چهاردارم، در سه عکس یه» 
 های بچه بستگان از هم شاید دونم نمی.کردم پیدا تعمیرگاه
 .« کنم می اشتباه من و باشه تعمیرگاه

 چهره با.« شناخت می رو اون شاید پرسیدی می سیروان از» 
 پلک ی گوشه انگشت دو وبا بست را ،چشمهایش درهم ای

 . داد فشار قدری را هایش

 خوام می. بفهمن چیزی گاه تعمیر های بچه خوام نمی»
 گلی.« بدم فیصله موضوع وصدا سر بی و کنم پیداش
 در را آنها و آورد بیرون هایش جیب از را بالتکلیفش دستهای

 مهربانانه ولبخند نداشت را البرز یتاب  بی تاب و کرد قالب هم
 گوش زیر پچ پچ نرمی به صدایی با و داد البرز تحویل ای

 : ،گفت

 این عکس کاشکی.کنیم می پیداش هستی چی نگران» 
 از را نگاهش البرز. «دادی می نشونم و بود همراهت خانوم
 به هایش مردمک و برداشت خیابان کف در جاری ترافیک
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 جیب سمت به را دستش که حالی در و چرخید گلی سمت
 : گفت برد می پالتویش

 .«  گذاشتم پولم کیف جیب توی کردم پیدا وقتی رو عکس» 

 شد مبهوت و مات گرفت گلی طرف به را عکس وقتی البرز
 از پر دامنش که صدایی یا و زد نمی هم پلک که آنچنان
 : گفت ، بود شگفتی

 .« شناسم می رو خانوم  این من» 

 قدری که چشمانش و شود زده شگفت تا بود البرز تنوب حاال
 .  بود آن ی نشانه بودند، شده تر درشت

 : پرسید ناباورانه لحنی با و کشید درهم را ابروهایش

  «؟...مطمئنی» 

  

  بـرده پی بزرگی راز به گویی دستپاچه و هول گلی

 : داد جواب زده ،شتاب باشد

 ی خونه اول ی طبقه ی همسایه خانوم این... خدا به آره» 
 خونه در دم و پله راه توی دفعه چند یه.  اس بنفشه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 567 

 ته گلی.« شده آشنا باهاش اونجا خان ایرج احتماال.دیدمش
 : کرد اضافه و داد رو سختی رابه دهانش آب ی مانده

 فرصت بهترین و شوهرش مادر ی خونه امروزرفته ، بنفشه» 
 باشه خونه اگه چون.بزنی حرف خانوم فریده با و بریم که

 .« ببینه  رو مار که ممکن

 کف به را آن و کرد مشت را دستش ،یک زده البرزهیجان
 راحتی این به کرد نمی فکر گز هر.  کوبید دیگرش دست
 . کند پیدا را عکس صاحب

 ********** 

  

  

 پیچید عابران عبور از خلوت ی کوچه میان هوهوکنان باد
 و کرد رد اش ضخیم نیمه ی پالتو الی از زور به را وخودش

 . انداخت جانش به لرزی

 هایش جیب به هم را دستهایش و داد تکه اش ماشین به
 . سپرد
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 می کاش ای.  گذشت دنذانهایش الی البه از سردی آه
 بی که دلی کرد می کاری هم اش سپرده سر دل برای توانست
 جانش»  گفت می و کوبید می زمین به پا کودکی مثل منطق
 سرش باالی دست به چوب عقلش و«  است گلی سهایفن بند

 اسم روی بر عقل. آورد می یادش به را گذشته و بود ایستاده
 می پاک را ها خطی خط دست به پاکن دل و زد می خط گلی
 . کرد

  

 زیر خشک برگ به پا نوک با عقل، و دل نابرابر جدال میان
 و شد بتاپر تر سو آن به زار و زرد برگ و زد ای ضربه پایش
 . گریخت کوچه دل به باد دست همراه

 را گلی کوچه انتهای از ناگهان که بود برگ فرار پی چشمهایش
 باد چون و آمد بیرون بنفشه مسکونی ساختمان در از که دید
 را اش تکه نگران.  کشیدند پر افکارش. دوید می او سمت به
 . رفت او سمت به قدم چند و برداشت اش اتومبیل در از

 و گذاشت اش ـینه*سـ روی بر ،دست رسید او به وقتی گلی
 گیر هایش نفس میان میان در یکی هایش جمله که حاای در
 : ،گفت کرد می
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 ...« رفته یعنی نیست نیست،» 

  

 پایین و باال گلی های نفس با هایش مردمک تالطم پر البرز
 و گرفت گلی به رو و آورد باال را دستش کف دو عاقبت و شد
 : ،گفت هردشم

 کن تازه نفس کم یه!  دختر کردن دنبالت مگه باشه، ، باشه» 
 ... «میگی چی بفهمم

 نصف های جمله و کرد جا به جا شانه روی را کیفش بند گلی
 نفس زدن هم بر پلک چند قدر وبه داد قورت را اش نیمه و

 : گفت٬.گرفت آرامش رنگ هایش

  زدم رو شون نهخو در زنگ ، نیست خانوم فریده ، البرز» 

 ؟ کجاست که پرسیدم روبرویی واحد از.  نکرد باز رو در کسی
 عروسی برای خواست رومی اش خونه خونه، صاحب گفت

 کشی اسباب پیش روز دو خانوم فریده همین برای و پسرش
 . «رفت و کرد
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 استیصال مرز به بود رسیده هم باز و برخاست البرز نهاد از آه
 خالی و پر هایش لپ که چنان آن ، کشید عمیقی نفس. 

 . شد

  «؟...رفته کجا نفهمیدی» 

 : گفت و انداخت باال سری نفی عالمت به گلی

 دفعه یه گفت. دونست نمی روبرویی واحد ی همسایه... نه» 
 .«  شد ای

  راه بایست می نداشت ای چاره.  داد تکان سری البرز

 در که حالی در و زد دور را اتومبیل ناامید. کرد می پیدا دیگری
 .  شود سوار تا کرد می باز را

 چنان رو راه تموم نبود نیازی خبر این گفتن برای دختر،» 
 . «زنیم می حرف  راه تو شو سوار ؟... ! بیفتی نفس از که بدوی

  

 جفت هم در که هایی اخم زدبا تلنگر غرورش به البرز ی کنایه
 .  داد باال را اش چانه سرتق بود شده
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 آدرس که گفتم می کردی می صبر اگه زدن کنایه جای به» 
 توی انقالب خیابون توی فهمیدم و کردم پیدا رو کارش محل
 تموم از قبل کنیم عجله اگه. اس فروشنده فروشی کتاب یه

 محل تو تونیم می پنج، ساعت که کاریش شیفت شدن
 .« کنیم پیدا کارش

 دیدن با و باشد مانده دور ساحل از که غریقی مثل البرز
 روشن دلش در سویی گیرد،کور می جان دریایی فانوس

 و کرد نگاه ساعتش به آورد، باال را دستش مچ درنگ بی.شد
 های اخم آمد نمی بدش. شد خیره گلی درهم ی چهره به

 را اشتیاقش.داد می قورت را آنها داشت برمی را شیرینش
 هم را آن داشت سعی که لبخندی با بار این و کرد پنهان
  ،:،گفت دهد قورت

  

 بچه تا شو سوار بجنبون دست ، زدی رو گل مارپل خانوم» 
 ،برسیم نیفتاده راه ترافیک و نشدن تعطیل مدرسه های بوچه
 .« سر درد پر خانوم این به

 البرز یونیک های تشویق هم هنوز. رفت غنج دلش ته گلی
 را اش دیکته بیست نمره پای های آفرین صد طعم برایش
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 زور اما کند حفظ را هایش اخم تا کرد سعی مذبوحاته. تداش
 نرمی لبخند به را هایش اخم و بود بیشتر دلش شوق بازوی و

  کرد تبدیل

 شد مجبور و بود همراهش لبخند شد سوار وقتی که آنچنان
 . برگرداند پنجره سمت به را سرش آن کردن پنهان برای

 را او گاهی که ین ز  همان ، خانوم فریده کرد نمی فکر هیچگاه
  خیر سبب. دید می بنفشه ی خانه ی پنجره پشت از

  

 سپری کنارالبرز در را هیجان پر و بخش فرح روز یک او تا شود
 . کند

 ********** 

  

 زیر سمت به کنان تاپ تاپ را کتابفروشی آهنی های پله
 زنگار زمان گذر در که فرسوده هایی پله و کردند طی زمینی
. کردند می جیر جیر کنان ناله پاهایشان زیر بودند، بسته
 فروشنده وقتی ماند جا ـینه*سـ در یشان خسته های نفس
 : داد جواب حوصلگی بی ها، مشتری ی همهمه از خسته
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 تحویل رو کتاب جدید بار انبار رفتن و نیستن خانومحقیقی،» 
 یخی مثل دو هر.« نمیان هم دیگه ساعت سه دو تا و بگیرند

 چشممش که ی شاگرد همانند وگلی رفتند وار تموز بآفتا زیر
 سرش که حالی در و چرخید البرز به رو باشد معلمش دهان به
 : پرسید داد می تکان اطراف به را

  «کنیم؟ چیکار حاال» 

 هم به پل یک روی هایشان مردمک و برداشت سر البرز
 می دانست، می را خانوم این جای که حاال خب. رسیدند
 هم دیگر راه. ببیند را او گلی حضور بدون دیگر روزی توانست

 یا دو برای گلی کنار و شود منطق و عقل خیال بی که بود این
 خاموش را منطق و عقل صدای درنگ بی. کند عاشقی ساعت
: » گفت  می که داد گوش دلش پروای بی ندای به و کرد

 خوش آید پیش چه هر بگویی خودت با است الزم گاهی
 . «کند اندامی عرض دل تا کنی خاموش را عقل یداوص بیاید

  

 در البرز.« مونیم می منتظرش. بدیم انجام باید که کاری»
 او و گذاشت گلی بازو روی دست و گفت می  را این که حالی
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 پر بغلش زیر که ژیگولی پسر تا کشید خود سمت به کمی را
 : ،گفت آهسته. نکند خورد بر او با بود کتاب از

 به چشمش گلی.«  بزنیم ها کتاب توی چرخی یه یمرب بیا» 
  بود بازویش روی به پیچیده انگشتان

 این یاد به کردو می حمایت صدا بی که ای مردانه دست.
 ای. »بود خوانده نیسان وانت یک پشت روزی که افتاد جمله
 .« کردم می پرواز نیاز وقت به تا آوردم می در بال گاهی کاش

 ********** 

  

  

 با و آمد بیرون اش پیله از و شد ای پروانه خوشی فرط زا
 پیشنهاد:  »گفت قلبش، قراری بی وسعت به ، وسیع لبخندی
  «موافقی؟.کنیم شروع رمان قسمت از پس ، خوبی

 ی اشاره با که البرزی همان. باشد خودش تا کرد رها را دلش
 . گشت می بر و رفت می هم جان پای تا گلی

 هایش اخم.بود موافق شد می منتهی گلی هب که جا هر اصال
  کشید هم در مردانه اما تصنعی را
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 هم به هامون سلیقه چقدر ببینم بریم ، موافقم باشه» 
  «؟...نزدیک

 را پاهایش و بود آوردن در بال درحال عنقریب خوشی از گلی
 به کنان خنده. بگیرد اوج مبادا تا بود چسبانده زمین به محکم
  ومیان رفت رمان های قفسه سمت

  

 ابراهیمی نادر آرام ی عاشقانه کتاب خاموش، ی قصه هزاران
 داستایوفسکی ابله کتاب البرز.  داد تاب هوا در و برداشت را
 . داد نشان را

  سمفونی کتاب و کرد خم سر نویسنده احترام به گلی

 تا بود البرز نوبت بار این. داشت بر را معروفی جواد مردگان
 محمود اثر کلیدر دوم جلد به چشمش ناگهان و کند خم سر

 احترام به دو هر و برداشت را آن درنگ بی افتاد آبادی دولت
 . کردند کوتاهی تعظیم قلم بدیل بی استاد

 و بزرگ نویسندگان به احترام ادای این از خوش سر البرز
 قفسه سمت به را او و کشید را گلی پالتوی ی گوشه نامدار،

 . برد رشع  های کتاب ی
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 دید می اشعار از باغی میان  را خودش. بود آورده در بال گلی
 کرده آرایش را کلمات چنان لطافت و ذوق با شاعرانش که

 .  بود آنهاسخت از کردن دل که بودند

 او گوش بیخ سر ، کشید پر دلش گلی اشتیاق دیدن با البرز
 . کرد نجوا آهسته و برد فرو

 .« کن انتخاب رو یکیش داری دوست اگه» 

 اش قدمی یک در را او و چرخید البرز سمت به سرش ناباور
  و آمد می جادوی عصای خواست می دلش دید

 پرتاب کتابها های صفحه میان به را دو آن ها قصه همانند
 قایق یا شیرازش های باغ و حافظ اشعار میان به. کرد می

 کنار در یا. کند سفر آب دل به خواست می که سهراب
 از بعد و نشتند می فرخزاد فروغ  ی کوچیکه علی ی ضچهوح
 . گذشتند می مشیری فریدون مهتابی ی کوچه از آن

  

 و نیفتد بیرون چشمانش از تاالپی اشتیاق تا برگرداند سر
 هم فروغ و حافظ کتاب که حالی در برداشت را سهراب اشعار
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 در بردارد که را کدام هر کرد می حس و بود دستانش میان
 : گفت و برگرداند سر انتخاب میان مردد.کرده جفا یکی آن قح

  «؟...بردارم رو کدوم نظرت به» 

 را این البرز.« بردار رو تاشون سه هر. اند بهترین همشون» 
 گرفت او از را کتاب سه هر گلی متعجب چشمان میان و گفت

 : گفت رفت می صندوق سمت به که حالی در و

 .« بیاد حقیقی خانوم تا بزنیم رونیب هم چرخی یه بریم بیا» 

 زند می قدم رویاهایش میان کرد می حس شادی فرط از گلی
 . زد می قدم حقیقت میان رویاهایش هم شاید. 

  

 *** 

 برای که رنگارنگ های کتاب از باغی میان گذار گشت از بعد
 در پاییزی سرد های خیابان میان قدری بود، دلنشین دو هر

 توی که شاپی کافی به را گلی البرز عاقبت و زدند قدم سکوت
 دل به را هایشان خستگی تا برد بود بست بن ی کوچه یه دل
 . بسپارند قهوه و چای
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 پر مانندش نیمکت های میز اکثر که مرتب و شیک ای کافه
 های لباس با که ای مدرسه نوجوان دختر سه میز جز به بود
 . بودند نشسته هم کنار مدرسه فرم

 احترام به اما. خواست می خلوت و دنج جای یک شدل گلی
  بگیرد او را نهایی تصمیم تا کرد سکوت میزبان

  

 دور رویاهایش از را او گوشش کنار جایی هم آن البرز وصدای
 . کرد

 چند هر گلی.« بنشینم ها ای مدرسه بچه اون کنار بریم بیا» 
  وباقدری پذیرفت خانومانه اما نبود مایل

  دختر میز کنار به وقتی البرز.افتاد راه به البرز کنار فاصله

 : گفت مودبانه، رسید ها

 خانوم این من هست اجازه شده، پره همه ها میز خانومها» 
  «بنشینم؟ کنارتون

 پس اش مقنعه و داشت صاف موهایی که ها دختر از یکی
 و پهن ابروهای البرز دیدن با بود بند سرش کلیپس به و رفته
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 میز دیگر سمت به که حالی در و داد باال را اش هنخورد دست
 : گفت بنشیند، دوستانش کنار تا رفت می

  

 با بیا بدو. هست ،جا جا همه و همیشه ها جنتلمن برای» 
 .« بنشین  جا این خانومت

 پنهان هم روی بر های لبش فشار با را هایش خنده البرز
 او کنار خودش سپس و بنشیند گلی تا ماند کردومنتظر

 . داد سفارش دلباز و دست بعد دقایقی و نشست

 .  شکالتی کیک و میوه پای ، قهوه فنجان دو

 زیر مدام داشتند نمی بر دو آن روی از چشم که ها دختر
 بود تر تپل قدری که آنها از یکی و کردند می پچ  پچ هم گوش

 : گفتند،گفت می فریبا او وبه داشت فرفری موهایی و

 از بگذار اصال.  بده زدن حرف  درگوشی میگه ممامان بابا، ای» 
 که دختری «دارن؟ هم با نسبتی چه بپرسیم خودشون
 .  شد معترض زدند، می صدا رها را او و داشت صاف موهایی

  

 . واستید پاش باید بستیم شرط!  ممنوع زدن جر آقا» 
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 .« نداره انگشتش تو حلقه چون ، نیست نامزدش میگم من

 : گفت شد، نمی جدا لبهایش از هخند که سوم دختر

 .« باشن برادر خواهر شاید» 

 از خنده داشت، نمی بر گلی و البرز از چشم که حالی در فریبا
 . کرد پرواز لبهایش روی

 اول. دارم هم دلیل براش.  باشن برادر خواهر محاله ، عمرٱ» 
 یه نمیاره رو گرامیش خواهر وقت هیچ برادر یه که این

 جورواجور های کیک براش همه این و یون گر جای همچین
 معمولی کیک به زور به دونگی ما که جایی. نمیده سفارش
 سر ام حوصله که زدن غر کلی از دیروزبعد آقا. دادیم سفارش

 بیرون دور یه بریم هم شدبا راضی داداشم ، بل و ال و رفته
  تا رو من نامرد ولی بزنیم

  

 آفریندختر: »  گفت و گرفت دوقلو بستنی یه برد کوچه سر
 .« بخور دوستت با برو. خوب

 کیکش مانده ته فریبا و خندیدند ها دختر همراه به البرز گلی
 . داد ادامه خورد، را
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 که شدم متوجه صبح که اینجاست ماجرا ناک درد قسمت» 
 شیک رستوران یه بـرده رو دخترش دوست دیشب، داداش آقا
 کشید باالتر را اش مقنعه رها.« خوردند شام وباهم باکالس و
 نگاهش که حالی در و داد هول شال زیر به را هایش چتری و
 : گفت ، بود ها کتاب ی کیسه به

 و شاپ کافی کنه دعوت رو ما جنتلمن به که نداریم شانس» 
 مرد میگه آبجیم. سر اون تا سر این از بچینه میز برامون
   مونه، می خیابون کنار پارک جا مثل خوب

  

 پارک درد به هم هاش داغون و درب و شدن اشغال باشوخ
 .« خورن نمی کردن

 سرفه به و پرید گلویش به کیک ای تکه که خندید چنان گلی
 که سوم دختر و زد او پشت به آهسته بار چند البرز و افتاد
 درخشید، می اش عسلی چشمان و داشت ای سبزه صورت
 : گفت و داد قورت کیک با را هایش خنده

 بعضی هستند درخت مثل مردها میگه مامانم ها بچه ولی» 
 آقا این مثل ماشاالل  بار و برگ پر و صنوبر سرو هاشون
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 دل تونی نمی هم شون سایه خدابه قدرتی هم ها ،بعضی
 .  «بابات ،مثل  کنی خوش

 و قهوه سکوت در گلی و البرز و بود باز بخند بگو ی سفره
 می ها دختر رنگارنگ تعبیر به و خوردند می را کیکشان
 : آنها،گفت به رو و نیاورد تاب رها عاقبت.خندیدند

  

 خودتون شد تموم هم هامون کیک! فضولی از مردیم بابا» 
  «دارید؟ هم با نسبتی چه بگید

 گاهبی فقط ولی کرد می شره هم هایش ازچشم خنده البرز
 به بدهد را آنها جواب که آن وبی زد می کوتاهی و نرم لبخند
 : گلی،گفت به رو و کرد نگاه اش مچی ساعت

 .« میشه دیر داره شوبریم بلند گلی» 

 که ها دختر به رو شد می بلند که درحالی و گفت را این البرز
 : چرخید کردند می نگاهشان واج و هاج

 . بنشینیم کنارتون دادید اجازه که ممنونم خانومها» 

 .« بگذره خوش بهتون
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 وبا شود تمام ناب های لحظه این خواست نمی دلش گلی
 آن بی رفتند آنها. کرد خداحافظی ها دختر با و برخاست اکراه
 . دارند دلی نسبت هم با بگویند که

  

 ********** 

  

 کتاب حجم پر و کرده دم فضای در نو کتابهای و کاغذ بوی
 کتاب های قفسه میان کتاب مشتاقان و چرخید می فروشی

 به درنگ بی را او گلی دیدن با قیحقی خانوم.  چرخیدند می
 برابر کپی که البرز وقتی اما شکفت، ازگلش گل و آورد یاد
 همچون شوقش و شور باد دید، بودکنارش خان ایرج اصل

 . شد خالی باشد خورده دل به سوزن که بادکنی

 خان ایرج گویی که بود قوی چنان آن پدرش به البرز شباهت
 پیش سوی آن حاال و باشد هکرد پرتاب جوانی دوران به را

 .  است ایستاده خوان

 و مات بود، ریخته فرو ترس از که دلی با خانوم فریده عاقبت
  چرخید گلی به رو و داشت بر چشم البرز مبهوت
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 از بعد و آمد بیرون لبهایش میان از رمق وبی آهسته وسالمی
 : گفت کرد، غلبه اش آشفتگی به کوتاه تاملی

 وحشت گلی «؟...خوبه جون بنفشه ؟ یخوب  جون، گلی» 
 بدی حال از متاثر و دید را خانوم فریده چشمان در شده متولد

 و انداخت البرز به نگاهی ،نیم بودند آورده بوجود او برای که
 رفتند می صندوق سمت به کتاب ـل*بغـ یک با که پسرهایی از

 را او تا داد لبهایش به زورکی طرحلبخندی و گرفت فاصله
 : ،گفت لبخند همان با و است خوب چی همه کنند نمئمط

 . شدم تون کاری وقت مزاحم ببخشید خانوم، فریده» 

 صحبت یه خواهیم ومی هستند البرز ام خاله پسر ایشون
 .« باشیم داشته هم با کوتاه

 هم دستهایش صدایش، بر عالوه حاال  خانوم فریده
 . لرزید می نامحسوس

  

  «؟...صحبتی چه مثال» 
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 پریشان هم را او البرز روی پیش زن درماندگی و پریشانی
 : گفت نرم، اما محکم و آورد تر پیش سر.کرد

 صحبت یه فقط نیست نگرانی برای جایی حقیقی، خانوم» 
 زیادی ی خواسته کنم نمی فکر فضا، این از  خارج دوستانه
  «باشه؟

 بی و افتاد دستهایش جان به عصبی حرکات ترس از بینوا زن
 را قفسه کتابهای دستش درون ی چروکیده دستمال با هدف
 . انداخت باال سر و کرد گیری گرد

 برم کتابفروشی از نمیده اجازه کارم صاحب ندارم، وقت من» 
 او بازوی روی دست گلی.« نشید مزاحم لطفا هم شما. بیرون

 : گفت شد، خیره چشمانش به آمدو تر پیش قدمی و گذاشت

  

 نیست قرار نداره، وجود ترسیدن برای چیزی خانوم، فریده» 
 کتابفروشی صاحب با البرز شما اومدن از پیش! بدزدیمت که

. گرفت رو اجازتون و هستیم اقوامتون از گفت و کرد صحبت
 .« همین فقط خدا به ، بزنه حرف باهاتون میخواد ام خاله پسر
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 فریده اعتماد بود همراه خوبش عطر با که گلی و نرم صدای
 آرام قدری قلبش های تپش شد باعث کردو جلب را نوماخ

 . گیرد

 و دارم احتیاج کار این به من.باشه کوتاه فقط لطفا ، باشه» 
 .« بدم دستش از نمیخوام

 و گرفت آرامش رنگ البرز و گلی ی شده حبس های نفس
 از سه هر سپس شدو سرازیر شان بینی های حفره از آسوده

 . شدند خارج آن ی کرده دم و ساکن هوای و کتابفروشی

  

 *** 

 شد بر از و خواند را ماجرا ته تا البرز دیدن با که خانوم فریده
 اش صیغه همسر ایرج، به مالقات این ته داشت ویقین بود

 . شود می منتهی

 می تاب هم در عصبی و کالفه را دستهایش اضطراب شدت از
 فرار فرااط به درپی پی و مدام قرارش بی های مردمک و داد
 یافتند خلوت را کتاب پاساژ از ای گوشه که وهمین کرد می
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 شد البرز به رو درمانده لحنی با ایستاد دو آن روی در رو
 : ،گفت

  «؟ !...خوای می چی من از» 

  تا خشمش آتش سپس ، شد عصبی قدری البرز

 را صدایش و درهم را آنها نگ در بی و آمد باال ابروهایش
 . کرد ناک خوف قدری

  

 متاهل مرد یک از جوان خانوم یک بگید شما خانوممحترم،» 
  «؟ !خواد می چی داره من سن به پسری که باال سن

 : داد جواب پیش لحظات از تر درمانده خانوم فریده

 و دارم مشکل زنم با گفت و شد پاپیچم خودش ایرج خدا به» 
 مبود شرایطی توی هم من.... بل و ال و بدم طالقش خوام می
 ندارم پولش به چشم خدا به. کنم قبول شدم مجبور که

  نیست بیشتر سکه دوتا ببینید،مهرم

 کم یه فقط ایرج. میارم در رو خودم خرج و کنم می کار خودم.
 رو خونه تا بگذارم جدیدم ی خونه پیش پول روی تا داد پول
 .« بدم کرایه نباشم مجبور دیگه و کنم کامل رهن
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 . بود یعصبان  همچنان البرز

  

  این شرع نظر از شاید. نیست کننده قانع تون دلیل» 

  و ایراده از پر عرف نظر از ولی باشه نداشته مشکلی کار

 همسرش، و هستن متاهل آقا این... ـیانـت خــ میگن بهش
 نگفته ایشون به شما مورد در هیچی پدرم اتفاقا  و منه مادر
 « .حساسه خیلی ـیانـت خــ بوی به مشام ولی

 وبا افتاد پایین و خورد قل خانوم فریده های اشک ی حلقه
 بر دست هشدارگونه متاثر گلی و کرد پاک را آنها دست پشت
 : ،گفت نرم و گذاشت البرز  بازروی روی

 نمیره پیش کاری عصبانیت با کنم می خواهش البرز» 
!« بکوبیم رو همدیگه که نه کنیم حل رو مسئله تا اومدیم
 که صدایی با و ریخت می اشک شر شر حاال  خانوم فریده
 : ،گفت بود همراهش دردناکی بغض

  

 که نامردشدم یه زن پیش سال سه و شهرستانم ی بچه من» 
 به جونم که نکشید سال به داشت بزن دست و بود شکاک
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 از دست مردک ولی. گرفتم طالق هزارمکافات با و رسید لبم
 ریزی آبرو محل توی مداو می بیراه و راه و داشت نمی بر سرم
 تهران بیام شدم مجبور.  زد می بهم تهمت تا هزار کردو می
 رو من ایرج که بود ها روز همون.  دنبالم اومد هم باز ولی
. شد ام پاپی مجردم فهمید وقتی و دید بنفشه ی خونه توی
  کنه ازدواج من با خواد می و اومده خوشش من از گفت می
 بشه داشته بر سرم از سابقم هرشو شر که این برای هم من
 زن تکلیف تا بشیم صیغه اینکه شرط به اما کردم قبول ناچار
 کردم شوهر دید وقتی هم سابقم شوهر. بشه مشخص اولش

 روی ،بیاد افتاده دار شوهر زن دنبال اینکه انگ اینکه ترس از
  و شد من خیال بی پیشونیش

  

 میاد گاهی هم هنوز ولی. شهرستان برگشت و کشید راهش
 بی میاددنبالم ایرج بینه می که همین ولی کارم محل توی
 .«  گرده می بر و میشه خیال

 . شد تبدیل شرمندگی به رفته رفته البرز آشفتگی
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 از بودو گرفته را زن این دامن که پدرش نامردی از شرمنده
 برای بایست می.بود کرده استفاده سوء او پناهی بی فرصت

 . کرد می پیدا قیمنط  راهی مشکل حل

 ********** 

  

 پا آن و پا این  رویش،قدری پیش زن ریز یک ی گریه میان
 و باال آشفته داغ روغن داخل  که ذرتی چون عاقبت و شد

  دور آنها از قدم چند ، کالفه پرد می پایین

  و گشت باز را رفته راه افکارش خورده پیچ کالف با و شد

  

 زده سرما و خشک لبهای سپس. ایستاد خانوم فریده روبروی
 حقیقی، خانوم:  »گفت قاطع، و فشرد هم روی بر قدری را اش

 به رو گرفتید ازپدرم که رو پولی بدیدتا حساب شماره
  وبهش کنم واریز حسابتون

 من باشه الزم اگه و کنید عوض هم رو تون خونه. برگردونید
 یی جا به جا برای تا زنم می حرف جدیدتون ی صاحبخونه با

 جای یه تا کنیم می کمکتون هم گلی و من ، کنه موافقت
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 هم بعد.  ندونه رو آدرسش پدرم که جای. کنید پیدا مناسب
 ترفند هر با حاال کنه فسخ رو صیغه تا کنید مجاب رو پدرم
 اشکهای ریزش مانع سدی همانند تعجب.«  بلدید که ای زنونه
 که آنچنان شتدا نگه باز نیمه را لبهایش و شد خانوم فریده
 ! شد می خارج دهانش از کوچک ابری چون بخار

  

 شوهر ؟! گفتم چی من نشدید متوجه انگار خان البرز» 
 پیله بهم دوباره شدم، جدا که برسه گوشش به اگه سابقم

 ایرج که بگم چی پدرم و مادر به جهنم به اون اصال کنه، می
 مجاب جوری چه رو ایرج. پذیرفتن دامادشون عنوان به رو

  «کنم؟

 مدت یه اصال. نزنید حرفی فعال بهشون اس، ساده حلش راه» 
 استعفا هم کارتون از.نرو دیدنشون به و کنید بهونه رو کار
 زود خیلی میدم قول هم من. کنه پیداتون نتونه پدرم تا بده
. کنم پیدا کنم می کار خودم که شرکتی توی مناسب کار یه

 کار از بهتر مراتب به عیاجتما موقعیت یقینا که شرکتی
 کنید پیدا راهی یه هم پدرم کردن مجاب برای. داره تون فعلی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 592 

 یه گرفتید تصمیم بگید اصال. بگید تون سنی اختالف از.
 . «بدید سابقتون شوهر به دوباره شانس

  

 نجات دریا تالطم از گویی کرد نمی گریه دیگر خانوم فریده
 به رسیدن از را دخو شعف و خوشحالی اما و باشد یافته

 : گفت سرتق کردو پنهان امن ساحلی

 زندگیم از هم اآلن من ؟!کنم عمل شما حرفهای به باید چرا» 
 .« راضیم

 و صاف شد خیره او چشمان به و آمد پیش قدمی البرز
 . کند فرو او مغز در را جمالتش بخواهد گویی. مستقیم

 نظر از که طلبی تنوع مرد با تونید می. شماست با انتخاب» 
 دل اون ی شکسته قایق با و کنید زندگی پدرتونه جای سنی
 دیر شما جدای بدونید هم رو این اما.  بزنید زندگی دریای به
 غرق هاش وعید و وعده قایق با و افته می اتفاق زود یا

 بهتری زندگی و کنید گوش من حرفهای به اینکه یا.  میشید
 . «کنید تجربه رو
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 ترس از بود شدن آب حال در قند دلش ته که خانوم فریده
 : گفت ، پاچه دست و هول حواس بی البرز شدن پشیمان

 .«  میشم شما کشتی سوار ،باشه باشه» 

 که خندیدند چنان بعد و شدند مات ای لحظه البرز و گلی
 رنگ کم دو آن های خنده الی به ال هم بینوا زن های غصه
 . شد

 که رسید پایان به وقتی دو آن برای پاییزی انگیز شگفت روز
 قورت را اش نگفته حرف هزاران گلی. رسیدند درختی کوچه به
 خانه در زنگ که آن از پیش و شود تلنبار دلش انبار ته تا داد
  کوچه روشن و تاریک در اش چهره که البرز به رو بزند را شان
 : گفت بود، محو

 . «بود خوبی روز ، کتابها برای ممنونم» 

  

 : داد جواب گونه، نجوا و آمد تر پیش قدمی تاب بی زالبر

 به سرعت این به بود محال تو کمک بدون تو، از ممنون» 
 حرف خانوم فریده ی خونه صاحب با و میرم فردا.برسم نتیجه
 براش دیگه ی خونه یه روزه دو یکی کنم می سعی و زنم می
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 هم اب تا کنم می ،خبرت کردم پیدا رو خونه وقتی. کنم پیدا
 .« کنیم کمکش کشی اسباب توی بریم

 برای بگوید تا خواست می دلش البرز.  خندید شوق از گلی
 ناعادالنه تعبیر خوب کرده تجربه دلش که ای عاشقانه لحظات

  اما. بود العاده فوق اش لحظه لحظه او کنار و نیست ای
 . کرد اضافه مردانه و کرد پنهان را اش یافته غلیان احساس

 . «بود خوبی روز هم من برای» 

  

 به معلق میانشان وزید می که سردی سوز الی البه سکوت
 .  کرد دعوت خود ی خلسه به را دو آن و افتاد حرکت

 اما عاشقانه ی خلسه از را دو هر گلی موبایل زنگ صدای اما
 .  آورد بیرون کوتاهشان

 ندید با و آورد بیرون اش پالتو جیب از را تلفن درنگ بی گلی
 :  داد ،جواب فروغ مامان اسم

  «؟ ...مامان جانم» 

 هم فروشی گل. گذشت هم نه از ساعت.... کوفت و جانم» 
   «؟ موندی جا ،کجا نبودی زدم زنگ که
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 به که هایی فریاد خندید،به اش فروغ خاله رگبار به البرز
 آنها ی خانه زنگ روی بر دست. رسید می گوش به راحتی
 کنان زمزمه و آورد گلی شال نزدیک جایی را سرش و فشرد
 : ،گفت

  

 به برو نکرده، صادر رو تیربارونت حکم فروغ خاله تا» 
 .« سالمت

 یک پیش بدانندخیالشان که آن ،بی بازگشتند خانه به دو هر
 . است ماند جا دیگر

 ********** 

  

   آذرماه. آهن راه میدان گلی

 و پا این ریقد خاطراتش نوشتن و رفتن حمام بین مردد گلی
  فراوان با مقابله از ناتوان عاقبت و شد پا

 تخت دیگر ی گوشه به را رنگش صورتی ی ،حوله احساسش
 به و برداشت بالشت زیر از را خاطراتش دفتر و کرد پرتاب
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 به شروع وار مسلسل و کشید دراز تخت روی دمر حالت
 . کرد نوشتن

 ی خانه نم برای و دارد مشخصی تعریف کسی هر برای خانه
 خاک در اش دانه که درختی همانند. است ریشه یک پدری
 می بار و برگ پر و دارد می بر آسمان به سر و گیرد می جان
 .  شود

 در واقع درختی  کوچه ته را  وخودم کردم باز چشم وقتی از
 یک که قدیمی ی خانه این در. دیدم آهن راه میدان حوالی
 شدم بزرگ آمدم دنیا به تر کوچک ایوانی با دارد کوچک حیاط

 . ام نکرده تجربه را کشی اسباب گاه هیچ و

 به ای خانه از هستند مجبور سیامک و بنفشه وقتی حتی
  آنهافقط کشی اسباب از من ،سهم بروند دیگر ای خانه

  

 استمرار هفته یک تا که است علی امیر و مهتاب نگهداشتن
 . دارد
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 تجربه ترین وشیرین اولین خانوم فریده ی خانه کشی اسباب
 و مفید و اندک وسایل لطف به که کشی اسباب. بود من ای

 . شد تمام زدنی هم بر چشم همانند او مختصر

 هم بری بار های شرکت با تماس به نیازی حتی که آنچنان
 البته و نیسان وانت یک با کشی اسباب داستان وتمام نبود
 پایان به دوب رو خوش و دار هیکل مردی که اش راننده کمک
 . رسید

 داشت نجیبی و پاک چشمان شدت به ،که راننده کمک با البرز
 فریده همراه من و کرد جا به جا به را سنگین های وسیله ،

  های یخ ساعت دو یکی از بعد که خانوم

  

 باز یک به یک را ها شد،کارتون آب کاریش مالحظه و خجالت
 . کردیم

 دلم ته قند ی حبه یشآور یاد که ماجرا تر شیرین قسمت
 دست از را سنگین های کارتن البرز که بود وقتی کند می آب
 اذیت تو بیارم من بده: » گفت می مردانه و گرفت می من

 ... «میشی
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 به هوری را دلم و کردند می گیر هم در که هوایی بی نگاههای
 . شد می سرازیر پایین

 لنگه همان شد می هم خانوم فریده که نماند گفته نا البته
 حال وسط درست و ام شاکی آن از خدا ی همیشه که کفش
 . کرد می راقطع آن ی رشته و آمد می فرود ما خوب

 کباب چلو پرس سه با هم را ما دوی هر البرز ناهار وقت
  پر با خانوم فریده. کرد گیر غافل ومخلفاتش کوبیده

  

 مرگم خدا »گفت شرمنده و کوبید صورتش به دست
 .« گرفتم می رفتم می خودم کشیدید زحمت چرا امش...!بده

 به بود کباب و تازه ریحان بوی از پر مشامم که حالی در من و
  که دارد خاطر به هنوز البرز آیا. کردم می فکر این

 راانتخاب آن تصادفی خیلی یا ام کوبیده چلوکباب عاشق من
 او و کردم می شکارش هوا بی که را او های نگاه آیا ؟...!.کرده

 در که بگذارم عشقی پای به دزدید، می من از را آن ماهرانه
 داشته جان هم هنوز شاید و دارد؟ ریشه هایمان کودکی
 البرز دهان قفل آن با تا داشتم جادویی چوب کاش ای باشد؟
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 به دانه، کنم رامی اناری من»  سهراب قول به کردم می باز را
 .  «بود پیدا دلشان های دانه بود خوب: گویم می دل

  

 دیدن اتاقش در شدن باز با و بود کرده گیر سوالش میان گلی
 جایش سر بر سیخ باشد شده رها که فنری مثل مادرش
 لتی خانوم فروغ.کرد پنهان ، پایش زیر رابه دفترش و.نشست

 از که گلی درهم و ژولیده موهای دیدن با ایستادو باز نیمه در
 را هایش مردمک معترض بود، چسبیده سرش فرق به کثیفی

 . کرد تر درشت حدقه در

 که این جای به ؟!نرفتی حموم هنوز!... دختر الهی نمیری» 
 رو نون از بابات تا پاشو باشه کوفتی دفتر اون توی ورورسرت

 از زن پیر این شد دیر شام کنیم پهن رو سفره کن کمک بیاره
 . «شد سوراخ اش معده دادم چایی بهش بس

  

 چشم ،سپس کشید نامرتبش موهای به ،دستی شرمنده گلی
 : گفت ، داشت بر را اش حوله شد خم و گفت لب زیر چشمی

 .«  بیرون میام فرز و وتر حموم رم می االن.  ببخشید بخشید» 
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 : ،گفت انداخت باال را اش چانه خانوم فروغ

  آخر بگذار. کنی می شور گربه جوری این ، نکرده الزم» 

 ی خونه رفته ساعت دو که علی امیر دنبال برو اآلن. برو شب
 اون نیست که البرز دونم نمی من نیومده وهنوز ات خاله
 چین هم در لبهایش ناراضی گلی «؟!کنه می غلطی چه اونجا
 . خورد

 . دنبالش برو خودت دارم بهتر پیشنهاد  یه من مامان،» 

 تا زنم می حرف الی عمه با و کنم می پهن رو سفره زود منم
 . «بیایید اشم

  

 . کنی رو پیشنهاد من برای نکرده الزم.... جالفتها چه» 

 پیام بهش یا برم ای بهانه هر به اگه و کردم قهر فلور با امروز
 هم آیدا موبایل. اومده کشی منت برای البد میگه بدم

 .« برگرد هم زود وبرو سرت بنداز چادر یه جلدی. خاموش

 را اش گلی گل چادر و ستخا بر آویزان ی لوچه لب با گلی
 کرده یخ شدت به پاهایش که حالی در و انداخت سرش روی
 . رفت فلور خاله ی خانه به و کرد پا به دمپایی بود
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 *** 

 و سحر دیدن با بودو نکرده تجربه را چاه در افتادن گاه هبچ
  ته بودندبه نشسته شام میز دور هم کنار که البرز

  

 . بود پیامبر یوسف چاه همانند عمقش که چاهی . افتاد چاه

 امیر به: »گفت آیدا به آیفون پای وقتی چرا که فهید می حاال
 داشت اصرار آیدا. «هستم منتظرش در دم من. بیاد بگو علی
 ی منظره این خواست می البد خب. بیاید داخل به حتما که

 . کند تالفی تا دهد نشانش را خانوادگی انگیز شگفت

 پاهای روی بر را چادرش پر و گفت خیر به شب و سالم معذب
 گل شلوار هم و شوند پنهان آنها هم تا کشید جورابش بی
 موهای یاد به وقتی اما. بماند مخفی اش رنگ بنفش گلی

 پیشانی روی راتا چادرش شد خیال رابی پاهایش افتاد چربش
 .  آورد پایین اش

 خیره ابشبشق به و انداخت زیر به را نگاهش تالطم از پر البرز
  برنجش زدن شخم به چنگال وبا شد
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 از هم من: »گفت می بلند صدای با خواست می دلش.پرداخت
 نیم و بودم اطالع بی شام برای سحر دعوت و مهمانی این

 تداراکی چه که شدم متوجه آمدم خانه به وقتی پیش ساعت
 هم با که درسته: » گفت می خواست می دلش اند دیده
 می تو که آنچه و ام گذشته با توانم نمی و منداری ای آینده
 هم را نگاهت گردان بر و اخم تاب دلم اما.  بیایم کنار دانی
 .« ندارم

 به و برخاست میز پشت از رویی خوش با گلی دیدن با سحر
 نیست روبوسی به مایل گلی دید وقتی اما رفت استقبالش

 : گفت و فشرد او بازوی روی دست

 برات دلم که گفتم البرز به. بینمت می حالم خوش عزیزم» 
 . «ببینمت تا نشد فرصتی همی دور اون از بعد.  شده تنگ

  

 بی اخم از را نگاهش که حالی در و زد رمقی بی لبخند گلی
 . داد جواب ، داشت می بر فلور خاله دلیل

 .« طور همین هم من. مرسی» 
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 رفلو خاله کنار که برگشت خان ایرج سمت به نگاهش سپس
 . داد ادامه و بود نشسته

 نمی تون خوردن شام مزاحم.بودم گرفتار بود وقت چند یه»
 .  «علی امیر داداشم دنبال اومدم.  شم

 : گفت علی، امیر به رو سپس

 .« داداش بریم پاشو ، جان علی امیر» 

 و کشید تر پیش را خورشتش و برنج از پر بشقابش علی امیر
 : داد جواب لجبازانه،

 .  مونم می فلور خاله ی خونه شام من ، گلی یآبج » 

 . «ندارم دوست سیرابی من

  

 از. کند فرار خواست می دلش و کرد می خفگی احساس گلی
 بی بغض! رفت می تر دور هم زمین ی کره از هیچ که آنجا

 و محکم و داد قورت بود آمده باال حلقش تا که را صاحبش
 : گفت قاطع،
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. کنم می درست دیگه چیز یه برات.  نشو اینا خاله مزاحم» 
 .« بریم پاشو

 و شود باز نفسش راه تا داد فرو را اش شده گلوله آه البرز
 : گفت باشد، آن در خواهش که آنچنان آرام

 با شام بعد گذاشتیم قرار بمونه، علی امیر بده اجازه گلی» 
 .« کنیم کار ریاضی هم

 با و زدن پس دست با. برگشت البرز سمت به خنجرش پر نگاه
 . فهمید نمی را او های کشیدن پیش پا

  حرف وزبانش داد می داشتن دوست معنای رفتارش

  

 البرز طناب با که است دلوی کرد می احساس.زد می دیگری
 . آید می بیرون و رود می چاه ته به مدام

 خنجر همان وبا گرفت تر محکم اش چانه زیر را چادرش پر
 باید. ممنون.  »برگشت البرز تسم به نگاهش ی آخته های
 . «جان نوش. منتظرمونه الی عمه بریم

 ی نیمه و نصف تعارف و برگشتند خانه به علی امیر و گلی
 و رفت فرو قلبش در تیری چون خان ایرج و فلور خاله ، آیدا
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 در شده ایجاد زخم برای التیامی نتوانست البرز نرم لحن حتی
 . باشد قلبش

 ********** 

  

  

 حالت ترین تفاوت دربی و است شده حس بی کرد می سح
 خانه رود دل به که کاغذی قایق مثل درست.دارد قرار ممکن

 آب جریان به دل اش کاغذی ی پوسته خیال وبی افتد می ای
 . سپارد می

 تخت روی ، پیچید اش خیس موهای دور را حمام ی حوله
 میان مچاله را هایش زانو سپس داد تکیه دیوار به نشست،

 شر که پاییزی باران به اتاق ی پنجره از داد جا اش ـینه*سـ
 می پنجره قدیمی ی هره به کنان تق تق و بارید می شر

 . سپرد گوش کوبید،

 بزرگ که آن از پیش اما شد متولد چشمانش در اشکی حلقه
 لنگان الی عمه و شد باز آرامی به اتاقش در دارشود جان و

 . شد بود،داخل درونش چای لیوان دو که سینی یک با لنگان
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 گرفت الی عمه از را سینی و برخاست زده شتاب شرمنده گلی
 : گفت  گذاشت، می تخت روی را آن که حالی در و

 من آوردید می تشریف ؟،!کشیدید زحمت چرا شما شرمنده» 
 .« آوردم می چایی رفتم می

 و نشست گلی تخت ی لبه و گذاشت زانو روی دست الی عمه
 . شد خیره گلی چشمان به و برگشت او سمت به سرش

 فلورت خاله ی خونه بگوببینم...تو از دلش درد من، از چایی»
 هات مژه روی غم یه برگشتی وقتی از که شنیدی و دیدی چی

 .« میشه آب پر هات چشم زدن پلک هر با و نشسته

 . کرد انکار را احساسش و تلخ اما عمیق ، خندید گلی

  

 بد و چشمم توی رفت شامپو حموم توی که گفتم یال عمه» 
 ... «اونه اشکهامال این سوزوند رو چشمم جوری

 خط چند اش پیشانی روی بر و داد باال را ابروهایش الی عمه
 . شد هویدا موازی
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 روی هم بغض یه المروت! مرامی بی شامپوی چه!  عجب» 
 !...لرزه می صدات زنی می حرف وقتی چون ، گذاشته لبت
 به سر شرمنده گلی  «سوخت؟ چشمات مثل هم دلت ببینم
 دلش دست تا گرفت بازی به را ناخنش ی گوشه و انداخت زیر

 روی بر اشکهایش و نیاورد تاب عاقبت نشود رو این از بیش
 پلک وقتی و شد روان هایش گونه از مستقیم خط یک

 مهابا بی. دید را الی عمه ی گشوده دستان آمد باال هایش
  به را شخود

 . کرد حلقه او کمر دور به را دستانش و سپرد او امن ـوش*آغـ

  

 می وقتی کجاست؟ از اشکهات این ی چشمه سر دونم می» 
 تق های کفش با مانتال ساتنی دختر یه که دیدم اینجا اومدم
  خودش از را گلی الی عمه.« فلورت خاله ی خونه رفت تقی
 . شد خیره او آب پر و سره چشمان به و کرد جدا

 دونم می. خوندم چشمات از پیش وقت خیلی رو دلت حرف» 
 . برم بارونیت چشمای او قربون. گیره کجا دلت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 608 

 لیاقتت سفید چشم اون که حاال. خواد می لیاقت تو داشتن
 گرده می بر باشه تو جلد کفتر اگه کن، پشت بهش نداره، رو

 هم تو. کارش  رد بره حاال همین از که بهتره همون وگرنه
 .  «کنی می پیدا زندگی توی رو پات جای یواش یواش

  این انداخت زیر به را هایش پلک زده خجالت گلی

  او با البرز مورد در پرده بی الی عمه که بود باری اولین

  

 : گفت  وار، پچ پچ و کرد تر آهسته را صدایش.زد می حرف

 یاه اخم.« نفهمن چیزی اینا مامانم وقت یه ، الی عمه» 
 یش ابرو دو بین اش پیشانی های چین و شد هم در الی عمه
 . افتاد

 عمه.« مونه می امانت من پیش دلت حرف راحت، خیالت» 
 آن و برداشت دستش کنار از را چای سینی و گفت را این الی
 قند بی را اش شده یخ چای ای جرعه و گذاشت شان مابین را

 : ،گفت نوشید

 چایی همین اما شه، می سرد چایی ندازه، می گل که حرفها» 
 . باشه دلخوشی وقتی شینه می دل به هم سرد
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 .  «باشه خواستگاری حرف وقتی

 شده گرد چشمانی با متعجب و شد سرازیر هوری دلش گلی
 : پرسید

  

  « ؟!خواستگاری» 

 گفت می فروغ نیست، آشنا نا خیلی خواستگاری، جونم، آره» 
 اسمش و. داره فروشی بستنی ی مغازه تو گلفروشی کنار

 بم و زیر و جوکرده و پرس رفته هم محمود. آقاست حسیبن
. هستن آزاری بی و خوب آدمهای آورده در رو اش خانواده
  خانواده همراه شب فردا قراره و روبراهه هم شون مالی وضع
 . خواستگاری بیان اش

 و بخورم کنگر قرار و اینجا اومدم امروز از همین برای هم من
 با وقت اون بخت ی خونه بفرستم رو دخترمون تا بندازم رلنگ

 .«  خودم ی خونه میگردم بر راحت خیال

 : گفت ، ملتمس و شد معترض گلی

 ...«  الی عمه» 
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 خوای می نیست؟ حالیم کنی می خیال! کوفت و الی عمه» 
 این ؟!بشه دندونت رنگ گیست تا بنشینی پاش به اینقدر

 داره منفعت تو ی واسه کنی نگاه که طرف هر از خواستگاری
 به تا چموش نر چاهی کفتر اون ی واسه میشه تلنگری یه یا.

 نمی پیش پا که چیه مرگش دونم نمی که بیاد خودش
 زندگیت بوم روی تازه که کفتری باهمین اینکه یا ؟!گذاره

 .« والسالم.زندگیت سر میری و گیری می پر نشسته

 . برخاست زانو به دست خسته نفسی وبا گفت را این الی عمه

 میرم من تا ، کنی تماشا رو من بربر اینکه جای به هم تو» 
 تختت پایین رو رختخوابم پاشو.گردم می بر و آب به دست
 . «میره پیلی پیلی همچون خستگی از چشمان که بنداز

  

 که روزگارش میان را گلی و رفت بیرون لنگان لنگان الی عمه
 را پاک چشم و نجیب آقای حسین. تگذاش تنها زد می لنگ
 ! گذاشت می درگمش سر گار روز دل کجای

 ********** 
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  ولیعصر خیابان سحر

 ماشین ی شیشه به را سرخود دیوانه و بارید می شالقی باران
 می سرازیر دیگری از پس یکی کنان تق تق کوبیدو می البرز
 آن امان بی بارش حریف هم پاکن برف حتی که آنچنان. شد
 . شد نمی

  

 تمام که بود سرازیر آسمان از کلوخ گویی اما بارید می باران
 خیابان ترافیک چنگال میان هم پشت به پشت ها اتومبیل
 !  بودند شده اسیر ولیعصر

 کج او سمت به را سرش البرز، ممتدد سکوت از خسته سحر
 : گفت مقدمه، بی کردو

  می ماشین امروز بایست می.خوام می معذرت» 

 دادی می اجازه حداقل کاش ای. شدم نمی تو مزاحم تا آوردم
 .« بگیرم اسنپ

 ی زده غم چشمان ی منظره آخرین از بود پر سرش البرز
 سعی گاهی و کشید می سرش روی گاهی که چادری.گلی

 . کند پنهان آن پشت را جورابش بی پاهای داشت
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 و کرد خالص را دنده ترافیک، کور گره شدن باز از امید نا
 به نگاهش که همانطور و برداشت آن روی از هم را پایش
 : گفت طعنه، پر بود روبرو

 روی هم یکی این.شدم سوپرایز کال امروز. باش راحت» 
 ...  «بقیه

 کف در نرم را شصتش انگشت بلند ناخن شرمنده سحر
 . برد فرو دستش

 خونه رو من وقتی کردی تعجب و شدی دلخور دونم می» 
 می بهت مادرت دعوت مورد در باید داری حق. دیدی تون
 این ولی. کنم سورپرایزت که بود آیدا پیشنهاد این.گفتم
 رو من بشی مجبور تو ،تا نیارم ماشین تا بود خودم ابتکار

 بگی که مجازاتی هر حاال.باشیم باهم بیشتری مدت و برگردنی
 . «کنم می قبول دل جون به

  

 گره و گرفت قرار سحر صداقت شعاع تحت البرز های دلخوری
 به را سرش و خندید مالبم که آنچنان. کرد باز تنگش خلق از
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 تالطم به آرامش البرز لبخند دیدن با سحر.داد تکان اطراف
 به و برگشت البرز سمت به اشتیاق پراز شدو سرازیر دلش
 . ستود را او دل در و شد خیره او جذاب رخ نیم

 خوانش، غریب پدر از نشان ندارد نکو پسر: میگن که راسته» 
 پدرت شبیه قدر این کردم، نمی فکر وقت هیچ. پسر نخوانش

. باشند کرده دونیم به وسط از که سیبی مثل درست. باشی
 .. «جذابه هم هنوز سن این تو پدرت کنم اعتراف باید

 موهای بر نرم را انگشتانش سر آوردو پیش را دستش سحر
  براق و مشکی ایتاره کشیدو البرز ی شقیقه

  

 چون ونرمی گذشت اش شده فرنچ های ناخن زیر از البرز
 : ،گفت داد صدایش به مخمل لطافت

 جذاب چقدر بشن سفید وقتی موهات کنم تجسم تونم می» 
 ... «میشی تر

 کالمی بی کالفه دلیل، بی نزدیکی این از معذب البرز
 ی متوجه سحر که حرکتی. کشید پس نرمی به را حرف،سرش

 خشی و خط غرورش تا نیاورد خودش روی به اما شد، آن
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 از پر که را هایش نفس سپس گرفت فاصله قدری. برندارد
 دوباره و چرخید ، زد پس عمیق وبازدمی دم با بود البرز عطر
 و داد هول دیگر سمت به را بحث سر زدو تکیه اش صندلی به
 : ،گفت هایش صحبت ابتدای هیجان همان با

 خوش کلی قرار و گذاشتند همی دور یه ها بچه چله شب» 
 . «نگذار ای برنامه چله شب برای لطفا.  بگذرونیم

  

 . گرفت خود به اخم رنگ ابروهایش تدافعی باحالت البرز

 . بود بیزار کنند ریزی برنامه برایش او نظر بدون که این از

 خانواده با خوام می چله شب.  کن خواهی عذر من جانب از» 
 .« شمبا ام

 نشد امید نا اما کرد تنگ را سحر خلق ، البرز منفی جواب
 : ،گفت شده ریز چشمان با و برگشت او سمت به بازهم

 !  نیار نه داری دوست کی هر جون!... قلقی بد خیلی» 

 گلی با زود و کردی کوفتمون رو همی دور که پیش ی دفعه
 خیلی مطمئنم هستن دعوت هم گلی و آیدا تازه. رفتید
   «میگذره خوش
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 در حرکت به معلق ذهنش در آونگی چون هم باز گلی
 حک ذهنش روی برگشتی تمبر مثل او ی زده غم چشمان.آمد
 . بود شده

 و سحر به دل ، او ی پریده رنگ و گلی چشمان از فرار برای
 . داد تکان سر آرام و سپرد نرمش لحن

 .« نمیدم قول ولی بیام کنم می سعی باشه» 

 پر بشکنی و گرفت خود به را بدیل بی فاتحی رنگ رحس لبخند
 . زد هوا در صدا

 رو این نرفته یادم تا. کنی می قبول دونستم می ، مرسی» 
 می بر کانادا از دیگه دوهفته یکی تا احتماال بابا که بگم هم
 .« بشه آشنا نزدیک از باتو خواد می و ایران گرده

 برای دختر این تاجسم. انداخت نگاهی نیم او به چشمی زیر
  سرازیر دلش به بدی حس اش، زندگی در رخنه

  

  جلویی،  اتومبیل مانند پشت الک حرکت با.کرد می
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 رفت تر پیش کمی و فشرد قدری گاز پدال روی قدری را پایش
 : گفت ، بود روبرو به نگاهش که حالی در و

 فکر و هستیم معمولی دوستای ما نرفته؟ یادت که قرارمون»
 تا بود سحر نوبت حاال.« نباشه کارها این به نیازی مکن می

 . شود تنگ خلقش

 سر تو بکوب رو معمولی دوست این راه بی و راه که هم تو» 
 آزادی، همین توی ولی آزادیم سپیده و من که درسته. من

 از.کنیم رعایت موظفیم که داریم هایی قرمز خط و ها قانون
 : گفت هم اون گفتم، پدرم به تو

 ، باشی معمولی دوست اگه حتی. بشه آشنا باتو خواد می
 ... «تهرانی البرز آقای

 سحر نگاههای و حرفها وپشت پس اما. بود منطقی دالیلش
  می خوب را آن جنس که بود دیگری حرف

  

 آهسته بارید، می امان بی که بارانی از تر سرگشته شناخت
  می آرامش وجب یک داد،دلش تکان سر
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 به تماما که گذشته تلخ خاطرات و ذهن هیاهو از تا خواست
 .  شود رها دمی ، شد می نادرمنتهی و گردو باغ

 ********** 

  

 سنگهای روی بر هایش چکمه ی های پاشنه تق تق صدای
 . شکست کمر از را ممتدخانه سکوت ، مرمر

 . کرد رگهامنتظرازیر به را دلنشینی رخوت خانه گرمای

 سوختن چرق چرق کنار آپاژور مالیم نور الی البه که رخوتی
 . بود کرده خوش جا شومینه ی ها چوب

  

 هم هایش خستگی البرز کنار اصال. داشت دلنشینی خستگی
 به پرواز حالت به را آن و برداشت سر از شال. شد می دلنشین

 کنار مبل به هم خودش و کرد پرتاب ها مبل از یکی روی
 و سیاه های مهره و جشطرن ی صفحه به و برد پناه شومینه
 که را دیگرلحظاتی باری آمد نمی بدش و شد خیره سفیدش

 . کند دوره بود کرده سپری البرز کنار
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 خانه کار خدمت خانوم سیاره صدای با و نکرد پیدا مجالی اما
 خواب و آلود پف چشمان با که کرد نگاه او به و سربرداشت

 پاییزی سوز شخود همراه و شد داخل هراسان عجله، پر ، زده
 : ،گفت آورد همراه به را

 هست خونه به حواسم خدا به. اومدید خوش خانوم، سالم» 
  خوابم بخاری کنار سرایداری قسمت رفتم... ها

  

 بیاد بگم دارید امری اگه.  بود بیدار اسد خدا به ولی. برد
  «؟...خدممتون

 موهای و زد مهربانی لبخند خانوم سیاره دستپاچگی به سحر
 :  گفت ، زد پس را لختش

 خیالم باشی که تو.  نیست توضیح به نیازی ، خیر به شبت» 
 خانوم سیاره «؟...کجان خونه اهالی ؟ خبر چه.  راحته خونه از

 . کرد بسته و باز را اش روسری کج گره

 شب گفتن و بیرون رفتن دوستاشون با شب سر. سینا آقا» 
.  برگشتن سفر از هم خانوم سپیده و ماهان آقا. نمیان هم
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. رفتند و دنبالش اومدن دوستاش پیش ساعت یه ماهان آقا
 .« هستند اتاقشون توی هم خانوم سپیده

 این ،برای قالش و قیل و دنیا خیال بی.  داد تکه صندلی به
  در تا خواست می قهوه فنجان یک فقط خوبش حال

  

 ختاندا باال ای چانه. برود خوبش احساس ضیافت به تنهایی
 : ،گفت لب زیر نچی و

 سیاره.«  بیار برام غلیظ ی قهوه فنجون یه فقط. خوردم شام» 
. دوید آشپزخانه سمت به و زیرگفت چشمی فرز تر خانوم
 که برگشت شومینه آتش های شعله سمت به نگاهش سحر
 می باال و لغزیدند می هم روی بر حرارت پر اما سبک و نرم

 صدای با اما البرزشد، الیخ در شدن غرق ی وآماده آمدند
 دید را سپیده و برداشت سر هم باز هایی کفش شاالپ شاالپ

  ژاکت که

 های پله از و بود پوشیده خوابش لباس روی بر لطیفی گلبهی
 بر و گفت ای آهسته سالم گاه آن. آید می پایین خانه مدور
 .  نشست سحر روبروی درست مبل روی
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 ! «ندادی جواب فتمر گ  تماس...  بودی ؟کجا خبر چه» 

  

 را اش چانه و داد جواب خیر به شب با را سپیده سالم سحر
 . برد تر باال کمی

 زدم زنگ بهت. بودم دعوت البرز مادر و پدر ی خونه شام» 
 گذشت خوش دیزین خبر چه تو. داد نمی خط موبایل ولی

  «؟...اسکی برید تونستید

 هم روی بر را ژاکتش های لبه.شد جالب موضوع سپیده برای
 رگبار زیر به را او دهد جواب را سحر سوال که آن بدون و آورد

  کرد تیرباران سوالتش

 بگو خب. برداشت قدمی یه البرز باالخره.!.. جالب چه اوه» 
 شنیدی؟ چی و گفتی چه..بود چطور اش خانواده برخورد ببینم
 شون خونه ببینم بگو ؟اصال بودند کرده درست برات چی شام
   «؟...ویالیی خونه یا دارن آپارتمان ت؟اسکج

  

 و آورد در دیگری از پس یکی را هایش چکمه و شد خم سحر
 خیره او منتظر و شده ریز چشمان به. گذاشت ای گوشه را آن



 
 

www.cafewriters.xyz Page 621 

 نقطه دنبال به دانست می و شناخت می خوب را سپیده.شد
 از ولی. بکوبد سرش بر پتک مثل را آن تا است البرز از ضعفی

 پنهان و دروغ اهل و داشت ایمان اتنخابش به که جایی آن
 : گفت نبود، هم کاری

 . بود ای العاده فوق شب بگم برات قدر همین» 

 نقلی قدیمی ی خونه یه. آهن راه میدون حوالی هم خونشون
 .« زنه می پرسه کنارخونشون گوشه صفا دنیا یه که

 و تلخ قدر همان پوزخند شبیه چیزی. زد کجی لبخند سپیده
 ... معنا پر

 !...« کنه زندگی بهتری جای کردم می فکر» 

  

. باشد افتاده آتش جانش به که خشکی چوب مثل. آشفت بر
 عبور هایش مرز از تا بنشاند جایش سر را سپیده بایست می
 . نکند

 و خونه اساس بر رو ها آدم که بگیری یاد خوای می کی تو» 
  «؟..نکنی قضاوت زندگیشون

 . بود عصبی هم او حال برد باال را ایشدص سیپده
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 مدام چرا تو. ندیدم رو ابهتت بود تاریک خوام می معذرت» 
 ضعف نقطه یه راه وبی راه و کنی می قضاوت رو من شوهر
 خانوم ؟!...من سر تو کوبی می و کنی می پیدا ازش

 .« روشنفکر

  جواب قاطع آما آهسته و داد فرو را خشمش پر های نفس
 . داد

 به. کرده کورت عشق این. کن باز رو چشمات جان یدهپس»
 از بعد که گذاره می شرط بابا برای ازدواج از قبل که مردی

 شه نمی باشه، نمایشگاهها از یکی مدیر بایست می عروسی
 خودش به رو خونه اجاره زحمت حتی که آدمی. کرد اعتماد
 با و فهمه نمی تعهد که مردی.سرخونه داماد شد اومد و نداد

  اش خانواده... الواتی میره بخواد که ساعتی هر دوستاش
 دوران به تازه مهر ولی کنن می زندگی شهر باالی که درسته
 می خوب هم خودت. شده حک هاشون پیشونی روی رسیده
 ماهان به بود محال بابا نبود تو های اصرار اگه که دونی

 .« داد می رضایت

 سحر روبروی و ستخابر  جایش از اشک پر چشمان با سپیده
 . ریخت دایره روی بر را دلش ی ناگفته حرفهای و ایستاد
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 .  جذابه و تیپ خوش البرز که درسته.  خانوم سحر» 

  می خیره خودش روی به رو نگاهها اش مردونه ی چهره

  

  شهر پایین و مکانیک شاگرد  که این به هم کاری. کنه

 لقمه البرز که دمفهمی خوب رو این ولی. ندارم کنه می زندگی
 ؟!کرد می نگاه اش خاله دختر به طور چه ندیدی. نیست تو ی
 .«  کن باز رو چشمات تو. ندیدم بود کور چشمام من

 چیزی گلی و من بین:گفت جمع تو ندیدی ، نگو چرند» 
 نداره دلیلی. هستیم خاله پسر و خاله دختر فقط و نیست
 ازش هم قبال.تننگرف اعتراف ازش که شکنجه زیر.  بگه دروغ

 پس البرز، نه بوده  من اصرار به هم دوستی این.بودم پرسیده
 . «نداره وجود گفتن دروغ برای دلیلی

 سکوت دو هر قهوه، فنجان سینی و خانوم سیاره ورود با
 در شطرنج ی صفحه سر بر را حرصش تمام سپیده و کردند
 کرد نگون سر را مهرها تمام دست پر با شدو خم ناگهان آورد،

  کردند سقوط زمین به آنها از وتعدادی
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 که آن بی سپس.ماندند باقی صفحه روی بر هم تایی وچند
 ها پله راه سمت به کنان شاالپ شاالپ بگوید خیر به شب
 . برگشت اتاقش به اشک پر چشمانی با و رفت

 شاه و شد کج شده واژگون شطرنچ سمت به نگاهش سحر
 . بوسید و برداشت مانده جار ب ی ها مهره میان از را سیاه

 جذاب ی مهره این از کشیدن دست رفت می پیشتر چه هر
 . شد می تر سخت برایش

 ********** 

  

  گلفروشی.  آهن راه میدان گلی

  

 شلوار و کت آن با. بود غریبه برایم آینه در دختر ی چهره
 و زمین میان کردم می حس.  سفیدش شال و رنگ طوسی
  بالتکلیف همانقدر. ام هماند معلق آسمان

 . 
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 به رضایت بود، ایستاده دلش پای صبورانه که دختری برای
  به تسلیم. شدن تسلیم یعنی آقا حسین خواستگاری

 ناچار به و بجنگم آن با این از بیش توانستم نمی که تقدیری
 . شدم می همراه اش خواسته با بایست می

 پیشانی و گذاشتم آینه ی ـینه*سـ روی بر را دستم دو هر کف
 کنان نجوا لب زیر و دادم تکه آینه در ایستاده دختر به را ام
 کنم چه میان «هست؟ من به حواست خدایا: «گفتم خودم با
 روی آنی به و شد داخل لنگان الی عمه و شد باز در یم ها

  او سمت به پا ی پاشنه

  را من که نافذش چشمان به شدم، خیره او به و چرخیدم

  

 که ابریشمی روسری به. کرد می نگاه کالمی بی خیره خیره
 دلنشین چه و کرد می به سر به خاص ومراسم اعیاد برای فقط
 و سفیدی چادر به.  بود گرفته قاب را اش ونقلی گرد ی چهره
 . داد می گالب عطر و بود دوخته تازگی به که گلی گل

 و بست را باز نیمه را در که دید چه ماتم نگاه در دانم نمی
 : ،گفت شد داخل
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ردم من مگه ، برم دارت غصه چشمای او قربون»   سرت که م 
 هم روزها این ؟..!.آینه ی شونه روی گذاشتی کسی بی از رو
 !« نکنه طلوع آفتاب بمونه شب دیده کی. گذره می

 بازش ـوش*آغـ. ماند نمی جاودان تاریکی هیچ. بود او با حق
 گالبش عطر و بگیرم جای اش ـینه*سـ میان تا شد سبب

  شدم جدا که وقتی. کند سرازیر دلم به آرامش

  

 نمی را آن معنای که لبخندی به شدم خیره لبهایش به
 . فهمیدم

 لبهای و داد تاب صورتم در را ریزش و گرد چشمان الی عمه
 کج سمتی یه به بود آن باالی چین چند که را نازکش

 : کرد،گفت

 سفیداب سرخاب قلم تا هزار ،الحا دخترهای! نوبری خدا به» 
 میت عین شده رنگت تو وقت اون.  صورتشون روی مالن می
 !  « مونده جا گور از

 مرطوب کرم جز به صورتم. بود الی عمه با حق هم باز بار این
 . نداشت ای اضافه بار هیچ حمام از بعد ی کننده
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 وار، پچ پچ و وآهسته کشید صورتم به دستی ای عمه» 
 : گفت

 که ببینن بگذار بده، ماهت صورت به لعابی و رنگی یه» 
  پز بگذار. نداره تا خوشگلی از نداره ماه داریم دختری

  

 هر.  کن باز رو هات سگرمه اون ا هم حاال.  بدیم رو دخترمون
  کار تو هم اجباری. پشتتم من بگیری که هم تصمیمی
 یه تا بدی گوش هم عقلت حرف به باشه یادت ولی. نیست

 . نشی پشیمون ها بعد نکرده خدایی تقو

 خودم اما.نکرد دعوتش و قهر فلورت خاله با فروغ که درسته
  حواس تا رسونم می گوششون به تاب و آب با و مفصل
 .« بشه جمع ها بعضی

 بغلم زیر که هایی هندوانه و الی عمه های تمجید و تعریف
 و رژگونه قدری و ریمل با کرد را ،کارخودش بود گذاشته
  دیوارم کچ همچون ورخ رنگ جنگ به مالیم صورتی ماتیک
 . شدم پشیمان سخت آقا حسین ورود با که کاری.رفتم
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 بینوا مرد که باشم کرده تغییر آنقدر کردم نمی فکر گاه هیچ
  کوتاهی ی لحظه من دیدن ،با ورودش محض به

  

 که رعدی سرعت به و شد مسلط خودش به زود اما. شود مات
 .  انداخت زیر به شرم رااز سرش گذرد می آسمان از

 لبه روی متری نیم ی فاصله با من اتاق داخل که زمانی حتی
 هم با »الی عمه قول به تا بودیم نشسته من تخت ی

 .« بگویم خلوت در را دلمان حرف و بکنیم وا را سنگهایمان

 به سر مدام پلکهای و آقا حسین نجابت و شرم چرا؟ دروغ
. دهم تاب اش چهره در آزادانه را نگاهم ات شد سبب زیرش
 نشست می دل به اش امامردانه  جذاب چندان نه صورت
 کت در پهنش های شانه و بود براق و مرتب هایش سبیل
 شاهزاده آقا حسین هم شاید. شد می دیده فراخ رنگ دودی
 تا داشت شدن بوسیده به نیاز که قورباغه جلد در بود ای

 ! شود واقعی شاهزاده
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 تانگاهم بود من نوبت حاال ، آقا حسین های پلک آمدن باال با
 . بدزدم را

 مشوش ذهن که قدر آن ، مطمئن و زند،شمرده می حرف آرام
 گوش به  وادار را گوشهایم و جلب خود رابه من پراکنده و

 . کرد دادن

 توی که هستند نفری چند همین من ی خانواده خانوم، گلی» 
  به پیش سال چند پدرم. نشستن پذیرایی

 از خواهرکوچکتر تا دو و مادرم موندم من.رفت خدا رحمت
 پسر یه و کرد ازدواج پیش سال دو ها خواهرم از یکی. خودم
 پذارایی توی همسرش با اآلن که. داره ماهه ،هشت هفت

  و نیلوفر اسمش هم خونه تاقاری ته. نشستن

  ارثی و ممرحوم پدرم حقوق با مادرم. خونه می رو نهم کالس
 می رو اموراتش رسیده ارث بهش بزرگم پدر از که کلونی
  من آمد در به نیازی وهیچ گذرونه

  

 می مادرم رو واحدش یه که داریم طبقه سه خونه یه. نداره
 اجاره رو یکیش که منه مال هم دیگه ی طبقه دو و شینه
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 و پس چیزی.دیدید خودتون هم رو ماشین و مغازه. دادم
 پیش سالها رو دختری که این جز بگم که ارمدن هم پنهونی

 .« کندم دل ازش و خواست نمی رو من که خواستم می

 های جیب در صداقت همه این که مردی به گفتم می چه
 تا زدم می را خالص تیر او از رهایی برای باید داشت؟ وجدانش

 شد پاچه دست دید که را من ممتدد سکوت. برود و بکند دل
 . شد رهخی صورتم به و

 برای فرصت یه. نگذار دلم تنگ «نه »کنم، می خواهش» 
 . «بدیم هم به شناخت

  

 و کنم پیدا را حقیقت گفتن جرات تا دادم قورت را هایم نفس
 به را خودش که قایقی مثل درست. زدم دریا به دل عاقبت
 : گفتم آرام، لحنی با.سپارد می آب جریان

 صداقت زنه، می فحر  پرده بی که کسی صداقت پاداش،» 
 خوام می رو ای دیگه حاضرکسی حال در هم  من وراستگویی،

  «؟!ندارید مشکلی موضوع این با خواد، نمی رو من که
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 شدو قفل هم در نگاههایمان و آمد باال سرعت به هایش پلک
 دلهره که ایی مردانه و نرم ی خنده. خندید تصورم عکس بر

 . فهمیدم نمی ار  لبخندش معنای. کرد رو زیر را هایم

 .  «بوده درست انتخابم که مطمئنم حاال»

 باور خوش چه. خندید می هم چشمانش حاال . کرد سکوت
  غیرتش رگ حرف این با کردم می تصور که بودم

  

  

 و پیداکنم را حقیقت گفتن جرات تا دادم قورت را هایم نفس
 به را کهخودش قایقی مثل درست. زدم دریا به دل عاقبت
 :گفتم آرام، لحنی با.سپارد می آب جریان

 زنه،صداقت می حرف پرده بی که کسی صداقت پاداش،» 
 خوام می رو دیگهای حاضرکسی حال در هم  ،من وراستگویی

 «؟!ندارید موضوعمشکلی این با خواد، نمی رو من که

 قفلشدو هم در نگاههایمان و آمد باال سرعت به هایش پلک
 دلهره اییکه مردانه و مر ن ی خنده. خندید تصورم عکس بر

 .نمیفهمیدم را لبخندش معنای. کرد رو زیر را هایم
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 . «بوده درست انتخابم که مطمئنم حاال»

 بودم خوشباور چه. خندید می هم چشمانش حاال . کرد سکوت
 آورم می جوش به غیرتشرا رگ حرف این با کردم می تصور که
 دارش خش و آرام صدای رود، می و کند می دل که جایی تا. 

 . است هایم گوش در هنوز

 نداره، ایرادی باشیم نداشته تعهد هم به که زمانی تا»
 به آشنایی برای چندماهه فرصت یه گیرم می اجازه ازپدرتون

 و بشناسید رو من تونید می ،شما ماه چند این توی.بدن ما
 در و بشم آشنا عالیقتون و خو و خلق شما با بیشتر هم من

 دل یک من با گیرید می تصمیم که هستید شما این نهایت
 .« کنه نمی تغییر من تصمیم ولی. برید یا بشید

 . کرد بلند سر را غرورم شرطش، و قید بی خواستن چرا؟ دروغ

  

 وتا نیفتاد مقبول محمود بابا مذاق به اما بود پیشنهادمنطقی
 . زد را آخر حرف الی عمه بیاورد، اگر و اما خواست می

 نیست که وزوزک پادشاه عهد خوبی، پیشنهاد هم خیلی» 
 سر بنشونن و دربیارن مطبخ از نشناخته و ندیده رو دختر
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 دید صالح با جون گلی. دارن فرصت ماه سه عید تا! عقد سفره
 تا بیرون میره شمشاد شاخ این با اوقات گاهی مادرش و پدر
 .« بیاد دستشون همدیگه عیار

 به بزرگ لبخند یه آقا حسین برای و شد تمام  خواستگاری
. داد من دست به را ها کنم چه ی کاسه و آورد ارمغان
 آن بدون برد می خود با را ام زندگی قایق سرنوشت ی رودخانه

 . بپرسد را من نظر که

  

 گلی ورودی، درب های زنگوله دیلینگ دیلینگ صدای با
 سرعت به را آن و گذاشت خاطراتش چه دفتر  الی را خودکارش

 روبرویش آشنا ی چهره دیدن با و برداشت سر سپس. بست
 .  شد مات ای لحظه نگاهش

 ********** 

  

 . افتاد آن پای ریز چین چند و کرد باریک را چشمانش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 634 

 و کند تماشا ذربین زیر در را چیزی بخواهد گویی که آنچنان
 عاقبت و کرد می سرچ پی در  پی گوگل موتور همچون ذهنش
 . شد پرتاب سحر میرهدو مهمانی به باد چون

  

 بنفشه و فروغ مامان پاچگی دست لطف به که مهمانی همان
 کنار و دوستانه جمع یک حسرت و شد کشاند بیمارستان به

 . گذاشتند دلش بر را نشستن البرز

 چهره که اندامی الغر گوی بزله موبلند، پسر همان بود خودش
. زدند می صدا کیهان را او دوستانش و داشت استخوانی ای
 سمتش به و کند دل مغازه کوچک پیشخوان از ادب رسم به

 : گفت نرم، لبخندی با و رفت

 .. «اومدید خوش. خیر به روزتون کیهان آقای» 

  تعجب و جاندار و عمیق. خندید رویش پیش مرد

 ! نکرد پنهان را خودش

  رو خودم داشتم!... ای حافظه عجب.خیر به هم شما روز» 

 یاد به رو من تا بگم مشخصات و اسم تا کردم می آماده
 . «بیارید
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 کیهان.آورد لبش بر لبخند و بود دلنشینی تعریف گلی برای
 کنار خوان پیش روی را آن و آورد در را چرمش های دستکش

 بود شده مبحوس ای شیشه ای استوانه در که رزی گل شاخه
 آشنایی از که سالهاست که گویی صمیمی وخیلی گذاشت

 : گفت گذرد، می گلی با اش

 و خاص خیلی هم اسمش. داری نقلی و خوشگل گلفروشی» 
 .« خانوم گلی. کردم پیدا رو آدرسش راحت خیلی

  مرد این کند جمع را وقتش بی های خنده کرد سعی

 . بود مثبت انرژی از پر هم لحنش مزاح هنر بر عالوه

 ار  خودش باز اما  زد می حدس را کیهان حضور علت که هرچند
 . کرد پرتاب چپ علی ی کوچه به

 . «خدمتم در هست امری. دارید لطف شما» 

  

 شماره.کنم دعوتت چله شب برای اومدم نزن، حرف قلم لفظ» 
 با تلفنی تونستم می. گرفتم سحر از رو آدرست و موبایل ی
 قبول رو دعوتم که گفت سحر وقتی ولی بزنیم حرف هم
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 رو خانوم گلی فروشیلگ هم بیام پا تک   یه گفتم.  نکردی
 .« کنم دعوتت رسما که این هم و ببینم

. داد دست از را خودش آرام ریتم قلبش ضربان دلیل بی
 . دهد نظم را هایش جمله تا کشید نفسی

 پایانش بی های ـوه*عشـ و سحر فلور، خاله ی خانه یاد به
 بود، مانده جا که اش دلبرانه های ـوه*عشـ ی ادامه البد. افتاد
 شب تا داد می ترجیح! کرد می البرز خرج کیهان مهمانی در

 بستنی و بنشیند پارک نیمکت روی آقا حسین کنار را یلدا
 با.برود مهمانی این به اینکه تا بلرزد تیک تیک و بخورد

 : ،گفت شرمندگی

  

 جون سحر به که من ولی. اومدید اینجا تا کردی لطف واقعا» 
 که بگه و کنه خواهی عذر امش از من جانب از که بودم گفته
 .« بیام تونم نمی

 تایید عالمت به را سرش که حالی ودر کرد تصنعی اخم کیهان
 :  داد جواب ، داد می تکان
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 تا تجریش از راه همه این من. نشدم قانع ومن بود گفته بله»
 کمک روی گذشته اون از. بشنوم نه جواب که نیومدم جا این

. کردم حساب یلدا شب ی سفره چیدن برای شما ی خواهرانه
 نیاز که چیزی هر و کنه می کمک بهتون هم شقایق خواهرم
 . کنه می تهیه براتون داردی

 » 

 زبانش روی حرفهایش گویی کرد کوتاهی تامل کیهان
 . کرد می مزه مزه را ها آن و باشند چسبیده

  

 خوام می و خاصه خیلی برام امسال یلدای شب راستش»
 کردم خواستگاری ازش که رو دختری قراره چون ، باشه بهترین

 خاطر شب یه خوام می خالصه و کنم آشناشون دوستانم با
 گیر رودبایستی ی چاله درون گلی.« بسازم همه برای انگیز
 که رسیده راه از تازه این به بگوید چه دانست نمی و کرد

 بال بال رفتن برای دلش! کرد می صمیمیت احساس اینقدر
 تا کوبید می بینوا دل سر بر چماق با مدام لشعق زدو می

 دیگر ای بهانه دامن به دست بازهم عاقبت و کند ساکتش
 . شد
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 : گفت کنان، من ،من تردید وبا داد تاب هم در را دستهایش

 که مهمونی به که نمیده اجازه پدرم راستش. کیهان آقای» 
 پله یک تعجب از کیهان ابروهای. «برم شناسه نمی رو میزبان

 .  رفت تر باال

 ؟..!.چی برای نگرانی. باشیم راست رو بیا! دختر بردار دست» 
 خالف باالترین ما های مهمونی توی. دونی می که طور همون
  و البرز ثانی در...  سیگار و وطنی دلستر

 البرز که بدونه اگه مطمئنم پدرتون.  هستن هم آیدا و سحر
 دنبال دیگه لطفا.  کنه نمی مخالفتی هستن، هم خواهرش و

 دارم دوست و اومده خوشم تون شخصیت از نگرد، ای بهانه
 نامزدم با خواد می دلم. باشید ما ی دوستانه جمع توی بیشتر
 یه فقط چله شب ی سفره کردن درست وگرنه. بشید آشنا هم

 . است بهانه

 خیابون این کش ـینه*سـ نیست دور خیلی که هم خونمون
 آقای ی همسایه واقع در. تجریش به رسی می باال بیای که رو

 . «هستیم تفرشی
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 چه میان سرانجام و فشرد هم بر را لبهایش. بود آچمزشده
 : داد جواب لبخندی با زد دریا به دل هایش، نکنم چه کنم

 ساعت تا بایست می ولی. میام باشه. دعوتتون از ممنون» 
 تکشسد فاتحانه کیهان «نداره؟ مشکلی.باشم خونه یازده

 لبخندی که حالی در و برداشت پیشخوان روی از را هایش
 . کرد سرخم مودبانه بود لبش کنج

 ی شماره کردی، قبول رو دعوتم که سیندرال، ممنونم» 
 تماس در هم با تا شقایق خواهرم به میدم رو موبایلت
 بهش داری نیاز چله شب تزیین برای که هم هرچیزی. باشید
 .« کنه تهیه تا بگو

 تنها پشیمانی و تردید دنیا یک با را گلی و رفت هانیک
  صندلی روی وبر برگشت پیشخوان پشت به. گذاشت

  

 به شیشه پشت از گذاشت اش چانه زیر دست و نشست
 که ای پنبه چون سبک و نرم که شد خیره پاییزی برف اولین

 زمین به و جدا آسمان از دانه دانه باشد، شده جدا لحاف از
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 می تاب زده شتاب عابران میان شدوسرگردان می سرازیر
 . خورد

 را او اش شاهزاده که سیندرالیی. سیندرال گفت او به کیهان
 می حسرت بوی شدیدا که کشید دل ته از آهی.خواست نمی
 . داد

 . نوشت و کرد باز را خاطراتش دفتر

 معرفت بی ولی بود اشتباه هم اول از ما ی قصه ، درست اصال
 تکلیفی بال و ام مانده من حاال .بود راه به رو لییخ تو با دلم
 پاهایم و لرزد نمی دیدنش با دلم که آقایی حسین و هایم
 . شود نمی سست

  

 به اینکه برای اما ندارم او گروی در دل داند می که مردی
 است مرد آنقدر و کند می را تالشش کند پیدا راه دلم حریم
 . نگرفت نامت تو از سراغی حتی که

 و دنج ی کافه یک ی گوشه ابری، روز یک در ما مالقات اولین
 تنها که رونق بی و خلوت آنقدر. بود دربند در واقع خلوت

 . بودیم ما آن های مشتری



 
 

www.cafewriters.xyz Page 641 

  دمنوش و قهوه و چای به ای عالقه فهمیدم که بود جا آن
 . دهد می ترجیح داغی نوشیدنی هر به را بستنی و ندارد

 به نگاهم که من به و خورد می بستنی سکوت در آقا حسین
 برای حرفی هیچ کرد می نگاه چشمی زیر بود داغم ی قهوه
 و بود خالی خالی سفید ای صفحه مثل ذهنم و نداشتم گفتن

 ناگهان که کنم پر را سکوت ی چاله که ای جمله دنبال به
  بود سال میان مردی که کافه صاحب

  

 مثل نیدز  هم بر چشم به و گذاشت قلبش روی بر دست
 دو هر. شد زمین بر نقش باشند کرده قطع ریشه از که درختی
 . آمد آمبوالنس بعد ی دقیقه بیست و دویدیم ستمش

 فال به مرگ از را مرد یک نجات مالقات اولین در دانم نمی
 انتخاب را درست راه تا بدانم ای نشانه را آن یا بگیرم نیک
 . کنم

 . بست را اتشطر خا دفتر ، هایش تردید از خسته گلی

 ********** 
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 . هفت و نود و سیصد و هزار سال.پاییز روز آخرین

 . آهن راه میدان

  

 . بود بسیاری حوادث آبستن پاییز روز آخرین در

 خوردگی سرما یک با هم آن. رفت زمستان استقبال به آیدا
 تب و سرفه و بود روان فس فس اش بینی آب که جانانه
 که خانه از ، کرد یادآوری اکیدا دکتر و کرد نمی رهایش دمی
 دیگر بار ترتیب این به نشودو جدا هم رختخواب از هیچ

 . ماند دلش بر سحر دوستان های مهمانی حسرت

 سماورش هنوز ، درمانگاه از برگشتن محض به هم خانوم فلور
 به را خبر این تلگرام خانوادگی گروه در بود نیافتاده قل قل به

 در فامیل ی همه که آنجایی از اما. رساند لفامی ی همه سمع
 به و نیامد آیدا عیادت به کسی بودند یلدا شب تدارک صدد
 . کردند اکتفا مجازی پرسی احوال

  

 جویای و گرفت تماس که قلب خوش الی عمه از غیر به البته
 کمپوت تا دو با گشاده رویی با که خانوم فروغ و شد حالش
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 های سگرمه با وقتی اما. رفت داآی عیادت به گالبی و سیب
 به شدن داخل برای حتی که شد مواجه  خواهرش درهم

 فاصله باکمی زد ـل*بغـ زیر به  را پرچادرش دلخور نکرد اوتعارف
 احوال از بعد و نشست زمین روی کناردر صبحانه ی سفره از

 باقی خواهرش گذاری گله برای جایی اینکه برای کوتاهی پرسی
 وبعد آمده خواستگار گلی برای دوروزپیش که گفت نگذارد
 ای بهانه به زدنی برهم چشم وبه داد توضیح مختصری هم
 . برگشت اش ،خانه دارد مهمان شب که این

 خانوم فلور ی خانه اهالی میان گلی خواستگاری جنجالی خبر
 . داشت متفاوت بازتابی

  

  گوش اما سوخت، می درجه چهل تب در که آن وجود با آیدا
 مغازه کنار که آقایی حسین اسم شنیدن با و شد تیز یشها
 پشت قجری های سبیل یاد به دارد، فروشی بستنی گلی، ی
 پوسته پوسته و خشک لبهای که زد پوزخندی افتادو او لب
 . داد کش را اش
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 بود معمولی شدت به او نظر به که کلفت سبیل مرد این از
 گلی به بتسن اش برتری حس بیرق و آمد نمی خوشش اصال

 . ماند افراشته همچنان

 هیچ که خانوم فریده ناگهانی رفتن از بعد که خان ایرج
 چندانی دماغ و دل کرد نمی پیدا برایش منطقی توجیح
 تعمیرگاه را خود وقت بیشتر و زد می حرف کمتر و نداشت

 به رو مزاح با و نشست لبش کنج کجی لبخند گذراند، می
 : ،گفت خانوم فروغ

  

 گلی راست دست ، محمود حال به خوش. باشه ارکتونبم» 
 اش جمله.« بشیم راحت شما مثل هم ما بلکه ، آیدا سر زیر
 آیدا و بود وگزنده تلخ بیانش لحن اما بود، طنز چند هر

 . داد نشان اتاقش بینوای در کوبیدن با را اعتراضش

 زبانش به را شمشیر خواهرش رفتن محض به خانوم فلور
 پشت گفت می او روی پیش بایست می که یحرف  و بست
 می انتقام سودای خیالش در مدام کردو ردیف صف به سرش
 . پرواند
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 ظهر رابعداز گلی از آقا حسین خواستگاری خبر فلورخانوم
 حوله و شد مات ای لحظه البرز.البرزرساند گوش به روز همان

 ایش شانه روی و خورد سر خیسش موهای روی از حمام ی
  .افتاد

  

  در افکارش اما بود مادرش روی به ظاهر به هایش مردمک
 که شد جانی بی ماهی مثل دلش. زد می پا دست برزخ میان
 پشت به سوزش  باشدواین افتاد ِجز ِجز به داغ روغن درون

 در را ذهنش هجم تمام بعد های رسیدوثانیه پلکهایش
 پیش حاال داشت واهمه آن از همیشه که چیزی. برگرفت
 . بود داده را آن هشدار الی عمه و بود رویش

 شانه روی از را ،حوله کرد پنهان را دلش در خوابیده آشوب
 زیر و لغزاند دارش نم موهای روی بر را وآن برداشت هایش

  پچ پچ به شبیه چیزی وآهسته نرم لب

 ... «باشه مبارکشون: »،گفت

 : گفت و برداشت را اش کشیده اتو سفید پیراهن سپس
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 لباس بده اجازه لطفا هستم مهمون شب من ، جون ورفل» 
 . «بپوشم

  

 با البرز و بوسید را پسرش خیس موهای و شد خم خانوم فلور
 می ونشان خط خواهرش برای همچنان که مادرش رفتن بیرون
 به که ای افتاده نفس همانند و نشست تخت ی لبه کشید،
 کرد سعی.  شد خیره اتاقش دیوار به باشد رسیده خط انتهای

 قهوه بار یک که را فروشی بستنی صاحب مذبوحانه تالشی در
 ذهنش در گنگی تصویر و بیاورد یاد به بود خورده جا آن ای

 . بست نقش

 اتفاق به آقا ،حسین فروغ خاله یلدای شب مهمان هم شاید
 را کیهان مهمانی دعوت گلی همین برای و باشد خانواده
 درونش حاصل بی تگوهایفگ میان شدن له درحال.نپذیرفت

 .  بود

 توان ببیندو دیگری کنار را گلی که نداشت را شکنجه این تاب
  خط گذشته تلخ ی خاطره برروی اینکه
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: » کرد نجوا خود با لب زیر. نداشت هم بگذارد پیش بکشدوپا
 از پر سپس.« زندگیم به زدی گند که نادر بزنن گندت

 . شد آماده نیمامه به رفتن برای و برخاست استیصال

 ********** 

  

  تجریش میدان ماه آذر سی گلی

 چند تنها و رفت و کرد جمع را اش نارنجی و نازک ماه سه پاییز
 برگهایش خش خش و هنگام زود های غروب عمر از ساعتی
 برای جایی تا رفت می مزاج دمی دم پاییز. بود مانده باقی

 . شود باز هایش دلبری و زمستان

  

 چند از بعد و برد می سر به غریبی هیاهوی در گلی افکار
 شقایق اتاق کنج به یلدا شب میز تزیین و کارمداوم ساعت
 . بکشد هایش خستی گوش سر به دستی تا بود بـرده پناه

 نشسته عادت طاقچه روی بر البرز خواستن تاب در دلش اما
 اش خواسته به کوبدتا می زمین به پا ای بچه مثل بودو



 
 

www.cafewriters.xyz Page 648 

 دوان فکری هر پشت پس از تا کرد می سعی لجبازانه برسد،
 . برساند البرز به را خود دوان

 بود چشبیده ذهنش به چسب همانند که افکارش از فرار برای
 کنار مخملی مبل تک روی از نداشت هم شدن جدا خیال و

 حریر ی پرده دست پر با و رفت پنجره کنار به و برخاست تخت
 نوک با را شیشه روی بر ستهشن بخار و زد پس را تافته

 فیروزه های کاشی و استخر و حیاط به و کرد پاک انگشتانش
  به. شد خیره اش ای

  

 نارنجی و ای قهوه برگهای تر سو آن کمی که صنوبری درخت
 سرگردان قایقی همچون و بود سپرده آب دست به را اش

 . رفتند می سو آن سو این به باد همراه

 چه از سرگردان. بود ایستاده سرد لیصف ی آستانه در حاال
 سرش ؟!شود می منتهی کجا به دانست نمی که هایی کنم

  حول افکارش و بود همهمه از پر مسافربری ترمینال همانند
 . خورد می تاب روز اتفاقات محور

 صبح بودو داده خرج به خالقیت حرف کم آقای حسین
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 گلهای از مملو الیش البه که انار سبد یک همراه وقت اول
 بود شده تزیین آتشین و قرمز ربانی با که بوددرحالی نرگس

 را چله شب افتاده فرو چشمی و سر با و آمد گلفرشی به
 . رفت نجیبانه و گفت تبریک

 از تلفن خط پشت از بسیار سماجت با که بنفشه صدای
  دل و پرسید می او با مالقاتش قرار اولین و آقا حسین

  

 مصادف زایمانش با دو آن عروسی تا کرد می دعا خجسته
 ! نشود

 : گفت می و زد می غر متصل که فروغ مامان صدای

 نمی دل رو ماه نه و گفتی می نه یه دختر... ! جالفتا چه» 
 که بودند ریخته سیمان زبونت روی مگه آخه. کشیدی
 باید تو که بود قحط آدم ببینم بگو اصال ؟!بگی نه نتونستی

 بود محال بابات نبود البرز اگه ؟ بچینی رو یلداشون شب میز
 رو تو سفارش تا گرفت تماس باهاش بار چند.  بده رضایت
 می دلش. زنه می بهشزنگ بازهم حاال. نداد جواب اما.  بکنه

 کرد می منفجر دم در را خودش دستی نارنجک یک با خواست
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 کردن سفارش و یادآوری نوبت لند غرو از بعد دانست می و
 خانواده اتفاق به الی عمه و سیامک و بنفشه کهاین. است
  شب اش

  

 دیگر است ماندن به مایل البرز اگر و هستند آنها مهمان چله
 . باشد خانه یازده از قبل تا و نماند او منتظر

 بابا تماس از پیش و کرد می وقوع از قبل واقعه عالج باید
 یمهمان  به آمدنش از و گرفت می تماس البرز با محمودش

 . کرد باخبرمی را او کیهان

 تماس مانع غرورش گذشته، شب چرا که این از پشیمان
 .  گرفت تماس البرز با سوم بار برای بود، شده گرفتن

 با سرانجام و نشد عایدش چیزی ممتد بوق چند جز اما
 حالی در جوید می را مثبتش افکار وار موریانه که ای دلشوره

 سری این که فلور خاله و غفرو مامان دلیل بی قهر به که
 میفرستاد،برایش ناسزا بود، گرفته را خانه دو هر اهالی دامن
 . گذاشت کوتاهی پیام
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 تن روی بر را دارش تب و داغ دست و بست را چشمهایش
 . کرد نفوذ دلش بیخ تا سرما و گذاشت شیشه سرد

  

 زیر کنان زمزمه خود با و کشید دلتنگی ی دریچه ته از آهی
 : گفت لب

 تو وقتی ، خزونم برگ قد تمام متر هفتاد و صد من البرز» 
 و گذشته روی رو چشمات برگشتی که حاال کاش ای. نیستی

 می صدام که روزهایی همون مثل هم باز رو من و بستی می
 تمام که اش گونه نجوا های گالیه.« دیدی می گلی مریم زدی
 نیافت مجالی اما کند دعا اش سالمتی برای تا کرد باز لب شد
 با و چرخید پا پاشنه روی بر درنگ بی اتاق در شدن باز با و

 در شقایق. نشست لبش روی بر نرمی لبخند شقایق دیدن
 میان لعاب و رنگ خوش ای رشته آش ای کاسه که حالی

  به کوتاه قدم چند بود کرده خوش جا دستانش

 : گفت ، دارش زنگ و ریز صدای با و برداشت او سمت
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 کم یه و بخور بیا هانیومدن بچه تا. آوردم رشته آش اتر ب» 
 ، نکنه درد دستت شدی خسته خیلی امروز. بزنیم گپ هم با

  بچه مطمئنم شده، العاده قوق یلدا شب میز

  می فکر چون سحر مخصوصا. میشن گیر غافل حسابی ها

 راضیت خودش ترفند با کیهان دونه نمی و نیستی تو کنه
  . «بیای که کرده

 دل و شود دور البرز از اینکه برای. شد جاندار نرمش لبخند
 چشم دختر این با صحبتی هم ، کند پیدا دیگر مشغولی
 آش کاسه یک کنار ، داشت هم شیرینی لبخند که بادومی
 . بود گزینه بهترین خانگی داغ ی رشته

 به دستی و آمیخت در لبخندش با کنمش می خواهش
 به چپش ی شانه روی از را آن و کشید اش اسبی دم موهای
 .  نشستند تخت لبه روی هم کنار دو هر و داد هول سر پشت

  

 بود نداده قورت را آن هنوز اما برد دهانش به را قاشق اولین
 به و برداشت سر.کرد گیرش غافل شقایق خودمانی  گپ که
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 بود داده لم آن ی گوشه چین چند که او شده باریک پشمان
 . کرد نگاه

 بیشتر وقتی حاال. ام فضولی آدم کنی تصور خواد نمی مدل» 
 همه برای سحر ولی.  شی می متوجه باشی دوستان جمع توی
 پسر و اون بین کنم می تصور و گرفته قرار ذربین زیر ما ی

 به اینکه یا هست هایی خبر یه جذابت و خوشتیپ ی خاله
 چون. میگه بهم حسم رو این. شه می هایی خبر یه زودی
 بر کنه پیله مردی به راحتی این به که نیست دختری رسح

 عجوالنه خیلی و نگر سطحی که سپیده خواهرش عکس
 از تو مورد این در بپرسم خواستم می. گیره می تصمیم
  «نشنیدی؟ چیزی ات پسرخاله

  

.  داد فرو جا یک دهانش محتوای با همراه را دلش آشوب
 حس کردن گم ایبر . برگرداند آش ی کاسه دل به را قاشق
 آفتاب از تر رمق بی حتی. زد رمقی بی لبخند متالطمش های

 صدای با و انداخت باال سری نفی عالمت به و پاییز روز آخرین
 و قامت کوتاه زنی که خانه خدمتکار اتاق در به تقه چند

 . رسید هایش بگویم چه داد به بود اندام باریک
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 از شقایق. ندیدرس هاتون مهمون. بیارید تشریف خانوم» 
 و کشید شلوارش و بلوز به دستی و برخاست آنی به هیجان

 : گفت گلی به رو سرخوش

 قرار و داریم پیش در العاده فوق شب یه امشب بریم پاشو» 
 رشته آش خورده نیم کاسه به گلی. بگذره خوش بهمون کلی
 اش خودمانی گفت و گپ و شقایق لطف به که کرد نگاه

  روی از را افتاده لاش. بود شده کوفتش

  

 کرد دعا و کرد پهن موهایش روی بر و برداشت هایش شانه
 . نشود کوفتش سال شب ترین بلند که

 ********** 

  

 ، گذاشت می میز روی قرآن کنار را حافظ کتاب که طور همین
 همان از که داشت نظر زیر چشمش ی گوشه از هم را البرز
 خرجش محلی بی بودو هبست ابروهایش به خنجری ورود بدو
 . کرد می
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 مشغول خودش  درونی گفتگوهای به و کرد صاف را کمرش
 در موشکافانه را جوانب ی همه زبده کاراگاهی همانند شدو
 را البرز ابروهای به شده بسته خنجرهای علت تا گرفت نظر
 . بیابد

  

 کرده تلخ را اوقاتش خانه در مگویی بگو و دلخوری البد خب
 فشرد هم روی بر را لبش. باشد نداشته او به ربط هیچ و باشد

 و تر بین خوش کمی را البرز های اخم خواست می دلش. 
  محلی کم و کرد می تفسیر تر رویایی

   ٌفرجه و آقا حسین خواستگاری خبر به را او غلیظ های
 عمه لطف به که ای فرجه. کرد می متصل بیشترشان آشنایی

 . بود هدش ایجاد آقا حسین برای الی

 این تبصره از خبر روای کاش ای.  آمد بر نهادش از آهی
 . گفت می برایش هم بند نیم قرارداد

 دل سرش باالی آسمان و است زمین زمین تا که گفت می
 عمه را آش این که گفت می.  نیست مردی هیچ گرو در گلی
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 ندارد آن کردن تیار در دخالتی هیچ و است پخته برایش الی
  رودربایستی دالوگ در او و

  

. شد دوخته سکوت نخ با دهانش و افتاد کوچکتری بزرگتری
 ... هیچ دیگر و همین

 جوابش، بی های تلفن پیش، ی دقیقه بیست تا گفت می
! پیدا نا سرش آن که کرد پا بر دلش در غریبی دلواپسی
 قل قل گرد به هم یلدا شب میز سماور های قل قل که آنچنان
 ! درسی نمی دلش های

 عمیق چاهی ته به سحر کنار او دیدن و ورودش محض به اما
 . شد پرتاب بود افتاده یوسف حضرت که چاهی از تر

 که کارتوست فراموشی و معرفتی بگویدبی کندو سپر ـینه*سـ
 سالم شدی وارد وقتی حتی. گذاشتی پاسخ بی را هایم تماس

 مهمانی در حضورم از را تعجبت که آن وجود با نگفتی علیک را
  چهره زوایای تمام در
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 هم هنوزم من بگویم و آرم بر فریاد خواد می دلم. دیدم ات
 . وفادارم طرفه یک پنهان عشق این به

 چون و کشید دیگری آه یک اش ذهنی های گفتگو پس از
  تا بود فرصتی مترصد باشد، کمین در که عقابی

  و ندخاچر  اطراف به را های مردمک کند پیدا تنها را البرز

 . کرد پیدا شومینه کنار را البرز

 یلدا شب ی سفره جبروت و جالل از شگفتی با میهمانان
 دونگ پنج که درحالی او کردندو می تمجیدها ها تعریف

 یک همان بود،با ایستاده شومینه کنار که البرز پی حواسش
 لبخندی با مترسکی همچون اش نیمه و نصفه حواس دونگ
 . داد می سرتکان برایشان افتاد نمی هاش*ب*ل از که

 تر سو آن کمی که رسید سحر به گرش جستجو نگاهش
  موبالیش داخل را سرش خمیده گردنی با و ایستاده

  

 می درهم انگشتانش کردو می تایپ چنان و بود بـرده فرو
 خدا فقط و! داشتند دعوا هم با انگشتانش گویی که چرخید

 ! فرستاد می پیام کسی چه برای هیجان این با دانست می
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 این و نبود تامل جای دیگر. کرد رها را اش شده حبس نفس
 با تا بخواهد او از کند صحبت البرز با تا بود فرصت بهترین

 با اآلن همین است مجبور وگرنه بگیرد تماس محمود بابا
 که جمعی و میز از ونرم، کوتاه ببخشیدی با. برگردد اسنپ
 . رساند البرز به را خود شد ادج بودند ایستاده آن کنار

 زد می پر و بال گلی دیدن شوک هوای و حال در هنوز که البرز
 ی گوشه از و بود او پی حواسش تمام ورود بدو همان از و

  او ایستادن با. داشت نظر زیر را او چشم

  

 پر لحنی با و چرخید او سمت به سرش و برداشت ،سر کنارش
 : گفت کنایه،

 از خنجر اولین «؟!...مهمونی بیای نبود قرار خاله، دختر سالم» 
 باعث و گرفت نشانه را گلی نرم لبخند و شد رها البرز ابروهای

 . بمیرد دم در لبخندش شد

 ********** 

  

  سرد های عطر ی رایحه و عود بوی با البرز لحن سنگینی
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 تر سنگین را هایش نفس و آمیخت در هم در گرم و
 مشتش قدر به برایش بزرگی آن با نسال کرد می حس.کرد

 گره درهم نرم ظریفو خیلی گاه ناخدا ابروهایش. شده کوچک
  از که ای پروانه چون بعد ای لحظه شدو

  

 خیره و سرتق گلی همان شد شود می رها پیله بند و قید
 ! شد نمی حریف هم دنیا که سری

 با.بود خفته آستینش در جواب خدا ی همیشه که گلی همان
 در صلح از نشانی هیچ و داشت لبخند از ردی نه که ای رهچه
 : زد هم بر را شان بین افتاده سکوت نبود آن

 یلدا شب برای که کردند خواهش ، کیهان برادرش و شقایق»
 نگاه زحمت اکه. کردم قبول هم من. کنم تزیین رو شون میز

 هم که دیدی می دادی، می خودت به رو های پیام به کردن
 برای رفت غنج دلش البرز.« گذاشتم پیام برات هم و مزد زنگ
 نگاه و پیشانی روی بر افتاده های چین ، گلی ابروهای گره

 چقدر و بود آشنا گلی روی این با خوب چقدر. اش مشرقی
 پیش البرز دانست نمی اش ساده و صاف گلی که خوشحال
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 کند بازی نقش چگونه که گرفته یاد سالها این طی رویش
  وحاال

  

 تواند می بخواهد که هرگاه که است شده قهاری ی هنرپیشه
 . کند ایفا ممکن نحو بهترین به را تفاوتی بی نقش

 به تا برد فرو شلوارش جیب داخل به را تابش بی دستهای
 پیشانی سمت به را ابروهایش سپس. نکند پرواز گلی سمت
 : دار،گفت نیش لحنی با و داد پرواز اش

 رو هات تلفن جواب چرا که نگرانی.  مفهمید... آهان» 
  «؟..!.ندادم

 تا کند می جزجز تابه داخل که ذرتی چون آشفت بر گلی
 و ایستاد او قدمی یک در و آمد تر پیش قدمی. شود شکفته

 .  شد خیره او چشمان به

 با پسر غیرت به دلخوش بابام، که اینم نگران خاله، پسر» 
 توی بگه و نهبک بهش رو دخترش سفارش که جناقش
 قدر این آقا دونه نمی ولی. باشه بهش حواسش مهمونی
  به حواسش که شده سحرخانوم گرم سرش
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 دلواپس دونم می که فروغم مامان نگران. نیست گوشیش
 جواب زنه می زنگ موبایلش به هرچی که خواهرش پسر

 ایرج و بابام دامن  بار این که مسخره قهر این خاطر به.  نمیده
 ترس از و گیره نمی تماس هم خواهرش با رفته هم رو خان
 از و شون چله ی سفره مهمون امشب که الی عمه اینکه
 می پرپر نگرانی ،از قرشمال شازده این بنده نفسش قضا دست
 الی عمه ناسور قلب مبادا تا نمیاد نمی هم جیکش ولی زنه
 .« بیفته تاالپ تاالپ به

 مردمک در دیگر  بود دهدا قول خودش به مدت تمام که البرز
 حسادت از که خشمی اراده بی اما.  نشود غرق گلی های

 های مردمک میان شده مسخ و برد ازیاد را گرفت می نشأت
 چشمانش پای و دست زود خیلی ولی. شد شناور او ای قهوه

 گلی شال گلهای به گوشش بازی مردمکهای اما کرد جمع را
 . خورد تلو آنها میان و چسبید

 رسوا دلش مبادا تا برگرداند آتش سمت به را نگاهش تعاقب
 در سحر آمدن با که موبایلی و افتاد شرکت یاد به. شود

 را سرش. بود مانده جا کارش میز روی بر اداری ساعات آخرین
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 می حریف چشمانش با که چرخاند گلی سمت به آهسته
 پوستی زیر و نرم خیلی و انداخت اطراف به نگاهی. طلبید
 خنده کرد می سعی که حالی در برد او شال نزدیک را سرش
 : گفت وار، پچ پچ و آهسته  بماند، پنهان هایش

  قرشمال شازده میگی من به که باشه آخرت ی دفعه» 

 و خان محمود بزنم زنگ بده رو موبایلت و حیاط تو بریم بیا.
 قورت رو همه زبونش با قادر اون. نباش دخترت نگران بگم
 !...« بده

  

 . کند پنهان را هایش خنده تا بود گلی نوبت حاال

 چند با و داد تکان سر تایید عالمت وبه فشرد برهم را لبهایش
 . شد روان دنبالش به فاصله قدم

 ********** 

  

 و آمد می فرود آسمان از خرامان خرامان و نرم برف های دانه
 هثانی چند و نشست می گلی و البرز های شانه و سر روی بر
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 می محو گلی شال و البرز جیر کاپشن پود تارو در بعد
 . نبودند ازل از گویی که شدندآنچنان

 به و بود ایستاده استخر کنار تر سو آن کمی چند هر گلی
  اما بود، آب در افتاده نور ـص*رقـ پی نگاهش ظاهر

  

 عذر از بعد که خورد می چرخ البرز پی حواسش دنگ شش
  جا شرکت را موبایلش نکهیا توضیح و مفصل خواهی

 محمود اش، خاله شوهر دل گوش چهار زبانی چرب با گذاشته،
 : گفت کرد،می می قرص را خان

 دوستانه جمع یه جا این. باشه راحت خیالتون خان محمود» 
 می من هم رو گلی. هستن سالمی های بچه همه و است
 ... «خونه رسونم

 عالمت به لبش ی گوشه و چرخید او سمت به آنی به سرش
 راه تا تجریش از که بود مانده همینش. خورد چین نارضایتی

 . بکشد دوش به را او ممتد سکوت و تنگ خلق آهن

 رفت او سمت به و نکرد تامل دیگر. شد قطع تلفنی که تماس
 . زد زل چشمانش به و ایستاد روبرویش سرتق و
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 رپس خونه، توبگردم با بخوام باشم گفته نمیاد یادم» 
   «؟...خاله

 می دلش چقدر و شد گلی درهم ابروهای مغلوب البرز
 ـینه*سـ به نهایت بی تا را رویش پیش عنق دختر که خواست
 به را آن و آورد باال چشمانش پیش تا را گلی موبایل.بفشارد
 جیب داخل به را آن فاتحانه سپس.  برگرداند سکوت حالت

 ورودی در سمت به که درحالی و داد جالی اش کاپشن
 : گفت  قاطعانه، و محکم رفت می ساختمان

 وقتی تا و سپرده من دست رو تو خان محمود خانوم، ِسرتق» 
 با همراه گلی.« میگم من که کنی می کاری امانتی من دست
 خوشحال البرز و کوبید برزمین را پایش درشت«...  اهَ » یک
 روی نشسته لبخند و ایستاده او به پشت دقیقا گلی که بود

 . بیند نمی را لبهایش

  

 *** 
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 براق چشمانی با هم آن ، هم کنار وگلی البرز ی منظره دیدن
 . نبود خوشایند چندان سحر مذاق ،برای

 زنانه حسادت با که بدش حس که بود هم آن از تر مغرور اما
 البرز سمت به افراشته گردنی با و دهد بروز را بود شده ادغام
 : پرسید بود ایستاده اش قدمی منی در که درحالی و رفت

   «؟...اومده پیش مشکلی» 

 پس قدمی و نداشت را سحر آگین عطر های نفس تاب البرز
 به سری تفاوت بی. دهد توضیح او برای دید نمی دلیلی. رفت

 سحر... «نیست مشکلی نه: » داد جواب و جنباند اطراف
 جا به ذهنش در عمیقی کنجکاوی  اما کرد سکوت مودبانه
  عمر کوتاهی به بعد لحظه چند ماندو

  

  جدا گلی از را البرز پوستی زیر و ظریف خیلی ثانیه، چند

 که بلند صدایی با سپس. کشاند سالن دیگر سوی به و کرد
 : گفت کرد، می جلب خود به را حاضرین ی توجه

 ... «دارم سورپرایز یه براتون امشب...  ها بچه» 
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 خود گرد به را ها حواس و یدچرخ او سمت به نگاهها ی همه
 . کرد جمع

 .  افتاد  پایین تاالپی و خورد قل دلش ناگهان گلی

 گذرد، می آسمان از که رعدی همچون نگاهش و سربرداشت
 خط سحر صدای شدو ادغام البرز نگاه با گذرا و کوتاه

 . کرد قطع را نگاهشان

 برنده به و بپرسه سوال یه تونه می فقط کسی هر ها بچه» 
 .« میدم پی آی وی جایگاه توی کنسرت بلیط تا دو

 : گفت ، بود کرده پیدا خنده برای ای سوژه که کیهان

  

 و خندید سحر «شه؟ می جا جیب تو سوالی؟ بی بازی...  اوه» 
ر لختش موهای و انداخت زیر به سر دلنشین ای کرشمه با  س 

 لب زیر نچی ها بچه مثل و نشست صورتش روی و خورد
 .. «شه نمی جا جیب توی نه : »گفت

 دهانش داخل را بود شکالت به آغشته که فرنگی توت سینا
 : گفت نداشت، لبخند به شباهتی که کجی لبخند با و برد فرو

  «؟...خوردنیه» 
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 از داد تکان سر نفی عالمت به دیگر دلفریبی لبخند با سحر
  می دندان خمیر آگهی برای که هایی لبخند همان

 . دهد فریب را ها یترمش تا زنند

 برای دونم می رو این ولی نیست خوردنی... من داداش نه» 
 ... «داره مشتری خیلی شدن خورده

 : پرسید زیرکانه، و شد ـینه*سـ به دست شقایق

  

 نداره نسبتی تهران شمال البرز کوه رشته با احیانا ببینم،» 
  «؟..!.

 که گلی دل و گذاشت جواب بی را سوال و خندید بازهم سحر
 و بود آمده باال حلقش تا حاال بود افتاده پایین تاالپی

 ! نپرد بیرون دهانش از بینوایش دل تا فشرد برهم را لبهایش

 در ـص*رقـ به را ابروهایش دیگر ای کرشمه و ـوه*عشـ با سحر
 رفت، می سالن سوی آن گرد میز سمت به که حالی در آورد
 : گفت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 668 

 نمی جواب به. نکنید خسته ور خودتون بیخود ها بچه» 
 قبل ولی.  کنم می رو مشاعره بازی از بعد رو سورپرایزم. رسید

 .« زنیم می حافظ به تفالی یه اون از

 ********** 

  

  

 بودند بـرده فرو دیگر یک گوش بیخ سر که حالی در مهمانان
 مدت تمام که البرز و شدند جمع میز گرد به کنان پچ ،پچ

 به گلی تا کرد صبر قدری خورد، می چرخ گلی حوالی حواسش
 برای مجالی اما کند انتخاب نشستن برای جایی و برسد میز
 حافظ کتاب درحالی سحر نکردو پیدا بنشیند کنارش که این
 : گفت ، بلند صدایی با بود دستانش میان

 گروه دو.  نداریم کشی یار به نیازی مشاعره برای.. ها بچه» 
 سمت هم پسرها و میز راست سمت دخترها. شویم می

 تر وجور جمع کم یه و بیارید صندلی تا چند یه دیگه،
 .« بشیم جا میز دور همگی تا بنشینید
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 میان این در و بود گرفته عهده بر را مهمانی مدیریت سحر
  چشم با و نبود اصالراضی موضوع این از شقایق

  

 را یگل کنار صندلی داد،سپس نشان را خود نارضایتی ای غره
 سر آویزان ای ی لوچه و لب با و نشست او کنار کشید، پیش
 : ،گفت وار پچ پچ و برد فرو گلی گوش بیخ

 جا همه خواد می که سحر گند اخالق این از متنفرم» 
 که مهمونی آخرش دونم می. بده نشون خودی و کنه مدیریت

 می گند به دیدم تدارک و کشیدم زحمت براش همه این
 بچه برای خواستم ومی نبود ام برنامه تو الصا مشاعره. کشه
 .« بخونم یلدایی شب شاد های ترانه و بزنم پیانو ها

 نمی خوشش اصال یواشکی های ودرگوشی بازی زنک ازخاله
 او خب. بود افتاده قلقلک به جور بد هایش بدجنسی ولی آمد
 خوشی دل چندان سحر ی دلفریبانه های نمایش ازاین هم

  تاب و تب در دلش هنوز و نداشت
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 ـسی*جنـ بد حس. کرد می تاپ تاپ سحر سورپرایز چگونگی
 دست به حافظ که سحر صدای با و پنهان لبخندی با را هایش
 . برگشت او سمت به نگاهش بود ایستاده

  بزنیم الحان خوش حافظ به تفالی تا کنید نیت ها بچه» 

 .» 

 ها بخند و و،بگ ها پچ پچ الغیب لسان احترام به میهمانان
 در سحر و برگشت جمع به را وسکوت کردند جمع را یشان
 : خواند روان و شمرده ، نرم صدایی با بود ایستاده که حالی

 شب ظلمت این واندر دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش/ 
 . دادند حیاتم آب

 صفاتم تجلی جام از باده کردند ذاتم پرتو شعشعه از بیخود
 که قدر شب آن شبی فرخنده چه و ریسح مبارک چه دادند
 ./ دادند براتم تازه این

 این و شد می ختم البرز به هایش نیت تمام ته سرو گلی
 به نگاهش و برداشت سر سپس ، گرفت نیک فال به را شعر
 که اخمی و افتاده فرو چشمی و سر با که برگشت البرز سمت
 .  بود ور غوطه افکارش در فهمید رانمی آن معنای
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 : گفت لودگی با و کوبید بر را دستهایش هانام

 همچین پاییز شب آخرین توی که نکنه درد حافظ دست》 
 حس از آقایان و ها خانوم حاال. فرستاد برامون خوبی شعر

 برنده تیم ضمن در مشاعره بازی سراغ بریم و بیرون بیایید
 . 《باشه داشته بازنده تیم از درخواستی هر تونه می

 : ،گفت سپیده و کردند هااستقبال دختر از دوتا یکی

  

  می شروع ما اول گرامی های لیدی احترام به پس》

 .  «کنیم

 : خواند باال روبه ای وچانه افراشته گردنی با سپس

 اول نمود آسان عشق که وناولها کاسا ادر الساقی ایها یا اال» 
 . 《مشکلها افتاد ولی

 حرف با که شعری الدنب وبه افتاد وتقال تک به پسرها گروه
 کوتاهش فرفری موهای که پسری شودوناگهان شروع الف
  کاله مثل

 : ،گفت افتخاربرخاست با بود می پشمی
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 تو عشق از و شده عاشق کرده رطب ـوس*هـ من دل امشب» 
 ... «کرده طب

 سمت به نگاهش نبود ابروهایش میان اخمی دیگر که البرز
 صدای.  خندید می اقر ب چشمانی با پروا بی که برگشت گلی

  شعر که برخاست دخترها اعتراض

  

 شدند مجبور پسرها و نیست قبول آنجلسی لس های خواننده
 آنها به راهم شعر شروع ها دختر به امتیاز یک دادن ضمن
 و نرم سعدی از شعری با بود گلی نوبت حاال و کنند واگذار
 :  کرد خواندن به شروع شمرده

 .« بود حال بد و ایام برگشته که بود زال ی خانه در گربه یکی» 

 بودند شعری دنبال به و و افتاد پسرها گروه میان وال و هول
 و کرد سپر وسینه برخاست کیهان. شود شروع دال حرف با که

 : گفت

  

 و کنم می حلش من به بسپرید. نباشید نگران آقایون  
 : خواند افتخار با سپس
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 هم اونها بودکه زال ی نهخا در هم دیگه ی گربه تا دو» 
 . «بودند حال بد و ایام برگشته

  

 بازهم ها دختر و بودند رفته ریسه خنده از ها پسرها گروه
 . دهند اختصاص خود به امتیاز دو شد قرار و کردند اعتراض

 : گفت بود البرز سمت به نگاهش که درحالی و برخاست سحر

 اندیشی تو هک آن لطف تسلیمیم ی نقطه ما قسمت دایره در
 زده، شتاب و تند فرفری مو پسر.« فرمایی تو آنچه حکم
 : خواند

 هوا زمین زنم می آبی و سفید و سرخ قلی قل دارم توپ یه» 
 هایش خنده که درخالی سپس.« میره کجا تا دونی نمی میره

 : کرد اضافه کرد می جمع سختی به را

  نیوط کامال و نیست آنجلسی لس شعرش خدا به ها بچه» 
 . «میدونن همه  رو این... وطنی

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 674 

 امان بی ی خنده با هم آنها و نیاوردند تاب دیگر دخترها
 هایشان بخند بگو گرم بازار میان و شدند همراه پسرها

 : ،گفت کیهان به رو و آمد خانه مستخدم

 ...  «اومدن هاتون مهمون از دیگه یکی آقا» 

 سمت به گرش پرسش نگاه دانست نمی چیزی که کیهان
 ، برخاست میز پشت از لبخندی با سحر و برگشت شقایق
 : گفت

 .« بودم داده رو قولش که سورپرایزی همون این ها بچه» 

 در به ها وچشم چرخید هم روی به گر پرسش نگاههای
 وباال قد وخوش  جذاب مرد ورود با گلی و بود سالن ورودی
 یورن  های چکمه و داشت تن به مشکی پالتوی که درحالی
 . شد مبهوت و مات زد، می برق تمیزی از اش مشکی

  

 ی ریشه افتادو البرز جان به که آفتی همان... نادر بود خودش
 . کرد خشک را روانش سالمت

 : گفت و خواند دل در را مشاعره شعر آخرین گلی

 . «پرید دیوار  روی از هم دیگه یکی پری و جن بود کم» 
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 ********** 

  

 البرز پی هایش مردمک ، شود رها لهچ از که تیری مثل
 مانده ومبهوت مات حرکت بی مجسمه یک همانند که چرخید
 بود نشسته ابرویش دو بین درست غلیظ اخم یک بودو

 . فهمید می خوب را آن ومعنای

 بود پا بر نادر اطراف که هیاهویی سمت به را پریشانش نگاه
  که آشوبی دهانش آب همراه کرد سعی و برگرداند

  

 که عجیب ای دلهره. دهد قورت را کرد می قل قل حلقش تا
 در که داشت یقین اما ، یافت نمی آن برای منطقی دلیل
 . است زده جوانه دلش

 آدمها اینکه.  دید می چشم به را زمین کوچکی و گردی حاال
 . رسیدند می دیگر یک به هم باز بچرخند زمین گرد به هرچقدر

 جمع خود گرد به را ها دختر که پوش شیک و چهره خوش مرد
 که هایش نوچه محله، و کوچه در که بود نادر همان بود کرده
  می راه خود دنبال به متصل گفت، می منتر انترو آنها به البرز
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 های دختر که سیما خوش اندام الغر جوانک همان. انداخت
 با او توجه جلب برای شکستندو می دست و سر برایش محله
 بی او و گرفتند می پیشی دیگر یک از بیشتر های غمزه قرو

  قنیبله و قر به توجه

  

 را آنچنانی رنگی رنگی زنهای ، پدرش چشم از دور به آنها های
 . رفت می خلوت به و برد می شان خانه به

 نگاهش ذربین زیر به را نادر و کرد تر ریز قدری را نگاهش
 مردی او از انزم گذر و نبود الغر دیگر رویش پیش نادر. گرفت
 نگاه که فراخ هایی شانه و بلند قامتی با بود ساخته جذاب
 . داد می قرار دختران توجه مرکز در را او مشکی

 به مردها. شد پا بر ای ولوله و قلقله ورودش با و آمد نادر
 ـوش*آغـ در را او مردانه کنان بش و خوش و رفتند استقبالش
 و زدند حلقه گردش به ها دختر و گفتند آمد خوش و کشیدند

 از بیش شقایق میان این در و پرسید می او از چیزی یک هر
 . داد می نشان شعف و شور همه
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 صورتش ومیمیک بود روبرو به خونسردش نگاه چند هر البرز
 حس.  بود پا بر بلوایی دلش در اما نشد، ایجاد تغییری هیچ
  که افتاده جانش به آتش کرد می

 گردو، باغ تلخ خاطرات! سوخت می صدا بی درون از اینچنین
 نادر های نوچه توسط که دستهایی نادر، پروای بی های خنده
 شلوارش از که خونی قطره بود، حصار در«  کمال و جمال» 

 وهزاران خاطرات این.  کرد پنهان گلی دید از را آن و چکید
 ساحل به خروشان موجی همانند محابا دیگربی تلخ ی خاطره
 . برد می خود با را اش آرامش و رسید می شافکار 

 شد آزاد اش ـینه*سـ حصار از آهی با همراه اش سنگین نفس
. خاطراتش او میان شود سدی تا فشرد برهم را هایش وپلک

 ایستاده تر سو آن کمی که شد کج گلی سمت به نگاهش
  بی دیوار کچ همچون رخش و رنگ و بود

  

 انگشتانش میان را شالش ی گوشه و بود حال و حس و رمق
 . داد می تاب
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 درنگ بی ، باشد دیده اش حیطه در شغالی که شیری مثل
 سر قدری ایستادو او کنار شانه به شانه و رساند گلی به خودرا
 : ،پرسید آهسته او شال کنار و کرد خم

  «؟...خوبی» 

 مرغ ترس از که داشت که را ای برکه ماهی حس و نبود خوب
 . خواست می پنهان کنج یک دلش خوار ماهی

 که بگوید تا کرد باز لب و شد تر نزدیک البرز قدریبه اراده بی
  حرف تا نداد مجالی سحر اما نیست خوب

  که حالی ودر گرفت نادررا ،دست بیاورد زبان بر را دلش

  روبرو و آمد آنها سمت به کشاند می او دنبال به را او

  

 ی شانه روی بر دست پر با را موهایش و ایستاد البرز ی
 : ،گفت مودبانه و ریخت چپش

 که ها بهترین از یکی. هستن البرزتهرانی مهندس ایشون» 
 .« شدند اضافه دوستان جمع به مدتی و دادند افتخار البته
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 ادامه و چرخید نادر سمت به سرش شد تمام اش جمله سحر
 . داد

 دوران دوستان از یکی مظفری نادر مهندس هم ایشون» 
 از ما آشنایی شروع درواقعه. هستن لندن توی تحصیلم
 امروز تا همچنان دانشگاه اتمام از بعد و بود لندن دانشگاه
 می زندگی آلمان ایشون حاضر حال در البته.  کرده پیدا ادامه
 برگشتن گذشته شب و کنه می اداره رو موفق شرکت یه کنن
 «.  ایران

  

  پای چین چندین و کرد تر ریز قدری را چشمان نادر

 چند هر.  شناخت را البرز درنگ بی هم او.  افتاد چشمانش
 وغروریی او ی چهره اما بود کرده فراموش را او وفامیلی اسم
 نمی یاد از را داشت می نگه افراشته را گردنش همیشه که
 جانانه کتک. افتاد هایش کشیدن شانه و شاخه یاد به. برد
 بینی شکستن باعث بودو وردهخ او از گلی خاطره به که ای
 . شد اش
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.  برد نمی یاد از را نشد نصیبش که عروسی و گردو باغ هم او
 دراز سویش به دستی دوستی نشانه به تصنعی لبخندی با

 فشرد را آن گذرا و کوتاه اش باطنی میل رغم علی البرز و کرد
 :  گفت و

 .« خوشوقتم تون آشنایی از» 

 . بود نگفته من به شما زا چیزی سحر.  همچنین به» 

 . «  بینمتون می که خوشحالم

  

 . برگشت گلی سمت به ونگاهش گفت را این نادر

 و کشیده قد سروی همچون که. آورد خاطر به هم را گلی
 . بود نواز چشم و دلخواه ایرانی ترمه همانند اش چهره

 آن با را او خاص ی چهره و مورب چشمان بود محال اصال
 . یادببرد از میابریش موهای

 به را خود زیرکانه اما. داشت یاد به هم را او اسم حتی
 با او نسبت سالها این طی ببیند تا داد مجال و زد ندانستن

 سپس ؟.!.خیر یا رسیده عقد ی سفره و نامزدی به احیانا البرز
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 سمت به بود خالی و عمیق  گودالی مثل که کنجکاوش نگاه
 . کرد اشاره او به برگرداندو گلی

 نمی معرفی هستندو کنارشون که زیبا خانوم این جان سحر» 
  «؟... کنی

 . خورد سر شانه برروی موهایش و داد گردنش به تابی سحر

  

 به.«  هستن البرز ی خاله دختر جون، گلی هم ایشون» 
 با که را پهنش ابروی تای یک.نرسید خواست می که سوالی

 البرز به رو و داد باال را نداشتند ای فاصله چندان چشمانش
 : گفت زیرکانه،

 ... «تهرانی آقای شدم آشنا همسرتون و شما با که خوشحالم» 

 ی چانه روی بر مبادا تا کرد مشت درهم را انگشتانش البرز
 وی برر را دستش و زد جستی کنان خنده سحر. آید فرود نادر

 : گفت وفاتحانه، گذاشت البرز بازوی

 دختر و خاله پسر فقط. ندارن هم با یدل نسبت جون، نادر» 
 .«  هستن خاله
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 هر ماهرانه و آمیخت در هم با نادر خوشحالی و تعجب حس
  همه آن پس: » اندیشید خود با و کرد پنهان را دو

  

 و بود نتیجه بی گلی برای البرز های کشیدن شانه و شاخ
 !« کند فتح را او دل بود نتوانسته

  توجه تا کوبید می برهم که دستهایی و شقایق صدای
 او سمت به نگاهها تا شد سبب کند، جلب خود به را میهمانان

 . گردد باز

 به شام از بعد. اس آماده شام سرمیز، بفرمایید... ها بچه» 
 آهنگ چند پیانو با براتون جمعمون، به نادر برگشتن افتخار
 .« زنم می شاد یلدایی شب

 شام میز تا را او و رفت نادر سمت به گفت را این شقایق
 . کرد همراهی

 که جایی. خواست می آزاد هوای دلش شام جای به البرز
 تلخ خاطرات با همراه را درونش آتش خشم تالطم بتواند
 سحر پی در پی های شدن آویزان از کالفه.  بیاورد باال گذشته

  بازوی کوتاهی خواهی عذر با بازویش به
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. شد دلخور سحر داد جاتن او دست از را اش شده محاصره
 شستن نیاوردو خود روی به گرفت پیشی غرورش بازهم ولی

 گوش بیخ سر و گرفت فاصله او از و کرد بهانه را دستهایش
 : گفت آهسته، و برد فرو او

 .  «میام و شورم می رو دستهام من شام میز بروسر تو» 

  سری و برداشت شومینه آتش از را نگاهش البرز

 حوالی جایی حواسش و هوش تمام که آنجایی از اما. جنباند
 چشم.  زد می پر و بال بود باخته رنگ که صورتی گردی و گلی
 هایشان بخند بگو و دست به بشقاب مهیمانان هیاهوی از

 خیره او چشمان به که حالی در رفت، گلی سمت به و برداشت
 : گفت  وقاطعانه، محکم بود شده

 روت به رنگ بخور، یزیچ یه شام میز سر بریم بیا» 
 !..« نمونده

  

 در به سالم جان هواپیما سقوط از کرد می حس. بود او با حق
. بود افتاده لرزه به پایش و دست چنین این که بـرده
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 وآخرین داد فشار هم روی بر را آنها کردو تر را لبهاییش
 . برد بین از هم را رنگش صورتی رژلب بقایای

 دیدن با که ای دلشوره. شود یشها ترس منکر توانست نمی
 خیمه دلش ی گوشه مانندش گودال و سیاه چشمان و نادر
 حال نگران آن از بیش اما! نداشت هم رفتن خیال و بود زده
 سورپرایز لطف به داشت یقین که تلخی خاطرات و بود البرز
 را ها آن مردانه دانست می و بود شده تداعی برایش سحر
 می پنهان نرمش لبخند پشت را آن سنگینی و آورد می تاب
 . کند

 را بود شده پنهان آن در هایش ترس که را گلی سکوت البرز
 رفتار آن جای به و داد فرو را ملتهبش های نفس. نیاورد تاب
  به سپس.  داد جای را منطقی تفکر و

  

 منتظر که آن بی و برداشت گلی ی خیره نگاه از چشم سختی
 را او پیلور آستین ی گوشه راشتهاف گردنی با بماند جواب
 گاه بی و گاه نگاههای به توجه بی و گرفت انگشتانش میان
 به دو هر شد می پرتاب آنها سمت به تیری همچون که نادر

 . رفتند شام میز سمت
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 ********** 

  

 را دو آن شب پایانی ساعات دامن یلدا شب تاریکی و بلندی
 . گذشت می سالی ماننده ثانیه هر برایشان و برگرفت در هم

  

 پایش صدا بی و خاموش فوران مستعد آتشفشانی چون البرز
 برای که خیابانهایی و کوچه از و فشرد می گاز پدال بروی را

 . گذشت می بود ناآشنا گلی

 از تا نکرد جرات آشنا نا های مسیر از وواج هاج گلی
 به دل و بزند حرفی و بکند سوالی دستش کنار آتشفشان

 بخار شیشه سمت به سرش و داد آید خوش آید پیش ههرچ
 بر نشسته شبنم سرانگشتانش با و برگشت پنجره ی گرفته
 ایجاد که کوچکی ای دریچه از و کرد پاک را شیشه تن وی
 که شد خیره برف های دانه به و سپرد خیابان به دل بود کرده
 گرم دستان به وقتی آمد می فرود شهر دامن بر وسبک نرم
 می جای به خود از آبی قطره و شد می آب رسید می نزمی

 . گذاشت
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 این به سرگردان که بود برفی های دانه پی نگاهش چند هر
  متالطمش افکار در شناور رفتند،اما می سو آن سو

  

 گودال چشمان کرد می سعی مذبوحانه و شد می وپیش پس
 اهر  اما. کند پاک اش ذهنی تصویرهای میان از را نادر مانند
 مدام ذهنش آسمان در او شوم و سیاه گوی دو و نبود گریزی
 . کرد می تعقیب را او و خورد می تاب

 برایش منحوس روز آن خاطرات بازهم سالها گذشت از بعد
 . شد نمی جدا گردو باغ از ذهنش دمی و بود گرفت جان

 ظهر از بعد آن در اگر که بود انکار قابل غیر واقعیت یک این
  و نادر مقابل در او از دفاع برای قد تمام البرز نحس

 البرز جای به حاال ، کرد نمی سپر ـینه*سـ مردانه منترش و انتر
 . بود کرده تجربه را زندگیش ی خاطره ترین تلخ او

  

 بهسمت آبش پر نگاه موج.  داد فرو آهی با را هایش نفس
 داشت یقین اما بود آرام اش چهره چند هر.  چرخاند البرز

 . آورد نمی بر دم و بلعد می جرعه جرعه را درونش تشآ
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 افتاده سکوت و کند پیدا ای جمله تا کرد رو و زیر را ذهنش
 .  برگشت خالی دست اما بردارد، را شان بین

 در ای جمله هیچ کرد، می رانندگی کنارش که بزرگی مرد برای
 با و نیافت باشد برازنده اش مردانه قامت به که او خور
 که رفت پوشی ژنده مرد پی نگاهش چهاراه به نرسید

 می خارج آن از اسپند غلیظ دود و داشت دست به آتشدانی
 . چرخاند می ها ماشین گرد به را آن وار ودایره شد

 که برگشته جهنم از کرد می حس و داشت دیگری  حال البرز
  فرو خشم از پر. سوخت می درونش تار به تار

  

 پیشانی بود، اتومبیل فرمان بند یشدستها که درحالی خورده
 . بست را چشمانش دادو تکه آن به هم را اش

 می همراهیش سکوت با که بود گلی فهم و درک ممنون چقدر
 را او زن بهم حال دستی دم جمالت با نداشت سعی کردو
 . دهد تسلی
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 راهنما قرمز چراغ معکوس اعداد روی بر نگاهش و برداشت سر
 پنج و سی عددصفر به رسیدن تا که شد متوقف رانندگی و

 . داشت فرصت ثانیه

 پیام ی صفحه و برداشت را موبایلش داشبرد روی از و شد خم
 بی تماس سه و داشت ازسحر تماس یک. کرد باز را هایش
 چهره. افتاد اش بینی به چینی آگاه ناخود و پریوش از پاسخ

 که دختری.گرفت جای هایش پلک پشت پریوش مهربان ی
 برادرانه حس جز حسی هیچ او به و بود مدیون او به یاربس

  بی چه پریوش و نداشت

  

 یک روی که مرغی مثل بود خبر با آن از که احساسی به توجه
  دوست از فقط لجوجانه ایستد می پایش

 . زد می حرف داشت عشق بوی و رنگ که داشتنی

 می کاش ای.  شد مشت فرمان برروی دستانش اراده بی
 جای سامانش و سر بی زندگی کجای دقیقا را پریوش دانست
 سریع و تند او پیام و کشید صفحه روی بر را انگشتش. دهد
 . شد نمایان چشمش پیش
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 هنوز مهمونی. شدم نگران ؟!نمیدی جواب چرا جان، البرز» 
 بعدی پیام.« بزنم حرف باهم باید بزن زنگ بهم ؟ نشده تموم
 . شد پدیدار فلورجون اسم زیر

 امشب جان؟ مامان خونه میای کی ، برم قربونت جون البرز» 
 . رفت گذاشت هم او و شد دعوام بابات با

  ایرج گفت و گرفت تماس پیش ساعت نیم سیروان

  

 بیا هستیم تنها ما امشب ، تعمیرگاه باالی سوییت رفته
 .« خونه

 اش زندگی های درشت و ریز. فشرد هم روی بر را چشمانش
 می راه از که هر که بود شده ای طاقچه دلش نداشت تمامی
 ! گذاشت می آن روی بر را بارش رسید

 هوا به و کرد دود خود با را آرامشش ی مانده ته بعدی پیام
 . برد

. موندی می بیشتر کاش ای.  ندادی جواب زدم زنگ عزیزم،» 
 تونستیم می رو گلی. بگذورنیم خوش کلی ازشام بعد بود قرار
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 جا این جات هرحال به... بره بفرستم مطمئن آژانس یه با
 .« ببینی طالیی خوابهای ، خالی خیلی

 و سخت سنگ بلعیدن مثل سحر های گفتن عزیزم هضم
  عزیزم این پشت و پس دانست می و بود دشوار

  

 . است خوابیده موجه غیر و  موجه منظور هزار او های گفتن

 بن و بیخ از را موبایلش رانندگی، و راهنما چراغ شدن سبز با
 قیژ ها چرخ فشردو گاز پدال روی بر را پایش و کرد خاموش
 . شدند جدا آسفالت از باد چون قیرکنان

. برد می دل رخش نیم. کرد نگاه گلی رخ نیم به چشم زیر از
 اش ـینه*سـ از و آمیخت در آهی با را درش به در های نفس
 . کرد فرار

 باشد او فقط که ییجا خواست می انتها بی سکوت یک دلش
 روی بر نادر که لعنتی زخم قدری بتواند تا جایی.  دلبرش

 . دهد التیام بود گذاشته جا به اش غرورمردانه
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 به بزند گلی به حرفی که آن بی و داد جاده به را نگاهش
 راه به تهران شرق شمال در واقع سوهانک ارتفاعات سمت
 . افتاد

  

 ********** 

  

 پیچ ،یک گذشتند می که کوهستانی ی ادهج خم و پیچ ازهر
 . شد می اضافه هایش دلهره به

 سرگردانی وبرفهای بود شده پهن تاریکی از فرشی رویش پیش
 برف دام به هم برخی و کوبیدند می شیشه به را خود که

 . شدند می معدوم ودردم افتادند می پاکن

 چلق چلق و البرز سنگین سکوت جز به هم گوشش زیر
 چیزی ماندند می هاجا چرخ زیر که درشتی و زیر سنگهای

 کرد فکر خودش وبا داد فرو را دهانش آب ی مانده ته! نبود
  هر نشان نام بی تایکی این دل اگردر

   بود، نشسته اتومبیل فرمان پشت البرز از غیر به مردی
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 می دم در ترس از قلبش شیرین دلهره این جای به یقینا
 مامان دلواپسی جز حاال ولی.  رفت می یاازدن ناکام و ایستاد
 با صبح شروع با فردا که محمودش بابا های وسگرمه فروغ
 غم جز به نداشت ای دلهره ،هیچ شد می عجین رویی ترش

 .. البرز سکوت روی خوابیده

 چشمش پیش کرد روشن را وموبایلش برداشت جاده از چشم
 بودن خواب خاطر به که شد ردیف فروغ مامان های پیام سیل
 و بود شده واتسپ های پیامک دامن به دست خانه اهالی
 اعالم ضمن و داد می پیام ربع یک هر گویا ساعت همانند
 می ، دستش کنار عصبانیت استکیر گذاشتن و ساعت
 : پرسید

  «؟ میای کی کجایی؟ گلی» 

  

 که گفتم جون مامان: »  داد  می جواب بار هر ناشیانه او و
 داریم نباش نگران.  موندیم ترافیک توی و شلوغ خیابونها
 .« میایم
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 پیام ،آخرین بود گفته که دروغی بابت وجدان عذاب با همراه
 : خواند را

 باز کوفتی ترافیک اون! جالفتا چه! نیاد در چشمات گلی» 
 می ،زنگ نبودند خواب همه اگه! شد دوازده به ربع یه ؟!نشد
 بند روی کردم می نپه و شستم می رو البرز رو تو و زدم
 درهم های اخم «؟!...آخه موندید جا کجا تا دو شما.رخت
 آشپزخانه کنج که کرد تجسم را فروغش مامان ی شده جفت

 نمی خودش هم را آخر سوال جواب خب.  بود نشسته
.«  است نگران دل فروغم مامان  »بگوید تا کرد باز لب.دانست

 سر گفته نا هایش هجمل البرز خش و خط پر و بم صدای با اما
  که ماند جا زبانش

  

 . بود آمده بیرون سکوت ی پیله از دقیقه پنج و چهل از بعد

 خونه دیگه ساعت یه تا بگو و بده پیام فروغ خاله برای» 
 .« هستیم

: بگوید خواست می دلش.  چرخید او سمت به آنی به سرش
 ضامن کشیدن به نیاز فقط و انفجاراست درحال فروغت خاله
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 آرام صدای موج اما. نیست قبول قابل چندان جواب این داردو
 خط روی تا شد باعث ، بود آمیخته در غمگین لحنی با که او

 . بردارد قدم سکوت

 بردگی اولین در نبود، خوانا آن خط هیچ که ای چهره با البرز
 روشن را اتومبیل های چراغ و اما کرد پارک را اتومبیلش جاده

 پیش چراغها روشنی مرز انتهای تا ایشه مردمک و گذاشت
 . رفت

  

 افکار تا کرد سعی و گذاشت دردش پر های شقیقه بر دست
 . دهد جای منطقی خط یک روی بر را متالطمش

 به ساحل در درمانده که داشت را جانی بی نهنگ حس دقیقا
 سرفه به نیاز گویی که گرفته صدایی با باشدو نشسته گل

 : گفت ببرد، بین از را آن خش خش تا داشت

 اون به کسی ولی چسبیده تهران به کوهستانی ی جاده این» 
 خدا ی همیشه همین برای ، شناسه نمی رو جا این صورت
 روحی لحاظ از و بودم تهران وقتی. بیشتر ها زمستون و خلوت
 به رو و جا این ارتفاعات به آوردم می پناه ریختم، می بهم
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 می تازه نفس و ایستادم می داره دامنش توی که شهری
 .« کردم

 الی را هایش شقیقه درد شاید تا فشرد برهم را هایش دندان
 به اش درمانده و خسته ونگاه کند ریز ریز هایش دندان
 کم نور درزیر او ی رنگپریده صورت به و چرخاند گلی سمت
  ،ادامه کوتاه تاملی از شدبعد خیره ماشین سقفی چراغ سوی
 : داد

 پشت ترسیدی می کسی از وقت هر بودیم، بچه یوقت  یادم» 
 بهم قدر همون هم هنوز کنم می فکر. شدی می قایم من

 کشوندمت باال این تا تاریکی دل توی امشب که داری اعتماد
 !  «نپرسیدی هم سوال یه حتی ولی

 و البرز انگیز سحر صدای تاثیر تحت بودو بـرده ماتش گلی
! زد نمی هم پلک و ودب شده مسخ آن در خوابیده آرامش
 را آن و بود آن پشت و پس نوازشی که نرم لحن این از ناباور
 یقین تا فشرد برهم را هایش پلک کرد می حس وضوح به

 .  نیست رویا و خواب مرز بین جایی کند پیدا
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 .  پایان بی هیاهویی بود پا بر سرش در غوغایی

 دلش یها ناگفته خواست می دلش.  فشرد برهم را لبهایش
 شده انبار های جمله بگوید و بریزد دایره روی سالها از بعد را

 این تا و دارد اعتماد او به هم هنوز بگوید.  را دلش روی
 از پر. آید می او با هم دنیا ته ته تا است سهل که آباد ناکجا

 میان را شالش ریشه و انداخت زیر به سر هایش، گفته نا
 آمد می یکی کاش ای. داد تاب را آنها و گرفت انگشتانش

 بادبان به موافق باد و کرد می رد دنیا این غربت از را آنها
 . وزدید می شان زندگی

 به سرش ، گذاشت هم بر چشم گلی ممتد سکوت با البرز
 . شد خیره برف رقصان های دانه به و برگشت روبرو

 اینجا تا محمود آقا از اجازه بدون و کردم فکری بی دونم می» 
  خواستگارت به شنیدم که مخصوصا.  ردمتآو

  نبود درست اخالقی نظر از هرحال به دادی مثبت جواب
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 خفه صبح تا خونه رفتم می حالم این با اگه کن باور ولی. 
 تا میشم پیاده من. بنشین ماشین تو ، سرده هوا.شدم می
 .« خونه رسونمت می و گردم می بر زود.  بخورم هوایی یه

 هایش پلک مرز از چشمانش در نشسته اشکهای حلقه
 انگشتانش میان را البرز پلیور آستین ی گوشه و گذشت
 .  شد او شدن پیاده از ومانع گرفت

 .« کن صبر خدا رو تو» 

 ********** 

  

  زیر از البرز پیلور ی گوشه کشیدو پس را دستش

  های حلقه تا گرفت باال را سرش. شد رها انگشتانش

  

 های تپش. کند چال چشمانش ته را انشچشم در نشسته
 رنگ هایش جمله و نشست زبانش روی بر قرارش بی قلب

 . گرفت خود به زدگی شتاب
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 که ام آدمی من نظرت به کنی؟ می فکر چی من  مورد در تو» 
 کنار زدم که حرفی به تعهد و توجه بدون و بدم قولی کسی به

  این تا شب دل توی و بنشینم ام پسرخاله

 هیچ آقا اون به من ؟!درنیاد هم جیکم و بیام آباد ناکجا
 . نیستم وصلت این موافق که گفتم بهش و ندادم قولی

 هم الی عمه و بدم بهش فرصت یه که کرد اصرار خودش
 و شد عوض نظرم شاید تا بدم فرصت بهش عید تا کرد تایید
 .« نکردم مخالفتی کوچکتری بزرگتری رودربایستی توی من

 قطار جملهای تا داد قورت دم در را دهانش در شده جمع آب
 . نبرد یاد از را شده

  

 که مردی دونم می چون ؟! میریم کجا نپرسیدم تو از» 
 «برسه آسیبی من به که کنه کاری  محال کرده، خرجم مردونگی

 . 

 گلی همان هنوز. شد لبهایش میهمان جان نیمه لبخند اولین
 در خوابیده های وابج و مانند فرفر زبان همان با بود

 بود آورده بیرون آستینش از  بار این که جوابهایی! آستینش
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 را درونش افروخته آتش که بود همراهش آبی کاسه گویی
 آن جای به و کرد خاموش دم در را داشت حسادت رنگ که

 .  گذاشت را قلبش تپش

 بی دل قرار  دختر این روحی، سامانی سرو بی همه این میان
 بار حسرت خودش با و شد خیره او چشمان به. بود قرارش
 بالیی چه نادر که دیدی نمی کاش ای گلی مریم: » کرد تکرار
  عمیقی نفس آنگاه«.  آورد سرم به

  

 ی برجسته های گونه لمس ی وسوسه از فرار وبرای کشید
 درحالی و گذاشت در ی دستگیره برروی دست درنگ بی گلی
   :گفت شد، می پیاده ماشین از که

 .« گردم برمی و ایستم می بیرون دقیقه ده به من بنشین» 

 از را کاپشنش آنکه وبی نماند منتظر دیگر و گفت را این البرز
 سکوت دست را خودش بردارد، ماشین عقب صندلی روی

 . سپرد کوهستان

 *** 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 700 

 دامنش در را شهر ، کوهستان که جایی. ایستاد شهر به رو
 دانه جز که بود آمده باال چنان شحلق تا مه  حاال و داده جای
 هیچ شد، می مهمانش و بارید می رویش برسر که برفی ای
 . دید نمی چیز

  

 خاکستری زیر آتش بارید، سرش بر گردو باغ در که ای فاجعه
 آورد می در هایش ازکابوس سر بار یک وقت چند هر که بود
 مثل را حالش و لولید می خوشش خاطرات میان کرم مثل یا
 دیدن با امشب. کرد می رو زیر شده ویران ی اسکله کی

 جانش به آتش و گرفته الو کرد می حس نادر سیاه چشمان
 نمی هم پاییز دقایق آخرین سوز حتی که آتشی. افتاداست
 سوزاند را روحش سالها که آتشی. کند خاموش را آن توانست

 فریاد یک دلش. نیاورد بر دم تا شد سبب اش مردانه غرور و
  ـینه*سـ در را فریادهایش بازهم اما خواست می بلند

 پایش زیر سنگهای و گذاشت تر پیش قدمی.  کرد خاموش
 مه در چشمانش که حالی در. دادند صدا چرق چرق کنان ناله
 : کرد نجوا خود با لب زیر بود شده غرق
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 بهش که رو ت حرفها معنی من. بده یادم رو زبونت خدایا» 
 سال همه این از بعد چرا فهمم نمی! فهمم نمی حکمت میگن
 وقتی امشب. چشمام جلوی گذاشتی دوباره رو مرتیکه این
 روی گذاشته دست کردم می حس کرد می نگاه چشام توی
 نفهمه کسی تا خندیدم می باز و سوختم می تو از. هام نفس
 بی هام فریاد حاالهم ببین.برپاست دلم تو غوغایی و بلوا چه

 .  «میشم خفه دارم.  برس دمدا به. صداست

 زانو روی بر را دستش دو ، ناگفته رنج همه این از مستاصل
 : کرد نجوا لب زیر و رکوع  چون حالتی گذاشت هایش

 .« برس دادم به. افتم می پا از دارم خدایا» 

 درون تر سو آن کمی که شده البرزخیره خمیده قامت به گلی
  ماشین ایه چراغ نور زیر و بود گرفته جای مه

  

 ماشین از وآهسته نیاورد تاب دیگر. شد می دیده تار و محو
 کنارش و اورساند به را خود کوتاه گام چند با و شد پیاده

 . گذاشت او بازوی بر دست و ایستاد
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 نقطه.دید کنارش خاموش و ساکت را گلی و سربرداشت البرز
 نهمردا و محکم لحنی با و زد تلخی لبخند. اش آسایش امن ی

 : ،گفت

  داره بدی سوز و سرده هوا شدی؟ پیاده ماشین از چرا» 

 .« نداره دیدن مرد یه ی خمیده قامت ،

 . گرفت راه صاف خط یک روی بر متصل اشکهایش گلی

 ریخته البرز دامن به که تلخی لحظات تمام برای.  بود شرمنده
 . بود او های لجبازی و بچگی ومسببش بود

 مرد ی مردانه قامت برابر در ذرخواهیع و لرزید می لبهایش
 روی بر اشکهای شوری. بود حقیری ی واژه رویش پیش

 . گرفت زبان سر با را لبهایش

  

 مثل قامت ی برازنده اسمش که بینم می رو مرد یه من» 
 ! «صداست بی هم هاش فریاد که  مرد ،یه کوهشه

 زا اشکی قطره بود، میانشان  حایل که ای مه به دلخوش البرز
 همانند خواست می دلش. خورد سر زیر به چشمش ی گوشه
  می صدایش وار نوازش نرم ها گذشته
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 .  کرد حفظ را فاصله های مرز هم باز اما « گلی مریم »کرد

 کوهستان این  پایین در که دنیایی بیخیال نهاد پیش قدمی
 نجوا گلی صوت نزدیک جایی و آورد پیش سر بود، جاری
 : گفت گونه،

 بچگی دوران از و دارم زیادی ی خواسته دونم می اله،خ دختر»
 بچگی مثل میدی، اجازه ولی گذشته، که وقت خیلی هامون
 می پناه بهم و بودیم ناراحت که هایی وقت اون مثل ، هامون
  «کنم؟ بغلت کوچولو  یه بردیم

  

 به را لبهایش.نشست گلی های خنده روی بر اشک شوری
 .  گرفت دندان

 پروا بی دلش. کوبید می ـینه*سـ در امان بی مه قلبش حاال
 به تردید دخترانه حیای و حجب اما کرد پرواز البرز سمت به

 ـینه*سـ با صورتش و آمد پیش کوتاه قدمی. انداخت دلش
 . شد مماس البرز ی

 نفس یک شان بین های فاصله و برداشت البرز را بعدی قدم
 دستش به را ارزشمندی شیء گویی وسواس از پر سپس. شد
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 کرد حلقه گلی های شانه دور بر و برد پیش دست سپارند، می
 به سو دو از را دستهایش فقط و داشت نگه را مرزها گلی اما. 

 تکه او ی ـینه*سـ به را اش پیشانی و کرد آویزان پلیورالبرز
 می صدا بی دو هر نفس چند عمر کوتاهی به لحظاتی. داد

 .  گریستند

 قدمی و کرد رها را البرز پلیور و کند دل البرز از پیش گلی
 با فین فین صدای همراه را اشکهایش رد درحالی. رفت پس

 : گفت کرد، پاک پالتویش آستین ی گوشه

 قدرو باشه، حیا بی که دختر میگه الی خاله،عمه پسر» 
 ...  «افته می سکه از قیمتش

. عمیق و کوتاه. آمد در پرواز به هایش خنده مردانه البرز
 ! بود ناگفتنی گرفت می دختر این از که آرامشی

 ماشین سمت به را او و گرفت را او پالتوی آستین ی گوشه» 
 . کشاند

 ترسم می. بریم بیفت راه نشده شدیدتر برف تا. خاله دختر» 
 .« بمونیم راه توی
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 تا ریخت آبی ی کاسه پاییز سر پشت آذرماه و شد تمام یلدا
 . متولدشد زمستان . بازگردد هم دیگر سال

 ********** 

  

  

  بر سخاوتمندانه را برفش پر دامن و شد آغاز زمستان

 چشمان و داد تکان تجریش جمله از شهر شمالی مناطق سر
 . داد هدیه شهر جنوبی مناطق به را بارانی

 که سرمایی و یلدا شب دلنشین ی خاطره از سرمست گلی
 قوسی و کش  بود، تهگرف بازی به مورمورکنان را بدنش پوست

 چشم سپس.  کشید باال گلویش بیخ تا را پتو و داد بندش به
 عشق با که خوشی سر احیانا تا بست محکم را هایش

 گوش باران صدای به.  نکشد پر ذهنش از ، کرد می همدستی
 از شر شر و داشت جریان پنجره سوی آن که بارانی سپرد
 . بود سرازیر حیاط سمت به خانه ناودان

 البرز سراغ به هم باز پاورچین پاورچین آهسته و نرم دلش،
  برای را او کشیدن ـوش*آغـ در ی لحظه و رفت
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 به را احساسش بادبان که موافقی باد. کرد باردوره چندمین
 . گرفت می بازی

  با را اتاقش در اگر داشت جریان پیوسته خوبش حس

 مامان و دکر  باز را پلکهایش درنگ بی! شد نمی باز شتاب
 های لباس از انباشته پالستیکی سبد که درحالی دید را فروغ

 را آن و شد داخل بود، داده جای بغلش زیر شده شسته
 نم های لباس از تا دو یکی که کوبید زمین بر پرغیض آنچنان

 ! افتادند سبد پایین وبه کردند فرار ترس از دار

 حنشل نگیرد، اوج خشمش داشت سعی که طور همان سپس
 : گفت کنان، وغرولند گرفت خود به پیس پیس چون آوایی

. جونت نوش گلفروشی نرفتی کردی تنبلی امروز خب!  دختر» 
  کوفتیت رختخواب اون از دل و کن حیا االقل

  

 خودم نه بود بنا بیامرزم خدا بابا نه واال،.  شد ده ساعت. بکن
 ماله یه و بنا اوستا توشدم لطف به ولی دارم، رو هنر این

 !. «کشم می ماله رو تو کارهای مدام و گرفتم دستم
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  در  مادرش های اخم ترس از را آنها و آمد لبهایش مرز تا خنده
 تا گذاشت دلش کنج را گذشته شب خاطرات و داد قورت دم
  سراغش به بازهم فرصت سر

 و کرد آویزان تخت از را پاهایش و زد پس را پتو سپس.برود
 حالی در و شد ریز سر اش شانه روی بر را پریشانش موهای
 :  »گفت بود لبانش روی لبخند رد هنوز

 .« سالم

 را امیرعلی دار شلوارنم ها، لباس سبد از و شد خم خانوم فروغ
 تخت ی لبه روی و داد تکان محکم را آن بار چند و برداشت

 . کرد پهن گلی

  

 :  ردک زمزمه گلی صورت نزدیک آهسته و آورد پیش سر گاه آن

!  بودی مونده جا گوری کدوم البرز با دیشب! کوفت و سالم« 
 داریم اعتماد البرز و تو به چشمامون قد بابات و من درسته
  عاقل. نیستید بچه دیگه هم دوتا شما ولی

 .  «میگم چی بفهم باش
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 از ای تکه و انداخت زیر به سر شرمنده بود فروغ مامان با حق
 . گرفت بازی به را موهایش

 سهم هم آن و داد تکان را همسرش های جوراب خانوم فروغ
 . شد گلی تحریر میز صندلی

 گاو گل جوشنده لیوان یه الی عمه دیشب آوردی شانس» 
 گوشتت ِجز ِجز امروز وگرنه.  کرد خوابش دادو پدرت به زبون
 دیر دونه نمی کسی باشه حواست.کرد می کباب منقل روی رو

 ... !«  ها اومدی

  

 تانک اگر امروز اصال. داد تکان سری تفهیم عالمت به سری
 ابروهایش میان خم بود محال شد می رد رویش از هم

 . بنشیند

 ی گونه شناسانه قدر زدو جستی و برخاست رختخواب از
 . بوسید را مادرش

  توی که گفتم. هست من به حواست که برم قربونت» 

 .  «بودیم کرده گیر چله شب ترافیک

 . زد زل گلی به شده باریک چشمانی با و ایستاد نومخا فروغ
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 که بقالی اون شه کور. فرحزاد میگم من ، ف ، توبگو» 
 اتفاقی اون از بعد هست حواسم. نشناسه رو خودش مشتری

 و سگ مثل دیگه.داد نجات البرز افتادو برات حموم توی که
  کنایه جفت جفت البرز و پرید نمی بهم گربه

  

 جمع حواسم که نیستم فلورت خاله مثل من. ! کنه نمی بارت
 .« نباشه هام بچه و شوهر

 پنهان او دید که دارد هم دیگری چشم فروغ مامان کرد حس
 کردن پنهان برای فشرد هم روی را هایش لب! است

 : گفت معترض، احساسش

 ...!  «مامان» 

 روی و داد راتکان آن و برداشت را گلی تیشرت خانوم فروغ
 . کرد پهن صندلی ی دسته

  می ها باال باال فلور. بگیر فاصله البرز از. کوفت و مامان» 

 و چرب ی لقمه و دیده رنگی رنگی خوابهای البرز برای و پره
 تو به که محاله و گذاشته کنار براش سحر اسم به چیلی
 فلور بودن بین دهن خاطر به هم طوری همین ما. بده رضایت
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 می من از. نزنید دامن بهش گهدی البرز و تو شدیم دشمن
  آقا حسین این به گم می پرسی

  

 . هستن نسبی و اصل با ی خانواده. کن فکر بیشتر

 اجازه و گفت تبریک رو چله شب و زد زنگ مادرش دیروز
 دوره این توی  واال. پسرش به بده را تو ی شماره تا خواست
 هم حاال. میشه پیدا کم حیایی و حجب با مرد همچین زمونه

 کمکی یه بیا بایستی، جا اون لباسی چوب مثل اینکه جای به
 خوام ومی هستن اینجا ناهار برای بنفشه و الی عمه ، بده
 .« بگذارم بار رشته آش

 مامان حرفهای. نیست محال چیز هیج که فهمید می حاال
 زیر به را آن و شد رد خوبش احساس روی از تانک مثل فروغ
 و زندگی دایره به کجا از دیگر آقا حسین. کرد له هایش چرخ

 صدای با ؟!بود آمده فرود اش عاشقی روزگار وسط درست
 درحالی کمر به دست که برگشت او سمت به نگاهش بنفشه
 در ی آستانه در آمد می چشم به زیادی اش قنلبه گردو شکم
 . بود ایستاده اتاق
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 حسابی چله شب که میده نشون وجناتت گلی، آبجی سالم»
 بیای تا موندیم منتظر نیم و ده ساعت تا... گذشته شخو
 بندش پشت و خوابید که محمود بابا ولی باشیم دورهم بلکه
 .« خوابیدیم رفتیم هم سیامک و من علی، وامیر الی عمه

 سالم و انداخت ابروهایش میان به تابی بنفشه کنایه پر لحن
 و ردگ شکم زیر را دستش بنفشه. داد لب زیر و کوتاه را او

 کوتاهش موهای و داد گردنش به تابی و گذاشت اش قلنبه
 . شد پیش و پس گردن روی بر

 برای بودم خونه دختر من که زمانی واال! بده شانس خدا» 
 می بود دیوارمون دیوار ی همسایه که دوستم ی خونه رفتن

 بابا تا ، چیدم می هم کنار ردیف التماس تا هزار بایست
 .  بده اجازه طشرو و شرط با محمود

  عیونی مهمونی شب یازده تا گلی آبجی اگه حاال ولی
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 رو تو چیلی و چرب زبون کاشکی! زنه نمی حرفی کسی باشه
 دستم و بودم مغازه یه صاحب هم من وقت اون داشتم، من
 .  «بود خودم جیب توی

 او و وزید می سمت به همیشه باد مثل بنفشه های حسادت
 تالطم داد به الی عمه. کرد می عبور آن کنار از اهمیت بی

 و زد پس در ی جلو از را او عصایش سر با و رسید اش ذهنی
 : گفت شد، می داخل لنگان لنگان که درحالی

 مشام به حسادت بوی سکناتت و حرکات از آمیزاد آی» 
 ... «میرسه

  موهای و گذاشت پیش قدمی الی عمه دیدن با گلی

 . خورد سر هایش شانه روی بر پریشانش

 «.  موندم خواب ببخشید الی، عمه سالم» 

  

 درشت و ریز مورب چین وچند کرد ریز را چشمانش الی عمه
 گلی زانوی باالی جین شلوارک به شد متولد چشمانش پای
 مانندش مخمل های شانه که دوبندی سبز تیشرت و شد خیره

 مجسمه گویی را دختر این. کشید می رخ سخاوتمندانه را
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 در نقصی هیچ که بود تراشیده دقت با دست چیره سازی
 ! شد نمی دیده قامتش

  کوچکترش خواهر به بنفشه حسادت های چوله و چال خب
 : گفت ، زد زل او آلود پف چشمان به. نبود دلیل بی هم چندان

 یه و بزن صورتت و دست به آبی یه. خانوم تنبل سالم» 
 نداشته کثر و مک پایین و باال از که درمون و درست لباس
 برای سوپی یه کن وکمک حیاط یکی اون بریم تا بپوش باشه
 بود ندار حال همچون زدم حرف ام بچه با االن. کنیم تیار البرز
 ». 

  

 اوقات و خانوم فروغ سمت به سرش و راگفت این الی عمه
 . برگشت تلخش

 شمشیر خواهر تا دو شما که هست حواسم راحت خیالت» 
 رفتن آیدا و فلور نباش نگران. کردید آخته هم برای رو هاتون
 .« گردند برنمی هم دو ساعت تا و پزشکی دندون

 خرج به سیاست کرد سعی نبود راضی بن و بیخ از خانوم فروغ
 : گفت مالیم، و دهد
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 شما کنه می درد پاتون شما. بگردم دورسرت الی عمه» 
 . گذارم می بار سوپ من کنید، استراحت ببرید تشریف

 » 

 هایی سگرمه با و آمد خانوم فروغ ی جمله میان به الی عمه
 : گفت درهم

  

. نکنم کار چی و بکنم چکار میرسه عقلم هنوز شکر رو خدا» 
 نمونه زمین حامله زن ویار. کن تیار رو بنفشه ی هوسونه تو
 ما...  ها همساده دست بدیم تا بگذار باز بیشتر هم کم یه
  . «گردم برمی ظهر تا هم

 هیچ جای که تری بلند صدای با و شد گلی به رو سپس
 : گفت ، گذاشت نمی باقی اعتراضی

 ... «دیگه بجنمبون دست» 

 . داشت فاصله گام چند پرواز تا  خوشی از گلی

 ********** 
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  ماه دی اول آهن راه میدان البرز

  

 ی پنجره ی لبه به را خود سر آسیمه که بارانی تق تق صدای
 بی البرز و بلعید می دم در را خانه سکوت کوبید می اتاق
 می تاب پیچ پر استخوانهایش بین که دردی به توجه

 جرعه جرعه گلی یاد به اش ـینه*سـ های خس خس پیچیدو
 . کشید می سر را گذشت که  شبی خاطرات

 گلی فقط دلش تنگ ی کوچه از! نداشت تعارف که خودش با
 . کرد می عبور

 ی ونیمه نصفه ـوش*آغـ چقدر.  اشتگذ برهم را چشمانش
 . بود دلنشین برایش آن پشت خوابیده حیای و حجب و گلی

 زندگی آسمان سیاه غبار و برد می دست خواست می دلش
 ! کشید می نفس قدری زدو می پس را اش

  

 می ها دقیقه تمام از را اش زندگی سهم خواست می دلش
 . داد می هدیه روحش به را آرامش و گرفت
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 اکنونش های لحظه در را خود تا داد نمی اجازه درهمش فکارا
 رها را بود دلخواهش آنچه تمام حسرت با ببیندوعاقبت حاضر
 کنار میز از را موبایلش شد، جا به جا قدری سپس. کرد

 که پاسخ بی های تماس و کرد روشن را آن برداشت دستش
 هلب به و بنشیند تا شد سبب بود، شده قطار پشت به پشت

 . دهد تکیه تخت ی

 تایی چند و پریوش و سحر از غالبا که را پاسخ بی های تماس
 . رفت ها پیامک سراغ به و کرد رها را بود گاه تعمیر از هم

. اش کودکی دوران دوست بود سیروان از پیام ترین جدید
 . بود معرفت و مرام ته که فری فر مو پسر

  

 که شنیدم اوستا زا. بودی خاموش زدم زنگ مهندس، سالم» 
 . نمیای تعمیرگاه امروز و احوالی ناخوش

 سست.« هست چی همه به حواسم فنری، خواب تخت خیالت
 کش را اش شده قاچ قاچ و خشک لبهای لبخندی حال بی و

 می را آن محتوای نخوانده و بود پریوش از بعدی پیام. داد
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 شد، می شروع عزیزم با که سحر های پیامک از.  دانست
 . گذاشت پیغام پریوش برای و شتگذ

. بزنم حرف تونم نمی فعال و سرماخوردم. سالم جان پریوش» 
 که همین. کن رد مرخصی برام نمیام،لطفا شرکت هم فردا
 را پیام بعد ای لحظه.« زنم می زنگ بهت شد بهتر کمی حالم
 با را خلوتش تا کرد خاموش بن و بیخ از را موبایلش و ارسال
  ولی. کند رپ باران صدای

  

 زیر به بازهم بگیرد تصمیم تا شد سبب پی در پی های سرفه
 . بدهد آن گرمای به دل بخزدو پتو

 به کوتاه ی تقه چند و نرسید اجرا ی مرحله به تصمیمش اما
 پاشنه روی بر که در لوالی جیر جیر بندش پشت و دراتاقش

 پر انناگه. بماند باقی حالت همان در تا شد دلیلی چرخید، می
 حرکت بی را هایش مردمک که عمیق ناباوری. شد شگفتی از

 از که پرتقالی آب لیوان همراه سر به چادر گلی. داشت نگه
 ! بود ایستاده اتاق در چوب چهار در بود آمده بیرون چادر زیر
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.  نشستند چشمانش از تر باال پله یک ابروهایش ناباورانه
 را آن ی ودکمه شنید آیفون گوشی از را الی عمه صدای وقتی
 ! باشد همراهش هم گلی کرد نمی تصور هرگز فشرد

  

 گرفته چانه زیر محکم را اش گلی گلی چادر که حالی در گلی
 اتاق وسط سامان سرو بی های پرت و خرت میان از ، بود

 تاب لوال روی بالتکلیف که دری آمدو تر پیش قدمی و گذشت
 همان و رساند چوب چهار به را خود گلی سر پشت خورد می
 . گرفت آرام جا

 اما بود افتاده خروش و جوش به تالطم پر احساسش، گلی
 : نرم،گفت و آهسته و کرد راساکت آن

 ... «سالم» 

 البرز دل به پایان بی غوغایی اما بود کوتاه سالمش هرچند
 ریز چشمان پای چین چند اراده بی خوشحالی از و کرد سرازیر
 عاقبت کردو مخفی را درونش ِسر انهماهر . افتاد اش شده

 .  شکست را سکوت
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 فروغ خاله. نداشتم رو دیدنت انتظار. خاله دختر سالم» 
  «؟!...مرز طرف این بیای داد اجازه چطور

  

 ی نقطه ترین امن به گویی. کرد ای دغدغه بی ی خنده گلی
 ! باشد رسیده جهان

. بده یترضا تا کرد مجابش الی عمه! نبود راضی مامانم» 
 پیش تا شد قرار بگذار، بار سوپ برات تا الی عمه کمک اومدم

 توی دیشب احتماال چطوره؟ حالت. برگردم فلور خاله اومدن از
 .  «خوردی  سرما کوه

 مچاله دستمال دست به را اش بینی ی افتاده راه آب البرز
 می خس خس که صدایی با و داد پتویش روی افتاده شده
 : گفت ، کرد

 هوای نه است، مالحظه بی ی آیدا دلیلش ولی ماخوردمسر » 
 .« کوهستان

 که نسیمی مثل و انداخت زیر به را هایش مردمک سپس
 رفت گلی چادر گلهای پی نگاهش خط باشد کرده گم را راهش

 : ،گفت شرمنده و
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 خونه به دیر و کردم فکری بی خیلی دیشب دونم می» 
 گلی «شد؟ اکیش خیلی دستم از خان محمود. رسوندمت

 نچی. شد پا بر البرز دل در دیگر غوغای و خندید نرم بازهم
 . انداخت باال سری و گفت دلچسبی

 جوجه تا بمونه بیدار نتونست الی عمه ی جوشنده لطف به» 
 مامان محمود، بابا جای به ولی. بشمره پاییز آخر رو هاش
 که بفهمه کسی نگذاشت اما. اومد در خجالتم از حسابی فروغ
 با وگرنه نبودی پرش دم که آوردی شانس خالصه.اومدم دیر

 .« کرد می ریزت ریز ابروهاش خنجر

 هایش دندان تمام که آنچنان. جاندار و عمیق. خندید البرز
 عمه صدای با و نیافت دوام چندان اش خنده اما. درخشیدند

 در قاب که برگشت در سمت به نگاهشان آنی به دو هر الی
 وآن پشت و پس که شده ریز چشمانی با و بود ایستاده
 . کرد می تماشا را دو آن ، بود بسیار حرفهای

 شد، خم. رفت البرز تخت طرف به پاچه دست و هول گلی
 از پیش و گذاشت تخت کنار میز روی به را پرتقال آب لیوان
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 که الی عمه صدای بزند،با حرفی یا کندو خواهی عذر که آن
 . چرخید او سمت به سرش دبو البرز سمت به نگاهش

 هاتون خنده! نیستید گربه و سگ دیگه انگار شکر، رو خدا» 
 !   «راهه به که هم

 .  برگشت گلی سمت به اش شده ریز چشمان سپس

 قول مامانت به... کمک بریم بیا بدو. شد تموم عیادت وقت» 
 می دلش گلی.« باشی خونه فلور اومدن از پیش تا دادم

 می پنهان چادرش گلهای میان را خودش خجالت از خواست
 . کرد

  

 ...  «کمکتون میام اآلن الی، عمه ببخشید» 

 بکندبا نگاهی البرز به که آن بی ، شرمندگی بار از پر سپس
 و شد خارج اتاق از بلند های قدم با افتاده فرو چشمی سرو
 را گلی چادر گلهای توانست می  کاش ای کرد آرزو دم در البرز
 شان خانه در گلی حضور به دلخوش آنگاه. بگیرد ـوش*آغـ در
 . رفت فرو آرامی و عمیق خواب به و خزید پتو زیر به

 ********** 
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  ماه دی اول تجریش میدان سحر

  

 و دست که ای پنجره. ایستاد پدرش کار اتاق ی پنجره روبروی
 رخ به را دلفریبی و زیبا نمایی و شد می باز شهر به رو دلباز
 . کشید می

 برف به و گذاشت شیشه سرد تن روی بر را اش کشیده دست
 خیره بارید می شهر اهالی روی سر بر پنجره پشت که رقصانی

 شد می جدا ابر دامن از که مانندی شکوفه های دانه به. شد
 . رساند می محکمی سطح به را خود تلوخوران تلو و

 که نهجانا های عشق آن از. بود بدهکار عشق یک قلبش به
 به. آورد می ارمغان به برایش قراری بی تب و خوابی بی

 بوی که مردی و بود بدهکار عشق پر و دنج خانه  یک خودش
 . کند خمـار و ـت*مـسـ را او اش مردانگی

 برای فقط را او پدرش ثروت به داشت چشم بدون که کسی
  شانه که مردی.... هیچ دیگر و بخواهد خودش
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 نگرانی دل تمام خیال بی او باشدو دندا تکیه الیق هایش
 زنانگی شود، می مرتبط بیزنس و کار به سرش یک که هایی
 ی غذا پخت با دلبری و ـوه*عشـ هزاران همراه را هایش
 . ریخت می همسرش پای به رنگارنگ

  کنار

 بچه با را وقتش و خواند می کتاب و نشست می شومینه
 . کرد می پر هایش

  خودش، با وار زمزمه لب زیر و برد باال آسمان به رو را سرش
 : گفت

 زیاد که هام خواسته. شدم خسته مردونه دنیای از! خدایا» 
 .  «بیارم بدست رو البرز دل کن کمکم.نیست

 که هیجانی با و کرد روشن را موبایلش کوتاه، تاملی از بعد
 او پنهانی گذشته شب که عکسی به داشت تازگی برایش
  ومنش مردانه ی چهره. ردک نگاه بود گرفته

  

 غلیان به را احساسش.  آورد لبش بر لبخند ترش مردانه
 : فرستاد پیامک برایش درنگ بی ، انداخت
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 ولی زدم زنگ بهت. خوردی سرما شنیدم آیدا از. دلم عزیز» 
 بد. نمیشم استراحتت مزاحم. زنم می زنگ فردا. بودی خاموش
 .«  من اخالق

 دلش اما بود صمیمی خیلی هرچند .خواند بار چند را پیام
 آن الی به ال را شده داده قورت عصا جمالت تا نشد راضی

  را اش نهایی تصمیم آخر دست و بگنجاند

 . کرد ارسال را آن و گرفت

 از و فشرد را منشی به اتصال دکمه ، رومیزی تلفن صدای با
 . شد جدا البرز لطیف خیال

 مظفری نادر اسم هب آقایی. نباشید خسته مهندس خانوم»
 چی. ببین را شما خوان می و آوردند تشریف قبلی وقت بدون
  «فرمایید؟ می دستور

  

 ! فهمید نمی را نادر دلیل بی حضور معنای!  شد متعجب

 حلقه. بود کرده دعوت را او امشب شام برای که زمانی هم آن
 که حالی در و گرفت بازی به را راستش دست درون کوچک ی
 :  داد جواب چرخاند، می آهستگی به را آن
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 هم بعد. داخل کنید شون راهنمایی لطفا بصیری، خانوم» 
 .« بیارن کیک و قهوه برامون بگید

 . نماند منشی گفتن چشم منتظر دیگر و گفت را این سحر

  ،سپس برداشت سانترال ی دکمه روی از را انگشتش

 شال و کشید اش شانه روی پریشان موهای میان به دستی
 رویی با نادر ورود با و کرد جا به جا قدری را اش ابریشمی
 . رفت استقبالش به گشاده

 . «اومدی خوش سالم» 

  

 آن همراه که دلنشینی آرایش و سحر خمـار چشمان به نادر
 : گفت نرم و گرفت فاکتور را سالمش. شد خیره بود،

 ... «دلبر و ـد*لونـ خوشگلی، هم هنوز» 

 بود لبش ی رو لبخندی حالی در و رگشتب پدرش میز پشت به
 :  داد جواب نشست، می چرخان صندلی روی بر
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 این کردم می فکر!  جذابی چابلوس نادر همون هنوز هم تو» 
 هات خصلت روی آلمان توی زندگی و ایران از دوری سال سه
 .« باشه گذاشته اثر

 بر نمایشی ای خنده تک با و کرد باز را کتش های دکمه نادر
 جبروت و جالل به سر با و نشست سحر میز روبروی مبل یرو
 .  کرد اشاره میز

 نبود در که بینم می ؟ چطوره حالت. نادرم همون هم هنوز»
 ! «دادی تکیه مسندش به ، تفرشی آقای

  

 سر قرار بی شالش و رفت فرو راحتش صندلی در سرخوش
 باال به رو ای چانه با افتاد،سپس اش شانه وی برر و خورد
 :  داد جواب

 جمع به و دارن عالقه گرفتن پول به فقط سپیده و سینا» 
 ایران پدر وقتی این بنابر. نمیدن نشون تمایلی چندان کردنش
 خدا امید به. هستم تشکیالت این کاره همه من ، نباشه
 سبک کارهام ومن میگردن بر کانادا از دیگه روز پدرچند
 .« میشه
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 و جذاب چشمان هم هنوز انداخت نادر به ای موشکافانه نگاه
 : داد ادامه و نشاند موهایش روی را فراری شال. داشت مرموزی

 روزه دور وگفتی زدی زنگ دیروز وقتی. کنم اعتراف باید» 
 تا نزدم حرفی ها بچه به. شدم شوکه ایران، برگشتی

  که شد چی کن تعریف خب. کنم سورپرایزشون

  

 ؟! اومدی قبلی وقت بدون و کردی سورپرایز  رو من تو امروز
 ناهار نه کردم دعوتت خونه به امشب شام برای کنم می فکر
 ...!  «شرکت توی

 ابروی تای یک. داشت بهتری استقبال انتظار. خورد نادرجا
 مشکی مردمکهای و داد باال را اش قواره خوش کمانی و پهن
 فقط گردان عروسک که چوبی ای مجسمه مثل. ماند خیره اش

 . دهد می تکان را لبهایش

 برای کردم نمی تصور ولی هستی، درشتی ی مهره دونم می»
 . اخیه زیر برم قبلی وقت بدون مالقات یه

 شده زده ذوق خیلی ایران برگشتم فهمیدی وقتی دیروز
 .« بودی
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 : داد جواب تیزهوشانه و خندید سحر

  چندین که قدیمی دوست یک برگشتن از هم هنوز» 

 .«  خوشحالم ، بودیم دانشگاهی هم غربت توی سال

  

  شد دار خش صدایش و داد فرو را پنهانش نادرحرص

 . باشد مانده جا اش ـینه*سـ در ای سرفه گویی.

 به تونستم می. هست و بوده همراهم حسرت این همیشه»
 هم یه یا قدیمی دوست یه عنوان کشیدن، یدک جای

 کنیم، گبزر  رو هامون بچه و باشم همسرت اآلن دانشگاهی،
 .« زدی نمی من ی ـینه*سـ به رد دست تو اگه

 ********** 

  

  های کوچه پس کوچه الی البه سرش پشت سالهای خاطرات
 افتاده تک ی خشکیده تاک شاخه  مثل خورد، می تاب ذهنش

  می تلو نسیم مسیر در که ای

  و راند خود از را پیشه عاشق نادر که روزهایی.خورد
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  یک جایگاه در را او و کوبید عاشقش ی ـینه*سـ به رد دست
 . داد قرار دوست

 .  شد خیره او ثابت چشمان به فشردو برهم را لبهایش

  تصور از! دانست نمی را او خبر بی برگشتن دلیل هم هنوز
 حس باشد گشته باز فرجامش بی عشق پی در اینکه

 . دوید احساسش پوست زیر ناخوشایندی

 . دکشی درهم تصنعی را ابروهایش

 گرفتم که تصمیمی از هم هنوز.نکن تراژدیش لطفا نادر» 
 طره.« نداشتم احساسی تو به وقت هیچ من.نیستم پشیمون

 آخرین بایست می.  زد پس را صورتش روی مانده جا موی
 و عشق فکر به دیگر تا کرد می قطع را نادر امید ی بارقه

 . نیفتد عاشقی

 خصوصی زندگی برای مه تصمیماتی یه نمونه گفته نا البته» 
 . «گرفتم ام
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 یاد به گذرد، می آسمان دل از که که شهابی سرعت به نادر
   نگاه موج که البرزی و افتاد گذشته شب مهمانی

 را ها بازنده حس. گشت می بر او سمت به سحر مشتاق
  خوشگل بچه این از. دیده زیان و مغبون قدر همان.  داشت

 می قرار رویش پیش ای رهقوا بی جالباسی مثل همیشه که
. بود بیزار ، ریخت می هم بر را هایش کوزه و کاسه و گرفت
  در چنگالش از را گلی گاری روز

 . بود سحر نوبت هم حاال و آورد

 که بالیی و گردو باغ ماجرای بعداز کرد نمی تصور گاه هیچ
 به نگاهشان خط تقدیر دست هم باز بود آورده او برسر

 محالحظه و محتاط عاقبت و کرد تر را هایشلب! یکدیگربرساند
 : گفت ، کار

  

 اش، خاله دختر با دیشب که خوشگله پسر اون البد» 
  خوش جا تصمیماتت الی به ال بود، اومده کیهان مهمونی

  «؟!کرده
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 و گفت دستش رابه آمده پیش شرایط مقتدر و خونسرد سحر
 از ات رفت نشانه او سمت به پیکانی مثل را خودکارش نوک

 . نگذارد تر فرا پا قدیمی دوست یک جایگاه

 بچه اون ضمن در.نکن استنطاقم ها داروغه مثل لطفا»
 در ندارم دوست و تهرانی البرز مهندس اسمش خوشگله
 .« گفتم واضح کنم فکر. کنی صحبت جوری این موردش

 باال حلقش وتا زد قل حسد.گرفت آتش هیزم و شعله بی نادر
 البرز.  نکند ریز سر چشمانش از تا داد فرو ینرم  به را آن آمد،
  تا کرد پرتاب ذهنش بیرون به را

  

 چرب بایست می حاال.  برود سراغش به تری مناسب وقت
 جنباند سری کوتاه . شود برآورده اش خواسته تا کرد می زبانی

 نفس، دو از بعد و آورد باال تسلیم ی نشانه به را دستهایش و
 : گفت ساختگی، ای خنده با

 فاتحانه سحر.« نکن ترورم لطفا. شدم تسلیم من جان سحر» 
 : گفت ، خندید طناز اما
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 اینجا تا رو تو که ای ناگفته اون سر بریم... بگذریم خب» 
 !« کنی صبر شب تا نتونستی که مهمی حرف البد. کشونده

  را خود خونسرد ی چهره اما کرد حس را قلبش تپش نادر
 : داد جواب نداد، تغییر

 .. «بزنم حرف باهات تنها خواستم می.  باتوئه حق» 

 سرازیر او سمت به را حواسش و هوش تمام کنجکاو سحر
 . ماند او جمالت منتظر کردو

  

 موفق بیزنس یه آلمان توی هستی درجریان که دونم می» 
 بدهی کلی و بشم ورشکست شد باعث خواهی زیاده.داشتم

 تنها. بشم پا سر دوباره تا کنی کمکم تا اومدم. بیارم باال
 .«  هستی تو فقط ، کنم حساب روش تونم می که کسی

 دانست می گفته نا. رفت باال حالتش خوش ابروهای سحر
. کرده کمین ای خواسته نادر های چینی مقدمه پشت و پس

 : پرسید آرام لحنی با و داد تاب درهم را انگشتانش

  «؟.!.میاد بر من دست از کمکی چه ، خب» 

 . شود باز جمالتش راه تا داد قورت را هایش نفس نادر
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 .«  خوام می قرض یورو هزار صد» 

 کاغذ روی بر را خودکارش نوک و کرد تامل ای لحظه سحر
 : پرده،گفت بی و فشرد

  

 به اگه. نیست طمع بی گرگ سالم میگن که راسته پس» 
 می تضمینی چه. میشه گیری دندون مبلغ کنی، محاسبه ریال
 .  «بدی قبالش در تونی

 بازهم اما بود شدن له حال در سحر های تحقیر بار زیر نادر
 . داد نشان مسلط و خونسرد را خود

 خدا پدر دارآباد ی خونه ام دارایی آخرین. ندارم تضمینی»
 خواهش سحر. فروختم آلمان به رفتم از قبل که بود بیامرزم

  روتا پول این که شدم متعهد من کنم می

 از باید عمر یک نکنم رو کار این اگه و برگردونم ماه این رآخ
 زندگی ترس ی سایه زیر پنهونی و پس اینترپل پلیس ترس
 . «کنم

 : داد جواب ای حرفه خیلی و کرد کوتاهی تامل سحر
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 چک دوفقره قبالش در هم تو و میدم روبهت پول این باشه» 
 . میگم من که تاریخی به میدی امضا سفید

  

 به هم دیگه سال یک و میدم بهت یورو به رو پول ینا من
 کنم می فکر ، نزولی و بهره هیچ بدون. گیرم می پس یورو

  «باشه؟ عادالنه

 رو سر از بودن مصنوعی که استرسی پر ای خنده. خندید نادر
 ! بارید می کولش

 یک مهلت برای!  امضا سفید چک تا دو!  کنی می شوخی» 
  از یکی منزل فعال و خونه نه و دارم کار نه من ، ساله

 روی تونم می کردم می فکر. هستم مهمون دوستام
 : داد جواب مصمم سحر «؟!کنم حساب دوستیمون

 بهت دوستیمون حساب روی رو پول این من  ، نادر ببین» 
 از. کنی حساب مون دوستی روی تونی می پس. میدم قرض
 رم این بهتره و!  دزد نه و گر اختالس نه من پدر گذشته اون
  این ریال به ریال که بدونی هم

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 735 

 .  آورده بدست فکریش خوش و بلند همت با رو ثروت

 نادر «؟!کنم بخشش و بذل راحت رو اون من که نداری انتظار
 . داد پس را اش درمانده ونفس رفت فرو خودش در آشفته

 نیاز کار به پول این برگردون برای ولی.  تِوئه با حق خب» 
 بهم کاری یه تفریشی مهندس ودستگاه دم توی  حداقل .دارم
 .« کنم ادا رو قرضم بتونم تا بده

 سر با را ابرویش ی گوشه و برداشت را اش خیره نگاه سحر
 . خاراند انگشت

 می حرف باهاش مورد این در برگشت کانادا از که پدر. باشه» 
. بگیری خونه بتونی تا کنم می ردیف برات هم وام یه. زنم
 از هم من. شرکت بیا چک فقره دو همراه به صبح فردا سپ

  مون خانوادگی دوستان از یکی طریق

  

 .« کنم می حل رو مشکلت کنه، می زندگی آلمان توی که

 مبل ی دسته روی بر را دستش انگشتان سر نادرعصبی
 نگاه و گرفت بازی به بود نشسته آن روی بر که مخملی
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 همچنان که برگرداند رفیب ی پنجره سمت به را مستاصلش
 . پرسید محتاطانه، سپس بارید، می پشت به پشت

 و دم همین توی هم تهرانی مهندس پسرت، دوست» 
  «کنه؟ می کار دستگاه

 .   «کاره به مشغول ای دیگه جای ایشون ، نه» 

  این باشد مجبور تصوراینکه از. کشید ای آسوده نفس

 با. شد می گوندگر  حالش ببیند روز هر را خوشگل بچه
 :  کرد خم سر چابلوسی

 ...« بانو سپاس» 

  

 موزیانه لب روی بر لبخندی با کوچک تاملی از بعد سپس
 : پرسید

 پنهونی و پس چیزی اش خاله دختر و البرز بین مطمئنی» 
 این مثل پایین رفت گلوش از شام تا دختره دیشب،. نیست

 باید فتگ شون لونه به برگردن باید شب سر که مرغهایی
 خدمتی خوش دررکابش اون از زودتر هم البرز و خونه برگرده
 .« کرد
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 تکان اطراف به سری نفی عالمت به افراشته گردنی با سحر
 . داد

 ازش بشم، ای ـطه رابـ وارد البرز با که این از قبل. مطمئنم» 
 اسم گذشته، اون از. پرسیدم هم گلی از حتی. کردم سوال
 روی تعصب و غیرت. نیست دمتیخ خوش البرز کار این

 برای البته ، ارزشمنده خیلی من برای که چیزی. است خانواده
  فروختی رو دارآباد ی خونه که تو

  

 این آب، ور اون رفتی و سالمندان ی خونه گذاشتی رو پدرت و
 .« نیست ملموس خیلی حرفها

 . کرد حفظ را لبخندش ماهرانه اما گرفت، آتش بازهم نادر

 ؟ متاهل یا و مجرده تهرانی مهندس ی خاله دختر ونید می» 
 جورایی یه نه؟ یا هست زندگیش توی کسی اصال اینکه یا

 .  «اومده خوشم ازش

 :  داد جواب تفاوت بی سحر

 گرده می بر سپیده عروسی به گلی و من آشنایی راستش» 
 صمیمی باهم خیلی. بود اومده ویال آرایی گل برای گلی که
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 یه خب ولی.بدونم چیزی هاش خصوصی از تا نیستیم
 یه و مجرده که دونم می فقط. خورده بر   جمعمون توی جورایی

 «.  داره آهن راه میدون حوالی فروشی گل

  

 فنجان دو همراه به شرکت مستخدم آمدن با دو آن گفتگوی
 مرور به و گرفت خود به تری دوستانه بوی رنگ کیک و قهوه
 . شد سپری گذشته خوش ایام

 با و نوشید می قهوه جرعه جرعه و زد می حرف سحر با نادر
 . بافت می دار طناب البرز برای رج به رج گلی اسم

 ********** 

  

  ماه دی دوم ولیعصر خیابان البرز

  ی لبه که برخاست رختخواب از درحالی روزبعد دو البرز

 هم درجه هشت و سی تب و کرد می لی لی سرماخوردگی  مرز
   را پریوش ریز یک های تابی بی تا نشد باعث
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 و مادرش های غرولند میان و کند موکل بعد روز دو یا یک به
 واقع دنج ی کافه یک در و کرد کاله و شال آیدا های کنجکاوی
 . گذاشت قرار او با ولیعصر درخیابان

 ای کوچه دل به شهر های شلوغی فریادو میان که ای کافه
 توتی درخت ی سایه زیر به شورودی ودر بـرده پناه خلوت
 . بود شده پنهان سال کهن

 آمد می کش درد از عضالتش تمام که حالی در سپس
 . کرد نگاه او اشکهای مدام ریزش به و نشست روبرویش

 شده دوخته دیگر یک به سوزن و نخ با گویی گـه اشکهایی
 چه او و کردند می شره هایش گونه روی بر پیوسته که بودند

 نمی قطع دمی که مداومش های فین فین میان ماهرانه
 را او حال که آن بی! دوخت می اشکهایش به را ها شد،گله
 ! شود جویا

  

. داری هم حق خب! آزار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو» 
  و صاف موهای اون با طوری مانکن ی دختره اون

  زور و ضرب به که چاق وزوزی مو پریوش! کجا آبشاری
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 .!.. «کجا کنه می صاف رو  وهاشم برس

 گالیه از. سوزاند می امان بی را تنش که تبی از ، بود کالفه
 مسلم سهم را او خدا ی همیشه که پریوش انتهای بی های

 سمت به که  هایی حواس به توجه بی.  دانست می خودش
 ، داد هول سمتش به را پریوش ی قهوه بود شده کج آنها

 : گفت  آهسته، آورد پیش سر سپس

 . «کردی هالک رو  خودت نکن گریه. گلم خواهر  جان، پریوش» 

  

 و سرخ بینی دور را اش شده مچاله دستمال مانده ته پریوش
 داشت جنگ سر اش بینی با گویی که چنان آن.کشید متورم

 ! آورد نمی خودش  روی به و

 میگی بهم که این از کمتر دردش کنی بارم لیچار تا دو اگه» 
 هیچ تو به حسم که دونی می خوب هم خودت. گلم خواهر
 مغزش تارهای.« نیست و نبوده برادرش به خواهر حس وقت
 کرد می چه.  بود تزیینی صرفا که لبخندی زد لبخند.آمد کش

 بی را چنگال ؟!داشت پا یک فقط مرغش که دختر این با
 نیم دو به وسط از را آن و کرد فرو سیب تارت دل در رحمانه
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 او ی خیره چشمان به و برداشت سر پریوش صدای با و کرد
 . زد ذل

 وقتی که دونی می خوب خودت. هستم زرو زر دونم می» 
 . ندارن تمومی هام گریه نمیاد بر دستم از کاری

  سرم بالیی چه قراره بگم و ببینمت خوام می روزکه دو

  

 . میری در دستم از و خوری می لیز ماهی مثل تو و بیاد

 که دونستم می ولی بزنم زنگ خونتون به خواستم می
 .«  نمیاد خوشت

 می اش شده طاق طاقت البرز و گفت می و گفت می پریوش
 دیگ ته به صبرش ی قابلمه عاقبت! بچسبد سقف به تا رفت
 . آمد او های جمله میان به و رسید

 بگو ، رفتن حاشیه جای به! کردی دلم به خون ، جان پریوش» 
 قهوه ای جرعه پریوش «؟!خبرم بی من که شده خبری ببینم
 . کرد تلخ را شورش لبهای وطعم نوشید
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 وظایف و کویت دفتر بفرسته رو من خواد می فرهادم دایی» 
 جرات و نیستم رفتن به راضی اصال. کنه محول من به رو تو

 . «بکن کاری یه خداتو رو تو. ندارم هم اعتراض

  

 لبخند و گرفت ودخ به آسودگی رنگ سنگینش نفسهای البرز
 راه در که غروبی حالی بی و رمقی بی به ،لبخندی زد رمقی بی
 . بود

.  گرفته خوبی تصممیم شهابی آقای خوبه، خیلی که این» 
 بشی اذیت که نیست گرم خیلی کویت هوای و زمستون آالن

 برگردی تونی می تو و کویت میام من هم عید از بعد.
 کمک عید تا دادم قول پدرم به دونی می  که خودت.ایران

 .« بزنم قولم زیر نیست انصاف.  باشم دستش

 البرز داغ دستان روی بر دستش دو هر زده شتاب پریوش
 ، شود آن عادی غیر گرمای ی متوجه که آن بی و گذاشت
 : گفت قاطع و سریع

 این به پسر دل بتونم محاله که بودن گفته بهم دوستام» 
  دست رو سر براش هدانشگا های دختر که رو جذابی
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 بگیره حقیقت رنگ حرفهاشون نده اجازه. ببرم رو شکستن می
 خوام می تازه. کردم ترک هم رو سیگار تو خاطر به ببین. 

 هم با بیا و بده رضایت روخدا تو. بگیرم هم لیسانس فوق
 دوست یه فقط مانکن دختر اون نمیگی مگه. کویت بریم

 .« نداری مشکلی پس معمولیه،

 فرار یک دلش.کشید پس را دستانش استیصال از پر و بمعذ
 و مکید داخل به زبان با را زیرنش لب. خواست می جانانه
 : پرسید ، مقدمه بی بعد ای لحظه

  «داری؟ بلیط تاریخی چه برای» 

 منظره یک به گویی که بود زده زل البرز به چنان آن پریوش
 توانسته که نای تصور به ، باشد شده خیره کوهستانی زیبای
  جواب ، زده وهیجان شد براق چشمانش کند، مجاب را البرز
 : داد

  

 فرهادم دایی و دارم بلیط شب فردا برای. ممنونم البرز وای» 
 .« کنه جور بلیط هم تو برای بازی پارتی با تونه می و داره آشنا
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 دختر این.  تنید هم در را مغزش های سلول تمام کالفگی
 حرفهای یک هیچ که بود کرده فرو پنبه شگوشهای  در گویی

 .  شنید نمی را او

 که این برای پرسم می رو بلیطت تاریخ اگه ، جان پریوش» 
 خیلی برام که دونی می خوب خودت. ات بدرقه فرودگاه بیام
 . گفتم بهت رو حسم بارها، و بارها دقیقا و و هستی مهم

 کم دست رو خودت وقت هیچ میگم، برادرانه ، جان پریوش
 که مردی از اگه.  نکن روگدایی عشق مردی هیچ جلوی و نگیر
 به رد دست و کردی گدایی رو عشق نداره دوستت دونی می
  باش مطمئن نزد ات ـینه*سـ

  

 توی رو تو از سوءاستفاده طناب داره و توئه جسم به چشمش
 . بافه می ذهنش

 تا کنه کمکت که بشه نقاشی مردی باید تو زندگی بوم روی
 . کنی زندگی رو باشی داری دوست که آدمی

 همیشه از بیشتر تو که میشه باعث زندگیت درست آدم
 درست آدم.کنی سانسوری خود که نمیده اجازه و باشی خودت
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 بهت منت بدون آدم اون چون کن، پیدا رو خودت زندگی
 تو و کنه می تحمل هم سیگارت دود با تورو میده عشق
 باطنیت میل رغم علی خوشایندش خاطر به نیستی مجبور
 و باشی لیسانس فوق گرفتن فکر به و خوندن درس سراغ بری
 . «نداری انجامش به تمایلی که بدی دیگه کار تا هزار به تن

  

 فقط خیره اشک از لبریز چشمانی با و زد نمی پلک پریوش
 . کرد رها را آخر تیر رحمانه بی البرز. کرد می نگاه را البرز

 عاشق من. نشستی اشتباهی آدم یه روبروی جان، پریوش» 
 .« هستم دیگه دختر یه

 و آمد دریا سمت از مهیب سونامی گویی.  آشفت بر پریوش
 که حالی در و برخاست آنی به.  روکرد و زیر را آرامشش ساحل

 نیمه فنجان ناگهانی حرکت یک ،با بود زده زل او چشمان به
 رودی مثل قهوه کردو دمر میزی روی بر را اش قهوه خورده
 سفید رومیزی ،تمام باشد جریان در رودخانه دربستر که آرام
 را کیفش البرز متحیر چشمان میان سپس. گرفت بر در را

 گامهایی با کند خداحافظی که آن وبی انداخت دوشش روی
 . رفت بیرون ازکافه عصبی و بلند
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 بر هماند جا به ی لکه به و گذاشت صورتش روی بر را دستش
 تصمیمات و زده شتاب حرکات با. شد خیره میزی رو روی

 ! شناخت نمی را پریوش این اما  بود، آشنا پریوش ی عجوالنه

 ********** 

  

 همیشه که پریوشی با دلچسبش چندان نه مالقات بعداز البرز
 را اش خواسته وار طوطی فقط وتحلیل تفکر جای به خدا ی

 اش ماشین سوار درگم سر هم قدری و گیج! کرد می تکرار
  پناه ولیعصر خیابان هیاهوی وبه شد

  که چناری درخت بار و برگ بی ی سایه زیر عاقبت و برد

  ناگزیر شدو متوقف بود بـرده یغما به پاییز را برگهایش

  

 ذهنش بر مدام چموش االغی چون که برهمی و هم در ازافکار
 البته داد، کهت فرمان روی رابر اش پیشانی انداخت، می لگد
 جسم یک با و آمد رانندگی و راهنما پلیس که زمانی تا فقط
 تق تق صدای و کوبید او اتومبیل ی شیشه کلیدبه مثل آهنی
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 بیرون سامانش و سر بی افکار  ی جزیره از تا شد سبب آن
 . بیاید

 پرچمی همچون را جریمه ی برگه فاتحانه شناس وظیفه مامور
 و گذاشت پاکن برف زیر را آن و داد تاب او چشمان پیش

 که بعدی ماشین به رسیدن تا را او البرز ثابت های مردمک
 . کرد بدرقه کشید، می را جریمه برگ انتظار

 به خانه سمت به بیابد آرامش اندکی خانه در اینکه تصور با
 از و گرفت تماس آیدا خبر، خوش قاصد وقتی اما افتاد، راه

 . داد خبر انمادرش و پدر بین مفصل دعوای

  

 به غریبانه خیلی و بخشید لقایش به را خانه رفاه عطای
 ،درحالی برد پناه بود گاه تعمیر باالی درسوییت که رختخوابش

  و کوبید می طبل چون درد از سرش که

 . کرد می همخوانی آن با عضالتش

 رخ و رنگ دیدن با سیروان و نبود غریب هم خیلی البته
 بود، شده دررفته گور از ، میت چونهم که البرز ی پریده
 :  شد حالش جویای پاچه، دست
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 ببرمت خوای ،می خونه رفته اوستا ؟! خوبی مهندس» 
  «دکتر؟

 . انداخت باال سری و نداشت دادن جواب نای

.« بخوابم یکم خوام می بده، مسکن یه فقط نیست الزم» 
 و ردک مهیا برایش لیوانی داغ چای الفور فی باد مثل سیروان
 . گذاشت کنارش هم مسکنی

  

 وفادار سربازی همچون که منتظرسیروان چشمان پیش البرز
 بی بود ایستاده سرش باالی فرمان به اش،گوش فرمانده به
 ودر داد فرو آب لیوانی با را قرص بزند دست چای به که آن

 که آن خیال به رفت می پیلی پیلی درد از چشمانش که حالی
 و کوتاه نگاه موبایلش به باشد، گرفته تماس پریوش شاید

 های پیامک اما نبود پریوش از خبری هرچند.انداخت گذرایی
 قطاری  واگن مثل شد می شروع عزیزم با دم از همگی که سحر
 . شد ردیف چشمش پیش هم به متصل ریل روی

. نداشت شد، می شروع عزیزم با که هایی قنبیله و قر حوصله
 خاموش بن و بیخ از را موبایلش د،بخوان را آنها که آن بی
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 کرده علم قد دیگری پریوش داد می اجازه نباید.کرد
 . کرد می پیدا او به مالکیت حس خودخواهانه

  

  دو یا یک دنیا از رسیدوفارغ بالشت روی به سرش

  که ریز واپچی و پچ با و رفت فرو عمیقی خواب به ساعت

 از نسنگی های پلک داشت، پیس پیس و چون آوایی
 رویا و خواب عالم از روحش یکباره به و شد باز نیمه خوابش

 . شد پرتاب دنیا وبه گشت باز

 را آرنجش رمق بی. بود کرده راگم ومکان زمان گنگ و گیج
 دیدن با شدو خیز نیم شده ریز چشمانی وبا کرد بدنش ستون
 و بود درایستاده ی آستانه در دست به قابلمه که گلی قامت
 و گیج ، بود زده تکه عصایش به که الی عمه تر سو آن کمی
 زده شتاب مجالی، و درنگ وکالمی،بی حرف بی حواس، بی

 .  نشست

 آهسته و نرم و آورد باال را دستش او هراس دیدن با الی عمه
 : ،گفت
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 موبایلت. نکن خوف. برم باالت و قد ،قربون پسر شاه» 
 اومدی که گفت ،سیروان گاه تعمیر زدم زنگ. بود خاموش

 .« ببیمنت اومدم شدم، نگرانت. نیست خوب حالت جاو این

 و رفت او سمت به زنان عصا سپس و گفت را این الی عمه
 . ایستاد روبرویش

 ی عمه حتی که پیرزنی ی شرمنده. شد شرمنده دلیل بی
 خدا ی همیشه مادرش از تر دلسوز اما نبود، اش واقعی

 لبه زدو پس را پتو و تگف کوتاهی سالم. بود او به حواسش
 . برد فرو پرش  موهای الی را انگشتانش و نشست تخت ی

 رو خونه ی حوصله. کردم نگرانتون الی عمه ببخشید» 
 .   «جا این اومدم و نداشتم

 .  جنباند سری تایید عالمت به الی عمه

  

 هم حیاط اون تا دعواشون صدای. چیه دلت حرف دونم می» 
 به. نیاوردم طاقت و شد آشوب هم من دل راستش. اومد می
 ی خونه برسونه رو من و بگیره رو محمود ماشین گفتم گلی

 .« ببینم تورو تعمیرگاه بیاره هم سر یه و خودم
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 الی عمه شکن و چین پر خطوط میان اش قدرشناسانه نگاه
 دست که شود بلند جایش از تا شد زانو به دست. گرفت جای
 . تنشس اش شانه روی بر الی عمه

 بگذار بار البرز برای آش یه گفتم گلی به. پسر شاه نشو بلند» 
 چون شد جوش َدم هر آش کنم فکر ولی. ببریم براش تا

 که بسته زبون آش توی ریخت بود دستش دم هرچی دیدم
 .« زد می قل هی

 : داد ادامه جدی لحنی با و انداخت باال سری الی عمه

  

  اگه آش این ، کن جان نوش راحت خیال با»

 . نمیشه هم مرگت باعث نکنه، عالج  رو سرماخوردگی

 .« من با تضمینش

 با بود همراه ناپذیر وصف اشتیاقی با که داغش و رمق بی نگاه
 روی را قابلمه که برگشت گلی سمت به تر رمق بی لبخندی

 روی بر هایش مردمک و گذاشته آشپزخانه کوچک پیشخوان
. داد فرو را دهانش بآ مانده ته. بود شده میخکوب او

 . بود خش و خط از پر رادیو سرگردان امواج مثل صدایش
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 .« افتادید زحمت توی.  نکنه درد دستتون» 

 ، رفت می باز نیمه در سمت به زنان عصا که درحالی الی عمه
 : گفت ، بود ایستاده منتظر که گلی به رو

  

 ممیر  سر یه هم من ، بریز البرز برای آش کاسه گلی،یه» 
 .«  بپرسم رو مادرش حال و ببینم رو سیروان خوام می ، پایین

 . گذاشت تنها دمی برای را گلی و البرز و رفت الی عمه

 ********** 

  

 از آمدن بیرون خیال و بود شده مبحوس هایش نفس گلی
 میان آش ی کاسه  که حالی در ، نداشت را اش ـینه*سـ قفس

 درگلویش که دلیلی یب  بغض با همراه آمد بودپیش دستانش
 آن مهار در سعی مذبوحانه که آبی پر چشمان و بود زده چنبره
 . نشست البرز کنار فاصله اندکی با داشت
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 دو میان بود بالتکلیف و نداشت او از بهتری حال هم البرز
 می دلبری هنرمندانه و زده زل او به که آبی پر و سیاه گوی
 . کردند

 پوستش زیر هیجانی هایش، یقهشق زوق زوق بر عالوه حاال
 کردند می خس خس که را هایش نفس. بود افتاده ولوله به

 خواه دل حجم این کشیدن ـوش*آغـ در عجیب میل تا بلعید
 . کند سرکوب  درخود را

 . کرد مخفی اش مردانه لبخند پشت هم را احساسش

 سرخم و برداشت گلی آب پر های مردمک از چشم گاه آن
 نخود از ای ملغمه که انداخت آش کاسه به نگاهی نیم کرد،

 کدام هر که نامساوی قطعات با هایی هویج با همرا بود فرنگی
  متفاوت هندسی شکل یک

  و ذرت های دانه و الغر و چاق های بروکلی کلم داشتند،

  

 . بودند شناور جو از انبوهی در هم کنار همگی که مرغ گردن

 که چنان آن داد یم  سر بلند ای قهقهه خواست می دلش
 و آورد می در بال خواست می برسد،دلش آسمان به اوجش
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 احساس ی صندوچه کجای ببیند تا کرد می سفر گلی افکار به
 کشید عمیقی ،نفس ذهنی هیاهوی از پر ؟ دارد جای او

 رسیده راه از های لبخند و کرد رها را اش ذهنی های ،درگوشی
 کنج نرم لبخندی با و برداشت سر سپس بلعید مردانه هم اش
 شمرده، کرد می انتخاب یک به یک را کلمات که ،درحالی لبش
 :  گفت

 نمی سالم من به وقت هیچ که حکایتی چه دونم نمی من» 
 به آدم داخل رو من اصوال اینکه یا.  داره دوحالت این ؟! کنی

  می رو من وقتی اینکه یا ، نمیاری حساب

  

 می گم رو پات و دست توق اون میشه، پرت حواست بینی
  «؟!میره یادت دادن سالم و کنی

 کردند می ناز چشمانش در که اشکی قطره دو خندیدو گلی
 پنهان برای. افتادند لبخندش روی بر و خوردند قل ـتانه*،مسـ
 پیچیده مرزش حدو بی عشق دور به که نگرانی تارهای کردن
 که چشمانش در نشسته اشک های حلقه توجیه و بود
 سر کند، عـریـان را آن تا داد نمی اجازه سختانه سر ورشغر
 . انداخت باال سری تق
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 . نبود درست هات گزینه از کدوم هیچ مهندس، آقای» 

 توقی به تَقی ؟! شده ای شیشه چرادلم روزها این دونم نمی
. شده ای خوشمزه آش خدا به. شینه می مشکم دم اشکم
  که نهز  نمی دل به چنگی اش قیافه یکم فقط

  

 لیمو برات تازه. کنه می جبران را اش قیافه ش محشره ی مزه
 .« آوردم هم ترش

! ببندد این از بیش هایش خنده پای و دست نتوانست دیگر
. شد پرتاب عقب به سرش که چنان آن داد سر ای قهقهه
 افتاده موی طره و برد می پیش دست تا داشت عجیبی میل
 ، کند نوازش را آن حداقل یا دبزن پس را گلی پیشانی روی بر
 برد پیش دست گاه آن. کرد مبارزه  هم اش خواسته این با اما
 دهانش در که قاشق اولین.  گرفت او از را آش ی کاسه و

 باشد، گذاشته دهان در باقلوایی که کسی مانند گرفت جای
 : گفت ، کشید هم بر را لبهایش

 اشتیاق پر یگل.«  شده خوشمزه جوشت َدم هر آش.  هووم» 
 ...« جون نوش:» گفت دل ته ته از و خندید
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 خیره اش خورده تاب هم در انگشتان به و کرد خم سر سپس
 پرتاب بیرون به چشمانش ی طاقچه از اشتیاق مبادا تا شد
 قاشق چهار ی قاعده به البرز و گلی مالقات عمر هرچند!  شود
 گرفت ایج البرز دهان در که بود جوش دم هر آش خوری غذا
 دو هر ذهن در پروانه بال اثر مثل شیرین لحظات آن اما

 روی آنها دوی هر دل حال شب آن و گذاشت رابرجا تاثیرش
 رفتند خواب به دیگر یک فکر با دو هر افتادو خوشی  ی طاقچه

  در و

 . شدند دیگر یک مهمان رویاهایشان

 *** 

  گلفروشی ماه دی سوم آهن راه میدان گلی

  

 که هایش چشم از. بگویم برات قسمتش کدام از دانم نمی
 پاییزی های لحظه آخرین از یا است جهان ی نقطه ترین امن

 بر نرمک نرم که برفی زیر خاموش  کوهستانی در که بگویم
 دم هر آش از یا رفتم فرو آغوشش در بارید می کولمان سرو
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 اما شود ولعابی رنگ خوش سوپ قراربود واقع در که جوشی
 کاربری تغییر خالقانه خیلی نداریم رب شدم توجهم وقتی
 چاشنی که آشی. کردم تبدیل ای ساده آش به را آن و دادم
  اش

 را آن بسیار پاچگی دست با من و هیچ دیگر و بود عشق
 . کردم آماده

 درون لبمق دیدم پریده رخی و رنگ با را البرز وقتی دیروز
 شدند تر چشمانم هاراد بی که چنان آن شد، مچاله ام ـینه*سـ
 ، بخواهی را راستش. کردم پنهان را احساسم ماهرانه ولی
 یک به نیاز گویی! کند می گیجم متناقضش رفتار با البرز
 و نگاهها ، ها لبخند تا دارم او به مخصوص االمعارف دایره
 . کنم معنی را رفتارش اوقات گاهی

 درد یک مثل که بالتکیلفی از کالفه و کرد رها را هایش جمله
 خاطراتش دفتر روی بر را ،خودکار بود شده دچارش مزمن
 به سوزنی که بادکنکی مثل و شد پر باد از هایش لپ و کوبید
 . شد خالی پوفی صدای با باشند بـرده فرو دلش

 را خودکار بود؟ شده عجین خونش با که عشقی با کرد می چه
 و کت آقا حسین اما کند تمام را هایش جمله تا برداشت
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 وجارو آب باال سمت رابه موهایش که درحالی پوشیده شلوار
  برق هایش سبیل و بود کرده

  

 گیرانه غافل انار بزرگ سبد یک با لب بر لبخندی با زدند می
 . شد گلفروشی داخل

 را دفترخاطراتش زده شتاب.  شد پاچه دست و گیج گلی
 .  برخاست آنی به و بست

 ... «سالم» 

 بوی شدت به که زده شتاب سالم این ایبر  دلش آقا حسین
 پر را فاصله قدم چند. کشید پر زنان بال بال داد می سادگی

 را انار سبد سپس رساند، مغازه سبز پیشخوان به را خود و کرد
 پیشخوان روی بر نرگس ی گلها بوداز پر الیش البه که

 و محکم ، لب بر لبخندی و افتاده فرو هایی پلک با و گذاشت
 : ،گفت همردان

  «خیر به شما روز! دلنشینی سالم چه» 

  

 . شدند گم سرش در کلمات تر پاچه دست گلی
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 میان که نرگسی گلهای الی به ال و انداخت زیر به را چشمانش
 . کردند بودندگیر نداده لم انارها

 : گفت خواند، می شعر که کسی مثل آهسته آقا حسین

 کن جمع رو بندیلش وبار پاییز اینکه از قبل داشتم دوست» 
 فوت ولی. دادم می بهتون رو انار سبد این و اومدم می بره و

 برم شدم ناچار و اومد پیش دوستانم از یکی ناگهانی
 .   «شهرستان

 رخت مثل دستانش میان را لیلیومی گل برگ که درحالی گلی
 : گفت: نرم و سربرداشت چالند، می چرک

 .« متاسفم» 

 :  داد ادامه و کرد اشاره براق و رخس انارهای سبد به سپس

 ...« قشنگتون ی هدیه برای ممنونم» 

  

.  خورد گره گلی نگاه به اش ای قهوه مردمکهای آقا حسین
 اندازندو می سر عشق با پاییز وقت به ها مادر که کالفی مثل
 . . خورد می پیچ هزار کودکشان دست به
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. داد انار سبد به را نگاهش و کند دل سختی به آقا حسین
 روی یوسف حس گلدان سر بر وار نوازش را دستش سپس

 :  ،کشید پیشخوان

 همراه هم نرگس گل و اناره اومدن پاییز ی نشونه میگن» 
 .« میاد زمستون

 . کند مزه مزه را حرفهایش بخواهد گویی کرد تامل اندکی

 . «بگید من به رو بله شما که میاد وقتی هم بهار» 

 آب دادن قورت صدای.  شد گرد بتعج از گلی چشمان
. شود او لطیف روح منکر توانست نمی. شنید هم را دهانش

  نیست انصاف بگوید کندتا باز دهان خواست می

  

.  بنشیند نیمکت روی ذخیره بازیکن یک مثل تو  مثل مردی که
 زندگیت به برو و دیگریست جای که سالهاست دلم بگوید
 سرخم مودبانه و برداشت سر نداد مجالی آقا حسین اما برس،
 :  کرد

 خانوم از رو تلفنتون ی شماره مادرم تون اجازه با خانوم گلی» 
 رو خدا. بشنوم رو وصداتون بزنم زنگ گاهی تا گرفته والده
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 تونستم شاید.کنم عوض رو نظرتون تونستم شاید دیدید چه
 کس هیج برای  که جایی که قدر اون. کنم محاصره رو قلبتون

 . نباشه اج من جز

 . بدید فرصت من به عید تا شد قرار نرفته؟ که یادتون

 رو سرم پشت و برم نه، بگید اگه که هستم مرد هم قدر اون
 .« نکنم نگاه

 که مردی به گفت می چه. بودند زده یخ دهانش در کلمات
  ؟!بود گذشته پیش پا مردانه

  

 به نرم را اش مردانه های سیبل که لبخندی همراه آقا، حسین
 و رفت مخملی و نرم خداحافظی با بود داده هول باال سمت
 . نشنید هم را گلی لب زیر حافظی خدا

 . گذاشت تنها کنم چه دنیا یک با را گلی و رفت آقا حسین

 بست را هایش چشم و نشست صندلی روی بر استیصال از پر
 به ورودی در به آویخته ی زنگوله دیلینگ دیلینگ باصدای. 

 دیگری مانند شعر ی جمله تا گشته باز آقا حسین کهاین خیال
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 نفس و ماند مات نگاهش ناباور کرد باز پلک بریزد، پایش به
 . افتاد شماره به هایش

 با دیرینه نسبتی که سیاه چشمان همان با نادر.  بود خودش
 . داشت دوزخ

 ********** 

  

  

 مثل دقیقا افتاد، شمارش به اش زده شتاب های نفس
 توان هایش عقربه و باشد شده تمام اش باطری که یساعت 

 و نداشت تعریفی چندان هم قلبش. باشند نداشته جنبیدن
 حس اش ـینه*سـ پشت را آن وضوح به که تپید می چنان
 ، بود بلعیده جا یک را رگهایش تمام گیری غافل حس!کرد می

 ! ترس به آمیخته گنگی حسی

 به دار وجان عوسی لبخندی با بود دیگری مشتری اگر
 اما. کرد می راهیش پر دست شک بی و رفت می استقبالش

 از تلی گویی ، سیاه پا تا سر هیبت آن در نادر دیدن با
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 را آن دادن حرکت توان که بودند ریخته زبانش روی بر سیمان
 . بود مانده حرکت بی و خشک چنین این و نداشت

  

 وارفته و شل یجمالت  با و داد فرو را دهانش آب ی مانده ته
 : بگوید توانست فقط

  «؟...امرتون» 

 کج پوزخندی با داشت، برنمی گلی از چشم که حالی در نادر
 او به و گرفت فاصله ورودی در از و آمد تر پیش قدم چند

 . شد تر نزدیک

 .. «خانوم گلی سالم» 

 مسخ چنین این که شده خیره افعی چشمان به کرد می حس
 نادر. نداشت برداشتن چشم توان و دبو شده سیاه نگاه آن

 تکرار بازهم قبل از تر پاچه دست گلی و ایستاد روبرویش
 : کرد

  «؟...امرتون» 
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 که درخشید چنان ردیفش های دندان و داد سر ای قهقهه نادر
 . خندد می مشتری جلب و دندان خمیر تبلیغات برای گویی

 های ینهـ*سـ به نگاهش آمد پایین که سرش بعد ای ثانیه
 خیلی و نرم لحنی با مقدمه بی و رسید گلی ی برجسته
 : ،گفت خودمانی

 این با خاصت ی چهره خب ولی ندیدمت، که سال خیلی»
 خانوم ، شدی بزرگ.  بشه پاک حافظه از محال متمایز، استایل

 ... «تر خوشگل تر،

 عنابی ژاکت ی لبه معذب.  شد او نگاه خط ی متوجه گلی
 هایش نفس همراه را اضطرابش و آورد هم روی بر را رنگش
 با کسی بگذارد بود محال و بود او ی حیطه جا این. داد قورت
  به غاز یه من صد حرفهای و هرز نگاه

  های کلمه و آورد باال را دستش کف کند، ـاوز*تجـ آن

  

 قطع داشت، هم تر پسوند یک که را او ی شده قطار صفتی
 . کرد
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 نمیارم جا به اصال رو شما من. نکنید هخست رو خودتون لطفا» 
 چله شب مهمونی توی  کوتاه مالقات یه کنم نمی فکر و

 لطفا نشدید، مغازه داخل خرید برای اگر! بشه محسوب آشنایی
 .« ببرید تشریف

 خوانای خط که بود آن از تر هوش با. زد برقی چشمانش نادر
 رفتار و گوید می دروغ دانست می. نباشد بلد را او چشمان
 . بود آن گواه اش زده شتاب

 دور به وار دایره پا پاشنه روی تئاتر هنرپیشه یک همانند
 چون رنگش مشکی و بلند پالتوی انتهای و چرخید خودش
. ایستاد قرمز رز گلهای به رو سپس.  کردند باز بال پروانه
 بیرون آن سفالی ظرف از جا یک را گلها تمام شدو خم سپس
 :  گرفت گلی ناباور شمانچ سمت به و آورد

 درختی، کوچه توی قدیمی ی همسایه یه جای به پس خب» 
 خوام می و ولنتاین امروز.  دار آب و نون مشتری یه میشم
 اون الی البه قرمز ربان و کنید تزیین سبد توی  رو رزها این

 .« بگذارید
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 یقین و! پرید می پایین و باال کنان تاپ تاپ ترس از قلبش
 به سرتق اما.  شده تر پریده قدری هم نگشر  که داشت
 : گفت محکم، لحنی با و ، شد خیره نادر سیاه چشمان

 یک و ببرید تشریف. کنم می آماده براتون رو گل سبد» 
 .« بیایید دیگه ساعت

 چهره روی بر کنان تفرج را هرزش چشمان و جنباند سری نادر
ر گلی ی پریده رنگ ی  ـص*رقـ و مواج را انگشتانش و داد س 

 : گفت شمرده و آرام و داد تاب هوا در کنان

 دورش تزیینی کاغذ.  نیست سبد به نیازی شدم، منصرف» 
 با خواست می دلش.« ببندید دورش قرمزهم روبان و بپیچید
 جای به و آورد می در را او سیاه چشمان دستش زیر قیچی
 . گذاشت می دستش کف قرمز روبان یک همراه گل سبد

 .  بلعید دم در را بود آمیخته در ترس با که خشمی

 پلیسه کاهی کاغذ نادر سنگین نگاه زیر و جنباند سری کوتاه
 رز های شاخه دور به سلیقگی بی نهایت در و برداشت مانندی
 بیخ و آورد در گل شکل به هم قرمز روبان یک و پیچید قرمز
 .  نادرگرفت سمت به را آن و گذاشت گل دسته گلوی
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 ای شاخه و رز گل شاخه تا بیست. آمادست گلتون ماییدبفر » 
 .« تومن هزار بیست

 گلهای پس از و انداخت قواره بی گل دسته به نگاهی نیم نادر
 عمیق ای شده خشک چاه مثل که نگاهی. شد خیره گلی به رز
 : گفت آهسته، و بود ژرف و

 بدید خوانتون کارت. دارن رو گزاف هزینه ارزش گلها بعضی» 
 .« کنم واریز رو ولشپ

 ماهی مثل دلواپسی که عمیق ای حوضچه. شد خالی دلش ته
 ی هزینه پرداخت از بعد نادر.بود شده شناور آن ریزدر های
 :  کرد کوتاهی تعظیم نمایشی حالت به گلها

 ....«  زیبا دیدارمادمازل امید به» 

  

 همان با و برداشت را گلها ی دسته و گفت را این نادر
  خارج گلفروشی از ، بود لبانش روی بر ابتدا از که یپوزخند

 . شد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 768 

 از پر شود می شکفته قابلمه درون که ذرتی چون گلی
  از بعد را اش رفته راه کردو زدن قدم به شروع اضطراب

 . گشت می باز قدم چهار

 او و کرد می نشخوار را منفی جمالت گوشش در غریبی حس
 گل در بیص و حیص همین در.  کند خاموش را آنها نبود قادر

 درحالی متوسط قامتی با اندام الغر پسرکی شدو باز فروشی
  آماده خودش پیش ی دقیقه چند که قرمزی رز گل دسته که
 : گفت زنان، نفس نفس و شد داخل بود، کرد

 .«  شماست برای گلها این خانوم» 

  

 واضح پر سوال جواب. کشید هم روی بر را خشکش لبهای
 :  کرد سوال ازهمب اما بود،

  «فرستاده؟ رو گلها این کی» 

 . گذاشت پیشخوان روی بر را گلهای و آمد تر پیش پسرک

  یه طوری، پولدار همچون آقایی یه. خانوم دونیم نمی ما» 
 .  «شما برای بیارم را گلها این گفت و داد پنجاهی تروال
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  روی بر و داد دست از را خود توان ترس از پاهایش

  روزگار روی بر تا بود آمده نادر. کرد هوار را دخو صندلی

 .  بزند خیمه او

 ********** 

  

  

 ... بعد روز دو گلفروشی

 چنان  کنان، ولوله ترس و پیچید می شهر در هوکنان هو باد
 هم بعد ساعت هشت و چهل تا که بود کرده رخنه  وجودش در

 وا و کنند می تعقیبش شهر های سایه تمام کرد  می احساس
 راه دنبال به منطقی مستمرو فکری از ناتوان مذبوحانه چه

 را کاه انبار در سوزنی حکم که نجاتی راه. گشت می نجاتی
 ! داشت

 زود یا دیر نادر که کرد می زمزمه گوشش زیر موذیانه ندایی
 . شود می سبز راهش سر سمی قارچ مثل
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 باید. شد گل عطر از پر هایش ریه و کشید عمیقی نفس
 . زد نمی آب به گدار بی و داشت می بر قدم دهسنجی

  

 به یک را ها گزینه ذهنش ودر فشرد هم روی بر را لبهایش
 . کرد بررسی یک

 اسم روی بر و انداخت باال سری و گفت لب زیر محکمی نچ
  با را البرز بود محال. کشید بزرگ ضربدر یک البرز

 . دهد قرار نادر روبروی عمیق زخم آن

  رفت بعدی ی گزینه سراغ به و کرد عبور البرز از فرز تر

 ضربدر هم آنها برروی.بودند محمودش بابا و فروغ مامان که
 درنیاورند را ماجرا ته تا نداشت امکان زبده دوکاراگاه آن کشید

 سری و گفت لب زیر محکمی نچ بازهم.  شدند می خیال بی و
 .  بود نمیا در البرز آبروی و داری راز پای.  انداخت باال

 تالش و فشرد برهم را دندانهایش هایش کنم چه از مستاصل
 به و کند منحرف دیگر سویی و سمت به را  افکارش تا کرد

  و رفت سقف از آویخته پیتوس گلدان سراغ
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 که چنان آن داد قرار مخاطب را او کردو جدا را آن زرد برگهای
 . باشد ایستاده روبرویش عاقلی و بالغ آدم که انگار

 شام برای البرز و من امشب دونستی می خانوم، خوشگل» 
 که البرز اصلی، مهمون واقع در. دعوتیم خانوم فریده ی خونه
 استخدام برای زحماتش از طریق این به خواد می خانوم فریده
 نه من دونم می. کنه تشکر کنه،  می کار که شرکتی توی اون

 تا شدم عوتد نخودی که هست حواسم و پیاز وته سرپیازم
 . کنه قبول رو شام دعوت و نباشه معذب البرز

 و میره ویلی قیلی همچون دلم توی دل امشب مهمونی برای
 به صبحانه سر امروز. میاد بند نفسم افتم می که یادش
 دانشگاهیم دوستای از یکی ی خونه شام: گفتم فروغ مامان
  گرد رو چشماش هم اون و دعوتم

  

 خط ،چوب هستا بهت حواسم خانوم گلی: داد جواب و کرد
 .!.  «ماهه این مهمونی آخرین این و شده پر رفتنت مهمونی

 و کرد جویدن به شروع و گرفت دندان به را لبش ی گوشه
 . کشید پیتوس نارس و ترد های شاخه به دستی
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 میزبان که دونست می فروغ مامان اگه خانوم، خوشگل» 
 همون با دلباز و دست حتما خواهرش، سابق هووی امشب
 !  «برست خاک گفت می و سرم توی کوبید می خط چوب

 . کرد صدایی بی و ریزی ی خنده

 حس نشسته، خوش دلم ته شیرینی ای دلهره ؟!چرا دورغ» 
 جال رو روحت و باره می تابستون دل توی که دارم بارونی
 ...«  تو نورس برگهای کردن نوازش مثل لطیفی حس.  میده

  

 لخ لخ و زد ـه..وسـ..بـ پیتوس گیاه برگهای از یکی روی بر گلی
 شده ردیف سو دو از صف به که هایی گلدان میان از کنان
 ی سرمازده و گرفته بخار ی پنجره پشت به و گذشت بودند،

 سرو بر گل بود قرار که عروسی ماشین به و رفت گلفروشی
  شد خیره بچسباند رویش

 نمی هم را اسمش یحت  که باالیی مدل و سفید ماشین. 
 پنج ساعت صاحبش بود قرار و زد می برق تمیزی واز دانست

 یاد یه.  افتاد آیدا یاد به. بیاید سراغش به ظهر از بعد
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 می باران گل را عروس ماشین بخند و بگو هزار با گـه روزهایی
 . کردند می نصف هم را پولش کردندو

  وقتی از آیدا. خورد چین لبش  ی گوشه ناراضی

  از معرفتی بی بود گذاشته زندگیشان به پا حرتفریشیس

  

 آینده پولدار عروس برای هم شاید! کرد می چکه کولش و سر
 !  پاشید می دانه

 را آنها و زد نهیبی خودش به گرفت حسادت رنگ که افکارش
 تا که انداخت اش مچی ساعت به نگاهی نیم سپس. کرد رها
 گوش سرو به دستی تا داشت زمان دوساعتی ظهر از بعد پنج

 و خودش سروروی به دستی هم بعد و بکشد عروس ماشین
 . برود خانوم فریده مهمانی به

 هماهنگ البرز با مهمانی برای تا کرد باز را موبایلش صفحه
 ماند پاسخ بی تماسش ممتد بوق چند از بعد وقتی اما.  شود
 :  گذاشت پیغام برایش عمیقی دلخوری با

 . «بگیر تماس من با ه،خال پسر سالم» 
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 با و کرد ارسال را آن عاقبت و خواند بار چند وسواس با را پیام
 دانست نمی و رفت عروس ماشین سراغ به ساختگی لبخندی

 . دارد پیش در ماجرایی پر شب که

 ********** 

  

  ماه دی پنجم البرز

 به نخ به نخ را اضطراب کرد می احساس و داشت غریبی حس
 نفس راه ناجوانمردانه چنین این که اند دوخته تشک ی دکمه

 که بود آن از تر هوش با! بود کرده دشوار برایش را کشیدن
 اش ششم نشود،حس اوضاع بودن عادی غیر متوجه

  و بود شد بیدار هشیارانه

  

 پریوش به مربوط هست چه هر که کرد می نجوا گوشش زیر
 دیگر شاپ کافی در دیدارشان از بعد که پریوشی.  است
 ! بود نداده را هایش تلفن جواب

 نفس تا داد نجات را بود ای دکمه جا اسیر که را ای دکمه
  که مبلی روی بر سپس ، کند پیدا نجات هم هایش
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 جا قدری نداشت، راحتی از ی نشانه اما و بود راحتی اسمش
 . شد خیر میز سوی آن مرد وبه شد جا به

 کوچک نام با را او همیشه و بود پریوش دایی که خانی فرهاد
 سرشناس شرکت یک عاملی مدیر کسوت در و زد می صدا
 !  زدنی مثال داشت جبروتی و جالل خودش برای

 سنگی بخواهد که ای مته مثل کرد تر عمیق قدری را نگاهش
 خان فرهاد عبوس و گوشتالود ی چهره. بشکافد دقت با را

  که مردی!  بود آشنا نا و غریب برایش

  

  خوش جا لبش روی تزیینی لبخند یک خدا میشهه

  و بود خبری هایش طبعی شوخ از نه دیگر حاال. بود کرده

  ، او ممتد سکوت از کالفه!  نشانی هایش گویی بزله از نه

 س سرفه چند با را صدایش و کشید اش ریش ته به دستی
 : پرسید شمرده و کرد صاف ساختگی

  خوبه حالش پریوش ؟!اومده پیش مشکلی خان فرهاد» 

  «؟
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 . کوبید می میز روی بر تپ تپ را خودکارش خان فرهاد

 .  داد می کش را البرز عصبی تارهای که نواخت یک آهنگی

 : گفت ، متفکر خان فرهاد

 تاب و آب چه با پریوش که یادم خوب خیر،  یه یادش» 
 از مدام و زد می حرف دانشگاهش همکالسی از نشدنی وصف

  می. کرد می تعریف جذابش ی رهچه و بلند قد

  

 خرج و کنه می کار فاللی یه توی و ای ساخته خود مرد گفت
 .  «میده  رو خودش

 گویی  کرد، کوتاهی مکث رسید که جمالتش جای این به
 :  داد ادامه دوباره کندو سنگین و سبک را جمالش بخواهد

  با و ساخته خود های آدم عاشق من که دونی می» 

 رو مرحوم خواهر دختر بیشتر اون از ولی. . هستم جنم
 همین برای گذارم نمی نه حرفش روی و دارم دوست

 شما ی ـطه رابـ ته کردم می فکر همیشه.  کردم استخدامت
 می حاال «؟... میگم چی که ای متوجه.  رسه می ازدواج به

 کرد صبوری. شده آلود گل چشمه قسمت کدام از آب فهمید
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 و محکم اما شمرده سپس برسد نقطه به او های جمله تا
 : گفت ، قاطعانه

  

  خواهرش، به برادر یه حس پریوش به من حس ، خان فرهاد» 
 یک نه گفتم هم خودش به رو این.  زالل و صاف قدر همون

 ... «بارها بلکه و بار

 جمله و آورد باال سکوت عالمت به ر دستش کف خان فرهاد
 : دکر  قمع و قلع دم در را البرز های

 و آخرم حرف. حفظم از من میگی تو که مشقی سیاه این» 
 . پرده بی و وراست رک زنم، می بهت اول

 چیز همه که حالل بزرگترین زمان گفتم می خودم با همیشه
 نیاز البرز که زدم می رج خودم با و کنه می  حل درخودش رو
 انگار ولی بنشینه دلش ی گوشه پریوش مهر تا داره زمان به

 می فرق داستانش و نداره زمان به ربطی عشق ی همعقول
 .« کنه

 بروی را دستش کف دو و و برخاست گردانش صندلی روی از
 .  شد خیره البرز چشمان به و گذاشت میز
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 کار ی بهونه به رو پریوش کنم اش خالصه جان، البرز» 
 سامون و سر رو کویت دفتر کارهای تا کویت کردم راهیش

  هم یگهد وقت چند و بده

 وارد وقتی تا من طفلک. عموش پیش هلند فرستمش می
 می گریه ریز یک باشه شده سوراخ که ابری مثل شد گیت
 .  «کرد

 است سرش در آنچه بخواهد دادگویی تکان اطراف به را سرش
 .  بریزد بیرون را

  می هام گوشم توی هاش هق هق صدای هم هنوز» 

 کرد، سکوت  «گم؟ می چی که ای متوجه. میده آزارم و پیچه
 : داد ادامه بعد ای ثانیه و وممتد عمیق

.  بستونه و بده جای دنیا باشه یادت رو این ، تهرانی آقای» 
.  بدی چیزی یه گیری می که چیزی بابت که این دنیا قانون

  من و گرفتی دیده نا رو پریوش عشق تو

  

 . گیرم می نادیده هات لیاقت وجود با رو شما هم
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 کلید لطفا. میشه تموم جا همین شما با من شرکت یهمکار
 برات که هم رو تاپی لپ.  میز روی بگذار رو پریوش  آپارتمان
 شما به من ی هدیه که موبایلت مونه می. بده پس گرفتیم
 روش شما اسم که بود آپارتمان توی جعبه یه ضمن در.  باشه

 به سفارشی پست با که دم می دستور و بود شده نوشته
 تشریف لطفا. بشه ارسال هست، ات پرونده توی که درسیآ

 . «بگیرید رو حسابتتون تصویه چک و کارگزینی ببرید

 با وناباور زده بهت. بود شدن خورد حال در تحقیر این بار زیر
 خمیدگی هیچ بدون استوار ، برخاست کشیده درهم ابروهایی

 : گفت ،

 وجدان اونقدر تهرانی البرز. باشه یادتون شما هم رو این» 
  پر دنیا. نکنه استفاده سوء پریوش از که داشت

  

 سرراهشون های بره تا هستن فرصت مترصد که هایی گرگ از
 سالم پریوش به. کنن پاره و تیکه منفعت خاطر به رو

  پای همیشه البرز بگید و برسونید
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 شما حساب تصویه چک به هم نیازی.  واستاده برادریش
 .« خوش روز. ندارم

 روی بماند سخنی و حرف منتظر آنکه بی و گفت را این البرز
 .  شد خارج خان فرهاد دفتر از باد مثل و چرخید پا ی پاشنه

 ********** 

  

 مرز از او تحمل ی عقربه و گذشت شب هفت مرز از ساعت
  شاید که داد می دلداری خودش به مذبوحانه! طاقت

  

 حرف هایش دلشوره اام شده شهر مانند اژدها ترافیک اسیر
 . زدند می دیگری

 ای صیغه چه  دیگر مادرش سابق هووی کوفتی مهمانی این
 گلی حضور ی وسوسه فقط ، نداشت تعارف که خودش با! بود

 از تکه هر وگرنه کند راقبول خانوم فریده دعوت تا شد اهرمی
 دعوت بود محال کردند، می جزغاله آفتاب جلوی هم را بدنش
 . پذیردب را امشب شام
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 بوق صدای جز به اما ، گرفت تماس گلی با بار چندمین برای
 های چرخیدن جای به ناچار به. نشد عایدش ی چیز ممتد های

 مسافتی طی از بعد شد  کوچه داخل ها خیابان در بیهود
 . شد متوقف خانوم فریده آپارتمان روبروی

 فرمان روی بر و کرد مشت را دستش استیصال از پر سپس
  بی آن سر بر را حرصش تمام. کوبید نماشی

  

 درختان به نگاهش که حالی در آوردو در شکل ای دایره زبان
  خودش وبا شده کوب میخ رو پیاده سوی دو در نشسته
 : کرد ناله زمزمه

 موبایلت چرا ؟... کجایی تو میشم خفه دارم دلواپسی از گلی» 
 . بود بسته که فروشی گل ؟!نمیدی جواب رو

 . گرفت می من از رو سراغت و زد زنگ که هم وغفر خاله

 . نیومدی هنوز که گفت و زدم زنگ هم خانوم فریده به

 مشکلی برات گذاشتم جواب بی رو هات تلفن وقتی نکنه
  «؟!بود اومده پیش

  به چشم استیصال از ناتوان و کشید سنگینی نفس
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  را منطقه برق قطع فقط دار گیرو همین در و دوخت کوچه

 داالن کوچه و رسید راه از بدو بدو خدا شکر به که داشت کم
 سوی سو بعد ای ثانیه اما. رفت فرو مطلق تاریکی در مانند
 ها پنجره از آویخته ی ها پرده سوی آن لرزان های شمع

  ای چاره. داد نجات بودن مطلق از را تاریکی

 دیگر ساعت یک تا اگر کرد می صبر بازهم بایست می نداشت
 . اندیشید می دیگری فکر دآم نمی

 با را عروس ماشین ظهر از بعد پنج ساعت ماه دی پنجم گلی
 نمی که داد خنده خوش داماد آقای تحویل وسیع لبخند یک

 است راست خب. آورد در جیبش کدام از هایش خنده دانست
 از دیگر. کند می روبراه را همه حال و است مسری خنده که

 ته گفتنی نا اشتیاقی آن جای به و نبود خبری هایش دلخوری
 . کرد می کوبی پای کنان ولوله دلش

 دلش در رحمی بی با هم را البرز با مجدد تماس ی وسوسه
 : ،گفت خود با سرخوش. کرد خفه

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 783 

 ریزو سپس.«  خوبه رنگینش و سنگین دختر!  جالفتا چه» 
 سفیداب سرخاب قدری با گرفت تصمیم و خندید نخودی
 با کرد می زمزمه لب زیر شادیرا آهنگ که حالی در. کند دلبری
 . زد زنگ اسنپ به وگردنش سر به قری

 دلبری و کردن آرایش برای که تصمیمی و ها خوشی عمر اما
 رود می فرو دلش در سوزن که کنکی باد مثل بود، گرفته
 به که حالی در خیابان سوی آن نادر دیدن با بودو کوتاه

 اضطرابش.  کرد سقوط هوری شدل بود، داده تکه  اش ماشین
 احترام ی نشانه مرموزبه لبخندی با که شد بیشتر وقتی
 جهنم قسمت کدام از دیگر خرمگس این. کرد سرخم برایش

 ناشناخته امنی نا حس ؟!بود شده پرتاب اش مغازه روبروی به
 . برگرفت در را وجودش تمام ای

  

 کدوز  و بزک و آرایش خیره از که شد پاچه دست چنان
 عوض مجلسی شال یک با را اش پشمی شال وفقط گذشت

 وسوار کشید پایین را مغازه ی کره کره بعد ی دقیقه وده کرد
 . بردارد را موبایلش باشد حواسش آنکه بی شدو اسنپ

 ********** 
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 پنچر بود امامطمئن نداشت اعتقادی شانس ی مقوله به
 سوبمح بیاری بد منطقه برق قطعی و اسنپ ماشین شدن
 ماشین که ناآشنا فرعی خیابان یک دل در هم آن! شود می
 . کردند می عبور چشمانش برابر از کنان ویراژ ها

  

 به رو استیصال و درماندگی از پر و شد پا اون و پا این قدری
 کشی وقت برای و بود داده تکه اش ماشین سپر به که راننده
  :گفت کرد، می وپایین باال را موبایلش ی صفحه

  «؟!کنم چیکار من حاال آقا» 

  که نمکی فلفل موهای با بود مردی عاقله راننده

 با بودو شده پنچر پرایدش ماشین چرخ مانند هم اعصابش
 انگار کرد، نگاهش غضبناک برنده، چاقو همچون هایی سگرمه
  به کنم؟ چه جواب در زبانی بی بازبان بخواهد

 !  «کن چمچاره خب: »بگوید او

 ساختگی ی سرفه یک و داد قورت را دهانش آب ی هماند ته
 : گفت ، پاچه دست و کرد اضافه آن به هم
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 بگیرید رو ماشین پنچری نیست راهی که این منظورم یعنی» 
 .« شناسم نمی رو تهران غرب من. برسونید رو من و

 نامتقارن های چین که بود کرد ریز چنان را چشمانش راننده
 نگاه از بعد. بودند چسبیده دستی دو را چشمش دو اطراف
 سمت به نگاهش دوباره و کرد کج سر ، اش سفیه اندر عاقل

 . برگشت موبایلش

 خودت روی پیش. ندارم زاپاس بینی نمی مگه. شه نمی نه» 
 ساعت. نمون من منتظر.. برسه دادم به تا داداشم زدم زنگ
  خونوادت به.  برسه کی داداشم نیست معلوم و شب هفت
 من به که آدرسی از.برو خودت اینکه یا دنبالت بیان بزن زنگ
 . «نیستی دور خیلی دادی

  

 خودم همراه تا کردم فراموش را موبایلم بگوید خواست می
 با تا دهد امانت او به را موبایلش دقیقه چند برای و بیارم

 شد سبب او ی ادبانه بی لحن اما ، بگیرد تماس اش خانواده
 را اش نگفته های جمله.  شود انپشیم زود خیلی که
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 لبهایش سپس. داد قورت راباهم همه و کرد آسیاب زیردندان
 تردید، با و جا به جا هایش شانه روی را کیفش بند و کرد تر را

 : پرسید

  «؟...گلها ی کوچه برم چطوری حاال خب» 

 قدری و حوصله بی ، بردارد موبایلش از چشم آنکه بی راننده
 گاه آن کرد، تف پایش جلوی را دهان بآ اعصاب بی هم

 :  داد جواب

 اینخیابون توی کسی نشو، شخصی ماشین و تاکسی معطل» 
 صد پایین، برو رو بگیر رو خیابون راست. نمیداره نگه فرعی
 . «گلهاست ی کوچه تر جلو متر

  

 بر ترسانش نگاه ، نگران و تاب بی افتاده، قالب به ماهی مثل
. نشست بود گرفته ـوش*آغـ رادر خیابان که سیاهی روی

 گهگاهی فقط و زده چنبره هم ها خانه ی پنجره پشت تاریکی
 . خورد  می تاب شمعی باریک نور ای پنجره پس از
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 برایش بود، نبرده وجدان و انسانیت از بوی که مردک این از
 او از که آن بی دادو تکان ای شانه.  شد نمی گرم آبی

 . دافتا راه به کند خداحافظی

 او و بود همراهشان زدگی شتاب و عجله که بلندی های گام
 . کرد می فکر رسیدن به فقط

.  رسید گلها ی کوچه به که آمد باال وقتی اش آسوده نفس
 بلعیده را جاآن یک تاریکی که مانند وداالن باریک ای کوچه
 که آن از پیش و نداشت داومی چندان که آسودگی. بود

  ترو یماشین  شود  کوچه داخل

  

 ترمز چنان پایش پیش درست و پیچید کوچه داخل به فرز
 .  آمد در هایش الستیک جیغ صدای که کرد

 و گذاشت تپید می گومب گومب که قلبش روی را دستش
 درهوا اعتراض عالمت به را دستش و رفت تر عقب به گامی
 . داد تکان

  «کجاست؟ حواست..  هوی» 
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 و فراخ هایی شانه با قامتی دبلن مرد که تپید می قلبش هنوز
 . شد پیاده ماشین رل پشت از استوار ای ـینه*سـ

 «گردم می آدرس یه دنبال. نشدم شما ملتفت. ببخشید باس»
 . 

 رویش پیش مرد هیبت مقابل در بلندش قد وجود با گلی
 سبب ترس و تاریکی هم شاید و کرد می کوتولگی احساس

  جلوه آسا غول ابعادی به مرد تا بود شده

  

 نیم و رفت پس گامی ترس از.  بییند بیابونی غول را او کندو
 . بود آنجا هم ای سایه. انداخت ماشین داخل به نگاهی

 به را اش سنگین زبان آمدو باال حلقش تا کرد قل قل ترس
 : گفت ، داد تکان سختی

 تون راهنمایی بهتر تا بپرسید، دار مغازه یه از رو تون آدرس» 
 .« کنه

 . آمد تر پیش قدمی بیابونی ولغ

 تعجب از «؟...کجاست هفت ،پالک درختی دونیدکوچه می» 
 آنها ی خانه آدرس این. ماند باز نیمه ماهی مثل دهانش
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 ته! . شده مخفی کاسه زیرنیم ای کاسه داشت بودویقین
 دزدیده سناریو رسیدو دیگ ته به هم جراتش ی مانده

 اگر. گرفت جان شمشچ پیش پایان ی نقطه تا اول شدنش
 به اورا و گذاشت می دهانش روی دست بیابونی غول این

 . بشنود صدایش کسی بود محال انداخت، می ماشین داخل

 را دهانش آب کرد سعی بود، شده فلج ازترس که افکاری با
 ! دهان آب ای ذره از دریغ اما دهد قورت

   .کرد دویدن به شروع آنی تصمیم یک وبا نکرد تامل دیگر

 ********** 

  

 قلبش دوید، می باشد افتاده پیکرش به طوفان که بادی چون
 را هایش گام او و کوبید می اش ـینه*سـ به را خود درپی پی
 ئر زنان بال بال اش ای پارچه کیف و کوبید می زمین روی بر

 . دوید می دنبالش به هوا

  

 روی از و سپرد باد دست به را خود هم سرش روی شال
 دوید می گلی. نشست اش شانه روی و خورد سر ایشموه
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 پر ای موریانه چون ترس و کند نگاه سرش پشت به که آن بی
 از بعد عاقبت. بود کشیده سر جا یک را شجاعتش تمام اشتها

 درختی به و ایستاد رو پیاده کنج زنان نفس نفس مصافتی
 بیرون تری خسته دم و داد فرو را اش خسته دم و زد تکه
 شتاب پر تندو صدا یک پوستش زیر های نبض تمام و! آمد
 می حس هم را زبانش زیر نبض که چنان آن و تپیدند می
 ! کرد

 برگشت سمتی به وسرش داد قورت را دهانش آب ی مانده ته
 نشست بازویش روی بر دستی ناگهان و گریخت می آن از که
 و آمد بسیرون اش ـینه*سـ از کنان خس خس ای خفه جیغ. 
 بازویش روی بر داغی قاشق گویی که رفت پس ترس از نانچ

 ! باشند گذاشته

  

 را دستش دو هر تسلیم عالمت به گلی وحشت دیدن با البرز
 ... «البرز منم گلی نترس»  گفتک و برد باال زده شتاب

 ی ترسواژه بود کرده پر را وجودش تمام که وحشتی برای
 سو آن سو این هب هراسان از که هایش مردمک. بود ناقصی

 رویش پیش مرد و نداشت اعتماد ، لبریز اشک و دویدند می
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 خوب را صدا این اما. دید می خاکستری رنگ از ای هاله در را
 سرازیر دلش به امنیت خدا ی همیشه که صدایی شناخت می
 قطره! کرد نمی تصور هرگز که خوشایندی غافگیری. کرد می
ر سردش ایه گونه روی بر اشک، بالتکلیف های  با و خوردند س 

 : گفت داشت خش و خط که صدایی

  «؟ ....تویی البرز» 

  

 . انداخت نگاهی اطراف به ، شده گره هایی اخم با البرز

 با را ای گزنده سوز که بادی جز ، نبود ای جنبده هیچ از اثری
 خشک های شاخه الی به ال و برد می سو آن سو این به خود

 کف را سرگردان های پالستیک یایبقا پیچیدو می درختان
 . داد می هول جلو به آسفالت

 عجب میل ایستادو گلی قدمی یک در و آمد تر پیش قدری
 نوازش لحن اما ، کرد خفه نطفه در را هایش گفتن دلم عزیز

 . بارید می دلم عزیز هزار وارکالمش

 نفس «؟!دویدی می چی ،برای ترسیدی چی از... منم آره» 
 که حالی در شد سرما و سوز از پر هایش ریه و کشید عمیقی
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 البرز ی شانه به را اش پیشانی زد می نفس نفس همچنان
 . داد تکه

 شده زیر سر احساسش از که خواستنی حس از ناتوان البرز
  کرده احاطه را اطرافشان که تاریکی به دلخوش بود،

  

 اش ـینه*سـ به را او سر دست یک با و برد پیش ،دست بود
 و کرد حلقه هایش شانه دور به را دیگرش دست و شردف

 : گفت  ، وار زمزمه

   «؟!شده چی بگو شده تازه نفست! دختر کردی سرم به جون» 

  ،یقین تر تازه اشکهایش و شدند تازه هایش نفس

 بی. میشود ختم روانی نادر به ها دلشوره این نخ سر داشت
 پرسیدن عجیب ماجرای از و گرفت فاکتور نادر اسم از درنگ
 درون سیاه ی سایه و بیابونی غول آن توسط شان خانه آدرس
 . کرد اشاره خیابانی مزاحمت به فقط و درز هم ماشین

 فرار و ترسیدم منم. بود شده مزاحمم نفر یه کوچه سر» 
 ...« کردم
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 در را گلی ی چهره هرچند و افتاد خروش و جوش به غیرتش
 دلش بر لرزه لرزانش صدای اما. دید می ناخوانا و محو تاریکی

 قدر آن دور، خیلی نه ولی کرد جدا خود از اورا. انداخت می
 ی چهره به تاریکی در کردو می راحس گلی عطر همچنان که

 : پرسید شده جفت درهم ابروهایی با و زد ذل محوش

  «کردن؟ اذیتت بودن؟ نفر چند» 

  دهش متعادل نا نادر ی بازیچه که این تصور از گلی

 را هایش ترس اما. بود گرفته جا دلش کنج ترسی باشد،
 سری سپس. کرد پاک را اشکهایش رد دست پشت با و مخفی

 نشان قوی را خود کرد سعی و گفت لب زیر نچی و انداخت باال
 . دهد

  

 بترسم، کسی از که حرفهام این از تر سرتق که دونی می» 
 یکم شد باعث اآشن نا ی کوچه این خلوتی و تاریکی خب ولی

 .« بترسم

 گالیه بپیچاند دیگر سمت به را حرف سر که این برای سپس
 : داد  ادامه وار
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 باهات خانوم فریده ی خونه به اومدن برای بودی گفته» 
 !« ندادی رو پیامکم و تلفن جواب ولی ، باشم هماهنگ

 سرش بود، گلی خیابانی مزاحم درگیر ذهنش همچنان که البرز
 . آمد می آن از گلی که یدچرخ سمتی به

  تماس هم وقتی.بودم گیر جایی خوام، می معذرت» 

 همبسته اونجا درگلفروشی اومدم.  ندادی جواب تو گرفتم
 منتظرت خانوم فریده ی خونه در بیام شدم مجبور. بود

  «؟!دادی نمی رو هام تلفن جواب چرا تو. بمونم

  

 :  داد جواب درنگ بی گلی

 میرم گفتم فروغ مامان به. مونده جا وشیگلفر تو موبایلم» 
 خودش تااآلن حتما.  دانشگاه های کالسی هم از یکی ی خونه
 .  «کرده هالک رو

 نوازش را دستش اراده بی و برگشت گلی سمت به سرش البرز
 زیر واری مخملی و لطیف حس و اوکشید موهای روی بر گونه

 روی بر افتاده شال و برد پیش دست گاه آن نشست پوستش
 : گفت وار زمزمه و نشاند سرش روی بر را شانه
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 از شه نمی پس هستی من با که نگفتی فروغ خاله به» 
 ثابت تلفن از خانوم فریده ی خونه. بزنی زنگ من موبایل
 همین تا.  بریم ای آماده و خوبه حالت اگه. بگیر تماس
 . « کردیم دیر خیلی هم اآلنش

  

 فقط اما شود، شناور البرز جمالت در خواست می دلش گلی
 گاه آن. کرد مرتب را سرش روی شال و گفت لب زیر ای باشه
 یک همراه هم ی شانه به شانه دیگر یک عطر ـت*مـسـ دو هر

 خانوم فریده ی خانه راهی بود، خریده البرز که شیرینی جعبه
 . بود تر سو آن قدم چند که شدند

 ********** 

  

  آهن راه میدان فروشی گلی

 رمق بی آفتاب و بود نشسته فروشی گل صندلی روی
  دود میان از ای روزنه که این از خوشحال زمستانی
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 بر شده حک اسم پس از ، کرده پیدا شهر سطح در خوابیده
 می داخل به کوله و کج «خانوم گلی گلفروشی»  شیشه روی
 . کرد فکرمی خانوم فریده مهمانی شب به او و تابید

 یاد به. شیرین و تلخ خاطرات  از بود پر شبرای که شبی
 ترمز پایش کنار یکباره به معلق اجل مثل که افتاد ماشینی

 . پرسید می را آنها ی خانه آدرس عجیب خیلی و کرد

 نادر همان ماشین داخل ی سایه گفت می او به حسی
 مرد االصوات انکر صدای تا داد تکان را سرش. است منحوس

 ! بریزد بیرون ایشه ازگوش بیابانی غول

.  بچسبد خوب های قسمت به تا کرد وادار را ذهنش سپس
 ونجوا نرم لحن و البرز ـوش*آغـ در شدن سرازیر ی لحظه مثال
 . کرد می آب و برد می دل که اش گونه

  

 هم حیایی بی و کرد پنهان هم روی لبهابر فشار با را لبخندش
 به که تابآف پای رد از چشم سپس کرد خوش نثار لب زیر

 را خاطراتش دفتر برداشت، بود رسیده نرگش سفال گلدان
 . کرد نوشتن به شروع و بازکرد
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 ارزان راحتی مبل دست یک فقط خانوم فریده کوچک ی خانه
 از پر آن جای به اما. نبود تجمالت از خبری و داشت قیمت
 من گلفروشی از کمی دست که ای خانه.  بود مثبت انرژی

 سلیقه با که بزرگ و کوچک های گلدان از دبو پر و نداشت
  خورد می چشم به خانه کنار و گوشه

 . 

 سفالی های ،گلدان یوسف حسن و رازقی یاس گلدان
 . بودند بهار منتظر و نشسته طاقچه لبه ردیف به که شمعدانی

  

 و بود کرده شگرفی تغییر کشی اسباب از بعد که ای خانه
 ایرج هم شاید. . بودند دهدمی کالبدش در زندگی روح گویی
 انرژی جذب خانوم، فریده جوانی لعاب و رنگ از جدا خان

 . بود برداشته ـیانـت خــ فاز که بود شده او مثبت

.  نبود خبری خجالتی خانوم فریده از دیگر نشود باورت شاید
  قابل کدبانوی چون و خندید می پروا بی

 و کرد می تشکر لبرزا از راه بی و راه البته و کرد می پذیرایی
 یک در تا شد باعث که چسباند می آن پشت هم را دعاهایش
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 از تاب و آب با و کند بند را دستش ومعتبر نام به شرکت
 فهیمی باشعورو های همکار از گفت می کارش جدید محیط

 . بود شده نصیبش که

 دیگر البرز که شدم متوجه خانوم فریده حرفهای الی البه البته
  دقیقا را این اما.  کند نمی کار کتشر  آن در

  

  اخراج که این یا داده استعفا خودش میل با که نشدم متوجه
 ! شده

 :  گفت خودش  به لب زیر کردو کج را لبش ی گوشه گلی

 . کرد نوشتن به شروع دوباره سپس و! «خانوم فضول»

 طعم شمع نور زیر سبزی قرمه کردم، نمی تصور گاه هیچ
  را آن طعم البرز حضور هم شاید. اشدب داشته متفاوتی

 ی سفره سلیقه خوش خانوم فریده! بود کرده متفاوت
 کاسه دو فقط زینتش که کرد پهن پذیرایی وسط چهارگوشی

 ماست پیاله دو و برنج دیس یک و بود سبزی قرمه خورش ی
 خانگی دوغ پارچ  یک هم کنارش و خوردن سبزی سبد یک و

 . بودند شده عجم سفره وسط شمع گرد به که
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.  زد نمی زنگ البرز به سحر اگر بود فرما حکم عجیبی آرامش
 فضول های  گوش خانه تراس به رفتن با البرز که ای مکالمه

 . کرد محروم آن از را من

 گذاشت اش جمله پایان ای نقطه کشید دلش ته از آهی گلی
 صدای با اما بنوبسید را شب آن ادامه تا رفت سطر سر به و

  اینکه تصور به در باالی رقصان های ولهزنگ

 تزیینی ی جنبه صرفا که لبخندی با است آمده مشتری
 از تر پوش شیک را نادر حیرت درکمال و برداشت سر داشت،
 . دید روبرویش ی لبخند با همیشه

 ـینه*سـ در هم هایش نفس و خورد گره گلوی در زبانش
 دم در زد می پلک اگر که چنان آن شد خشک. شدند مخفی
! شکست می درهم کچی ای مجسمه مثل پیکرش تمام

 ! نداشت ترس همه این برای توجیهی

  بود افتاده اتفاق گذشته در که آنچه از غیر به هم دلیلی
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 وخیم تومور یک گذشته که داشت یقین اما! یافت نمی
 می ها آدم حال زمان به خودرا که است العالج وصعب
 می غمیگن کارو مالحظه بزدل، اییآدمه ، آنها از و چسباند
 . سازد

 دهد می سان سربازانش برای که ای فرمانده مثل آهسته نادر
 را سکوت و ایستاد روبرویش و برداشت قدم چندم آهسته
 . شکست معنایش بی لبخند همراه

 ... «خانوم گلی سالم» 

 که کیفش داخل به را آن و رابست خاطراش دفتر درنگ بی
رداد دبو پیشخوان روی  محکم هم را دهانش آب گاه ،آن. س 
 مربوط گذشته خاطرات به همگی که را هایش ترس و داد فرو
 باشدچهره دیده عقرب که کسی مثل و راند عقب به را شد می
 : گفت ، کشید درهم را اش

  

  «؟...امرتون» 

 حالت کوتاه مکثی از وبعد بود سفیه اندر عاقل نادر نگاه رنگ
  خوش ابروی لنگه یک سپس. گرفت ودخ به تصنعی تعجب
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 باال بود شده مرتب آرایشگر دست به هم اندکی که را حالتش
 : داد

 بگن گل  بخرن، گل که میان گلفروشی تو! عجیبی سوال چه» 
 ... «بچینن گل  بشفنن، وگل

 باره یک به صدایش عجیب آرامش و او پهلوی دو جمالت با
 ، دهد نشان جاعش خودرا کرد می سعی. شد دم در دلش بند

 دشمن ترس از گویی که بود چسبیده پیشخوان به اماچنان
 . است سنگرگرفته

 هم تون سایه ودیگه ببرید لطفاتشریف.  اومدید اشتباه» 
 ...« نیفته وبرها دور این

  

 . درخشید لبخندش همراه مرتبش های دندان و خندید نادر

 می دل به بودنت سرتق هات بچگی مثل هنوزهم لعنتی،» 
 .« شینه

 باال به رو ای چانه با و کرد پیش و پس ذهنش در را جمالت
 :  داد جواب
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 که این از قبل تا ، داری ایمان بودم سرتق به هنوز اگه پس» 
 مشکل ها باخرمگس که رو فروشی بستنی مغازه این صاحب
 طرفها این هم دیگه و کارت رد بری بهتره نکردم صدا رو داره

 .«  نشه پیدات

 بینی امتداد تا را آن و برداشت رزی گل داد، تکان سری رناد
 . بویید را آن آوردو باال اش

  «؟!جرم گل خریدن دونستم نمی!  عجب» 

 : گفت فکر بی بردو تر باال پرده دو را صدایش عصبی

  

 برای اصال ؟! دارم تو با سنمی چه من چیه؟ حسابت حرف» 
 اون که دیدم پیش روز دو.  نشو منکر ؟ کنی می تعقیبم چی

 بیابونی غول اون با هم بعد و بودی ایستاده خیابون سمت
 غرب توی مسخره خیلی هم بعد و شدی سبز جلوم قارچ مثل
 .« پرسیدی مارو  ی خونه آدرس دقیقا تهران

 خود به جانب به حق ای قیافه و رفت باال ابرویش دو هر نادر
 . گرفت

  چی برای صالا ؟ زنی می حرف داری چی از فهمم نمی» 
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 می و اومدم پیش روز دو درسته آره ؟!بکنم تعقیبت باید
 مجبور و خورد زنگ موبایلم که بزنم، حرف باهات خواستم

 .«  بدم رو جوابش شدم

 به را صدایش نفس یک قدر به شاید کوتاهی تامل بعد نادر
 . کرد تر آهسته مرموزی شکل

  

 عجله با دیدی رو من که این محض به تو چرا دونم نمی» 
 بود شده آچمز.« رفتی و پایین کشیدی رو گلفروشی ی کرکره

 شاگرد رحیم دیدن با ناگهان که راهکاری هر از فلج ذهنش و
 پیشخوان پشت از آنی تصمیم یک با آقا حسین ی مغازه
 را هویج ی کیسه که رحیم به رو و بازکرد را در و آمد بیرون
 : گفت بلند، صدای با کرد می حمل

 .« گلفروشی بیاد دقیقه چند یه بگو آقا حسین به. حیمر » 

 ********** 

  

 تصمیم از که بود نیامده بیرون مغازه از هنوز آقا حسین
 !  سرعت همین به! شد پشیمان اش کودکانه
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 که داشت را چلفتی وپا دست و لوس های بچه دختر حس
 او مشکل این. گردند می باز شان ولی با و روند می چغلی برای
 می نباید. کرد می درگیر را آقا حسین بایست نمی و بود

 برداشت و کند باز پرانتزی خودش برای آقا حسین گذاشت
 افکار این تمام. داد می جای آن در را خود ی عالقه مورد

 ذهن از گذرد می تار تیرو ابرهای میان از که رعدی همچون
 دش بخار اش شده گوله نفس بعد دمی و گذشت اش مشوش

 در دم در که کوچکی آلود مه ای هاله. آمد بیرون دهانش از و
 . شد گم هوا

  آقا حسین که نداشت سودی دیگر وقتی اش پشیمانی

 او به رو و آمد بیرون اش مغازه از یراق به حاضر فرز ترو
 :  گفت

  «داشتید؟ امری من با. خانوم گلی سالم» 

  

 بهانه هیچ و ندبود بسته یخ منجمدش ذهن در ها بهانه تمام
 ای ثانیه.شد نمی یافت آن در هم دستی دم نوع از حتی ای
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 سالم آمد بیرون اش شده خشک زبان از که کالمی تنها بعد
 گلی دیدن با حسین!  پیشوندی پسوندو هیچ بی هم آن. بود

 هنوز و نشست لبش روی ولبخندی درخشید براقش چشمان
 ی زنگوله دینگ دینگ صدای که بود نداده را او سالم جواب
 کج سمت آن به دو هر سر درنگ بی تا شد سبب فروشی گل
 . شود

 شاخه سه که دید را پوشی خوش و رو برو خوش مرد حسین
 می را بختکی گلی و بود دستانش میان بلند ساقه زرد رز گل
 ! بود شده هوار روزگارش سر بر تازگی به که دید

  

 ، انداخت گلو در بادی و داد تاب هوا در را گل های شاخه نادر
 : گفت

 به نیازی!  ها دارم عجله من ؟! بردید تشریف کجا خانوم» 
 .« برم باید کنید حساب رو شاخه سه این نیست تزیین

 بازی شد، خیره نادر سیاه چشمان به قلبش تاپ تاپ از کالفه
 و داد قورت را دهانش آب ی مانده ته! فهمید نمی را او های
 روی بر سرگردان موی تار چند ش زده یخ انگشتان سر با
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 و بودند زده یخ هم آنها که کلماتی با و زد پس را اش پیشانی
 : داد جواب ، آمدند می بیرون دهانش از بخار همراه

.  کرده پیدا مشکل خوانم کارت کردم عرض که خدمتتون» 
 . «کنید حساب مغازه این بیارید تشریف

  

 که بود باک بی و جسور گلی همان هنوز!  شد زده شگفت نادر
  راه که بازی از مسرور. گرفت می تصمیم لحظه در

 سر با گلی به رو برانگیز تحسین لبخندی همراه بود، انداخته
 تحقیر چاشنی با نگاهی نیم سپس. کرد محسوسی نا تعظیم

 زیادی هایش اخم که انداخت رویش پیش سیبلوی مرد به
 نگاهش. طلبید می حریف یوزپلنگی مثل و بود شده گره درهم

 ای چانه و خاص ژستی با بعد اندکی برگرداندو گلی سمت به را
 و آورد بیرون نخورده تا تراول چند پالتویش جیب از باال روبه
 .  گرفت گلی به رو

 .  «کردم پیدا نقد پول. نیست خوان کارت به نیازی» 
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 سه اکراه وبا ایستاد نادر قدمی یک در آمدو تر پیش گلی
 گویی که چنان آن کرد جدا او دست های تروال میان از والتر
  مشمئز و لزج ای قورباغه از است قرار

  

 جلوه عادی چیز همه که این برای البته! بگیرد را پول ای کننده
 : گفت مودبانه، خیلی کند

 .« اومدید خوش خریدتون، از ممنون» 

 مضحک لبخند همان با و چپاند جیبش در ها تراول نادرباقی
 سمت به بگوید چیزی آنکه بی و کرد خم سر لبانش روی

 ثانیه و رفت بود شده پارک تر سو آن کمی  که اش اتومبیل
 . شد پدید نا ها اتومبیل وسیع حجم میان در بعد های

 نادر رفتن با لنگد می کار جای یک کرد می حس که حسین
 که افتاده فرو چشمی سرو با و شد باز هایش اخم کور گره
 : پرسید شمرده و آهسته ، بود او پی حواسش دونگ ش

  «بود؟ نیومده پیش که مشکلی ، خانوم گلی» 
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 شد می نصیبش میان در یک که حسین نگاههای از معذب
 که را مشوش ذهن ریختگی هم به شدو پا آن و پا این قدری
 زده وشتاب کرد ،جمع ببیند لحظه در را خود داد نمی اجازه
 :  داد جواب

  دیگه حاال بود یعنی. نیست مشکلی نه ، نه» 

 .« شد حل شکر رو خدا که بود خوان کارت مشکل یعنی.نیست

 تاپ گلی ی پریده رنگ ی چهره دیدن با و برداشت سر حسین
 روبرویش دقیقا و آمد تر پیش قدمی و برداشت را قلبش تاپ

 : گفت مقدمه، بی و افتاده فرو هایی پلک با ایستاد

 ی تجربه و نیست قشنگی کار آدمها کردن ضاوتق دونم می» 
 مشتری تیپ این از که میاد پیش ،گاهی میگم رو خودم
 . میخورن هم من پست به قلق بد های

  

 با هیچ که خودشون با و زنه می ناکوک سازشون که آدمهایی
 تیپ این از اگه و بدون قابل لطفا. دارن مشکل دنیا تموم

 .« کن خبرم پیامک یه با گلفروشی اومدن ها مشتری
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 خیلی خیلی که حسین چشمان در نه.  بود شده غرق گلی
 دیدگاه و بود عمیق که حرفهایی در بلکه. بود معمولی
 با را اش شده قاچ و خشک لبهای. داد می نشان را وسیعش

 . داد تکان سری تایید عالمت به کردو تر زبان سر

 حساب ونت همسایگی روی.  لطفتون از ممنونم. متوجهم» 
 .  «کنم می

 همسایه یک فقط را او گلی. شد برپا جنگی دلش در حسین
 . هیچ دیگر و همین و دانست می دیوار به دیوار

 : گفت نرم لبخندی با کردو پنهان را دلش آشوب

  

 همین آخر برای دیوار به دیوار ی همسایه این اگه حاال» 
 به رینذ آبگوشت صرف به خانواده اتفاق به رو شما هفته
. شد غافگیر  «؟...دیگه کنید می قبول کنه، دعوت شون خونه

 ! شدند درشت هایش مردمک که آنچنان

 ، بود شده گرد قدری حاال که او مورب چشمان دیدن با حسین
 خود به واقعی شکل شدو خارج تصنعی حالت از لبخندش
 . کرد اضافه و گرفت
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 والده خانوم با امروز.  مادرمه  منظور. خانوم حاج البته» 
 .  «کنن می دعوتون رسما و گیرن می تماس

 : داد ادامه و داد تکان اطراف به را سرش سپس

 دلش.« گفتم تر زود و کردم دستی پیش جسارتا من البته» 
 روزهای این سوی آن به را او آمد می دست یک خواست می
ر بود، پاسخ بی های کنم چه از لبریز که استیصال از پر  می س 
  پس را هایش دلشوره بعد دمی.  داد

  

 سپرد خدا به اگر و اما بی را خودش و کشید عمیقی نفس ، زد
 : داد ،جواب  مودبانه و

  خانواده اتفاق به بود قسمت اگه. دعوتتون از ممنونم» 
 .« میشیم مزاحمتون

 روی و خورده قل هایشان صحبت که این از خوشحال حسین
 های جمله تا کرد یرروز را ذهنش رفت می پیش آرامی موج
 »اش مغازه شاگرد و نکرد پیدا مجالی که کند انتخاب را بعدی
 پاچه از و بود آب غرق سفیدش بند پیش که حالی در«  رحیم
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 زد می دو دو که چشمانی با کرد می چکه آب شلوارش های
 : گفت بلند صدایی با و آمد بیرون شتابان

 یه که شستم می رو ها هویج داشتم!  بیا بدو... اوستا» 
 آب رو مغازه تمام و ترکیده شویی ظرف ی لوله دفعه

 . «برداشت

  

 یک حرص واز کرد جمع درهم دردم را هایش پلک حسین
 لب زیر و کوبید دیگرش دست کف به و کرد مشت را دستش
  عذر سپس...«! چلفتی پا و دست رحیم: »  گفت

 ، ددوی می مغازه سمت به حالی در کردو  کوتاهی خواهی
 : گفت

 ... «خانوم گلی دیدار امید به» 

 شخصیت پازل. خورد چین باال سمت به لبش گوشه گلی
 تعارف که خودش با.شد می تکمیل پیوسته و آهسته حسین
 تر جدی آقا حسین به حتما نداشت وجود البرزی اگر. نداشت

 . کرد می فکر

 ********** 
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 . تفرشی آقای شرکت تجریش میدان البرز

 . باشد شده عنکبوت تار اسیر که داشت را ای طعمه حس

 گلویش دستی دو که بود اسکی یقه پلیور خاطره به هم شاید
 اعدام مرز تا هایش نفس که پیپ توتون بوی و چالند می را

 . بود بـرده

 این بود شده هوار برسرش که تعمیرگاه کار همه این میان
 مهیا برایش سحر لطف به که داشت کم را معارفه ی جلسه
 . شد

 تزیینی ی جنبه صرفا که لبخندی الی به ال را هایش آشفتگی
 پای روی را پایش ویک رفت فرو مبل در کرد پنهان داشت
 الغر و ضعیف نور به را نگاهش سپس کرد، سوار دیگرش
  تلو تلو که داد زمستانی ظهر از بعد آفتاب

  

 می داخل هب را خود رنگ طوسی کره کره ی پرده الی از خوران
 . شد می پهن تفرشی آقای طمطراق میزپر روی بر کشاندو
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 با دید می که آنچه ولی. بود شنیده زیاد تفریشی آقای از
 با کرد می تصور را فربه اومردی. بود کامل تضاد در تصوراتش

 کله با بود شده آویزان سو هر از که هایی لپ و برآمده شکمی
 همان از. کرد می نمایی دخو درآن مو تار چند فقط که طاس ی
 های تروال کشندو می یدک را درد بی مرفه لقب که هایی مرد
 تصورش خالف بر اما. است داده لم شان جیب کنج نخورده تا

 به و موزن هیکلی با داشت متوسط قامتی رویش پیش مرد
 آب باال به رو وسواس با را اش گندمی جو پرو موهایی.  قاعده

  و نرم چنان را التشوجم بود کرده جارو و

  

 مخاطب شود مطمئن بخواهد که انگار کرد، می بیان شمرده
 ! کند می حفظ از را حرفهایش

 موقعیت از فرار برای ذهنش و بود افکارش در غرق البرز
 گریخت می سمتی هر به بود شده گرفتارش که ای ناخواسته

 تفریشی آقای صدای با بیص و حیص این ودر حال زمان الی
 : ،گفت زده شتاب و برگشت او سمت به سشحوا

 تفرشی آقای!« نشدم فرمایشتون متوجه ، خوام می معذرت» 
 و برداشت را اش مستقیم و خیره نگاه کوتاه تاملی از بعد
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 در هارا توتون و کوبید سیگاری جا ی لبه به تپِ  ِتپ را پیپ
 : داد جواب و جنباند سری گاه آن کرد، خالی آن

 که قانون یه این. نیست من به حواست که هست حواسم» 
  تونیم می که رو هایی لحظه و حال زمان مزاحم افکار

  

 که کنه می اذیتت چی. گیرن می ما از ببریم ـذت*لـ اون از
 غافلگیر «؟!کنه فرار حال زمان از ذهنت شه می باعث
 ولی رفت هوا به دودی چون مزاحم افکار تمام که چنان!شد

 اش تصنعی لبخند پشت اش پرتی سحوا ماهرانه خیلی
 . کرد پنهان

 نقش شما مثل باهوشی و زیرک مرد برای کنم اعتراف باید» 
 آشنایی از. بگم صادقانه بدید اجازه. حماقته نهایت کردن بازی
 معمولی دوستان فقط سحر و من ولی. خوشحالم شما با

 مصدع معارفه برای نبود نیازی ، بیشتر چیزی ونه هستیم
 ولی بوذم گفته سحر به هم رو این البته.  بشم شریف اوقات
 . 《نپذیرم نتونستم کردید دعوتم شمارسما وقتی
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 کرد حلقه اش قهوه فنجان کمر دور به را دستش تفرشی آقای
 : ،گفت داد می تکان سر که وهمانطور

  

 تمایلی نه هم من. شماست با حق ، تهرانی مهندس آقای» 
 سحرآشنا دوستان تمام با که رو فرصتش نه البته صد و دارم
  که اونهایی از غیر به البته.  بشم

  من بگذارید. کنه می صحبت ازش اختصاصی طور سحربه

 شیش سند مثل برام سحر حرفهای باشم صادق شما با هم
 ی همیشه که سپیده کوچکترم، دختر برخالف و معتبره دونگ
 جلو هم با دلش و عقل سحر ، گیره می تصمیم احساسی خدا
 روی سختی به اون شناسم می خوب رو دخترم من. میره
 تا کرد کنجکاو رو من همین و گذاره می تایید انگشت کسی
 . ببینم رو شما

 و صداقت بایست می و گفته زیاد برام شما محاسن از دخترم
  کنم اضافه باالش بلند لیست هم به رو نزاکت

 رو همدیگر یمعمول دوستان  داره اشکالی چه گذشته اون از. 
  کمک دیگه هم به هم گاهی و بشناسن بیشتر
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 توی که دارم صادق و الیق مدیر یک به نیاز من مثال. کنن
 شما مثل و کنه جذب مشتری شرکت برای بازرگانی بخش
 این توی کار ی سابقه و باشه صحبت خوش و چهره خوش
 .« باشه داشته هم رو زمینه

  را آیدا لق زبان ایستب می. آمد بر نهادش ار آه دم در

  هم را سحر های دلسوزی. نچرخد هرز دیگر تا دوخت می

 . بود بیزار داد می ترحم بوی که چه هر اصالاز و خواست نمی

 از اینکه حدس چند هر. رفت و کشید پر لبخندش آگاه خود نا
  به که آن وبی ولی نبود سخت ،چندان است مطلع اخراجش

 : داد  ،جواب زده تابش بکند ای اشاره موضوع این

 بدید اجازه ولی باشم شما ی مجموعه در که افتخاره باعث» 
 . «کنم کمک پدرم به گاه تعمیر توی فعال

  

 انتهای و داشت نمی بر او از چشم البرز به خیره تفرشی، آقای
 . داد تکان سری البرز ی جمله
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 اون اولین و دارم هایی قانون خودم برای من جوان، مهندس» 
 و زده شتاب زندگیت توی وقت هیچ.  دم یادمی بهت رو

 غلط تصمیمات غالبا عجول های آدم. نگیر تصمیم عجوالنه
 فکر پیشنهادم به روز چند. هستن فنا به محکوم و گیرن می
 ذهنش به لزج زالویی مثل منفی افکار.« بده جواب بعد و کن

 این مثبت ابعاد به نبود قادر حتی که آنجنان بود چسبیده
 شکل در  دیگر پریوش که این وحشت.کند فکر پیشنهاد
 ـینه*سـ در که سنگینی های نفس. شود متولد دیگر وشمایلی

 وآهسته آمد بیرون عمیق بازدمی و دم با بود مانده جا اش
 : داد جواب شمرده،

  

 روز چند من به لطفا.  درسته کامال تون فرمایشات بله» 
 .« بدید فرصت

 با اتاق در که بودند نرسیده فعل به زهنو البرز های جمله
 به در الی از را سرش سحر و شد باز کوتاه ی تقه چند صدای
 می و بود شده براق خوشحالی از که چشمانی با کشاند داخل

 : پرسید ، درخشید
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 «؟...تو بیام هست اجازه ؟ شد تموم تون مردونه ی جلسه» 
 ********** 

  

  زوایای تمام خندلب ، دخترش دیدن با تفرشی آقای

  را میزش روی تاپ لپ دست یک با. کرد پر را صورتش

  

 . شود داخل که کرد اشاره او به دیگر دست با و بست

 و رنگ که لحنی با و برخاست گردانش صندلی روی از سپس
 : گفت ، داشت دوستانه بویی

 می و نبودم ایران که زیادی مدت من ، تهرانی مهندس آقای» 
  از. کنم رسیدگی ها ناو به بایست

  گذارم می تنها سحر با رو شما و میخوام عذر حضورتون

 . 

 .  «کنید پذیرایی خودتون از لطفا
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 به را ای نکته که کسی وهمانند گفت را این تفرشی آقای
 اش اشاره انگشت گاه ،آن کرد تامل ای لحظه ، آورد می خاطر

 : گرفت نشانه او به رو را

 یکی و داریم عجله یکم نیرو جذب رایب ما ، جوان مهندس» 
 که شم می خوشحال. هستم جوابتون منتظر آینده دوروز

 «.  باشه مثبت جوابتون

  

 که نواز چشم تندیسی همانند و آمد جلوتر قدم چند سحر
 با کند می مجذوب را ای بیننده هر اش کننده خیره زیبایی
 ورشیدخ نور و گرفت قرار پدرش میز کنار جایی خاصی دلبری
 نورانی باریک های میله همچون کره کره پرده الی  البه از مورب

 . نشست بلوندش موهای و ابریشمی ای فیروزه شال روی بر

  به ، برداشت چشم سحر از سختی به بار اولین برای البرز

 جواب صادقانه و برخاست زانو به دست تفرشی آقای احترام
 : داد

.  پیشنهادتون برای ممنونم. شدم آشنا شما با که خوشحالم» 
 ..« میدم اطالع خدمتتون و گیرم می تصمیم
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 و مورب و ناهماهنگ ریز، هایی چین و خندید تفرشی آقای
 و زد دور را میز لبخند همان حفظ با و نشست چشمانش پای

 .  ایستاد روبرویش

 دیدار امید به شدم آشنا شما با که خوشحالم هم من» 
 .« جوان مهندس

 گوش شد، می بدل و رد دو آن بین که ای مکالمه به سحر
 بی که چرخید می البرز پی ، حواسش دونگ شش و کرد نمی

 . کرد می خرجش نامحسوسی محلی

 بودترس می مهیا اشاره بایک چیز همه همیشه که او برای
 !  بود چیزغریبی دلهره این و نداشت معنا

 بود هشد پدرش دوست عاشق وقتی پیش سالها که ای دلهره
 آن البرزدوباره نافذ چشمان لطف حاالبه بودو کرده تجربه را آن
 . کرد می تجربه را

  

 خداحافظی پدرش اینکه محض به جدیدش سحردرگیراحساس
 میز روی بر را موبایلش شد، بسته او سر پشت اتاق در و کرد
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 معلمش پیش خواری پاچه برای که شاگردی مثل و گذاشت
 اش قدمی یک در پروا بی.  فتر  البرز سمت به رود می

 ی یقه اش کشیده و باریک انگشتان سر با سپس ایستاد
 دلی دو و پته تته با گرفت بازی به را رو رنگ خاکستری کت

 : ،گفت

 می بارم محلی بی داری بفهمم که شناسمت می اونقدر» 
 .« کنی

 ثانیه و شد پر سحر ی چسبنده و غلیظ عطر از مشامش البرز
 . برخاست مجازش غیر های حس تمام بعد ای

 . گرفت فاصله او از و رفت پس قدمی

 خوشم بدونی که شناسی می رو من اونقدر پس...  خوبه» 
  یادم.  بگیرم قرار شده انجام عمل توی نمیاد

  

 آیدا به بودم گفته مامان به. باشم خواسته کمک ازتو نمیاد
 .« میام در هم اون خجالت از البته نزنه حرفی

  را مشامش که ای رایحه از فرار برای و گفت را این رزالب

  سحر و گریخت پنجره سمت به بود کرده تسخیر
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 به وادار را او و گذاشت او بازوی روی دست مستاصل
 .  کرد ایستادن

 دعواش خدا تورو.؟!تلخی گوشت و قلق بد قدر این چرا آخه» 
 که دمفهمی حرفهاش الی البه از من نداره تقصیری اون. نکن
 .« هستی مشغول گاه تعمیر توی فقط فعال و دادی استعفا تو

 باشدو سازگار البرز مذاق با تا کرد مزه مزه را حرفهایش سحر
 . داد ادامه قبلی های جمله از تر نرم

 هم خودت ولی کنی می کمک پدرت به که خوبه ، البرزجان» 
  تو برای تعمیرگاه توی که دونی می خوب

  

 بسپار آدمهایی به رو کوچک کارهای. نیست ای آینده هیچ
 تعمیر جز که سیروان مثل یکی. ندارن چندانی تحصیالت که

 .  «برنمیاد ازش ای دیگه کار ماشین موتور

 کرد استفاده البرز سکوت از داد فرو را دهانش آب ی مانده ته
 . کرد اضافه آن بند پشت و

 داره پدرم. کنن کمک هم به دوستها داره اشکالی چه اصال»
 زبده و متخصص های نیرو به نیاز و میده توسعه رو کار
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 که هم سپیده و سینا و سفره در همیشه که پدرم. داریم
 خیلی من البرز. ندارن نمایشگاه و شرکت کارهای به کاری
 بخواد دلت تا که نیست برم دورو آدم نمیگم. تنهام دست
 تو مثل که آدمی ولی.  وگرفته برم و دور نخور درد به آدم

 که هم موقت کنم می خواهش. ندارم سراغ باشه مطمئن
 میگیرم درنظر برات هم خوبی حقوق. کن کمک بهم و بیا شده
  هر پورسانت اضافه به

  

 تونی می و ببندی می رو بارت ساله دو یکی کن باور.  معامله
 باالی سوییت اون شره از و بخری کوچک آپارتمان یه

 .  «بشی خالص تعمیرگاه

 می هرسو به زمستانی سرگردان باد مثل اش مشوش افکار
 برانگیزی وسوسه پیشنهاد کار بازار آشفته این در.  چرخید

 آرزو به توانست نمی هم رویا در حتی تعمیرگاه حقوق با. بود
 عاقبت!  داشت خود جای دیگر که واقعیت ، برسد هایش
 داد، یانپا اش  دورنی گفتگوهای به مستمر افکاری از ناتوان
 : گفت ای، تبصره و بند هیچ بی و زد دریا به را دلش

 .  «قبوله باشه»
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 بود کرده محاصره را اش ـینه*سـ که سنگینی های نفس سحر
 . باشد شده پیروز را نبردسختی گویی که آنچنان.  داد بیرون

  

 نرم سپس!« بود سختی نبرد. کردی قبول که ممنونم...  اوه» 
 مبل کنار از را آن رفت البرز دستی کیف سمت به خندید

 : گفت ، داد می تاب درهوا را آن حالی در و برداشت

 گرسنگی از دارم من، مهمون ناهار پیروزی این افتخار به» 
 .«  زنیم می حرف کار درمورد ناهار بعد. میشم هالک

 وکیف رفت سمتش به. خندید سحر ی ساده رفتار به البرز
 جواب رفت می در سمت به که لیدرحا و گرفت او از را اش
 : داد

 چیزی یه بریم....ریئس خانوم جیبت توی بگذار رو پولت» 
 ... «نشدی هالک تا بخوریم

 می بر قدم سبک چنین این که درآورده بال کرد می حس سحر
 . دارد

  

 ********** 
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  ماه دی دوم بیست آهن راه میدان گلی

 ای نتیجه هیچ اهرخو دو دادن آشتی برای الی عمه وساطتت
 دامن که شد دار کش و طوالنی چنان دو آن قهر و نداشت

  خانواده دو بین مریی نا مرز ناخداآگاه و گرفت هم را ها بچه
 . آمد بوجود

 هایشان بچه از کدام هیچ که بود این پامناری خواهران قانون
 دیگری آن ی خانه بباردبه آسمان از هم سنگ نداشتنداگر حق

 اما شدند، می قانون این شامل البرزهم و گلی تهالب. بروند
  قانونها، به توجه بی البرز

  

 ی خانه به پهلو قند چای یک نوشیدن ی وقواره قد در گاهی
 . زد می سری فروغش خاله

 داد انجام را کار همین وپنهانی پس البرز از تقلید به هم گلی
 ، شد جهموا آیدا محلی بی و فلور خاله ترشرویی با وقتی اما
 به حواسش پس این از کرد عهد خود با پشیمان، خود کار از
 . باشد شدن گیر جو
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 ایرج و محمود آقا ولی بود، شکراب خواهر دو میان چند هر
 باقی جا بر پا همچنان یشان ساله چند و چندین دوستی خان
  قهوه یا تعمیرگاه در عموما و خانه محیط از خارج و بود مانده
 . گذراندند می وقت دیگر یک اب محله ی خانه

  بی دیگر یک از و منفعل هم ها قدر آن خواهر دو البته

 خبر  ظهور، نو تکنولوژی این تلگرام لطف به و نبودند خبر
  گروه در را آورد می در را مقابل طرف لج که هایی

  

 نظر و سمع به داشت برعهد آیدا را آن مدیریت که خانوادگی
 وخرم خوش لحظات از هایی عکس و رساندند می دیگر یک
 ! گذاشتند می اشتراک به خود

 پنجره گوش چهار قاب از زدو پس را پرده دست پر با بنفشه
 نگاهی نیم پدری ی خانه ی خورده باران و خیس حیاط به

. داد اش قنبله و گرد شکم به تابی خاص ای کرشمه با انداخت
 بر هستهآ آهسته ندارد ـل*بغـ آینه که نیسانی مثل سپس
 ترس از که شمعدانی های گلدان کنار پنجره ی لبه روی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 827 

 بودند، آورده پناه پنجره ی طاقچه به سرمایش و زمستان
 : گفت خانوم، فروغ به رو و نشست

 کانال روی شون مهمونی از آیدا که رو هایی عکس مامان،» 
 «  ؟... !دیدی ، گذاشته تلگرام

  

 کاسه داخل را شده خرد های کاهو سلیقه با خانوم فروغ
 . کرد نازک چشمی پشت و ریخت

 مو دختر اون. دیدم رو ها عکس آره،!... جالفتا چه...  ایش» 
 پیداست وجناتش از. آیداست دوست سحره اسمش که بو
 البرز برای رو اون فلور نکنم غلط. دارهاست پول بچه اون از که

 .  «گرفته لقمه

 : گفت  داشت، نمی بر چشم سحر عکس از که درحالی بنفشه

 بتونه البرز نکنم فکر.... خوشگله خیلی ، میمون ی بوزینه» 
 نقاشی غرق که سیامک.« بزنه یکی این ی ـینه*سـ به رد دست
 بنفشه تشویقی های فحش به بود مهتاب دخترش برای کردن

 به چشم و سر با و گزید لب ، زد لبخندی آشکارش حسادت و
  که مهتاب
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  تاکیدی، و کرد اشاره ، چرخید می آنها بین نگاهش

 : گفت

 ..!.  «جان بنفشه» 

 روی مادرش سمت به و کرد نازک چشمی پشت بنفشه
 می برش رز گل شکل به را ها فرنگی تبحرگوجه با برگرداندکه

 خانوم فروغ. گذاشت می ساالد ی کاسه مرکز در درست و زد
 شپزخانهآ کانتر سوی آن از بعد ای ثانیه و کند ساالدش از دل

 . چرخید بنفشه سمت به نگاهش

 که عروسش پدری روستای رفتن داود آقا با الی عمه... واال» 
.  بود خاموش موبایلش زدم زنگ بار چند یه... کاشانه نزدیک
  توی ته برگردن سفر از بگذار

  بدون و الی عمه مرید هم هنوز البرز. میارم در رو ماجرا

  

 الی عمه باشه خبری اگه. خوره نمی هم آب اون با مشورت
 ... «دونه می
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 افق. آمد بر گلی نهاد از داد می دل سوختگی بوی که آهی
. کرد پنهان چشمانش فشردن با را آن اما بود ابری چشمانش

 میز صندلی هدف بی و شد منصرف آشپزخانه به رفتن از
 کف به. نشست آن پشت و کشید پیش را ناهارخوری
 به رسیدن برای و بودند خالی خالی.  کرد نگاه دستهایش
 . نبودند بند گاهی تکه هیچ به البرز دستهای

 دست با و داد جای چانه زیر و کرد جمع را اش خالی مشت
 رفت شان خانوادگی گروه به و کرد روشن را موبایلش دیگرش

 . شد خیره بود گذاشته اشتراک به آیدا که هایی عکس به و

  

 جمع در بدیل بی ای ارهست چون همیشه از تر زیبا سحر
 تی آن با شد خیره البرز به. درخشید فلورمی خاله خانوادگی

 حالت هیچ بدون ها عکس تمام در که ساده مشکی شرت
 . بود ایستاده سحر کنار بافاصله قدری با چهره در خاصی

 غرق حال در حسادت باتالق در خوشش حال کرد  می احساس
 تصمیم ، نداشت را این از بیش شنیدن تاب. است شدن
 . شد مانع بنفشه صدای اما برود اتاقش به تا گرفت
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 دختره این ،از راهه به البرز با چیکت و جیک که تو سیامک» 
 صدای با سیامک «نزده؟ تو به حرفی البرز دونی؟ نمی چیزی
 توجهی بی از دلخور و کرد نگاه او به و برداشت سر بنفشه
  می بیشتر روز به روز که بنفشه های

  

 به و کشید خورشید یک مهتاب نقاشی دفتر آسمان در شد
 . انداخت باال سری نفی عالمت

 حرف باهاش و ندیدم رو البرز که شه می وقتی چند نه» 
 نبود درست دونستم می اگه هم چیزی گذشته اون از. نزدم
 .« بگم

 بگذار.  »کرد نازک چشمی پشت و گفت ایشی صدا بی بنفشه
 که بگیرم هایی عکس...  اینا خانوم حاج ی خونه بریم فردا

 .  «بشه تا چهار آیدا چشم

 از و برداشت را سرگردانش روح بود، مغلوب که جدالی در گلی
 : ،گفت آرام و برخاست میز پشت

 .«  خانوم حاج خونه نمیام فردا من نکنید، حساب من روی» 

  منفجر نارنجکی چون گلی ی جمله این با خانوم فروغ
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  کاسه ی چهارگوشه حرص با را شده رنده های جهوی. شد

  

 گردن گلی سمت به شده براق چشمانی وبا گذاشت ساالد ی
 : کشید

 من شهالی ابروی و چشم خاطره محض البد..!. خالفتا چه» 
 . ندارم خبر من و گرفتن وعده ناهار برای رو همه

 نذری آبگوشت برای.  بنشینی عقد سفره سر که نیست قرار
 .  «بریم همگی که شد قرار و کردند ندعوتمو

 که ای خانه کنار کوتاه موهای با خندان زن یک سیامک
 به را دفتر کردو رسم ، بود کشیده معوج و کج را آن مهتاب
 دید درهم ی چهره با را گلی و سربرداشت سپس. داد مهتاب

. بود زده زل اش شده مشت دستهای به افتاده فرو سری با که
 به رو کند عوض را بحث که این برای و یدکش عمیقی نفس
 .  آمد حرفهایش میان به نرم لحنی با و کرد بنفشه

  

 ما به که دیگران زندگی توی کاو کندو جای ،به دلم عزیز» 
 .. «بری می ثواب کلی که بده من به چایی یه نداره ربطی
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 تاب حدقه در را چشمانش کمر به دست و برخاست بنفشه
 .  داد

 تو به باز دوما نداره، ربطی تو به ما خانوادگی سائلم اوال» 
 .  خودت مال هم چایی ریختن ثواب...نداره ربطی

 .« بریز چایی یه خودت  برای پاشو

 گزید لب شرمنده خانوم فروغ.  ریخت فرو خجالت از سیامک
  به توجه بی بنفشه....«! بنفشه: » گفت گونه هشدار و

 ی لبه از کرد می گاهشن شده براق که مادرش چشم جفت دو
 اتاق سمت به و اشت گذ شکمش زیر دست ، برخاست پنجره
 دوش به را خواهرش زشت رفتار شرمندگی بار گلی. رفت

  دو با و برخاست آرام ، کشید

  

 :  کرد زمزمه آهسته و نشست سیامک کنار زانو دو چای فنجان

 سختی پای بگذار رو بنفشه تنگ خلق ، خوام می معذرت من» 
 ...  «بارداری ایه

 کردن رنگ درحال که مهتاب سر روی بر دستی سیامک
 : داد جواب محزون لبخند با و کشید بود خورشید
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 و شنوم می زیاد حرفها این از من ؟... !ای شرمنده چرا تو» 
   «؟..!.آخر سیم به بزنم و بشه طاق طاقتم کی دونه می خدا

 و کند باز بل که ازآن پیش و فشرد برهم را لبهایش گلی
 او چشمان به که حالی در و برداشت سر سیامک بزند، حرفی
 : ،گفت آهسته بود شده خیره

.  نداری فرقی هیچ خواهرم با تو من، برای که دونی می گلی» 
  پا که مردی هر ی خونه تو ، نره یادت رو این

  

 خواد می لیاقت تو داشتن. کنی می گلستون رو اونجا بگذاری
 سری با زده شرم گلی.« داشت رو تو لیاقت برزال کاش ای و

 در را انگشتانش بود چسبیده اش یقه به که ای چانه و پایین
 اش ـینه*سـ و کرد می ی قرار بی اش طوفانی دل. داد تاب هم

 صدای با بعد ای ثانیه و نداشت را تابی بی همه این گنجایش
 . برداشت سر سیامک

. نگیر خودت از رو ها صتفر  و نکن لجبازی زندگیت با گلی» 
 و باشه جفتت شاید. کن نگاه حسین به ای دیگه ای دریچه از
 !... «خبری بی تو
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  را سیامک ی جمله خانه در زنگ جیرنگ جیرینگ صدای

 شرمساری و خجالت بار زیر از را گلی و گذاشت تمام نیمه
  کانتر پس از خانوم فروغ.  داد نجات

  

 کشید سرک دیوار دل به هچسبید ساعت سمت به آشچزخانه
 . شد گلی به رو و

 کیف پاشو. برگشته زبان کالس از علی امیر کنم فکر ، گلی» 
 سر ی مغازه از چیپس یه تا بده پول بهش و بردار رو پولم
 خوام می. گذاشتم ماهی فر توی شام برای.  بخره کوچه

 فلور چشم تا تلگرام تو بگذارم رو عکسش و کنم تزیینش
 ...  «هبش چهارتا

 زانو به دست داد می تکان سر که ودرحالی خندید سیامک
 . برخاست

 اس خسته و برگشته آموزشگاه از تازه امیرعلی جون، فروغ» 
 .«  کنم می خرید من.

  «؟...نباشه زحمت مادر... اوا» 
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 سیامک و فروغ مامان بین که هایی تعارف به توجه بی گلی
  شد خیره چای های فنجان به شد می بدل و رد

  

 ای که کرد می فکر این به و بود شده تمام هایش بخار که
 با هم را آن از استفاده فرهنگ آمد می که تکنولوژی هر کاش

 . آورد می خودش

 ********** 

  

 محله همان از. بود نارمک ی محله در واقع آقا حسین ی خانه
 سال کهنه میدان یک گرد به اش قدیمی های خانه که هایی

 .  بودند شده جمع فرتوت پیرو درختانی با

 هایی حیاط با بودند طبقه دو یا یک بعضا که هایی خانه
  جایگاه که نمور هایی زمین زیر و نقلی های باغچه و مشجر
 . بود خانه کدبانوی ترشی و مربا

  

 صدا خانوم حاج را او دم از کوچک و بزرگ که آقا حسین مادر
 برای که دورونزدیکی اقوام هب و داد خرج به درایت زدند می
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 از یکی را اش خانواده و خانوم فروغ بودند، آمده پزون نذری
 آشنا آنها با تازگی به که کرد معرفی شان خانوادگی دوستان

 . نیاورد میان به خواستگاری ی مقوله از حرفی و شده

 می فرمایی حکم  خانه در منازع بال حاکمی همانند هم حسین
 می حسین داداش یک شبنم و هرزادش خواهرانش و کرد

 . شد می باران شکوفه دهانشان و گفتند

 و تجمالت هر از فارغ صمیمی و گرم آقا حسین ی خانه اهالی
 و شهرزاد و کردند استقبال اش  خانواده و گلی از برقی و رزق

 ای لحظه و چرخیدند می گلی گرد به پروانه مثل هم شبنم
 . گذاشتند نمی یش تنها

  

 دیوار به گرفت فاصله قدری حیاط در جاری هیاهوی زا گلی
 روی بر لباس ای تکه مثل زمستانی رمق بی آفتاب که آجری
  در حضور قانون از کرد سعی و داد تکه بود، شده پهن آن

 نذری روز یک از فکرکند چیزی به که آن بی و استفاده لحظه
 .  ببرد را کافی ـذت*لـ پزون
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 تل به بردو فرو اش مشکی پالتوی جیب در را دستهایش
 آبگوشت دیگ و سوخت می آتش میان چرق چرق که هیزمی

 های آستین که حسین به. کرد نگاه بود، واداشته قل قل به را
 بابا وکنار بود داده باال قدری را رنگش ای سرمه ی ساده پلیور

 به و بود ایستاده آقایان از دیگر تن وچند سیامک محمود،
 و داد می تکان را سرش نرم گاهی محمود بابا حرفهای تایید
 وجود گلی گویی که کرد می رفتار ،چنان زد می حرف آرام
 . ندارد

  

  مردمک ناخوداگاه کرد می وادار را گلی که ای مردانه محلی بی
 . بچرخد او سمت به هایش

 دیگر سمت به را نگاهش کرد، جمع را چشمانش پای و دست
 مثل گلدارش چادر با که رسید خانومی حاج به و داد هول
 که بار هر و کرد می پذیرایی بنفشه و فروغ مامان از فرفره

 هر از بدور و مهربان یکلبخند کرد می پیدا تالقی او با نگاهش
 . داد می تحویلش ریایی و رنگ

 به خواست می و کرد تصور شوهر مادر نقش در را او
 که رحالید و نداد مجالی بنفشه اما دهد پر و بال رویاهایش
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 که آن بی و رساند او به را خود بود دوخته لبهایش به را خنده
 اش شده چفت بهم های دندان میان از کند محو را لبخندش
 : ،گفت

  

 به االقل ، درک به واستادی جا این زهرمار برج مثل حاال» 
 زنت بهم حال های اخم اون نوازیشون مهمون همه این پاس
 خبر و عسل تو افتادی ماتحت از خدا واالبه.  کن جمع رو

 طبقه گفت می خانوم حاج!... کن نگاه رو شون زندگی! نداری
 .  «حسین مال باال ی

 : داد ادامه و کرد بسته بازو را گلدارش روسری گره بنفشه

 چرخونی؟ببین می انگشت سر رو پسره این که چیه مرگت» 
 خاص خیلی اش قیافه. داره فامیل تو احترامی و عزت چه

 نجار یه زن و بودم خر من.  خوبه که باالش و قد ولی نیست،
 همه این بعد و نداره و نداشت بساط در آه که شدم مفلوک
 ! «نشو خر من مثل تو. مستجریم هم هنوز وقت
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 زندگی و زد می حرف ریز یک و بود رفته تیربون باالی بنفشه
 اش دلسوزانه نگاه گلی. کرد می مقایسه دیگران با را خودش

 پخته را اش چهره زمان گذشت که برگشت سیامک سمت به
 و زن جز که صبوری و مردآرام. بود کرده تر جذاب البته و

 . کرد نمی فکر چیزی به زندگیش

 که را هایی چیز قدر بنفشه کاش ای. شد کج لبش ی گوشه
 نمی هایش نداشته پی مدام و دانست ،می داشت
 می او از هم را یشها داشته که ای بیهوده تالش.دوید
 . گرفت

 ریز یک و بود ایستاده شکایت و گله تریبون پشت بنفشه
 ،بنفشه شبنم شدن نزدیک با و شمرد می هایش نداشته
 به شهرزاد شدن ملحق با و داد قورت را اش نگفته های جمله
 ایدال زن یک درجلد بازهم بود تزیینی صرفا که لبخندی با آنها
 . رفت فرو

  

 : گفت ، بود چسبیده گلی به محکم که لیحا در شبنم
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 دانشگاه کدوم بگی شه می نباشه فضولی ،اگه جون گلی» 
  «خوندی؟ درس

 : داد جواب خندید. افتاد هایش تنبلی یاد به

 پولی دانشگاه دیپلم فوق به و ندارم درخشانی سوابق» 
  «دادم رضایت

 و ادا با و کرد تر محکم اش چانه زیر را اش روسری گره بنفشه
 ی خنده با ، کرد نازک گلی برای چشمی پشت دلبرانه اطواری

 : گفت کرد، گرمی بازار شهرزاد به رو مصنوعی

 از. رفته هنری های کالس بخواد دلت تا جون، شهرزاد ولی» 
 ... «آشپزی تا بگیر آرایی گل و گلدوزی

 او به رو ، آورد بیرون گلی بازوی ی حلقه از را دستش شبنم
 : پرسید زده هیجان و ایستاد

  

 دوست خیلی ؟منم... !رفتی هم آشپزی کالس جون گلی» 
 دیگه سال میگه حسینم داداش ولی. برم آشپزی کالس دارم

 جزو میشه. مونی می عقب مشقت و درس از و داری کنکور
  «؟..!.بدی بهم رو کردی می یاداشت کالس توی  که رو هایی
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 تکان سر داد می نشان را هایش دندان فقط که نرم لبخندی با
 : داد جواب کوتاه و داد

 قدیمی کم یه دارم هم آشپزی ی مجله تا ،چند حتما بله» 
 تر نزدیک قدری شهرزاد.« بگیری ایده ازش تونی می ولی شده
 و باشد تر واضح قدر ها بچه بازی ی هیاهو در صدایش تا آمد
  :گفت ، کرد می اشاره اطراف به چشم و سر با که حالی در

 داخل بریم بیایید ، شلوغه خیلی اینجا ، خدا رو تو ببخشید» 
 . «بزنیم هم با گپی یه و بخوریم چایی به

  

 و تیست نیازی تر خلوت جای بگویدبه خواست می گلی
 و نیافت مجالی انا ، دارد دوست راخیلی پزون نذری مراسم
 . بست را مخالفت راه بنفشه

 مهتاب به حواسم باید من برید گلی با شما جون شهرزاد» 
 میام   بعدا و نره آتیش طرف نکرده خدایی وقت یه که باشه

 .« خدمتتون

 در رو باشدمیان داشته رفتن به تمایلی که آن بی گلی
 . شد راهی شبنم و شهرزاد همراه و گیر هایش بایستی
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 بزنیم گپی و بخوریم چایی تا داخل برویم گفت شهرزاد وقتی
 آقا حسین آپارتمان و دوم ی طبقه از کرد ینم تصور هیچگاه

 . بیاورد در سر

  

 که ساده فضایی با بود مدرن و شیک که عیار تمار آپارتمانی
 و خوری ناهار میز و مبلمان مالیم طوسی و سفیددیوارها رنگ

 رو صف به که هایی گلدان سبزی سر با نوازی چشم هارمونی
 . بود کرده ایجاد ،بودند نشسته پذیرایی سالن قدی پنجره به

 و گذاشت جا آپارتمان در کنار را هایش کفش شدو داخل گلی
 حسین از قد تمام عکسی کرد جلب را نظرش که چیزی اولین
 ابعاد به آنقدر و بود شده کوبیده دیوار ی ـینه*سـ به که بود

 عکس. است ایستاده جا همان گویی که بود نزدیک واقعی
 با نارنجی غروب یک به پشت که داد می نشان را حسین
 دریچه به و بود ایستاده سفید اسب یک کنار وسیع لبخندی

 . کرد می نگاه دوربین ی

 : گفت هیجان، پر و کرد شکار را گلی نگاه مسیر شبنم
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 اسب میره ها جمعه و کاره سوار حسینم، داداش جون، گلی» 
 .« هستم عکسش این عاشق من... سواری

 چانه و غرور با رفت می آشپزخانه تسم به که  حالی شهرزاددر
 . آمد شبنم های جمله میان به باال به رو ای

 .«  اومدی خوش ، حسین داداش آپارتمان جا این جون گلی» 

 زیر خیلی که درایتش با خواهران برای بایست می حسین خب
 جایزه کردند می را اسب بر سوار  شاهزاده این تبلیغ پوستی

 . فتگر  می تالششان درخور ای

 خانه چهارگوش سالن وسط تا را او و گرفت را گلی دست شبنم
 . کشاند

 و بیار در رو شالت و پالتو داخل بیا نکن غریبی جون گلی» 
  داداش میدونن فامیل ی همه.  بنشین راحت

  

 . جا این بیاد اش اجازه بدون کسی نداره دوست حسین
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 گلی.« شه نمی مزاحمون کسی راحت خیالت همین برای
 خواهر که شهرزاد سمت به سرش دلیلش بی حضور از معذب
 : ،چرخید بود بزرگتر

 ...  «مهمونها پیش برگردیم بهتره جون شهرزاد» 

 سرش پشت را باز نیمه در عجله با پاچه ودست هول شبنم
 : گفت ، بست

 .«  اومدیم تازه ؟!بریم کجا...اوا» 

 ادقانهص و ایستاد روبرویش گردن روی بر کج سری با سپس
 : ،گفت

 بـرده رو داداشم دل که رو دختری خواد می دلم خیلی گلی» 
. بیاری در رو شالت و پالتو میشه. ببینم شال و پالتو بدون رو

  و من ی نقشه بخوای رو راستش اصال

  

 بدیم نشونت رو حسین داداش آپارتمان که بود این شهرزاد
 .« ببینیم پالتو و شال بدون تورو و

: »گفت گونه اخطار و گزید لب شده براق چشمان با شهرزاد
 !« شبنم،
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 ...  «دیگه بود همین مون نقشه ؟!میگم دورغ مگه...  عه» 

 را هایش پلک ، آورد لبهایش بر نرم لبخندی و شبنم صداقت
 پاس به کوتاه تاملی از بعد و فشرد برهم تایید عالمت به

  .بود خواسته او که کرد همان بود دیده که صداقتی

 سر پشت از را گلی موهای که کلیپسی و کرد شیطنت شبنم
 آبشاری مثل گلی موهای و برداشت را بود چسبیده دستی دو
 روی بر و آمد کش کمرش تا شود می سرازیر بلندی از که

 . داشت،نشست تن به که رنگی صورتی شومیز

  

 میان را آنها و کشید گلی موهای به دستی متحیر شبنم
 . گرفت ازیب به انگشتانش

 دلش و ندیده رو موهات داداشم!... دختر داری موهایی چه» 
 هم باز شهرزاد!«  شه می هالکت که ببینه رو موهات! رفته

 شهرزاد رفتار از معذب گلی «؟!...شبنم: » گفت گونه هشدار
 کرد تشکر لب زیر و زد لبخندی  داشت، ناخالصی قدری که

 بگیردو شبنم تدس از را کلیپس تا برد پیش دست سپس
 . کند جمع را موهایش
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 نگاهش و کرد می رصد را گلی شده ریز چشمانی با شهرزاد
 هیکل از. انداخت نمی قلم از را ای نکته هیچ ذربینی چون

 . کمرش دلنشین تاقوس گرفته اش قاعده به و موزون

  

  موهایش گلی که آن از وپیش آمد تر پیش سپس

 را آن و گرفت گلی دست از هم باز را بالتکلیف کلیپس راببند،
 . داد جای اش سارافون درجیب

 ازت خوام می نداره اشکالی اگه. بمونه باز موهات بگذار» 
 که این از.« بدم نشون مامانم به رو موهات بگیرم عکس
 . کرد پیدا ناخوشایندی حس شود ارزیابی کاالیی همانند

 را روغد او چشمان وته کرد نگاه شهرزاد مصنوعی لبخند به
 را عکس این که است نفری اولین حسین داشت ویقین دید
 . بیند می

 پیدا او با مخالفت برای ای بهانه تا زد شخم را ذهنش تمام
 ورودی در بیص و حیص همین در و نیافت هیچ اما کند،

   که درحالی حسین شدو باز شتاب با آپارتمان

  یال ، زد می صدا پشت به پشت را شبنم و شهرزاد اسم



 
 

www.cafewriters.xyz Page 847 

  

 و مات ای مجسمه مثل گلی دیدن وبا ایستاد باز نیمه در
 از ای تکه این کرد می تصور که آنقدر. ماند مبهوت

 زیبا همانقدر.گذاشته پا واقعیت عالم به که است رویاهایش
 . دلخواه و

  شده رها چله از که تیری مثل برادرش دیدن با شبنم

 دو آن بین دیس تا انداخت گلی جلوی به خودرا باشدهراسان
 . شد معترض و باشد

 پاچه دست  گلی.« دیگه بگو یاالل  یه حسین، داداش... عه» 
 دسته روی بر که رفت شالش سمت به عجله با حسین از تر
 اما نشاند، سرش روی وبر برداشت را آن ، بود نشسته مبل ی

 که آنچنان. کرد تر سرگردان را حسین دل سرگردانش، موهای
 ازروی را هایش پلک کوه، از سنگی تکه دنکر  جدا سختی به

 : گفت پته، و تته با رفت پس قدمی سپس.  برداشت گلی

  

 وگرنه هستید جا این دونستم نمی... خانوم گلی شرمنده» 
 .. «دخترها دنبال اومدم. شدم نمی مزاحم
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 رو کرد می حس وضوح به را قلبش ضربان که حالی در سپس
 : داد ادامه و شد شبنم و شهرزاد به

  و کنه پهن رو ناهار سفره  خواد می خانوم حاج ، دخترها» 

 . 《تنهاست دست

 سرش پشت  را در کوتاهی خواهی عذر با و گفت را این حسین
 . بست

 شبنم همراه بیاندازد عکسی آنکه بی هم گلی بعد دقیقه چند
 برای را حضورش بوی و رفت خودش گلی.شد راهی شهرزاد و

 . گذاشت جا به حسین

 ********** 

  

  

 خمیازه دقیقه پنج و چهل و یازده ساعت جمعه.  آقا حسین
 جاری چشمانش ی گوشه از اشک تا شد سبب پی در پی های
 هیاهویی از دور به تا خواست می دنج خلوت یک دلش.  شود
 هایش پلک ، بود پا بر همچنان شان خانه اول ی طبقه در که
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 ادامه را آپارتمانش در گلی حضور رویای و بگذارد هم بر را
 . دهد

  به را بود دلخواهش که آنچه مادرش حضور احترام به

 شبنم و سپرد چای وپیمان پر لیوان به دل و کرد موکل بعد
 و زد می حرف فامیل درشت و زیر از ریز یک کنان، پچ پچ که

 کف با و شد طاق طاقتش خانوم حاج عاقبت.کرد می غیبت
 . یدکوب پایش روی بر محکم دست

  

 استراحت یکم باال اومدم ، رجیم شیطان بر لعنت استغرالل،»
 و عموت زن غیبت اینقدر. برسم مهمونها به برم و کنم

 .« داره معصیت خدا به دختر،واال نکن رو دخترهاش

 به را آن و چسباند بهم را اش اشاره و شصت انگشت دو شبنم
: » گفت بعد ای ثانیه و کشید لبهایش برروی دوختن حالت
 ... «چشم باشه باشه

 : داد ادامه و شد حسین به رو سپس

 .  کنم تعریف برات گلی از بگذار حسین داداش» 
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 هم اخالقش بیست، موهاش  بیست، هیکلش المصب
 می دل به جورایی یه که هم اش قیافه. بیست
 بده ونشونت بگیره عکس گلی از خواست می شهرزاد.شیبنه
 آینده همسر حاضر و حی و االب اومدی خودت خدا شکر ولی
  چند هر.دیدی پالتو و شال بدون رو ات

  

 کرد دعوا رو مون جفت هر پنهونی و پس کلی خانوم حاج که
 .« داشت رو ارزشش اما

 می آب دل و برد می دل که آورد یاد به را گلی موهای حسین
 می. بود گرفته راقاب آرایشش بدون ی ساده ی وچهره کرد

  که مادرش صدای با اما کند بیشترپرواز او یبارویا توانست
 . شد محو چشمانش پیش از کردگلی می سرزنش را شبنم

 در پا هنوز گلی جواب چند هر! بود گونه بچه خیلی کارتون» 
 ی خانواده نشسته، دلم به خیلی دختر این مهر ولی! هواست
 .« باشه نخورده بر بهش کنه خدا.داره هم خوبی

  وشبنم. ریخت فرو آب از خالی هچا مثل حسین دل ته
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 به رو اش نسنجیده عمل از وپشیمان شد وجدان عذاب دچار
 : گفت برادرش،

  

 خیر مون جفت هر نیت خدا به ببخشید حسین، داداش» 
 یه نخوابیده تا میگم.کنم ناراحتش خواست نمی دلمون. بود
 می ،گلی کن خواهی عذر شهرزاد و من جانب از و بزن زنگ
 ...  «بیداره دوازده تا المعمو گفت

 به دست سپس کرد ساکت را شبنم خانوم حاج ی غره چشم
 حسین سمت بله نگاهش و برخاست ای خسته نفس با زانو

 . برگشت

 با بشه، خلوت سرم و شهرستان برگردن اینا عموت که همین»
 عذر ازشون حضوری و شوقی آقای ی خونه میرم شهرزاد
 مون همه دل تو جایی یه دختر این که حاال. کنیم  می خواهی

 . بره دستمون از حیفه کرده باز

 می ریس و راست رو تا دو این فکری بی. نباش نگران
 خانوم حاج.«  شدی خسته خیلی که بخواب بگیر هم حاال.کنم
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 به رو ، رفت می ورودی در سمت به که حالی ودر گفت را این
 : گفت شبنم،

 پهن رختخواب همونهام برای کن کمک پایین، بریم پاشو» 
 .« شدن خسته همه امروز کنیم،

 وگونه شد خم پاچه ودست هول ، رفتن از پیش شبنم
 . بوسید را برادرش

 و زنم می زنگ گلی به خودم فردا. ببخشید حسین داداش» 
 .« کنم می خواهی عذر

 از دلهره از پر. بود هیاهو از پر حسین ذهن پسله و پس
 آنها رفتن از بعد و ایستاد مادرش احترام به گلی، دادن دست

 : داد پیام گلی برای و زد دریا به دل هاش کردن دل دل میان ،

   «؟!...بیداری خانوم گلی» 

  

  آهن راه میدان گلی

 باد جان به هفته،طوفان روز هفتیمن لحظات واپسن در
 چرخید می خانه حیاط در و بود افتاده زمستانی سرگردان
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 چهار کوبیدو می اتاق پنجره به را دخو و شد می گلوله سپس
 . داشت می وا لرزه به را پنجره چوب

 . چسباند شیشه سرد تن به را اش پیشانی

 بردارد را اش تابی بی توانست می و بود باد کاش ای کرد آرزو
 لنگه یک تا شد سبب باد تن لمس وسوسه! بچرخد شهر در و

 . دبسپار  باد دست به را وصورتش کند باز را پنجره

 و موذی سوز و کشید سرک داخل به کنان هو هو پرهیاهو، باد
  از هایش دندان. نشاند تنش به لرز ای گزنده

  

 برهم پلک نیامد کوتاه اما بودند، شده قفل هم روی بر سرما
 را برهمش و درهم افکار تمام باد تا ایستاد استوار و گذاشت

 . ببرد ها دست دور به خود با

 لبه به و بست را پنجره. بود نتیجه بی که یا مذبوحانه تالش
 کرد روشن دیگر بار را موبایلش سپس ، داد تکه پنجره ی

 به باشد شده مبتال آزاری  خود وسواس به که کسی ومثل
 بود گذاشته تلگرام خانوادگی گروه روی بر آیدا که عکسی
 . شد خیره
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 مجلل و شیک های رستوران از یکی در آفتابی روز یک عکس
 هایی لبخند آیدابا و ،سحر فروغ خاله. داد می نشان را بنددر

 به رو کباب سیخ آیدا و بودند نشسته میز یک دور واقعی
 جمعه بود،یک داده توضیح عکس زیر و بود گرفته دوربین
 . دربند در دلپذیر

  

 خیره نامعلوم ای نقطه به منفی های حس از پر و برداشت سر
 ! بود ایستاده یندورب پشت البرز البد خب. شد

 غم چاله هر در و کرد رو زیر را دلش ی باغچه حسادت چنگک
 احساسش به که را هایی بغض با کرد می چه. کاشت می

  ؟.. بودند چسبیده

 برد پناه حسین به دهنده، آزار حسادت این و البرز از فرار برای
. آورد هایش پلک پرده پشت را او و گذاشت هم بر چشم ،

. آورد خاطر به را اش مردانه رفتار و معقول و متین رفتاری
 مرد زینت که نایابی گوهر. بود ستودنی چشمانش نجابت
 بیشتر اسب بر سوار شاهزاده این به توانست می. است

 . شد نمی باز شتاب با اتاقش در اگر بپردازد
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 که حالی در را فروغ مامان و کرد باز را چشمانش درنگ بی
 در ی آستانه در داشت دستش در داغ تنبا از مملو لیوانی
 .  دید باز نیمه

 چلق چلق ها نبات بین ما را قاشق که همانطور خانوم فروغ
 : ،پرسید زد می هم را آنها و داد می تاب

 نکنه ؟! جان مامان نمونده روت به رنگ چرا بده، مرگم خدا» 
 ظهر آبگوشت مال گمونم به شدی؟ دل رو بابات مثل هم تو

 .« ها باشه

 آبگوشت به ربطی ولی بود کرده رودل.بود فروغ مامان حق بله
 . بود مانده دلش روی ها غم و نداشت بینوا

 . انداخت باال وسری گفت نچی

 حالش بابا! خوابیدید کردم فکر ، خوبم جان مامان نه» 
  «خوبه؟

  

 توی که نوری از ؟! نخوابیدی چرا تو خوبه، حالش بابات» 
 مادرش به.« شدم نگران نخوابیدی، فهمیدم بود افتاده حیاط
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 وصل بهشت به سرش یک که او منت بی محبتهای.  شد خیره
. رفت هایش داشته سراغ به و کرد رها را هایش نداشته. بود

 . داد تکان اطراف به را سرش و خندید

 .« شدم خواب بی یکم» 

 کندقدمی جمع را آن توانست نمی که لبخندی با خانوم فروغ
 . آمد رت پیش

  کرده خوابت بی آقا حسین فکر نکنه نگیری، بال الهی» 

 ! 

 حسین رفتار. کردم حظ!   داره ای خانواده چه حسین دیدی
 خیلی الی عمه جای...! برات نگم که نشست دلم به اینقدر
 تلگرام توی آیدا که عکسی زیر خواست می بنفشه. بود خالی

  روبگذاره امروز های عکس گذاشته

  

  توی نداده، مثبت جواب گلی تا وگفت نداد اجازه اباتب ولی
 .« نداره خوبیت و پیچه می خودی بی حرفش فامیل

 . شد کمرنگ گلی لبخند
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 می تاب لیوان دل در در قاشق حالی در خانوم فروغ
 . کرد تر آهسته را داد،صدایش

  ها گذارم می احترام انتخابت به برم باالت و قد قربون» 

 . نزن پا پشت اقبالت و بخت به ، داخ به حیفه ،ولی

. کن فکر بهش بیشتر یکم داره،  خانواده زندگیه، مرد حسین
 کن بیشتر یکم رو اتاقت بخاری!  داره بدی سوز هوا امشب

 .« سرمانخوری

 سری تایید عالمت به و داد راقورت دهانش آب ی مانده ته
  او و رفت و گفت خیر به شب فروغ مامان.جنباند

  

 به سالنه سالنه. گذاشت تنها هایش کنم چه از حجمی با را
 . کرد  خاموش را آن رفت اتاقش چراغ سمت

 بخاری آبی های شعله به تاریکی در و برد پناه رختخوابش به
 قلقلک هایش پلک رفته رفته خواب. شد خیره اتاقش کنج
 کرد، هشیارش قدری پیامک دینگ صدای که داد می

 پیامک دیدن با و برداشت تخت رکنا میز روی از را موبایلش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 858 

 حسین. رفت و زد پر سرش از هم خواب نیمچه همان حسین
 . بود نوشته

   «؟....بیداری خانوم، گلی» 

 ********** 

  

  

 و بود شب رمز پیام گویی. خواند را پیامک بار چندین ناباور
 پلک! شد می باز براش ناشناخته در هزار داد می جواب اگر

 . کند جمع جا  یک را افکارش تا فشرد هم رب محکم را هایش

 آنکه از پیش. گرفت می تصمیم ثانیه صدم در بایست می
 از و گرداند بر سر مردد! بدهد دست از را اش تازگی و تر پیام
 به شد، خیره اوبود اتاق سهم که آسمانی تکه به پنجره قاب

 حاضر و حی آن پشت و پس خدا داشت یقین که تاریکی
 خود با لب زیر و گذاشت قلبش روی بر دست. تاس ایستاده

 : کرد نجوا

 .« کنم پیدا رو راهم تا بده نشونه یه خدایا» 
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 و کوتاه صدای بعد ی ثانیه وچند بود ها نشانه متتظر گلی
. کند باز را هایش چشم تا شد سبب موبایلش پیامک نرم

   «؟....خانوم گلی.»  وموجز بود کوتاه دوم پیامک

  

 اتاق در پشت حسین که انگار بس، و بود همین پیام
 می ورود ی اجازه و کوفت می در به آهسته و بود ایستاده
  «؟...خانوم گلی: » گفت ومی خواست

 بنده را صورتش راست سمت مزاحم های چتری دست پر با
 همچنان چپ سمت های چتری اما ، کرد گوشش های الله
 هایش خواستن بین.بود کرده پنهان را صورتش از نیمی سمج
 موبایل کیبرد برروی را انگشتش نوک عاقبت زد می موج تردید
 : کرد تایپ و گذاشت اش

 من ولی اند خوابیده خانه اهالی ، خیر به شبتون نیمه» 
  «دارید؟ امری. بیدارم

 بین عصا یک که کرد حس و خواند را گلی ی جمله حسین
  رسمی و خشک چنین این که کرده گیر جمالت

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 860 

:  گفت می زبانی بی زبان با که پیامی! است  داده قورتوعصا
  》.خوابیدن همه نزن زنگ 《

 را لبش ی گوشه بنویسد، را اش جمله تا بود او نوبت حاال
 جویدن به شروع و گرفت دندان به اش سبیل تار چند همراه
 : نوشت دستپاچه و هول کرد آن

 . آوردید تشریف امروز که ممنونم. خیر به هم شما شب» 

 .  «کردند زشتی خیلی دخترهاکار

 ولی کند اضافه آن به هم را خواهی معذرت خواست می
 را اش جمله که آن از پیش و داد دستش کار پرتی حواس
 ، کرد باز شتاب با را در محل بی خروس مثل ،شبنم کند تمام
 : گفت

 ...« داره کارت عمو داداش،» 

  

 دست به پیام و رفت ارسال گزینه روی بر انگشتش ناگهان
 ابروهایش وطاق سربرداشت. آمد بر نهادش از آه. رسید گلی
 : داد پیچ هم در را
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 بگو پایین برو! داخل میای زدن در بدون باشه آخرت ی دفعه» 
 .«  میام اآلن

 گفتن چشم یک ،به دید عقرب در قمر را اوضاع که شبنم
 گلی و بست سرش پشت را در تیز و وتند کرد بسنده غلیظ

 بی پسره »گفت خود با آهسته لب زیر و شد دلخور ناخواسته
 : نوشت فرز و تر سپس...«!  جنبه

 می آپارتمانتون به شما اجازه بدون نباید متاسفم... اوه》 
 . 《خوام می معذرت.رفتیم

 می دلش شد هم تر پاچه دست بود که پاچه دست حسین
 آن از ولی بچسباند اش جمله اول دلم عزیز یک خواست
 : نوشت درنگ، بی و گرفت فاکتور

  

 برای... آینده به رو جاده یک و باشم من و باشی تو کاش ای»
 میشه مون دوتا هر ی خونه اونجا ؟ کنی می خواهی عذر چی
 مثل شبنم. بدی راه دلت ی خونه روبه من و بگذاری منت اگه

 و شد پرت حواسم و کرد باز رو در دفعه یک محل بی خروس
 . شد رسالا نیمه پیام
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 لطفا.کنم خواهی عذر دخترها کودکانه کار بابت خواستم می
 .« باش نداشته بدی تعبیر

  روح از هایی قسمت آن. افتاد تالطم به گلی قلب

 مرز از اما. داشت مخالف جنس نوازش به نیاز که اش دخترانه
 برایش لرزید می که انگشتانی با و نگذاشت فراتر پا خود

 : نوشت

.« خیر به شبتون.نشدم ناراحت من نیست ای مسئله» 
 بر و کرد مشت را دستش یک تاب وبی خواند را پیام حسین
 : کرد نجوا خود با لب زیر و کوبید پایش

  

 جفتمون جای میدم ،قول بله بگو فقط تو! گلی آخ آخ»
 .« باشم داشته دوستت

 او مانند آبشار موهای بعد ای لحظه و گلی از بود پر حسین
 : نوشت برایش عمیق نفسی از بعد و آورد طرخا رابه

 یا بمان، یا ،  مختاری خود تو. ندارم اصراری من خانوم، گلی» 
 .«  خوش های خواب از پر شبت. دارم می نگهت یا ، نرو که
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. وافتاد خورد سر لبش بام از پقی خنده و خواند را پیام گلی
 تمن راه و داشت خوبی شعر طبع اسب بر سوار شاهزاده این

 زیر به و کرد خاموش را موبایلش. بود بلد خوب هم را کشی
 باشد بهتر شاید که رفت خواب به فکر این با و خزید پتو

 . بزند گره حسین به را اش آینده

 ********** 

  

  

  تفرشی آقای شرکت تجریش میدان البرز

 با آن تماس و اندام خوش باریک باریک آن لمس وسوسه
 چنان را آن و کرد سرکوب دستهایش کردم مشت را لبهایش
 ظریفش پوست زیر از توتون که چالند انگشتانش میان
 دستش زیر کار قلک سیگاری زیر راهی نهایت در و آمد بیرون
 . شد

 روی از خورد می پیچ هم در دلیل بی که درگم سر کالف مثل
 . رفت اتاقش قدی پنجره سمت به و برخاست اش صندلی
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 البرز کوه رشته های دامنه وسعت هب رو پنجره چوب چهار
 . بود گشوده  ـوش*آغـ

  

 نشسته الکچری های برج خیال بی که استواری همیشه کوه
 سپرده خورشید گرم دستان به را برفش پر تن ، دامانش در
 . بود

 می بر هایس حسرت الی به ال از که آهی. کشید عمیقی آه
 تنداش دوست ومعنای گرفت رنگ لبش پشت وقتی. خاست

 ، محبوبش ی خاله دختر پشت کوه مثل خواست فهمید،می را
 بزدل همانند او عشق و گلی از فرار برای حاال ولی. بایستد گلی
 ! بود آورده پناه کوه ی دامنه به ها

 به دوباره و برگشت کارش میز پشت به و کند دل پنجره از
  ، اش کاری روز اولین در امروز. کرد نگاه کارمندانش لیست
 آدم به آدم اما رسد، نمی کوه  به کوه ، المثل ضرب داقمص
 اسم که شد متوجه وقتی را این. دریافت خوبی به را رسد می
 ! دید دستش زیر کارمندان لیست میان را نادر
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 و نوجوانی هیچ که اش کودکی تمام رحمی بی با که مردی
 دمل یک آن جای به بودو کرده نابود یکسره هم  را اش جوانی
 . بود گذاشته جا به روحش روی بر نفرت و کینه از پر چرکی

 بخواهد گویی که آن فشرد هم روی بر محکم را چشمانش
 ! کند له هاش پلک میان را گذشته تلخ خاطرات

 می مواجه شکست با خدا ی همیشه که ای مذبوحانه تالش
 بی های وکشمکش برهمش و درهم افکار دار گیر در. شد

 مداد باریکی بله اندامی که نقش یزر منشی اش ذهنی پایان
 رنگی پوشه ـل*بغـ یک و گشاد گل لبخند یک همراه داشت
 . شد داخل رنگی

  

  اش ذهن آنقدر اما بود کرده معرفی صبح را او سحر

 به را او اسم کرد تالش چه هر که بود پال و پخش و مشوش
 .  شد خیال بی هم عاقبت و نیاورد خاطر

 بی و ساده و گذاشت میز روی بر پیراتاال ها پرونده منشی
 می نمایش را ومعوجش کج های دندان که ای خنده با تکلف
 : گفت داد،
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 مهندس خانوم که هایی پرونده هم این مهندس آقای» 
 بهش نگاهی یه تا خدمتتون بیارم دادند، دستور تفریشی
  «؟!.برسم کارهام به برم نیست امری اگه.بندازید

 خاک تن روی بر اش اشاره انگشت سر با و شد خم قدری لبرز
 : گفت  برداشت، سر ،سپس کشید ها پوشه ی گرفته

  

 نرفته، سراغشون کسب که وقت خیلی مشخص ممنونم،» 
  «؟...!درسته

 : جنباند سری تایید عالمت به منشی

 خانوم و تفرشی مهندس آقای. زدید حدس درست بله، اوه» 
 تقریبت بازگانی بخش و بودند نمایشگاه دوتا درگیر مهندس

 .«  بود شده فعال غیر

 پر زبانش اما ، داشت نحیفی و ریز ی جثه چند هر دخترک
  از ریز یک و ایستاد نمی ای لحظه و کرد می کار قدرت

 می فکر این به البرز و گفت می البرز قرای شرکت درشت و زیر
 در ای قنیبله و قر هیچ که وساده سر منشی این با که کرد
 کار دغدغه بی و راحت خیلی تواند می نیست، وگفتارش رفتار
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 جمله او نشدنی تمام های حرفی پر از کالفه عاقبت و کند
 : پرسید و کرد قیچی را هایش

  «؟...شریفتون اسم» 

  

 شرکت کلمات ادای سرعت مسابقه در گویی که بینوا دخترک
 مانده آب زیر زیادی مدت که شناگری باشدمثل کرده

 : گفت گرفت، باشد،نفسی

 های بچه البته.حمیدی مینا. هستم حمیدی مهندس، آقای» 
 حاضرم پول برای چون کش زحمت مورچه میگن بهم شرکت
 هم ها جمعه حتی و بیاستم کار اضافه هم سر پشت روز چند
 .« کنم کار و شرکت بیام

 از پیش و شد همراه باال به رو هایش ابرو پرش با نرم لبخندی
 با سحر و شد باز کوتاه ضربه چند با اتاق در ندبز  حرفی که آن

 : ،گفت آمد تر پیش قدم چند و شد داخل نرم لبخندی

  «؟!نیستم مزاحم مهندس آقای» 

 خون و دختر برگشت، سحر سمت به دونگ شش البرز حواس
  می را خود مرز و حد پریوش، خالف بر که گرمی
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 چنان و گذاشت نمی تر فرا گلیمش از را پایش و دانست
 رفتار جذب را مخاطب آگاه ناخود که کرد می رفتار متواضع

 .  کرد می خود

  احترامش وبه گذاشت میز روی بر را دستش دو کف

 داشت را صادقانه تبسم یک از طرحی که لبخندی با و برخاست
 : گفت ،

 .« بشین بیا اومدی خوش» 

 : داد ادامه رسا صدایی با و شد حمیدی به رو سپس

 .« ببرید تشریف شما حمیدی، خانوم» 

 سحر رفت، ازدربیرون که همین و گفت چشم یک حمیدی
 دوشش برروی را رنگش طوسی شال ترشد خودمانی قدری
 روبروی. نشست البرز میز روبروی مبل روی بر و کرد سوار
 بی بااوقلبش و کرد می تسخیر را قلبش رفته رفته که مردی
 ! شد می تر تپش پر دلیل

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 869 

 را بود آمده سوم ی طبقه تا آن گفتن برای که  را اییدیالوگه
 : پرسید تصنعی لبخندی با و کرد رها

 رو دستت زیر کارمندای لیست روبراهه؟ چی همه خوبی خب» 
  «؟...دیدی

  ای کلیشه حرفهای این ی پسله و پس که داشت یقین

 فرصت از داد ترجیح ولی! شده پنهان تر مهم دیالوگی یک
 پیش را اش صندلی.  کند سوال  نادر مورد در و کند استفاده
 و جنباند سری و گذاشت میز برروی را دستهایش و کشید
 :  داد جواب پوستی زیر خیلی

 ولی نشدم آشنا شرکت کار روند با هنوز. روبراهم. مرسی» 
 .  «بشم مسلط کار به هفته دو یکی کنم می سعی

 زیرکانه و خاراند را اش بینی چپ قسمت انگشت سر با سپس
 : پرسید

  

 هست مظفری نادر اسم به آقایی یه ها کارمند لیست توی» 
 کجا رو اسمش دونم نمی و آشناست خیلی ایشون اسم

 .« شنیدم
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 :  آمد البرز های جمله میان به بالفاصله سحر

 توی برگشته آلمان از تازه و من قدیمی دوستان از یکی» 
 .«  بود اومده چله شب مهمونی

 و کرد داری خود اما بود بیزار شد می مربوط نادر هب هرچه از
 . داد تکه اش صندلی به

 یا کردی استخدامش میشه محسوب قدیمیت دوست چون» 
  «؟ داری نیاز تخصصش به

 بدهکاری توی خرخره تا و نداره خوبی مالی وضع. کدوم هیچ» 
 باز برای و گرفته قرض پدرم از هنگفت پول یه.  رفته فرو

 ازش اگه. کردم استخدامش خودش اصرار هب پرداختش
  رو عذرش تونی می نمیاد خوشت

  

 رو کدومشون هر ولی کردم استخدام من رو ها کارمند. بخوای
 .. «کنی جایگزین  جدید نیرو و کنی اخراج تونی می بخوای

 انتقام برای اما. نداشت شکی بود بیزار او از که این در خب
 اسم و رابرداشت کار خود. باشد برش دورو بایست می گرفتن
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 به سری و کشید رویش رنگ پر ضربدر یک و نوشت را نادر
 . انداخت باال نفی عالمت

 از و.« زوده فعال تصمیمی هر وبرای اوکیم باهاش فعال نه» 
 را بحث سرعت به نبود دلخواهش موضوع نادر که جایی آن

 : پرسید و کرد عوض

 صبح که یادم ؟! ومد ی طبقه اومدی شده چی بگو؟ تو خب» 
 !« میای ناهار وقت گفتی

 عمیقی کشش آهنربا مثل که البرز مستقیم نگاه درگیر سحر
  نگاهش و کرد جمع را دلش پای و دست داشت

  

 رشته روی بر نشسته برفهای به و برگرداند پنجره سمت به را
 . شد خیره البرز کوه

 برخ هات حساسیت از شدم آشنا تو با که مدت این توی» 
 خودم از بگه بهت چیزی کسی که این از قبل تا اومدم و دارم

 .« بشنوی

 نبود اخم که حالتی کشید درهم را ابروهایش کنجکاو البرز
 .  آمد می دستش کار حساب مخاطب ولی
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  «؟...خب»

 . داد تاب رادرهوا شدودستش سحرمعترض

 وت های اخم از که قدر این من... دیگه نکن هولم!... بابا ای» 
 . ترسم نمی پدرم از برم می حساب

 باز اش چهره آگاه ناخود که بود صادقانه آنقدر سحر ی جمله
 پنهان را آن سختی به که لبخندی با و شدند ناپدید ها اخم و

 : گفت ، کرد می

  

 بی من که کاره در ای دسیسه چه باز ببینم بگو خب خیلی» 
 .  «خبرم

 .  نداختا هم روی بر را اش کشیده پاهای سحر

 آالن از ولی هستید دعوت ما ی خونه شام برای هفته آخر» 
 و فلورجون دیروز. ندارم ماجرا این توی دخالتی هیچ من بگم
 .  ببین رو پدرم تا شرکت بودند اومده آیدا

 و رفت می بایست می و داشت کاری قرار پدر متاسفانه ولی
 بدی رتحقا حس.« کرد دعوت هفته آخر شام برای رو خانواده
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 را پایین و باال فک عصبانیت شدت از و نشست پوستش زیر
 . فشرد هم بروی

 .« کن کنسل هم رو قرار و تشکر پدر از من جانب از لطفا» 

 . رفت سمتش به و زد دور را میز برخاست سراسیمه سحر

 .«  کن قبول. کنم می خواهش البرز.. اوه» 

  

 یک در که سحر به و برداشت سر شده مشت بادستهای البرز
 ی رایحه که نزدیک آنقدر. کرد نگاه بود ایستاده اش قدمی
 . بود کرده پر را مشامش تمام او نظیر بی عطر

 چیزی ساده دوستی یه جز ما بین دونی می که تو سحر» 
 ... «نداره دلیلی ها بازی خاله این پس. نیست

. گفتم رو همین هم پدرم به. دونم می خدا به. دونم می» 
 ولی ، مونه می باقی ساده دوستی همین نخوای تو تا کن رباو

 به رد دست بار این دوست یه عنوان به کنم می خواهش
 .« نزن ام ـینه*سـ

 رودخانه که این از و طوالنی و ممتد سکوتی. کرد سکوت البرز
 اصال کشاند می سحر سمت به را او رفته رفته زندگی جاری ی
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 با که کرد اونگاه به و رداشتب سر سحر صدای با و نبود راضی
 . بود زده زل او به شده باریک چشمانی

  

 می فرار من از همه این چی برای... مهندس آقای ببینم» 
  نداشتی   میدونم که جایی اون تا ؟!کنی

  و نداری تمایلی اصال مخالف جنس به اصال نکنه. نداری و

 ... «این شبیه گرایشی یا یه

 شدت از حاال بایست می و بود زده را حرفش لفافه در سحر
 به آنقدر او حرف این اما. میداد قورت جا یک را سحر خشم
 . خندید آگاه خود نا که آمد مسخره نظرش

 سپس. کرد پر را فضا اش قهقهه که آنچنان... پروا بی و بلند
 .  کرد اشاره اتاق در به چشم سرو با هایش خنده میان

 .« برسم کارم هب بگذار پرو بچه بیرون برو» 

 البته و تر جذاب او که هایی خنده برای رفت دلش سحر
  البرز صورت مبادا که این برای و. کرد می تر خواستنی
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 بیرون اتاق از که حالی در و گرفت فاصله او از کند لمس را
 : گفت ، رفت می

 به بده سفارش منهم برای خوردی هرچی ناهار مهندس آقای» 
 برای جمعه ضمن در.میده رو کارها تیبتر اون بگو حمیدی

 الی البه دستی البرز رفت که سحر.« هستم منتظرتون شام
 : ،گفت حمیدی به و برداشت را تلفن سپس کشید، موهایش

 من اتاق به بگید مظفری نادر آقای به لطفا حمیدی، خانوم» 
 .  «بیاد

 ********** 

  

  

  نمی. !.. صراط پل از گذشتن از تر سخت.  بود سخت

 ترس از هایش نفس اینکه یا است کم هوا اکسیژن دانست
 اش ـینه*سـ چنین این که شده پنهان اش ـینه*سـ کنج

 !  بود شده سنگین

 کرده خرابش ناجوانمردانه نادر که دیوارغروری بازسازی برای اما
 روی در رو و بزند پس را هایش ترس که داشت بود،نیاز
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 زیر چنان را او غرور تا بایستد مردانه انگیزش نفرت متجاوز
 هایش گوش با را آن شکستن صدای که کند له پایش
 . بشنود

 که کرد نگاه نادر به چشم ی گوشه از بردارد سر که آن بی.
 می شره چشمانش از ناباوری و بهت و بود ایستاده او روبروی

 . بود مانده باز نیمه ماهی همچون دهانش و کرد

  

 می یاداشت کاغذ روی بر را اش کاری ایه برنامه که همانطور
 : گفت آمرانه، و محکم کرد،

 !« شد،بشین تموم هات تعجب اگه» 

 اطاعت به وادار را زده بهت نادر که بود دستوری چنان جمله
 روی بر بالفاصله برداشت، را اش خیره نگاه پاچه دست و کرد
 رها را اش شده حبس نفس و نشست البرز میز روبروی مبل
 . کرد

 پشت البرز جای به را ساسانی ی سلسله پادشاهان از یکی اگر
 را اش شده فلج ذهن! شد نمی متعجب قدر این دید می میز
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 قدیمی دوستی همانند عاقبت و بیابد ای جمله کردتا رو زیر
 : گفت ،  خودمانی خیلی

 نمی فکر شدم پرایز سور ، کوچک دنیا میگن که راست پس» 
 ! «ببینم میز این توروپشت کردم

  

 لبهایش فشردن با را آن اما کشید زبانه درونش خشم
  که فاتح سرداری همانند بعد ای لحظه و کرد خاموش

  تن روی بر را کار خود گردد می بر جنگ از پیروزمندانه

  برداشت سر باال روبه ای چانه با و گذاشت جای به صفحه

 « . 

 می رت زود یکم و نداشتی تاخیر ، اگه مظفری آقای
 جلسه بخش ی کارمندها با که دیدی می رو  من اومدی،حتما

 .« داشتم معارفه ی

 را نادر دل افتد، می زغال جان به که آتشی مثل حسادت
.  نشاند لبش کنج نیشخندی حسادت، پای رد و کرد ور شعله
 : گفت طعنه از پر سپس
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 پیش فرصتی سال همه این بعد خوشحالم قدیمی، رفیق» 
   آخرین یادمه. باشیم هم کنار ارهدوب تا اومد

  

 ...  «من برای نه تو برای البته بود ناک درد یکم دیدارمون

 بر آتش زیر خاکستر چون گذشته تلخ خاطره.  افروخت البرزبر
 اعصاب بر تا کشید عمیقی نفس. گذاشت داغ دلش روی
 صندلی به خاص ژستی با سپس. شود مسلط اش آمده کش
 :  داد ،جواب باشد آرام داشت سعی که لحنی با و داد تکه اش

 و چیزها حسادت روی دارم عادت چون! نمیاد یادم چیزی» 
 اون از یکی تو خوشبختانه و بکشم خط آدمها از بعضی دور
 . 《هستی ها

 چله شب وقتی. عسل تو افتادی ماتحت با اومد، خوشم» 
 هستی گلی گیر در هنوز کردم فکر دیدمت، کنارت رو گلی
  《؟..!.

 . شد کج سمت یک به لبهایش و زد سنگینی پورخند

  

 ! 《خوابوندی نمک آب توی هم رو سحر دونستم نمی》
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 میر زیر جایی ودقیقا برداشت میز روی از را البرزدستهایش
 . نبیند را او ی شده گره مشتهای نادر تا کرد پنهان

 ! بود او وفک چانه بر آمدن فرود آماده که مشتهایی

 موضع از بایست می.داد رافرو دهانش آب دهمان ته سختی به
 . زد می حرف او با باال

  و عامل مدیر مشاور و رییسم من اینجا مظفری آقای》

 و حد که خوبه پس. هستید کارمندساده یه فقط شما البته
 رو من مرزشخصی که خطهایی روی پا و بدونی رو خودت مرز

 .  《،نگذاری کنه می مشخص

  سه وفک چانه روی بر چند ره البرز ی ضربه اولین

  دقیقا او پایین به باال از نگاه اما! نیامد فرود نادر گوش

  تر کاری قدری ضربه دومین و گرفت هدف را غرورنادر

  

 و تفاوتی بی با توام حالتی با را میز روی های پرونده و بود
 : ،گفت داد سر جلو سمت به خونسردی
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 پایان تا باید و خوام می ها پرونده ازاین کامال گزارش یه» 
 داشت را آدمی نادرحس.« باشه میزم روی شرکت اداری وقت
 و گیج همانقدر باشد کرده برخورد سیمانی دیوار به که

 و داشت قرار امالک بنگاه خانه اجاره برای پنج ساعت. سردرگم
 می دست از بود کرده پیدا که اکازیونی ی خانه رفت نمی اگر
 حتی آنکه ،بی روح بی و سرد ، کرد ییمعنا بی ی خنده. داد

 خودمانی حالت از لحنش سپس! دهد تغییر را صورتش حالت
 :  داد درهم،جواب هایی سگرمه با شدو خارج

 فرصت اگر ولی بدم انجامش پنج ساعت تا کنم، می سعی» 
 ... «میزته روی کاملش گزارش فردا نشد،حتما

  . بزند پلک که آن بی و کرد نگاه او به خیره

  

 نادر.«  خوام می کامل  گزارش یه امروز پنج ساعت تا» 
 جلو سمت به قدری و کرد جفت درهم را اش کمانی ابروهای

 . شود وارد جویی صلح در از کرد سعی و شد خم

 مهم کاری قرار یه پنج ساعت من! قدیمی رفیق بیا کوتاه» 
 .« دارم
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 قعمی چاهی همچون که را سیاه چشمان آن دیدن تاب دیگر
 به که حالی در و برخاست صندلی روی از. نداشت را بود خالی
 : گفت خونسرد ، رفت می اتاقش پنجره سمت

 .  کنم تکرار دوبار رو حرفم م ندار عادت مظفری آقای» 

 .« سالمت به ببرید تشریف تونید می

 می داغی سطح روی بر که آبی های قطره مثل و آشفت بر نادر
  دست. افتاد ولز و جلز به درونش چیزی افتد

  

 عجز صدایش نه دیگر حاال برخاست، و گرفت بازویش به
 . زد می موج آن در صمیمیت نه و داشت

 خودت باشه یادت ، کردی شروع رو بازی بد قدیمی رفیق» 
 .  «خواستی

 .  رفت بیرون بلند قدمهایی با و گفت را این نادر

 دل در یزیچ.  بست را پلکهایش شدندر بسته صدای با البرز
 سعی. رفت بیرون قیژکشان سرش از و ریخت فرو هری البرز
 جیب داخل را آن و بگیرد را دستهایش لرزش جلوی کرد

 .  چپاند شلوارش
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 به رو کرد باز را پلکهایش. بیاید کوتاه بار این بود محال
 . کرد زمزمه لب زیر و برداشت سر آسمان

 .« کن کمکم و تبایس کنارم ، پایین بیا آسمون از خدایا» 

 ********** 

  

  

  آهن راه میدان البرز

 به ال همیشه از تر حال بی زمستانی صبح آفتاب که هرچند
 گرم را زمین تا نداشت جالیی و جان بودو کرده گیر ابرها الی
  جوش مرز تا و داشت را تابستان هوای و حال مغزش اما ، کند

 را صدایش !نداشت چندانی ی فاصله شدن ریز سر و آوردن
 : گفت ، کرد تر آهسته قدری

 دونستم می چون نزدم حرفی بابا جلوی دیشب جون، فلور» 
 شنگه الم و قشرق یه دادی آب به کلی دسته چه بفهمه اگه

 نمی رو من آبروی حساب چرا من عزیز آخه. میشه پا به دیگه
 مهندس که شرکت رفتید آیدا با هلک و هلک دیروز ؟!کنی
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 اونها با صنمی چه ما ؟ چی برای آخه! یدببین رو تفرشی
  «؟!داریم

  

 شدو خم میز روی بر قدری ، زد پس را عسل ظرف خانوم فلور
 :  داد جواب ، شبانه پچ پچ شبیه صدایی با

 می پیدا هم صنم بخواد خدا اگه ولی. نداریم صنم درسته» 
 اقبال و بخت به لگد چرا ، برم چشمات اون قربون آخه. کنیم
  «؟ !زنی یم  خودت

 . داد تاب هوا در را آن و برداشت سنگک نان تکه سپس

 با و کرده توگیر پیش گلوش دختر این ، قسم برکت این به» 
 کن فکر ات آینده به فلور جان. رقصه ،می هات رقصونی گربه
 بخت شاید کنی، ازدواج ثروتمند و اصالت با خانواده یه با اگه
 !  «بیاد آیدا گیر خوبی اقبال و

 امکان آن هر و شد خارج اطمینان حالت از مغزش سوپاپ
 .  شود منفجر تا داشت
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 مدام و زمین و بگذاری رو سوزنت و نخ میشه جون، فلور» 
 نه.  ندارم رو ازدواج شرایط من! ندوزی اون و این به رو من

  بریزم رو پاکی آب بگذار اصال! روحی نه مالی،

 باهاش بخوای که نیست هیچی سحر و من بین دستت، رو
 هراسان خانوم فلور.« والسالم و ،همین کنی رویاپردازی
 به را اش اشاره انگشت و داد تاب حدقه در را چشمانش

 .  گذاشت اش بینی تیغه روی بر سکوت عالمت

 مگه ؟!  بوم پشت رو انداخت رو صدات خبرته چه ، هیس» 
 نشدن بیدار بابات و آیدا تا خوام  می خوابه؟ بابات بینی نمی
 ، ششم حس. شد مات ای لحظه.« بزنم حرف باهات کلوم دو

 در خوبی خبرهای که کرد می نجوا آهسته ذهنش ته در جایی
 بی و صامت.  آمد در منفعل حالت به آگاه ناخود.نیست راه

 ، خب.   »رفت هم در ابروهایش بعد ای ثانیه ،سپس حرکت
 قراره گهدی نوشتی پام به که کذایی مهمونی اون از غیر به

  «؟!بشنوم چی دیگه

 البرز قدمی یک در و برخاست لی صند روی از خانوم فلور
 : گفت ، تر آهسته هم قدری و کرد تر نرم را صدایش ، ایستاد

  کمک وقت هر که برگردم دورت الهی» 
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 دونم نمی نبودی تو اگه. رسی می مادرت دل داد به خوام می
 می پیدا نجات کن خراب خونه زنیکه اون دست از جوری چه

  《کنم می حساب کمکت روی هم اآلن. کردم

  را مادرش های جمله و ریخت فرو آب بی چاهی مثل دلش ته
 . کرد قیچی

  «شده؟ چی دوباره ببینم بگو کردی، سرم به جون فلورجون» 

  

 رو خونه این خوام می. نیست چیزی. برم قربونت نکن خوف» 
 و ونک و تجریش مثل تر باال محله تا سه دو بریم بفروشم،

 به دست مشتری یه سپردم هم بنگاه تا چند به....طرفها اون
 راضیش تو قرار که بابات مونه می فقط. شده پیدا نقدهم
 .« کنی

 محله سه دو! شود عصبانی ،یا بخندد تعجب از دانست نمی
 میلیارد چهار سه حداقل گفت می مادرش که تری طرف آن
 . داشت نیاز پول

 کنی نمی زندگی مملکت این توی  ،انگار من مادر ، جون فلور» 
  تهرون ته افتاده که کلنگی خونه این مگه!  ها
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 ؟..!.تجریش بری و بفروشی خوای می که داره قیمت ،چقدر
  بابا اطالع بدون و پنهونی پس چرا آخه

 «  گیری؟ می تصمیم تنهایی مهمی این به موضوع برای

  

 ای ثانیه ، طوفانی هم اخالقش و شد تنگ خانوم فلور خلق
 : گفت جست، باال ابرویش تای یک غیض از بعد

 خوام ومی خدابیامرزم پدر ارث خودمه، ی خونه!.. جالفتا چه» 
 راحت توش هام وبچه خودم که بهتر جای یه برم و بفروشم
 .« کرد دعوت را آشنا و دوست چهارتا بشه و باشیم

  ،با بود کرده گیر نگنهم الی کاغذ مثل.خواند را قصه ته تا

 صندلی ی لبه روی از را کتش و کرد تازه نفسی درماندگی
 آن از پیش و کرد سوار دستش ساعد روی بر را آن و برداشت

 : گفت برود، بیرون آشپزخانه در از که

 بابا با تعمیرگاه، باالی سوییت میرم نباش، منتظرم امشب» 
  که این جای به و کن صحبت خونه فروش مورد در خودت هم
 فروغ خاله با بری بهتره باشی وآشنا دوست دعوت فکر به

  هاتون کینه نگذاری و کنی آشتی
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 من با هماهنگی بدون هم بعد به این از. بشه عمیق چاه مثل
 .«  برم بار زیر محال بکنی کاری و بچینی ای برنامه

 . شد خارج خانه از لبی زیر خداحافظی با و گفت را این البرز

 ** 

 تا رفت می بیرون خانه از وباد برق سرعت به بایست می
 اعدام روز شروع از پیش و هایش نفس که آن از پیش
 ! شوند

  ناله ی جیر جیر صدای با حیاط ی رفته رو رنگ آهنی در

 صدای با سرش پشت و چرخید زده زنگ لوالی روی بر کنان
  زماتی که ای خانه در به کرد سعی. شد بسته تقی

  

 که ای مذبوحانه تالش نکند، نگاه بود پدرش و نادر به علقمت 
 . ماند می نتیجه بی همیشه

 آرامش ای جرعه دلش فشرد هم روی بر محکم را هایش پلک
  فراموش به را یش ها دغدغه که دنجی کنج خواست، می
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 به بلند های قدم وبا کرد باز را چشمانش بعد ای لحظه. بسپارد
 کرد، ایستادن به وادار را او عجیبی سح ناگهان اما.افتاد راه
 ی خانه رنگ آبی در روی بر ونگاهش چرخید پا ی پاشنه روی
 . ماند ثابت فروغ خاله

 لیلی انتظار در که مجنونی همانند شد، خیره در به و ایستاد
 در که بود نشده تمام هایش زدن نفس هنوز.  باشد اش
 بیرون حال یدهپر رخی و رنگ با وگلی شد باز آرامی به حیاط
 . آمد

 ********** 

  

  

 به البرز. حرکت بی و صامت. ایستاد دو هر احترام به زمان
 نشسته صبحگاهی پف به. بود شده خیره گلی مورب چشمان

 اش پیشانی روی بر سرگردان که مویی تکه و هایش پلک بر
 بودند بلد خدا ی همیشه که مردمکهایی  به گلی و بود افتاده

 . کنند تبدیل حرکت بی ای مجسمه به را او تا
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 در و داشتند برنمی دیگر یک از چشم هم به خیره دو هر
 کرده سفر هایشان کودکی به خاطرات بال روی بر ذهنشان
 .  بودند

 گلی انتظار به فروغ خاله خانه در پشت البرز که روزهایی به
 شیطنت از پر آمدن بیرون محض به گلی ایستادو می

 بود قرص دلش و رفت می کنان لی لی کوچه سر تا کودکانه،
 . اوست با گام هم نفس مثل البرز که

  

 در سهراب شعر همانند کرد، فراموش را مادرش با مشاجره البرز
 قدمی واقعی لبخندی با و شد شناور اکنونش های لحظه
 : گفت وار، نوازش و نرم صدایی با آمد تر پیش

 !« کنی سالم رفت یادت بازم»

 . کرد سوال و کشید هم در تصنعی را هایشابرو سپس

  «؟!پریده روت و رنگ چرا ؟ خوبی» 

 و افتاد گذشته شب های کابوس و خوابی بی یاد به گلی
 می بدنش روی بر هرز پیچکی مثل که نادر گرد هرز دستهای
  از صدایی اما زد می فریاد واو چرخید
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 ! آمد نمی بر گلویش

 را چشمانش البرز صدای آهنگ ودرگیر رها را  هایش کابوس
 قصه لوس دخترهای مثل آمد نمی بدش.کرد، باریک قدری
  و غش به را خودش آبکی های

  

 ولو دلبر ـل*بغـ در اتفاقی خیلی خیلی هم بعد و بزند ضعف
 . شود

 که آن از پیش اما خواست می هم دیگر چیزهای خیلی دلش
 رس خیر کند، سالم که آن شود،بی غرق آبکی های قصه در

 :  داد جواب

 .. «خوبم» 

 . بود کافی جمله یک همین البرز دل رفتن ضعف برای

 . شناخت می خوب را سر خیر و جواب به حاضر گلی این

  گفت؛ ، داد قورت دم رادر اش نیمه و نصف خنده

  «برسونمت بیا میشم رد گلفروشی کنار از» 
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 بود، که چه هر اما! خواهشی نه و بود دستوری نه جمله
 ی وسوسه برابر در نتوانست گلی که داشت همراه به وییجاد
 خانومانه اما راه به سر و مطیع و کند مقاومت بودن البرز کنار
 : داد جواب باال به رو ای چانه با و

  

 البرزبه.« رسم می تر زود خیلی جوری ین!  کنید می لطف»
 حال و حس بی و پریده رنگ لبهای از که کوچکی های بخار
 می می دلش چقدر و بود شده خیره آمد می ونبیر گلی

 دست با را کوچک ابرهای آن و برد می پیش دست خواست
 جایی و کرد خم سر. سپس فشرد، هم بر را لبهایش گرفت می

 : گفت ، گلی صورت حوالی

  «بریم بیفت راه. نزن حرف قلم لفظ ، جوجه» 

  رزالب از تر زود و آورد در بال ذوق از اینکه ترس از گلی

 راه به البرز با وهمگام همراه کند، پرواز او اتومبیل سوی به
 داشته گفتن برای البرزحرفی شاید اینکه امید به افتاد
 همیشه برای را حسین شود باعث که ای نشونه یا حرفی.باشد
 . بزند خط ذهنش در
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 *** 

  آهن راه میدان گلی

 که برزال کننده وسوسه عطر از داشت تازگی چیز همه برایش
 وجبی چند در حضور تا بود چسبیده اتومبیلش پنجره و در به

 . شود پاچه دست قدری تا بود شده سبب اوکه

 باال کولش سر از که است البرزی همان این انگار نه که انگار
 گوش هایش قصه به و نشست می پاهایش روی و رفت می
 .. داد می

 تا کرد می دگیرانن تأنی با و شمرد غنیمت را فرصت هم البرز
 ی گوشه از سپس ، شود دار کش قدری کوتاه  حضور این

 : پرسید مقدمه بی و کرد نگاه گلی به چشم

  

 فروغ خاله و جون فلور تا کردیم می پیدا راهی یه کاش ای» 
 کینه و شده تر طوالنی قهرشون بار این بدیم، آشتی باهم

 ... «تر عمیق هم هاشون
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 عطر از پر مشامش وپود تار متما تا کشید عمیقی نفس گلی
 : داد جواب نرم و زد لبخندی ، شود البرز

 حاضر و شدن خرشیطون سوار خواهر تا دو هر ، متاسفانه» 
 آتیش شدن هم بنفشه و آیدا وسط این.بیان کوتاه نیستن

 باجناقها.  بشه قرار بر صفا و صلح تا گذارن نمی و معرکه بیار
 پنهونی و وپس نهست وصل شون قدیمی دوستی به هم
 . «ندارن کاری خواهر تا دو این شر و خیر به و خوشن باهم

 راهی یه حتما. بگذاریم دست روی دست نمیشه خب» 
  «؟!هست

  

 جفت دو. دهد جواب آنکه از پیش و داد تکان سر گلی
 قدری البرز... وقفه بی و هم سر پست. رسید راه از ای عطسه

  . کرد باز را داشبرد در و شد خم

 .«  بردار کاغذی دستمال باشه عافیت» 

 دستمال جعبه آوردن بیرون محض به و کرد تشکر گلی
 یک مثل رنگ نارنجی زنانه چرمی دستکش جفت یک کاغذی
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 های ریشه و رگ از پر اش زنانه حس. رفت فرو قلبش بر تیر
 . خاست بر ، حسادت

 متعلق ها کش دست این تا کند مجاب را خودش که این برای
 نارنجی رنگ از آیدا.داشت کننده قانع دلیل دو است سحر به

 چرم های دستکش این خرید پول گذشته آن از و بود بیراز
 . نداشت را الکچری

  

 کاغذی دستمال با را آن نم و شد آب غرق دم در مردمکهایش
 نگاه البرز به که آن بی و بست آهسته را داشبرد در. برداشت

 : گفت تلخ کند،

 البرز.« میشم پیاده دار نگه کنارها گوشه ینهم لطفا» 
 . کرد نگاهش چشم ی ازگوشه گلی لحن تغییر از متعجب

 !« نرسیدیم که هنوز» 

 که شادی و عاشقانه احتماال لحظات از بود پر ذهنش گلی
 چنان کامش و بود کرده تجربه اتومبیل این در البرز سحرکنار

 . کرد تلخ هم را جمالتش که شد تلخ

 .« ببین تو با و من هام همسایه خوام نمی» 
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 بود بسته خنجر جمالتش به هم او دیگر حاال.  آشفت بر البرز
 . گذاشت می جا بر کاری وزخم برید می پرده بی که

  

 آقاست حسین خواستگارت همون ها، همسایه از منظورت» 
! «بود گفته چیزهایی یه الی عمه ؟ داره فروشی بستنی که
 . بود شدن خفه الح در عنقریب گلی

 مهندس آقای گلفروشی بر و دور های همسایه تمام منظورم» 
 دم در البرز.« بشم پیاده خوام می دار نگه هم  حاال...تهرانی
 نگاه گلی به که آن بی و شد متوقف خیابان کنار و زد راهنما
 : گفت ، وکوبنده خشک کند

 ... «سالمت به» 

 می خود همراه را بد اساحس که منفی افکار از پر و گیج گلی
 رو پیاده رابه خودش و شد پیاده لبی زیر تشکری با آفرید
 گم داشتند می بر قدم شتاب پر که رهگذرانی میان و سپرد
 . شد

 ********** 
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 به محکم که ای پرنده مثل. نداشت هوشیاری نای و بود گیج
 .  کند می برخورد بتونی دیوار یک

 درناکجاآباد برهمش و درهم افکار ماا ، بود زمین روی پاهایش
 بود کرده کسی شبهای خرج را اش آبی روزهای. کرد می سیر
 کشید می زمین روی بر را پاهایش. دید نمی حتی اورا که

 دنیاوآدمهای ازچشم دور به و برساند گلهایش رابه تاخودش
 . کند گریه سیر دل یک رنگارنگش

  از پر که گلی سبد و حسین بادیدن و بود گیج گلی

 رسید می متر یک به آن ارتفاع و بود آتشین قرمز رزهای
 سرگردانش نگاه درحالی رسید او به وقتی.  شد هم تر گیج
  در پایش زیر گل سبد و حسین بین

  

 نصیبش تبسمی بی سالمی جواب و کرد سالم ، بود گردش
 ! شد

 فروشی بستنی مغازه ی بسته ی کرکره از را سرگردانش نگاه
 ، بپرسد سوالی گل سبد مورد در که آن از پیش و شتبردا
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 ، بود کشیدن سیگار حال در تر سو آن که پسرکی به حسین
 . بیاید تا کرد اشاره

 پایش زیر را سیگار ته دادو تکان سر دم در ریغماسی پسرک
 که اش گرفته باصدای و رساند آنها به را خود سپس ، کرد له

 : گفت د،بو بدهکار آن به سرفه یک انگار

  «؟...شوقی گلی خانوم» 

 به خوشی بوی گلها این از افتاد تاپ تاپ به قلبش دلیل بی
 : داد تکان سر تایید عالمت به! رسید نمی مشام

 . «هستم خودم بله» 

  

 .  کرد اشاره گلها به پسرک

 تا بدید شناسایی کارت یه لطفا. شماست برای گلها این» 
 گلی خانوم دست به که شده تاکید اکیدا. بشه راحت خیالم
 .« برسونم شوقی

 چنین این که بود جامانده سیمان سطل در زبانش گویی
 ساقه گلهای دست پر با و شد خم.. بود شده سنگین و خشک
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 را آن شکل قلبی کارت روی بر ی نوشته تا زد پس را بلند
 . قدیمی عشق یک به تقدیم.»  بخواند

 .«  دادی من به را ات گیزند در  دوباره حضور فرصت که مرسی

 به ذهنش ناگاه و آمد باال حلقش تا خورد قل استرس و ترس
 دست پر با. شد کنده جا از دردم قلبش و کشید پر نادر سمت
 بود ایستاده منتظر که پسرک به رو و گرفت را شالش ی لبه

 : پرسید

  

  «؟..!.فرستاده کی رو گلها این آقا» 

 نگاه اطراف به مدام و داشت بسیار ی عجله رفتن برای پسرک
 باال ای شانه حوصلگی بی با و شد می آن و پا این و کرد می

 . انداخت

 ندارم گیرنده و فرستنده به کاری و هستم اسنپ من خانوم» 
 تحویل شهری باالی فروشی گل یه از.گیرم می رو پولم فقط و

 ما بدی نشون شناسایی کارت یه.  شما برای آوردم و گرفتم
 .« مرفتی
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  خوش جا ابروهایش بین اخمی نیمچه یک حاال که حسین
 به رو و برداشت گلی پریده رخ و رنگ از را نگاهش ، بود کرده

 : گفت آمرانه، و محکم پسرک

 . کنم می تایید رو خانوم این من.  سالمت به برو» 

 باال هنوز هاش کرکر که فروشی بستنی همین من ی مغازه
 پیش مشکلی اگه میدم بهت ور موبایلم شماره. نکشیدم

 .« بزن زنگ من به اومد

 پر های سبیل آن با حسین جبروت و جالل تاثیر تحت پسرک
 سری کوتاه طویلش، و عریض های شانه و لب پشت مردانه و

 . جنباند

.  بشناسم رو بد و خوب که دیدم آدم قدر این حجت، حرفت» 
 ... «نگهدار خدا

 را مضطربش نگاه. داشتن ایستادن تاب دیگر پاهایش گلی
 در. برگشت لبخندش و اخم بی ی چهره و حسین سمت به

 دانش مثل گلی! نبود خوانایی خط هیچ اش چهره خطوط
 داند می توضیح به ظف مو را خود  اما نکرده خطایی که آموزی

 : ،گفت مستاصل
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 کسی با ارتباطی هیچ من. نکن بد فکر درموردم خدا رو تو» 
 . «ندارم فرستاده مبرا رو گلها این که

  

 که من.  »گذاشت پیش قدمی متضاد احساس از پر حسین
 .« نخواستم توضیحی

 . بود تر بد تشر توپو و توبیخ و ناسزا صدتا از جمله این

 ثابت را آن خالف رفتارش اما خواهد نمی توضیبح گفت می
. امد باال چشمانش مرز تا جوشید بدش های حس! کرد می

 و نشست گلفروشی یسیمانی لبه برروی نایستاد از ناتوان
 بر را دستهایش باشد مانده جا خانه در پشت که ای بچه مثل
 بغض کردو پنهان آن میان را سرش و گذاشت هایش زانو روی

 . شد ریز سر چشمانش از هایش

 در مانده جا رنگ نارنجی های دستکش برای انست نمید
 رفته که نادر ضورح سیاه سایه یا کند می گریه البرز اتومبیل

  از یا شد می تر رنگ پر اش زندگی در رفته

  

 ! بود خوانده را ربط بی عاشقانه یاداشت آن که حسین خجالت
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  هایش نفس به نرم و آهسته گلی. شد تاب بی حسین

 که کرد شکر را خدا برگرداند سر اطراف به! بود شده متصل
. دنشدن بیدار زمستانی  خوش خواب از محل کسبه هنوز

 گلی: »  گفت آهسته و زد زانو گلی پای کتار احتیاط با سپس
 ....  «خانوم

 بر آهسته حسین. کرد می گریه همچنان ندادو جواب گلی
 زیر که گلی های گلبرگ نوازش مثل کشید دست او شال روی

 قورت را دهانش آب مانده ته. گیرد می قرار دست انگشتان
 : تر،گفت آهسته و داد

 . «ببینمت ، باال بیار و سرت... اخانوم خانوم» 

  

 و شفاوف لنز مثل را آنها که اشک غرق چشمانی با گلی
 پس را اشکهایش دست پر با. سربرداشت بود کرده تر درشت

 : گفت ، بود منقطع هایش جمله که درحالی و زد

  «؟... نکنی بد فکر درموردم میشه» 

 نداشت ار  آنها کردن پاک اجازه که اشکهایی تاب بی حسین
 زود خیلی بشنود را او توضیح آنکه بی.شد شرمنده دم ،در
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 شرمندگی ، واقعی اما کوچک لبخندی با!  بود کرده قضاوتش
 از تانی با که رهگذارنی از را نگاهش سپس کرد پنهان را اش

 و برداشت ، بیاورند در ماجرا از سر تا شدند می رد کنارشان
  پچ پچ نرمی به اما مردانه

 : گفت شقانه،عا های

  کلید لطفا.!. کنن می نگاهمون جوری بد دختر» 

  مغازه کلید امروز ر.. باال بدم رو کرکره بده رو گلفروشی

  

 هم هوا به سر رحیم.  در پشت موندم و بیارم رفت رویادم
 ... «نیومده هنوز و مونده خواب

 با سنگکی نان که پیرنی بود نرسیده انتها به اش جمله هنوز
 ی ریز صدایی با و شد رد کنارشان از بود گرفت درشچا پر

 : گفت

   «؟..!.میاره در رو زنش اشک صبح اول آدم مرد، نبینی خیر» 

 سرو با حسین و برخاستند آنی به و شدند معذب دو هر
 نگاه توان دیگر حاال.گرفت فاصله گلی از افتاده فرو چشمی
 موقعیت از رفرا برای گلی. نداشتتند هم ا ر دیگر یک به کردن
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 به را سرش و کرد ک پا را اشکهایش دست پر با آمده پیش
 تاکسی از سراسیمه که دید را رحیم و برگرداند خیابان سمت
 . دوید می آنها سمت به و شد پیاده

  

  تازه این که این از غافل کرد زباله سطل راهی را گل سبد گلی
 . است هایش کابوس شروع

 ********** 

  

 حضور با شد شروع رز گل سبد کابوس با گلی یبرا که روزی
 ! کرد پیدا ادامه همچنان اتوبوس در نادر ناگهانی

 قسمت در اتوبوس سوی آن را نادر زده بهت و ناباور گلی
 سوزی روغن به که ماشینی همچون قلبش و دید می مردانه
 . کرد می ِپت ِپت و تپید می ترس از باشد افتاده

 اما  نداشت، اعتقاد آدمیان میان در جن حضور به گاه هیچ
  وو دراز  مرد انبوهی میان را آنها از یکی چشم به حاال
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 سقف از آویزان ی میله به دستش که حالی در  دید می کوتاه
 نمی بر او از چشم ای کننده مشمئز لبخند با و بود متصل
 فکری از ناتوان او کردو فلج دم در را افکارش ترس. داشت
 در را انگشتانش و کرد مشت را دستش یک یمنطق و مستمر

 را کیفش ی دسته دیگرش دست با و برد فرو دستش کف
 و برخاست آنی به ها گرفته برق همانند سپس.  گرفت محکم

 تلو گاهی و بود مشکل برایش ایستادن که ای فربه خانوم به
 : کرد اشاره خورد می تلو

 .  «بنشیند جا این بفرمایید خانوم» 

. جنباند سری خواسته خدا از و داد اش فربه هیکل به تابی زن
 تمام و نشست گلی جای سر نیمه و نصف تشکری با آنگاه

  اتوبوس ی رفته در زهوار صندلی روی بر را هایش خستگی
 . کرد هوار واحد شرکت

  

 دستش بود شده سیمان گونی سنگینی به که پاهایی با گلی
 . ایستاد رناد به پشت و بند پنجره ی لبه به را
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 ، داشت نامحسوس لرزشی که دستی با کردو سرخم سپس
 با و آورد بیرون کیفش های پرت و خرت میان از را موبایلش

 خراب فقط.  آمد بر نهادش از آه شارژ درصد بیست دیدن
! شد جور هم آن بساط که داشت کم را موبایلش باتری شدن

 استقبال با و گرفت تماس مادرش با آویزان ای لوچه و لب با
 ! شد مواجه او نظیر بی

 خجالت بلکه بنداز ساعتت به نگاه یه! دختر نمیری الهی» 
 گوری کدوم هست معلوم اصال! شد هشت ساعت! کشیدی
 ؟! بیای تر زود امشب نبود قرار مگه سرت خیر ؟!هستی
 بس از آورد در رو بنفشه و من چار و چشم سیامک خواهر
 . «گرفت رو تو سراغ

  

 می انتها به شدو می آب شمع مثل که بود شارژی سدلواپ
 دریا ته که غواصی همچون و داد قورت را دهانش آب. رسید
 : گفت وقفه، بی و تند باشد قائل احترام نفسش هر برای

 مجبور و نکردم پیدا اسنپ خدا به. راهم تو من مامان سالم» 
 اربودقر .  بود اشغال زدم زنگ بنفشه به.  بیام اتوبوس با شدم

 ولی بفرسته برام رو شوهرش مادر جدید ی خونه لوکشین
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 و بگذاریم قرار جا یه بگی بابا به میشه مامان.  نشد خبری
  «دنبالم؟ بیاد

 مجبور که میزد حرف وار پچ پچ و آهسته چنان خانوم فروغ
 . بچپاند گوش داخل را اش اشاره انگشت تا شد

 خونه گذاشت رو من بابات! ها نشی نگران میگم چیزی یه» 
 کالس از تا امیرعلی دنبال رفت هم خودش و سیامک مادر ی

 . کنه می تصادف راه تو ولی ، بیارتش زبان

  

 شه می سپر به سپر ماشین یه با و شده پرت حواسش گویا
 . «بکشه کروکی و بیاد پلیس تا منتظر حاال و

 دستی مستاصل. ماند جا ـینه*سـ در گوله گوله هایش نفس
 .  کشید اش یشانیپ به

  «؟...خوبه بابا حال بگو راست روخدا تو. شدم نگران مامان» 

.  بیاد پلیس تا منتظر فقط.  نباش نگران که گفتم... بابا آره» 
 از بیشتر تا بیا تر زود هم تو. امیرعلی دنبال رفت هم سیامک

 بفرسته برات رو لوکشین میگم بنفشه به. نرفته آبرومون این
 شنید می درمیان یکی که جمالتی میان.« حافظخدا فعال. 
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 ایستاده که مسافرنی تمام و زد ترمز برروی ناگاه  به اتوبوس
 افتاده جانش به زلزله که درختی ی های شاخه مثل بودند
 ولی. افتاد فربه زن روی بر گلی و شدند خم سو یک به باشد
 سمت به سپس. کرد خواهی معذرت و برخاست فرز ترو

 . ندید مردانه ازدحام میان را نادر اما چرخاندسر  مردانه

 که همین اما ، شود جمع خیالش بلکه تا کشید سرک قدری
 روی پشیمان کرد، جلب خودش به را جوانکی مشتاق نگاه

 :  کرد فکر خود با برگرداند

 که را مردان ازدحام دست با و آمد می نفر یک کاش ای» 
 می او تا زد می پس بودند، ایستاده دیگر یک پشت به پشت

 کوتاه دیلینگ صدای با. «ببیند را ها صندلی تک تک توانست
 دیدن با و آورد باال چشمانش امتداد تا را آن موبایلش
 اینکه محض به بود فرستاده برایش بنفشه که لوکشینی
 فیس صدای با درآن و رسید بعدی ایستگاه به اتوبوس
  که حالی در شد باز کشدار فیسی

  

 در به را خود کرد می باز راه مسافران میان از یسخت  به
 . شد پیاده و رساند اتوبوس
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 خلوت  ترش، و تنگ های کوچه میان که بود باری  دومین این
 و سیلون داشتند راه هم به هزارتو داالنی مثل که آشنا نا و

 هیچ که وتاریک تنگ های کوچه این از.  شد می اسیر ویلون
 و بلند قدمهایی با. بود بیزار شد، نمی دهدی آن در ای جنبده

 سرش پشت به دلهره با هرزگاهی و داشت می بر گام پرشتاب
 سرش پشت نادر مبادا تا انداخت می گذرا و کوتاه نگاهی
 قواره بی ی کوچه این انتهای که بود این به خوش دل و باشد
 دلخوشی اما. دارد قرار سیامک شوهر مادر ی خانه  دراز روده ی
  مثل دستی و نکشید طولی چندان ایشه

  

 به را او حرکت یک با و زد چنگ بازویش به چنگک
 ی قفسه در دردی که محکم آنچنان ، چسباند دیوارسیمانی

  بود منگ و گیج هرچند ، خورد تاب اش ـینه*سـ

 ، م د در و شنید می وضوح به را قلبش تاپ تاپ صدای ولی
 نشست دهانش یرو بر چسب مثل مردانه و قوی دستی

 را دستش دو هر مچ دیگر دستی و دوخت بهم را ولبهایش
 . کرد خود اسیر محکم
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  هایش نفس و تر بزرگ وحشت از هایش مرددمک

 و نادر سیاه چشمان دیدن با و بود شده منقطع و بریده بریده
 همان آمد، می فرود صورتش موازت به که او گرم نفسهای
 پیش را مجسم یطانش او حاال. رفت هم نفسش نیمچه
 . دید می رویش

 ********** 

  

  

 به آدمهایش تمام با دنیا که انگار.  رفت فنا بر هایش نفس
 چشمان و بود مانده گلی فقط. بودند شده ناپدید باره یک
 های پنجه میان که داشت را گنجشکی روز و حال!... نادر سیاه
 و ماندهدر  قدر همان. باشد شده گرفتار گرسنه ای گربه تیز

 . ناتوان

  خودش ترس از و نداشت تعریفی چندان هم قلبش روز و حال
 نداشت قرار و آرام دمی و کوبید می ـینه*سـ قفسه به مدام را
 .  بود کرده صلب او از مستمررا فکری توان که آنچنان و
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 نادربود هیکل سنگینی داد می آزارش همه از بیش که چه آن
 نفس وهرم بود بیدهچس بدنش به سمج چسبی مثل که

 . بود آمیخته در تلخ عطری ی رایحه با که هایش

  

 بدهد موقعیتش در تغییری در یا بخورد تکان که آن بی نادر
 وحشت چشمان از را نگاهش زد می نفس نفس که درحالی

 که ریزی صدای وبا برد فرو او گوش بیخ وسر برداشت گلی زده
 : گفت زد، می  دامن را ترس

 وقتهایی اون ، ها ندیم قدیم اون خوشگل، بچه اون یادمه» 
 خیلی بود، شده سبز نگی بگی همچین لبش پشت هنوز که

 سپر ـینه*سـ برات محل و کوچه توی و خواست می رو خاطرت
 هنوز کنی می فکر.  خورد می کتک و زد می کتک.  کرد می
 با هولش و حال تمام یا و بخواد رو تو قدر همون هم

  «؟!....سحره

. آمد می باال و شد می جدا هایش ریه از قطره قطره کسیژنا
 دم در نادر که ای مذبوحانه تالش ، بخورد تکان تا کرد سعی

  کرد منگه او به را خود آنچنان و خفه نطفه در
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 بسته دهان از نامفهوم آوایی فقط و نداشت جنبیدن نای که
 .  رسید می گوش به اش

  نفسهای و شد خم او صورت سمت به بار این نادر

 : گفت آشکار، حرصی با و نشست گلی صورت روی بر معطرش

 چی ببین کن باز خوب رو هات گوش خوشگل، قاصدک» 
 آقا شده سحر لطف به حاال که  ، خوشگل بچه اون به.  میگم
 سر فرم بد وگرنه برداره من دم روی از رو پاش بگو ، ما رییس

 بکنم رو کارم اربگذ شرکت توی بگو بهش. شم می هوار تو
 نگذاره، چرخم الی چوب انتقام هوای به و نده گیر بهم ،ومدام

 خدایی اگه بگو بهش. شم می هوار تو سر باشه این غیر
 اخراج که کنه کاری ویه بزنه رو من آب زیر سحر پیش ناکرده
  سر باز بشم،

  بگو! نرفته یادت که گردو باغ بگو بهش. شم می هوار تو

  

 رو چی همه پی و میره آخرش تا و زنه نمی مفت حرف نادر
 .«  مالیده تنش به هم
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 : داد ادامه و کشید عمیقی نفس ترسناکی سکوتی از بعد نادر

 براش بری و بدم نشونت امشب رو اش گوشه یه خوای می» 
   «؟! کنی تعریف

  دو دو کوچه روشن و تاریک در وحشت شدت از مردمکهایش
 می صورتش روی بر که یملتهب  و گرم نفسهای و زد می

 روح شدن جدا تا دزدید، می رحمانه بی را نفسهایش نشست
 .  داشت فاصله دمی فقط بدن از

 حضور ناگهان اما کند خوانی رجز بازهم تا کرد باز دهان نادر
 گلی از قدری آگاه ناخود ، کرد پرت را حواسش ولگردی سگ

 و صحی این در و چرخید دیگر سمت به سرش و گرفت فاصله
  یک درنگ بی گلی بیص

  

 با نادر. کوبید نادر مردانگی به محکم را آن و آورد باال را پایش
 در و کرد رها را گلی دستهای دم در درد پر اما خفه ای ناله
 به پیچد می خود به درد شدت از که ماری همچون که حالی
 بی: » گفت لب زیر و شد خم زانو روی بر رکوع حالت
 ....!  «شرف
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 دوید می نفس یک ، کند نگاهی سرش پشت به آنکه بی یگل
 گام به گام که شنید می نادر را قدمهایش تاپ تاپ صدای و

 . شد می تر دور

 ********** 

  

  آهن راه میدان گلی

  

 زنده آنها! ندارند جان ها رایحه گویند می که است دروغ
 آگاهت ناخود در و شوی متوجه که آن بی آیندو ومی هستند

 . نشیند یم 

 می جان بدت و خوب خاطراتت به و هستند زنده ها رایحه
 از بعد نادر تلخ عطر که کردم باور وقتی را این من. دهند

 مثل...  هیچ که دستانم مچ به ساعت چهار و بیست گذشت
 این عالج هم حمام حتی و چسبیده وجودم تمام به چسب
 ! نشد مانند سمج مزخرف بوی

 درون که بکنم والصواتش انکر صدای لحا به هم فکری باید
 ! است کرده پر را سرم حجم تمام و رود می لی لی هایم گوش
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 نفس بود گرفته را گریبانش که استیصالی از کالفه گلی
 خاطراتش دفتر روی بر را کار خود آنگاه. کشید عمیقی
 وبر برداشت هایش شانه روی از را حوله حوصله بی ، گذاشت

 کرد پهن برهمش و درهم و ژولیده و خیس موهای روی
 پس چپش مچ روی از را رنگ نارنجی بند مچ آهسته سپس.
 اش مچ دور به طوقی مثل که رنگ کبود موازی خط دو به و زد
 نوشته که آب پر چشمانی با و شد خیره بود کرده خوش جا

 . کرد نوشتن به شروع بود، کرده لغزان را هایش

 را دلت بند که هایی همان زا. کشید نشان و خط برایم نادر
 تا کرد ردیف برایم.... ! بگو بهش طومار یک نادر.  کند می پاره
 سالها البرز که داند نمی ابلیس این و برسانم البرز گوش به

 خط یک است من با مرتبط که هرچه و من اسم روی بر پیش
 پرتابم بیرون به هایش داشتن دوست دایره از و کشیده قرمز
  . است کرده

  

 است ممکن نادرکه شوم و سیاه سایه و ام مانده من حاال
 دلم بماند، خودمان بین. شود هوار سرم بر هرلحظه و هرکجا
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 می سپر ـینه*سـ که هایی همان از خواهد می بادیگارد بک
 . است مواظبت چشمی چهار و کند

 مناسبی ی گزینه اصال که نده پیشنهاد را محمود بابا لطفا
 مریم سرراه مزاحمی که برساند گوشش به دبا اگر. نیست
 می سرریز و آید می جوش به غیرتش گرفته قرار اش گلی
 حذف رسد می ذهنش به که ای گزینه اولین آنگاه شود

 التماس آن وجب به وجب برای که گلفروشی. است گلفروشی
 . داد رضایت تا رفتم اش صدقه قربان و کردم

 دارد خوبی هیکل و قد هک چند هر. نده پشنهاد هم را حسین
 خواهد نمی ،دلم نیست صنمی ما بین فعال که جایی آن از اما
  شود باز هایم خصوصی به پایش فعال

  

 . شود می منتهی البرز راز به سرش یک که  هایی خصوصی

 وهزار دارد سر یک بنفشه  های اطوار ادا این با هم سیامک
 . ندارد رشروزگا آشفته زن خواهر برای جایی دیگر و سودا
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 خاطر به که ،بلوایی سال چندین گذشت از بعد هنوز کن باور
 بر سیامک و بنفشه یواشکی دوستی ، عاشقی و عشق ماجرای

 .  دارم خاطر به جزییات تمام با را بود شد پا

 کاسه و گشت می بر کاشان از زودتر چه هر الی عمه کاش ای
 به ،حتی بماند خودمان بین. گرفت می من دست از را چکنم
 آن با کشد می سیگار فرت و فرت که ریغماسی داوود آقا

 پادشاه عهد های دودی ماشین شبیه که اش لکنتی وانت
 .  هستم راضی هم است وزوزک

  

  و دور وجب به وجب مراقب چشمی چهار بایست می حاال

 ویا شود سبز روبرویم سمی قارچ مثل نادر مبادا تا باشم برم
 عقده تمام انتقام بیفتدو دامنم روی رب آسمان از تاالپی
 . بگیرد من از را هایش

  کشید عمیقی آه رسیده که خاطراتش اینجای به گلی

 : کرد نجوا لب زیر و گذاشت هم روی بر را هایش ،پلک

 هنوز گلی دعای «کن خیر به ختم  رو ماجرا این خودت خدایا» 
 دیگر دعای چند کاری محکم برای خواست می و بود راه نیمه
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 ناله که اتاق قیژدر قیژ صدای با اما ، کند اضافه آن به هم
 چشم به تا شد ،سبب چرخید می آهنی ی پاشنه روی بر کنان
 دیدن وبا کند رها را دعایش و باز را هایش پلک زدنی هم بر

  بر ای وچهره فروغ مامان

  

 ی دلهره ، بود ایستاده در چوب چهار در که  اش افروخته
 . شد سرازیر شدل به غریبی

 های مجله روی بر را آن و بست را خاطراتش دفترش هراس به
 می بر جا از که حالی در و گذاشت میزش روی شده تلنبار

 :  پرسید خواست

  «؟ ..!.مامان خوبی! ؟.... شده چی» 

 بی خودش برای راکه در و آمد تر پیش قدمی خانوم فروغ
 که درحالی و بست سرش پشت را خورد می تاب هدف

 : ،گفت داد  می تاب هوا در کالفگی عالمت به را دستش

 ... «اینجا میان دارن مهتاب و بنفشه» 

 کرد می نجوا سرش در اش ششم حس اما. بود شده گیج
 . است خوابیده آشوب یک ساده ی جمله این پسله و ،پس
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  «؟...خوبه بنفشه حال. شده چی ببینم بگو خدا تورو مامان» 

 حلوامون و کنه می مرگ دق رو بابات و من رآخ دختر این» 
 و گزید لب گلی.« کن نگاه و بشین نه میگی.  خوره می رو
 : داد ادامه خانوم فروغ گفت ازجانی دور

 انگاری میشه دعواشون بنفشه و سیامک بازهم امروز گویا» 
 گذارمت می میگه بنفشه به سیامک و کنه می پیدا بیخ کار

 چقدر. میدم طالق درخواست زایمانت از بعد و بابات ی خونه
  بره مثل پسر این دختر گفتم بهش

 مثل یکی آرزوشون همه نپچ، پاش پرو به اینقدر. اس
 درست گرگ ازش هات نادونی با باشه شوهرشون سیامک

 ... «نرفت که نرفت خرجش به! نکن

 حالی در و شد خارج اش ـینه*سـ از حسرتی پر آه سپس
 : گفت ، داد می تکان اطراف به کهدسر
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 یه المذهب.گشت می بر روستا از زودتر الی عمه کاش ای» 
 رفته وقتی از. نمیده آنتن کوفتی هیچ که رفته هم جایی

 .« بـرده باخودش هم رو من زندگی خوشی

 می نگاه را مادرش ماهی همچون باز نیمه دهانی با زده، حیرت
 : گفت زده، شتاب بعد ای ثانیه و کرد

 ... «زنم می حرف یامکس من خب» 

 بابات ، دیشب تصادف بنده سر... نکرده الزم!  جالفتا چه» 
.  بشه کاری صاف ، خان ایرج تعمیرگاه بـرده رو ماشینش

 بهتر بزنه حرف باهاش تر تابزرگ دو.  راهه تو و زدم زنگ بهش
 سینمایی پارکی، ببر رو مهتاب و علی امیر هم تو. میده جواب

 راحت بتونیم ما و نباشن بال و دست تو که جایی یه خالصه ،
 بیاد ن شیطو خر از رو سیامک و بخواد خدا بلکه.  بزنیم حرف
 . « پایین

  

 . شد معترض و آمد جوش به مغزش

 نیم و شش ساعت رو بچه تا دو این سرما این توی مامان،» 
  «؟..!.ببرم کجا ظهر از بعد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 920 

 پا پاشنه ویر و داد تاب درهوا را دستهایش خانوم، فروغ
 رفتن بیرون از دادوپیش دامنش پر به هم وتابی چرخید
 : ،گفت

 نشون کارتون دوتا که جایی یه سینما ببرشون دونم نمی» 
 .« بشه گرم شون سر و بدن

 ، نداد مجالی خانوم فروغ اما کند، اعتراض بازهم تا گرد باز لب
 : ،گفت درهم های اخم وبا برگشت او سمت به

 ؟..!.شده مرگت چه بگو من، با کردن دو به یکی یجا به اصال» 
 نداشتی رو به رنگ سیامک مادر خونه اومدی وقتی دیشب

 !...« نرفتی گلفروشی که هم امروز ؟!...

  

 که هایی همان از. نشاند ابرویش دو بین تصنعی اخم
 : داد جواب افراشته گردنی با کندو می پنهان را اضطراب

 . کنم تنبلی یکم خواست می دلم امروز...نشده چیزی» 

   «؟...داره ایرادی

 . انداخت باال سری کردو نگاه چشمانش به ناباور خانوم فروغ
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 روز در اگه اما. نداره ایرادی باشه، روز یه برای اگه تنبلی!  نه» 
 ایراد موهات برای بیرون بیای شور گربه و حموم بری بار سه
 ... «داره یرادا باشه وسط این ای نگفته حرف اگه. داره

 زنگ صدای  اما.شود خم قدری سرش تا شد سبب شرمندگی
 .  رسید دادش به خانه آیفون

  

 صدایی با رفت می آیفون سمت به که حالی در خانوم فروغ
 زد می گاز پوست با را زردی سیب که علی امیر به رو بلند

 : ،گفت

 .  نوشتی که رو هات مشق. برم قربونت جان علی امیر» 

 هم ساندویج یه و سینما برو گلی آبجی با شو آماده جلدی
 .« بخور

 گلی و آمیخت در علی امیر شادی هیاهوی با هایش دلشوره
 دستش در پالکاردی توانست می کاش ای کرد می فکر خود با

 : بگوید اطرافش آدمهای تمام به و بگیرد

 .« نشوید مزاحم لطفا. است تعطیل ثانوی اطالع تا» 

 ********** 
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  صالح زاده امام ، تجریش میدان گلی،

 دلهره و ناامنی حس ، ناخوانده مهمان دو دلش کنج چند هر
  ،اما بودند کرده خوش جا خودمانی خیلی

 .  بود آنی صالح زاده امام به ها بچه بردن برای تصمیش

 را دلشان که ومهتاب علی امیر مزاق به چندان که تصمیمی
 بازار دیدن با اما نیامد خوش ، ودندب زده صابون سینما برای

 غیره و بهداشتی های هوله هله خریدن و تجریش قدیمی
! شود باز گوش بنا تا دویشان هر تانیش شد سبب بهداشتی

 دیگر دست با و بود گلی دست در دستشان یک که حالی در و
 خوراکی دنبال به چشمانشان زدند، می راسق هایشان لواشک
 . چرخید می دیگر رنگانگ های

  

 می دلش و زد می پر مکان این صاحب سوی به گلی دل اما
 گل های چادر آن از یکی الی  را خودش تر زود چه هر خواست

 ریز های سوراخ گاهی که چادرهایی پیچید، می زاده امام گلی
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 می ترواش آن از دعا اجابت عطر اما داشتند، هم درشتی و
 .  شد

 کرد می دعا.. کرد می ادع سیر دل یک و نشست می وقت آن
 سایه کردتا می دعا.  شود تمام هایش دلهره تر زود چه هر تا

 .... دیگر دعاهای خیلی و شود محو ابد ای ب نادر شوم و سیاه

  کوچه یک از عبور آنهاتنها شدن محقق برای که آرزوهایی
 سمنو دیگ دیدن با امیرعلی ناگهان اما. داشت فاصله قدیمی
 : گفت و ایستاد

 ...« بخر سمنو رم دا دوست خیلی سمنو من ، آبجی» 

  

  هندی پنفک و داشت این غیر نظری مهتاب اما

 . داد می ترجیح را بود تلبارشده هم روی بر که رنگارنگی

 پفک و ندارم دوست سیاهها آش اون از من گلی، خاله» 
 .« دارم دوست

 سیر دل یک بتواند دادن، رشوه بدون ، بود محال. نداشت چاره
 ' .  کند دعا
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 یا دو فاصله به شاید تر سو آن کمی بیص و حیص این در
 ها توجه تمام  خراشی گوش های عربده صدا ناگهان ، قدم سه
 . کرد جلب خود به را

 و پهن هایی سرشانه با داشت درشتی هیکلی که ی مرد
 در و کوبید رویش پیش مرد پیشانی به سر ،با فرفری موهایی

 به قیامتی ، لحظه در. کرد فوران بینوا مرد یپیشان  از خون دم
 مشتی و پیچیدند می هم به دو آن ، پیدا نا سرش آن شد پا
 .  شد می پرتاب هوا در که بود

  

 مرد حریف کس هیچ اما آمدند، کردنشان جدا برای نفری چند
 مدام ریزی صدای با میان این در زنی و شد نمی دار هیکل
 :  زد می فریاد

 .« برسید دادم به کشت رو برادرم ، اه مسلمون» 

  ای مهلکه از و بگیرد را ها بچه دست تا برگرداند سر گلی

 غیبت متوجه ناباوری کمال در که شود دور بود پاشده به که
 . آورد در گردش به هیاهو بین را نگاهش هراسان. شد مهتاب

 . بود شده گم مهتاب
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  ، تجریش میدان ، البرز

  

 ، کرد می غوغا کارش اتاق فضای در قهوه فنجان گیزان دل عطر
 برابری سحر انگیز سحر عطر به با تا نبود زیاد زورش آنقدر اما
 یک که فهمید وقتی را این البرز!  شود غالب آن بر و کند

 می جا هایش ریه درون را سحر الکچری عطر درمیان نفس
 .  داد

 بر قدری دارد،بر  سحر عطر از  را تمرکزش که این برای عاقبت
 را آن و کشید پیش را اش قهوه فنجان شد خم میز روی

 تلخ عطر از پر مشامش تمام تا برد باال اش بینی زیر تا دقیقا
 .  نوشید ای جرعه سپس. شود قهوه

 با که حالی در و سوار هم روی بر را اش کشیده پاهای سحر
 کنج ملس لبخندی با کرد می نگاه البرز نرم حرکات به ـذت*لـ

 : گفت لبش،
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 نگاه متوجه دونم نمی کردی، کوالک جلسه توی امروز» 
  «؟!...نه یا شدی پدرم تحسین

 را دندانهایش فقط که لبخندی.  صدا بی و مردانه. زد لبخندی
 . داد می نمایش

 . بود سختی مذاکره کنم اعتراف باید ، شکر رو خدا» 

  امضا رو داد قرار و شد تموم شرکت نفع به خدا لطف به ولی
 .  «کردند

 .  زد هوا در بشنکنی و آورد باال را دستش زده هیجان سحر

 دونی می! شد نمی این از بهتر ؟ تیپ خوش گی می چی» 
   «؟ میونه در یورو میلیون چند پای

 هیجان همچنان که نرم صدایی با و زد پس را اش قهوه سحر
 : داد ادامه ، شد می پیش و پس آن در

  

.  میدم رو تو پورسانت ، کنن واریز رو پول اینکه محض به» 
 که جایی یه برمت می هستی، من مهمون شام امشب ولی
 عذری و بهانه هیچ که نیستی پایه نگو. باشه پات زیر تهران

 .« پذیرم نمی رو
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 به شده باریک چشمانی با و نوشید را ش قهوه ی جرعه آخرین
.  کرد نگاه کرد، می خرجش ه را وبی راه که هایی لوندی و سحر
 رفتن رستوران پایه اما.  بود پایه پورسانت گرفتن برای خب
 !  نبود

 کرد روشن را آن برداشت را موبایلش. داد تکه اش صندلی به
 آهسته ی ضربه گلی عکس روی بر گالری، عکسهای میان از و
 با را گلی که عکسی. بنشیند روبرویش قد تمام تا زد ای

 او و داد می نشان رنگانگ گل صدها الی هب ال بزرگ لبخندی
  گروه از را آن

  لبخند روی بر نگاهش.  بود برداشته تلگرام خانوادگی

  

 طراوت پر های خنده این از توانست نمی. ماند ثابت گلی
 . بود بند هایش نفس به هیچ که دل گلیوصل.  بکشد دست

 . برگرداند میز روی به را وآن کرد خاموش را موبایل

 و خواهش هیچ که محکم نه یک برای را خودش پسس
 میز روی را ،آرنجش کرد آماده نباشد آن پشت اصراری
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 و کشید صورتش روی بر را راستش دست کف و گذاشت
 : گفت

 .  کنی دعوتم شام برای نیست نیازی. ممنونم» 

 .  «دادم انجام رو ام وظیفه و هستم شما منکارمند

 کند، خواهش و اصرار تا کرد ازب ودهان مرتب را جمالتش سحر
 سکوت عالمت به را دستش کف درنگ بی و شد مانع البرز اما
 : داد ادامه تیز و تند و برد باال او به رو

  

 لطفا پس شه نمی عوض نظرم دونی می شناسی، می رو من» 
 روانشناس دکتر یه بگو کنی اصرار و خواهش اینکه جای به

 .«  ؟ داری  سراغ حاذق

 کرد ،پنهان بود شنیده که قاطعی نه بابت را وریشدلخ سحر
 پرواز باال به رو که را حالتش خوش ابروهای تعجب با ،سپس
 . جنباند تایید عالمت به سری و داد تاب هم در بود کرده

 در البرز «؟..!.شده چیزی.  هست پدرم دوستان از یکی اره» 
 بلقا غیر چین هماننددیوار مرزی.  رفت فرو دفاعیش الک
 : داد ،جواب سرد لحنی و خیره باچشمانی سپس.  نفوذ
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  «؟..!.بدم توضیح تو به باید» 

 عذر زده شتاب و شد موردش بی کنجکاوی متوجه سحر
 .  کرد خواهی

  

 می هماهنگ باشه،. بود جایی بی سوال. خوام می معذرت» 
 .« میدم خبر بهت و کنم

 .  تانداخ ساعتش به نگاهی نیم و جنباند سری البرز

 و بست را تاپش لپ.  بودند گذشته هم هشت از ها عقربه
 ی صفحه روی بر گلی تصویر آمدن با اما ، کرد رفتن عزم

  خواهی عذر با و افتاد شیرینی سرازیری به دلش موبایل
  «؟..!. خوبی سالم: » گفت ، کرد وصل را  تماس کوتاهی

 هایی جمله.کرد پاره دم در را دلش بند گلی لرزان صدای
 و پرسی احوال نه داشت سالم نه که ای بریده بریده و منقطع

 .  بود تشویش از پر بغض پر

 بازار اآلن من ؟ کمکم بیای شه می ؟ کجایی تو البرز» 
 . «کردم گم رو مهتاب. تجریشم
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 ابروهایش طاق آگاه خود نا بود، شنیده که خیری سنگینی از
 خیره نگاه اما ندک سوال بیشتر خواست می.  افتاد هم روی بر
 : گفت  کوتاه، و شد مانع سحر کنجکاو و

 بفرست، لوکیشن برام. کنیم می پیداش نباش نگران باشه» 
 .« اونجام دیگه ربع یک تا

 از را اش مشکی پالتوی زده شتاب.  برخاست درنگ البرزبی
 و سحر های کنجکاوی به جوابش تنها و برداشت صندلی روی

 . بود این رنگانگش سواالت

 .« زنیم می حرف هم با بعدأ.  برم باید فعال من» 

 ********** 

  

  

 یک را خیابان طول تمام رهگذران کنجکاو نگاه به اعتنا بی
 فس رسید، تجریش قدیمی چه  بازار به هنگامی و دوید نفس
 ریتم روی بر قلبش تاپ تاپ با اش خسته های نفس فس

 پمپ مثل اش ـینه*سـ قفسه و بود شده هماهنگ یکنواختی
 .  شد می خالی و پر هوا از مدام باد
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 دمی سرد هوای حجم همه آن از هایش ریه نجات برای
 گامهایی با سپس. شوند زنده اش رفته فنا نفسهای تا ایستاد

 دو در که باریک داالنی. شد قدیمی بازار وارد زده شتاب بلند
  و داشت بزرگ و کوچک های مغازه سو

 . بود سرش باالی هم سقفی

 را نبود آن در دقتی هیچ که را اضطرابش از پر و سرسری نگاه
 را علی امیر و گلی اما چرخاند بازار در شناور هیاهوی میان
  اش بازوی روی بر دستی ناگهان و نیافت

  

 . چرخید پا پاشنه روی بر هراسان گلی صدای با و نشست

 کاش از خالی ، موربش چشم دو و پریده رنگ چهره چند هر
  نگران و مضطرب لرزان، گوی دو همانند ولی ، بود

 صدا بی علی امیر چشمان آسمان او جای به و زد می دو دو
 ! بارید می وقفه بی اما

 و حال آشفتگی. کرد کج گلی سمت به علی امیر از را نگاهش
 دور به نامرتب بودو نکرده رحم رنگش آبی شال به حتی روزش
  های چتری و خورده تاب گردنش
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  بود داده هول بیرون به را سرگردان

 به را او و گذاشت او بازوی بر دست گلی آشفتگی از پریشان
 گلی بپرسد سوالی آنکه از پیش و کشاند تری خلوت کنج

 ، باشد گشته باز جانش نیمه کالبد به جان که کسی همانند
  می تاب هوا در دستانش که حالی در

  

 : گفت زده، شتاب ، زیدلر می خش و خط با صدایش و خورد

 خدا به. بشم مزاحمت خواستم نمی خدا به ببخش البرز» 
 حواسم لحظه یه شد دعوا وقتی.  بود چشمم جلوی مهتاب
 و بابام به.  شده غیب مهتاب دیدم و برگردوندم سر شد پرت

 قرار. بفهمه چیزی نباید اس حامله بنفشه. نزدم حرفی سیامک
  عجب ، سینما بیارمشون بود

  دو خدا به ؟.!..بدم چی رو بنفشه جواب حاال.  کردم غلطی

 ... «نبود خدا به نبود ولی برگشتم و رفتم رو بازار تمام بار

 طاق را البرز طاقت اضطرابش از پر رفتار و گلی پراکنده جمالت
 دستانش بین ثانیه چند برای را گلی سرد دست دو هر و کرد
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 محکم ، کرد می نگاه هخیر  او چشمان به که حالی در و گرفت
 : گقت قاطع،

  

  «کنیم می پیداش!  باش آروم عزیزم،» 

 البرز گفتن عزیزم متوجه که بود درگیر ذهنش آنقدر گلی
 دیگر یک به ریسه همانند را اشکهایش که امیرعلی نشد

 و کرد پاک را صورتش خیسی دست پشت با بودند دوخته
 : گفت ، کرد می هق هق که همانطور

 دیروز معلمون. دزدیدن رو مهتاب.  دونم می من خان زالبر» 
 .« شده زیاد دزد بچه باشید، مواظب ها بچه گفت کالس تو

 خونسردی پشت را آن اما.  ریخت فرو و شد خالی دلش ته
 علی امیر کاله روی بر وار نوازش دستی و کرد پنهان اش

 : پرسید گلی به رو و کشید

 ، نداره قرار و آروم و یطونش مهتاب. رفتی زاده امام صحن» 
 . «داده ها گمشده قسمت وتحویل کرده پیداش یکی شاید

  

 . انداخت باال سری و داد راقورت دهانش آب سختی به گلی
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 نمی فکر کردم گمش فروشی سمنو مغازه کنار بازار توی من» 
 ... «باشه اونجا کنم

 سوییچ سپس ، جنباند سری بدهد جوابی آنکه بی البرز
 : گرفت گلی سمت به و آورد بیرون پالتو جیب از را نماشی

 نکردم پیدا پارک جای. برو علی امیر با و بگیر رو سوییچ» 
 یه روبروی قائم طبقاتی پارکینک از تر پایین شدم ومجبور
 بهت شد خبری.  کنم پارک رو ماشین فروشی بار خارو مغازه
  «؟ بود تنش لباسی چه مهتاب بگو فقط.  زنم می زنگ

 جواب و جنباند سری مستاصل منطقی تفکری از ناتوان گلی
 : داد

  

 .  سفید چکمه یه با بود تنش صورتی پالتوی و کاله یه» 

 نکرد تامل دیگر البرز.« داشت هم بزرگ منگوله یه کالهش
 . دوید باد وچون

 *** 

 تجریش میدان دنج های فرعی از یکی در را اش اتومبیل البرز
 رهگذرش تنها که کوری سوت و خلوت فرعی کرد، پارک
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 به شروع تازه که برفی سرگردان های دانه و بود باد هوهوی
 جا ابرها میان هم گاهی و بارید می گاهی و بود کرده باریدن

 . ماند می

 آنها دوی هر دهان وبه آمد سکوت مهتاب شدن پیدا از بعد
 شدن پیدا ی معجزه گفتند می کالمی اگر گویی. زد قفل چهل

  درمیان و شد می باطل دم در مهتاب

  

 علی امیر ساندویچ کاغذ خش خش صدای تنها شناور سکوت
 . شد می شنیده که بود او ملوچ و ملچ و

 بود گذاشته سر پشت که ملتهبی دقایق سنگینی بار زیر گلی
 ،همان باشد یافته نجات چاه دورن از که داشت را آدمی حس
 یک دقیقه چند هر زده شوکو داغون و درب ولورده، ،له قدر
 با که کرد می تماشا را ومهتاب گشت می بر عقب به بار

 و ـل*میـ با علی امیر و بود رفته عمیقی خواب به تر چشمانی
 لپ که حالی ودر زد می گاز همبرگرش ساندویچ به اشتها پر

 . نوشید می نوشابه جرعه یک هم گاهی بود کرده باد هایش
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 رو همبرگرت ، خوبه حالشون ها بچه ؟ هستی چی نگران» 
 ... «بخور

 و داد می مار زهر مزه دهانش و نبود خوب خودش حال
  گلویش در سنگ قلوه مثل چیزی کرد  می احساس

  

  دهانش آب دادن قورت به قادر حتی که مانده جا

 . نیست

 های کشیدن نشان و خط و گذشته شب عصبی فشار بعداز
 هیجانات از مملو چنان وجودش ،ظرف مهتاب گمشدن و نادر

 پشت سد تا داشت تلنگری به نیاز فقط که بود شده منفی
 روی بر شده تلنبار اشک چه هر بگذارد و شود باز را چشمانش

 . بریزد فرو هایش گونه

 خواهی عذر با خفگی حس از رهایی وبرای نماند دل دو خیلی
 سپس ، رفت بیرون و کرد باز را ماشین در آهسته کوتاهی

 بود آسمان به رو سرش که حالی در و ایستاد تر سو آن کمی
 لرزید، می که ای چانه با نشست می صورتش روی بر برف و
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 سرازیر چشمش ی گوشه از واشکهایش بست را هایش پلک
 .  شد می پنهان موهایش میان معوج و وکج

  

 قدمی دو در درست هم آن دید را البرز آورد پایین که را سرش
  آن زبان گلی که خیره گاهن همان با.اش

 با و کرد تر را اش قاچ قاچ و خشک لبهای. بود بلد راخوب
 : گفت ، داشت خش و خط صدایی

 هنوز کن باور. کنم می درست دردسر برات همیشه ، ببخش» 
 گیر شوهر و زن اون جای به مهتاب اگه. هستم شوک توی
 ریختم؟ می سرم به خاکی چه من افتاد می اهل نا آدم یه
  جواب من آورد، می در آباد کجا نا از سر کالنتری، جای به اگه

  «دادم؟ می چی رو بنفشه و سیامک

 بود دلواپسی آنها ی همه وپسله کهپس را هایش اگر گلی
 می غرق او در بیشتر گلی جمله هر با البرز و کرد می ردیف
  اش قدمی یک در و نیاورد تاب عاقبت.  شد
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  نوازش صدایی با و انداخت فاصله او های اگر بین و ایستاد
 :  وار،گفت

 .«  خوبه چی همه. باش آروم» 

 .  کرد اشاره اتومبیل داخل به ابرو چشم با سپس

. خوبه هم حالش خدا شکر و کردیم پیدا رو مهتاب! کن نگاه»
 بزنیم حرفی سیامک و بنفشه به بشیم مجبور اینکه بدون

 کرد کوتاهی تامل پسس.« بندازیم خطر به رو بنفشه وبارداری
 . داد تکان اطراف به را سرش

 بدونن رو شون بچه شدن گم ی ماجرا که حقشون خب ولی» 
 . کن تعریف براشون مناسب شرایط یه توی فردا.

 داره که رو جادو ورور اون زبون فرداجلوی تا بتونی اگه البته
 .« بگیری رو خوره می همبرگر

 آرام را هایش پلک. شد می البرز دیدن مانع آبش پر چشمان
  راهش سر را مزاحم های قطره تا گذاشت هم بر

  

 : پرسید دادو کش را لبهایش اش رمق بی ی لبخند با. بردارد
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  بینم می کوچه سر مغازه توی گاهی رو فلور خاله» 

 دور چشمم جلوی از باد مثل و گذاره می جواب بی رو ،سالمم
 ؟... چطوره حالش .ندیدم که وقت خیلی رو آیدا ولی میشه
 بند رو بالش و دست جایی یه تونستی شده تنگ براش دلم
   «؟ کنی

 ، بخش آرامش و شیرین.بردبود خلسه رابه البرز ، گلی صدای
 خواست نمی دلش و کرد می تجربه او کنار فقط که نابی حس
  کوتاه وار پچ پچ و آهسته.بدهد دست از را ای لحظه حتی
 :  داد جواب

 آهنی کفس با همچنان و پلکه می هم یداآ. خوبن همه» 
 ..  «گرده می کار دنبال

 . داد ادامه تاسف از پر سپس

  

  از دنیا یه ولی داریم فاصله باهم دیوار یه مضحکه، واقعا»

 .« خبریم بی هم

 سر جیبش داخل به را اش زده یخ دستهای. بود البرز با حق
 : گفت حواس،  بی و داد
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 می سحر وبه کردی می بازی  یپارت  کوچولو، یه کاش ای» 
 این.  کنه استخدام رو آیدا ، نادر مرتیکه اون جای به گفتی
 .« شد می راحت وخیالت بود خودت کنار جوری

 البرز ابروهای بعدکمان ای ثانیه و بست را دهانش راه تعجب
 . رفت تر باال پله دو صدایش و شد جفت هم در

  می کار سحر پدر شرکت توی من ، دونی می کجا از تو» 

  «؟! منه دست زیر نادر و کنم

  دانست نمی و بود زده گند. افتاد پایین تاالپی قلبش

  آنقدر شد، تر نزدیک کمی البرز. کند جمع را آن چگونه

  

 بند را گلی زبان اش خیره  نگاه کوچه وروشن تاریک در که
  نبود آن در نرمی دیگر که لحنی با بودو آورد

 .! کرد تکرار دوباره را ،سوالش

 کار من پیش هبل مرتیکه اون دونی می کجا از تو ، گلی» 
 دونم می چون. میگی دروغ دونم می که سحر نگو ؟!کنه می
 .« نیستید ارتباط در هم با
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 روی که مویی تکه آمده پیش شرایط از مستاصل و کالفه
 حالی در و برد فرو شالش داخل به را خورد می تاب صورتش

  پا پاشنه روی کرد می فرار لبرزا چشمان از که

 .  برود ماشین سمت به تا چرخید

 ساعت تا گفتم مامان به. شه می دیر داره ، برگردیم بهتر» 
 .  «هستیم خونه ده

  بر خود سمت به را واو گذاشت گلی بازوی بر دست البرز

 . ایستاد اش نفس هم دقیقا و گرداند

  

 می بر از که هینگا این معنی!  بده رو من  جواب گلی» 
 نادر نکنه کنی؟ می مخفی من از رو چی ، دختر ؟ چیه گردونی
 شب یاد به گلی «گی؟ نمی من به چیزی و کنه می اذیتت
 و آشفت بر.  بود کرده تجربه که ترسهایی. افتاد گذشته
 بدونی خوای می رو چی.   »رفت باالتر پرده چند هم او صدای
 می سبز جلو راه بی و راه و کنه می اذیتم آره ؟ مهندس آقای
 و چسبوند دیوار به رو من خلوت  کوچه یه توی دیشب. شه

 می هوار من سر وگرنه نگذاری دمش روی پا بگم بهت گفت
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 روبروی رو تو دوباره خواد نمی دلم چون نگفتم، بهت.  شه
 هیچ که بینی پیش قابل غیر آدم. بدم قرار روانی مردک این

 این که تو ، فهمم نمی فقط.  رهندا زشتش رفتار برای مرزی
  بیاد کردی قبول چرا شناسی، می رو مردک

  

 شکنجه دیدنش با روز هر و کنه کار ات ی سایه زیر درست
  «؟!.بشی

 کرده قرمز را بینی نوک و ها گوش که سرمایی سوز البرزدیگر
 می آهسته آهسته که برفی بارش وحتی کرد نمی حس را بود
 از ترسان.  شنید نمی هیچ و بود ور شعله دورن از و بارید
 فرو گلی گوش بیخ سر ، بپرسد خواست می که  سوالی جواب
 توضیح و اس کلمه یک فقط جوابش:  »پرسید آهسته، و برد
 .  خوام نمی هم

   «؟...یانه کرده اذیتت بگو فقط

 و انداخت باال سری درنگ بی. شد متوجه را او منظور ته تا
 : گفت لب زیر نچی
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 ـسی*جنـ روانی مردکیه این از. نگرانم ولی... نه قسم خدا به» 
 بگم بهت گفت  نکن، پیله بهش  خدا، رو تو. میاد بر کاری هر

  از برای چیزی و زنه نمی مفت حرف

  

 مزاحم بفهمه اگه شناسی می که رو بابام. نداره دادن دست
 خونه توی میشم مجبور و کنه می تخته رو گلفروشی در دارم،
 .« مبنشین

 ی روزها آن به بازهم اما.  برگشت اش آسوده های نفس البرز
 حساب باید.اش سنگینی تمام با ، بود شده پرتاب منحوس

 بار این بود محال و گذاشت می دستش کف را مردک این
 . بیاید کوتاه

 جمله گفتن برای مجالی اما دهد دلداری را گلی تا کرد باز لب
 درحالی و داد پایین را تومبیلا شیشه علی امیر و نکرد پیدا
 از خوشحال و داد می تاب دستانش میان را البرز موبایل که
 را آن روی بر شده حک انگلیسی کلمات تواند می که این

 : گفت بخواند،
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 اسمش  اس، خانوم یه.  خوره می زنگ موبایلتون خان، البرز» 
 ...« سحره

  

 پا پاشنه روی ،بر گرفت فاصله او از گلی ، شد معذب البرز
 صدای گشت، می بر ماشین داخل به که وهنگامی چرخید
 : گفت می که شنید می را سحر ظریف

 .  «شدم نگرانت ؟! رفتی کجا دفعه یه.عزیزم» 

 بخورد، را ساندویچش که آن بی گلی خانه، به برگشت راه در
 اش شده انگیخته بر احساسات مبادا تا زد  خواب به را خود
 . شود هویدا ، بود زنانه حسادت از ای ملغمه که

 آشتی سیامک و بنفشه.  گذشت خیر به چیز همه شب آن
 و گلی برای اما. گشتند بر شان خانه به مهتاب همراه و کردند
 . بود راه در ای تازه ماجرهای و البرز

 ********** 
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  آهن راه میدان البرز

 و خوابی بی از پر شبی. گذاشت سر پشت جهنمی شب
 سراغش به بیداری در بلکه ، خواب در نه که  هایی وسکاب

 اش، گلی  مریم طراوات به نادر که این تصور از. بود آمده
 . رفت می در هم جانش هیچ که نفسش ، بزند ای صدمه

 رد اما رسید، پایان خورشیدبه طلوع با نادر، با پایان بی جدال
 جا بر چشمانش روی بر چنان وار شکنجه خوابی بی این پای

 باال ریزی شنهای کرد می احساس زدن پلک هر با که بود مانده
 . شود می پایین و

 جیب داخل به را بالتکلیفش ودستهای داد تکه اتومبیل در به
 سوی آن از که حالی در و چپاند اش مشکی پالتو نیم های

 . ماند گلی منتظر  بود، شده خیره درختی کوچه به خیابان

 برایش موجز  و کوتاه دقیقه نجپ و دوازده ساعت دیشب،
 :  زد پیامک

 .  «هستم منتظرت درختی کوچه سر ونیم هفت ساعت فردا» 

 جوابش دقیقه پانزده و هفت ،دقیقا پیش ربع یک که پیامی
 . شد داده
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 دیگه ربع یک. دیدم االن همین رو پیام... ببخشید آخ آخ» 
 .« اونجاهستم

 چای کنار قند مثل برایش ژولیده موهایی با گلی تصور
 وارفته و شل لبخندی.  بود بخش ـذت*لـ و شیرین صبحانه

 . نشست لبهایش روی

  

 همچون را محله تمام که درختی کوچه سر دار مغازه ، آقا اکبر
  دررفته زهوار گردن شال البرز، دیدن با داشت، نظر زیر عقاب
 خیابان سوی آن از و پیچید گردنش دور به را رنگش ای قهوه
 .« خدمتیم در. مهندس آقا  چاکر: » زد فریاد

 دستی ادب ی نشانه به. نداشت را او های چاپلوسی  حوصله
 نوک به را نگاهش سپس.  کرد سرخم قدری و داد تکان براش
 را گلی داشت، بر سر که هنگامی و داد سر هایش کفش

 گلی. بود افتاده هن هن به که نفسهایی با دید روبرویش
 سالم که آن داد،بی قورت را اش خسته نفس آخرین وقتی

 : گفت زده کند،شتاب

  «؟ شده چیزی کردم، دیر ببخشید» 
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 به شانه داشت یقین که ای شلخته چتری برای. رفت دلش
 می جا خدا همیشه که سالمی و او زدگی شتاب نرسیده، آنها
 : ،گفت آهسته و کرد خم سر سویش به.ماند

 می رو من اینکه یا هندار  جایی کردن سالم مرامت تو کال»
    《؟ میشی دستپاچه بینی

 اندازی دست در پیشه عاشق نوجوان های دختر مثل گلی دل
 این اضطراب که دلخواهی حس.  افتاد پایین تاالپی ، شیرین

 . کرد می تعدیل برایش را مرموز مالقات قرار

  اجازه بی سرخ زبان مبادا تا فشرد هم بر را لبهایش

  می که را تو اصال بگوید کندو مال رب را سبزش دل حرف

 با را حرفهایش.برم می یاد از هم را دنیا هیچ که سالم ، بینم
 در که شد خیره او های مردمک به و داد قورت دهان آب

  از هایش پلک و بود شناور خون از ای دریاچه
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 بعد شدو مچاله دلش.  رسید می نظر به خفته نیمه خستگی
 مسلسل ، بدهد جواب را سوالش که آن بی و کوتاهی تامل از
 . زد حرف وار

 برای ؟ اومده پیش مشکلی شده؟ چی بگو خدا رو تو البرز» 
.  کنه می ام خفه داره استرس ؟ بیام صبح امروز گفتی چی

 خوبی شب که میگه زبونی بی زبون با خونت غرق چشمای
 .« نداشتی

 ها دیوار لب که زمستانی آفتاب از تر رمق بی خندید رمق بی
 . بود نشسته

 نمی باشه درگیر فکرم وقتی ؟!.. دختر خبرته چه...هیش» 
 .« بخوابم تونم

 می مار زهر مزه دهانش آب مانده ته تامل ای لحظه از بعد
 : داد ادامه و کرد جمع سختی به را داد

  

 می حرف باهم  راه توی. گلفروشی رسونمت می شو، سوار» 
 رو من خونه اهالی خواد نمی لمد و نبودم خونه دیشب.  زنیم
 .« ببین اینجا
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 البرز ی جمله هر برای ذهنش در و بود سوال از پر هنوز گلی
 چشمانش به. جنباند سری تضاد از پر.نوشت می تفسیری

 .  گرفت او سمت به را دستش کف سپس و شد خیره

 .« کنم می رانندگی من. بده رو سوییچ» 

.  گذشت البرز تالطم پر دل از اردیبهشتی نسیم مثل آرامش
 را آن و آورد بیرون پالتو جیب از را سوییچ بزند حرفی آنکه بی
 . گذاشت گلی دست کف

 پارک از تا زد می راهنما که حالی در گلی و شدند سوار دو هر
 : گفت ، بیاید بیرون

  

 .« زنیم می حرف باهم بعدأ.  بزن چرتی ویه ببند رو چشمات» 

 پشت که شبی وار کابوس خوابی بی ، آرامش نا روح تالطم
 به یک را هایش نفس صدا بی که اضطرابی و بود گذاشته سر
 را پنجره قدری خفگی احساس با تا شد سبب دزدید، می یک

 بی که هایی اتومبیل ازدحام به که درحالی و بکشد پایین
 خوردند، می تاب هم در رانندگی و راهنمایی قوانین به توجه
 :  داد وابج ، کرد می نگاه
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 تهدیدت و سراغت اومده نادر فهمیدم که دیشب از گلی» 
 و نداره تعادل روانی مردک.  ندارم قرار و آروم لحظه یه کرده،
 . میاد بر دستش از کاری هر

 تا که این جز نرسید، ذهنم به راهی هیچ بخوای رو راستش
 . «باشه خودم با آمدت و رفت مدت یه

  

 پنهان، صدایی. آمد در پرواز حالت به تعجب از گلی ابروهای
 نه از را تصمیم این البرز که زد می فریاد سرش در خبیثانه

. است گرفته استیصال سر از فقط و عالقه و عشق سر
 عقلش اما. بود اش قلبی آرزویش نهایت او با هرچندهمراهی

 نیم. نباشد یکی زبانش و دل حرف تا کرد وادار را او و زد نهیب
 .  انداخت البرز به چشم رزی از نگاهی

 می خوب هم خودتت ولی. هستی من فکر به که ممنونم» 
 دست وقتت و شرکت بری بلید تو.  نیست پذیر امکان دونی
 ما محله توی بار چند کافی فقط گذشته اون از. نیست خودت

 کسی اولین.برسه هامون خانواده  گوش به و ببینن باهم رو
 رو ما دیدن چشم روزها این که فلوره ،خاله بکنه اعتراض که

 .  نداره رقمه هیچ
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  باز روش ای دیگه حساب و اومده سحر وقتی از مخصوصا

  

 با چرا که بدم رو بابام و مامان جواب باید من هم بعد.  کرده
 باجی جی جی حاال. بودیم پنیر و کارد خدا همیشه که البرزی
 .« شدم

 حاال اما. داشتن جوابی گلی حرفهای در خوابیده منطق برای
 از پیش بایست ،می بود گرفته جدی تصمیم او مورد در که
  رابـ مورد در ، آید پیش تفاهمی سوء که آن

 : تابگوید کرد باز دهان. داد می توضیح سحر با اش ـطه

 « 

 ساختن برای و نیست کار جز چیزی هیچ سحر و من بین
 》.دارم نیاز شدت به گیرم می شرکت از که پولی به ام زندگی

 تماس بالفاصله البرز.  زد زنگ محل بی خروس مثل سحر اما
 البرز که گرفت تماس هم باز سحر بندش پشت اما کرد، راقطع
 . گذاشت جواب بی هم را آن
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 سخت چندان گلی برای باشد خط پشت سحر اینکه حدس
 راهنما ، بود افتاده خروش و جوش به که حسادتی از پر.  نبود
 نگه اش گلفروشی مغازه از تر پایین کمی را اتومبیل و زد

 از پر لحنی وبا چرخاند البرز سمت به سرش سپس.  داشت
 : گفت ، طعنه

.  میرم پیاده رو راه بقیه. باالتر کم یه گلفروشی پسرخاله،》 
 .  هستی نگرانم و هست من به حواست که مرسی

 می درگیر رو ذهنت و زدم می حرفی نادر نبایداز.  کردم اشتباه
 مواظبت خودم از بتونم کنم فکر.نباش من دلواپس. کردم
 .  《کنم

 با و شد پیاده البرز اتومبیل از سرعت به و گفت را این گلی
 البرز. افتاد راه به اش گلفروشی سمت به بلند هایی قدم

 او به گلی کوبید پایش بر حرص پر و کرد مشت را دستش
 . نداد زدن حرف فرصت حتی

  

 ********** 
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 و سرخ گدازههای که تالطم پر آتشفشانی.بود آتشفشان
 . پرد می پایین و باال پلق پلق دورن از اش آتشین

 را آنها خواست نمی دلش اصال که بود چیز چند اش زندگی در
 به که بود گردو باغ تلخ اتفاق آنها مهمترین بیاوردو یاد به

  لحظه ای هراشاره نادر،با سیاه حضورسایه  لطف

 که آنچنان شد، می زنده برایش منحوس روز آن ی حظهل به
 بینی های حفره از کردو می شره چشمانش از خشم های گدازه
 . آمد می بیرون اش

 حالت به کشیده اتو دربان ، رسید شرکت به وقتی البرز
. گفت لب زیر غلیظی مهندس سالم و شد خم قدری تعظیم
 که آن بی پسس.  بود البرز سر تکان فقط جوابش که سالمی
 شده رها چله از که کمانی ،همانند بیاستد آسانسور منتظر
 به وقتی که آنچنان.  کرد طی نفس یک را ها پله تمام باشد
 . بود افتاده شماره به هایش نفس رسید، دوم ی طبقه سالن

 که آن از پیش و برخاست چابک و چست او دیدن با منشی
  وار طوطی  د،بزن حرفی باالیش و قد خوش و خوش رییس
 : گفت
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 گرفتم رو موبایلتون بار چند. مهندس آقای خیر به صبح»
 جلسه یک و ایران اومدن مالزی های نمایده.بود خاموش
 خانوم. رسن می دیگه ساعت نیم تا و گذاشتن اضطراری
 .« گرفت می رو سراغتون خیلی هم تفرشی مهندس

 اش آتشین و سرخ لبهای دیدکه می را رویش پیش دختر
 یک حتی که آن بی ، شود می بسته و باز صدا بی ماهی مثل
 وبه کشید عمیقی نفس. شود متوجه را او حرفهای از کلمه
 : گفت ، آمد او جمالت میان

 اآلن همین بگید، مظفری مهندس به لطفا کیانی خانوم» 
 .« من اتاق بیان وقت فوت بدون

 به بلند های گام با بدهد اضافه توضیحی که آن بدون سپس
 تعجب از کیانی سرخ لبهای و شد راهی کارش دفتر سمت
 . ماند باز نیمه

 *** 

 ماگ که داد کش آنقدر را آمدنش و طمانینه با اما آمد، نادر
 سرد البرز عصبانیت و خشم اما شد، سرد البرز قهوه
 ، نادر لب ی گوشه مضحک لبخند دیدن با که آنچنان.نشد
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 حتی و شد ور شعله ند،ک کنترل را آن داشت سعی که خشمی
 . نداد جواب را او سالم

  

 پیش قدمی بود ناسزا شبیه بیشتر که کج لبخند باهمان نادر
 از که موذیانه حالتی با و ایستاد البرز میز روبروی و آمد تر

 : ،گفت کرد می شره چشمش پای ریز های چین

  «داشتی؟ کاری من با مهندس» 

 شد می کوبیده عصابشا روی بر میخ مثل نادر سیاه نگاه
 می گردو باغ تلخ خاطره به منطق بی که را  افکارش افسار.

 روی از بدهد را او جواب که آن بی و گرفت دست در تاخت
 ایستاد روبرویش درست زدو دور را میز ، برخاست اش صندلی

 کرده پنهان روزهایش الی به ال را آنها سنی اختالف زمان گذر. 
  ای جثه روزگاری.  بود

 را سرش بود مجبور نادر دیدن برای و داشت کوتاهی قد و ریز
  شانه با بود او قد هم درست حاال اما کند بلند
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 صدا اگر و شد حاکم بینشان سردی سکوت. تر فراخ هایی
 . بود مطلق سکوت آمد، نمی کیانی زدن حرف

 به کرد، می تحمل را سختی عذاب که آن وجود با البرز
 : گفت شمرده و آهسته و زد زل او چشمان

 راههای من از گرفتن انتقام برای گفتی پیش ی دفعه یادمه» 
 چه که کردم می فکر این به مدام من و کن امتحان رو و بهتر
 ولی. کنم خنک رو دلم ته و بدم عذابت بیشتر تونم می طور

 تهدیدش و سراغش رفتی ها بزدل مثل که گفت گلی وقتی
 انتخاب درستی راه همیدمف  نگیرم، سخت بهت که کردی
 .« کردم

 ای مسخره ی خنده با اما شد خشم پر صورتش میمیک نادر
 نقطه روی بر دست زیرکانه خیلی و پوشاند را آن لب کنج

 . گذاشت البرز ضعف

  

 دختر این از چرا دونم نمی. رسوند بهت رو پیغامم گلی پس» 
  《؟..!.میاد خوشم اینقدر

 : کرد تر نرم را صدایش بردو فرو البرز گوش بیخ سر سپس
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 ....  «خوردنی خوردنی! شده مالی بد المصب کردی؟ دقت» 

 گونه داغی از را این و گرفت آتش درون از کرد احساس
 های رگ که حالی در و نیاورد تاب دیگر. فهمید هایش
 را نادر یقه دست دو با بود آمده باال مداد یک قطر به گردنش
 و چسباند دیوار به چسب بر نراچو او حرکت یک وبا گرفت

 . برد باالتر پرده دو را صدایش

  مردنی الغر البرز همون کردی فکر ، زه*ـر*هـ مرتیکه» 

 نبودند منترت و عنتر اون اگه وقتها اون چند هر.  هستم
 . اومدم درمی خجالتت از بازهم

  

. کنم لهت تونم می هنوزهم ؟!نرفته یادت که رو پشتی کوچه
 . کنم می اخراجت کنی می خیال گها خوندی کور

 و کنی می پادویی دستم زیر و مونی می شرکت توی تو نه
 . 《بدی مقام تنزل شرکت دم دربون تا خورم می قسم

  چندان دو حرفهایش تاثیر تا شد خیره او چشمان به

 . باشد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 958 

 تر لب من اگر و داری سحر به سنگینی بدهی چه دونم می》
 تا کن جمع خوب  رو حواست سپ. اس خونده ات فاتحه کنم
 جمع رو سایه جور بد که نشه پهن گلی سایه کنار ات سایه
 .« کنم می

 مانده خیره البرز به ثابت مردمکهای وبا بود شده آچمز نادر
 . شد می دیده صورتش میمیک در ترس و بود

  عاقبت و داشت آن کردن پنهان در سعی که ترسی

  

 ترسناک، اما آرام صدایی با و کرد استفاده را اش  حربه آخرین
 : گفت

 .. میاد خوشم رو داری دوست رو گلی هم هنوز اینکه» 

 » 

 : داد ،ادامه آرام زدنی پلک قدر به کرد تامل ای لحظه

... بیار یادت رو گردو باغ هم  تو ، یادمه رو پشتی کوچه من» 
 توی تو ولی ببرم رو حالش و کنم شکار رو گلی خواستم می
 .« گذشت خوش خیلی که من به. افتادی تورم
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 به محکم سیلی یک اش نشدنی مهار خشم از ریز سر البرز
 لب ی گوشه که محکم چنان سیلی.  نشاند نادر صورت روی
 . شد سرازیر آن از گرمی خون و داد شکاف قدری را نادر

 را شصتش انگشت ، سوخت می هایش گونه  که حالی نادردر
  کرد پاک را لبش خون و گذاشت لب روی بر

  

  که کوتاه تقه چند با اتاق در بیص، و حیص همین در و
 با و شد اتاق داخل لبخندی با سحر و باز نبود واضح چندان
 ایستاده هم روبروی که دو آن ی افروخته بر چهره دیدن
 .  زد پر دم در لبخندش نادر، خونی ولب بودند

 . پرسید البرز به رو متعجب و گرفت فاکتور سالم از

:  داد ادامه و شد نادر به رو سپس  «؟..!.افتاده اتفاقی البرز» 
  «؟! شده خونی چرا لبت کردید، دعوا»

 را وآن جداکرد جعبه از کاغذی دستمال برگ یک فاتحانه البرز
 دادن جواب فرصت زیرکانه وخیلی گذاشت نادر دستان میان

 .  زد لبخند سپس. گرفت او از را
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 در و بود خشمش کردن پنهان برای صرفا که تزیینی لبخندی
 از پر صدایی با اما رفت،مسلط می میزش سمت به که حالی
 : ،گفت خش و خط

  

 مسائل این از گاهی. نکن مردونه حرفهای درگیر رو خودت» 
 .  «میاد پیش

 نام اول ای مودبانه پیشوند که آن وبی شد نادر به رو سپس
 : داد ادامه مابانه ،رییس بگذارد او خانوادگی

 بروسر حاال. باشه زدم که حرفهایی به حواست ، مظفری» 
 .«  کارت

 زیر.  بود دار خود گذشته ایام همانند اما. گرفت آتش نادر
 خون مانده باقی کاغذی دستمال با معذب سحر کنجکاو نگاه
 . داد راباال اش وچانه کرد پاک را لبش کنار

 لبهای. ازدبیاند البرز جان به آتش که بود او نوبت حاال
 : داد جواب کنایه و طعنه با و فشرد هم بر را دردناکش

 جوری هم رو بینمون مردونه مشکل مهندس، آقای چشم» 
 . «آشناست براتون که روشی. کنیم می حل دیگه
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 لبخنوی با رفت می اتاق در سمت به که همانطور سپس
 : گفت سحر به رو مصنوعی

 .« خداحافظ فعال.بینمت می جون، سحر» 

 متعجب همچنان سحر اما. بست سرش پشت را در و رفت نادر
 زبان ببه داشت سر در که آنچه و نیاورد تاب عاقبت. بود
 . آورد

 با مشکلی یه بشم متوجه که هستم باهوش قدر اون البرز،» 
 با رفت طفره زیرکانه،.« بگو رو حقیقت لطفا پس. داری نادر

 بگذار مردونه فهایحر  خوب، دختر:  »داد جواب جذاب اخمی
 .« بمونه باقی مردونه

 . کرد عوض را بحث ماهرانه خیلی سپس

 نتونستم و کردم می رانندگی گرفتی تماس ،وقتی ببخش» 
  شد تموم گوشی شارژ هم بعد. بدم رو جوابت

  

 برای و تهران رسیدن مالزی های نماینده گفت کیانی خانوم. 
 .« گذاشتن اضطراری امروزجلسه
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 روی بر که مویی تکه و البرز خواستنی اخم یرگ در سحر
 عالمت به را دستهایش و زد لبخند بود، نشسته اش پیشانی
 طالیی های چتری و کرد خم سر دلبری با و آورد باال تسلیم
 . افتاد دیگر سمت به و خورد سر اش

 .« کنی عوض رو حرف بلدی خوب.تسلیمم من ، تیپ خوش» 

 خوش لبهای از که جمالتی شنیچا لبخندی و گفت را این سحر
 : داد ادامه و کرد اش فرم خوش

 سر و مهم روز امروز. میدم توضیح جلسه،برات اتاق بریم» 
 که حالی در البرز «شه می محسوب شرکت برای سازی نوشت
 عمیقا و زد می پرسه گلی اطراف احساسش و ذهن تمام

  به.  جنباند سری بود، او دلواپس

  

 همراه و برداشت آن ی لبه روی از را تشک. رفت صندلی سمت
 .  افتاد راه به سحر

 ********** 

  

  فروشی  گل ، آهن راه میدان گلی
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 تازه از تر تازه روز هر که سردی روزهای! بود عجیبی زمستان
 رابین صورتش و کرد خم سر. خورد می گره روزگارش  به تری
 یقیعم نفس و برد فرو مریم گل عطر خوش و ترد های ساقه
 خورد گره زنبق گلهای به نگاهش و برداشت سر سپس. کشید

 . زند می پر و بال دیگر جایی ذهن که خیره نگاههای همان از. 

  

 دست آنقدر البرز پیام اگر و داشت نوشتن به عجیبی میل
 می خود همراه به را خاطراتش دفتر ،یقینا کرد نمی اش پاچه
 از مانده باقی قایقد آخرین که مختصری و موجز پیام. آورد
 و هفت ساعت را آن او و شد ارسال برایش گذشته شب
 بر هدف بی ناباور آن خواندن با و بود دیده صبح دقیقه پانزده
 دلش به چنان دلشوره هم بعد و چرخید دور یک پا پاشنه روی
 و داد تاب کالف مثل را اش ژولیده موهای که انداخت چنگ

 زیر بخورد صبحانه که آن وبی کرد گلوله سرش پشت شلخته
 سرسری حافظی خدا با فروغ مامان کنجکاو و شده باریک نگاه
 . آمد بیرون خانه از

 مغازه کوچک پیشخوان سمت وبه انداخت اش بینی به چینی
 زیر به را دستش سپس ، نشست صندلی روی و رفت می اش
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 با اش ـطه رابـ مثل درست که  را وموهایش برد فرو اش شال
 . کرد لمس ، بود کور های گره از رپ البرز

 باز خیال و بودند متصل هم به تسبیح دانه مثل که هایی گره
 . نداشتند شدن

 دیگر دست با کرد ستون اش چانه زیر را دستش یک
 احساسش دانست می که آن وجود با و برداشت را موبایلش

 عکس باربه چندمین برای ، شود می شکنجه حسادت بار زیر
 تلگرام خانوادگی گروه در را آن فلور خاله که شد خیره سحر

 :  »بود نوشته زیرش و گذاشته

 جنجالی عکس«.  ام آینده عروس عکس. خیر به صبح سالم
 . شد همراه تبریک پیامهای با صبح ابتدای همان از که

 قربون به عمه جان، البرز: » بود البرز ی عمه برای پیام اولین
  عروس چه به به. شهبا مبارکت بره باالت و قد

  

 استیکر چندتا جوابش در هم آیدا. «کردم حظ!  خوشگلی
 . »بود نوشته برایش و بود فرستاده گل و ـوس*بـ
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 پیام. « اس سلیقه خوش ماشاالل  داداشم. جونم عمه مرسی
 ازکاشان وقت آخر دیشب ما. سالم: » بود داود آقا آن از دوم

 .« هندسم آقای باشه مبارکا به به. برگشتیم

 ته ذوقی بود برگشته تهران به مدتها از بعد الی عمه اینکه از
 حسادتش تا نشد سبب او برگشتن خبر اما.  نشست دلش
 .  ببازد رنگ سحر به نسبت

 نقیض و ضد رفتار برای منطقی توضیح هیچ و بود شده گیج
 جانش به نبودن خوب وسواس آن از تر بد!  نداشت البرز

 می درهم را اش نفس به اعتماد کوب رمنخ ومثل  بود افتاده
 . کرد می نابود کوبیدو

  

 نگاه صورتش به و آورد بیرون کیفش درون از کوچکی آینه
 و و ر و بر آن با سحر مقابل در که بود این واقعیت. کرد

 .  نداشت شانسی هیچ اجتماعی موقعیت

 پهن ابروهایی و برجسته ای گونه آن با سحر خمـار چشمان
  تا به تا ابروهای!  ندکجا کرد می پرواز باال به رو که
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 نبرده آن به دستی حتی حوصلگی بی سر از که او نامرتب و
 ! ،کجا بود

 چشمان بایستی در رو بی خب. کشید هایش پلک به دستی
 .. نداشتند گقتن برای حرفی هم اش آرایش بی

 بر دست سپس شد، خم قدری.  آورده کم نفس کرد می حس
 از مبادا تا کشید عمیقی نفس و گذاشت اش نهـی*سـ روی

 با گلفروشی در بیص و حیص این در و.شود خفه حسادت
  حسین و شد باز دیلینگ دیلینگ

  

 بود دستش در قهوه ماگ یک و شکالت جعبه یک که حالی در
 لبخندی.زد هم بر را گلی خلوت و شد مغازه داخل لبخندی با ،

 و زد پر اش پریده رنگ ی چهره و خمیده قامت دیدن با که
  با درنگ بی حسین. رفت

 زده کند،شتاب سالم که آن بی و رفت سمتش به بلند گامهای
 : پرسید

  «؟!...خوبی. خانوم گلی» 
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 خفگی مورد اولین شاید آمد، می تر دیر کمی اگر و نبود خوب
 . شد می ثبت او نام به تاریخ در حسادت اثر در

 .  زد جانی بی لبخند و یدکش شالش پر به دستی پاچه دست

 . «خیر به صبح سالم. خوبم ، بله بله» 

  

 مردانه بود، گذاشته جا را سالمش که این از شرمنده حسین
 پیشخوان روی بر را قهوه ماگ و شکالت جعبه و خندید
 . گذاشت

 .  «رفت یادم سالم شرمنده» 

 را بود کرده پا به غوغایی عطرش بوی که را قهوه ماگ گاه آن
 :  داد هول سمتش به آهسته

 دوست امیدوارم. کنه می معجزه شکالت کنار قهوه  ماگ این» 
 .« باشی داشته

 و صورتی قلبهای که برگشت شکالت جعبه سمت به نگاهش
 می دلبری جعبه شفاف تلق پشت از میان در رج یک ای قهوه
 . کردند
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 سر دلش از را خوبی احساس تا شد سبب ، شدن دیده حس
 : داد جواب  دلبرانه، هم کمی و نرم لبخندی با.  شود ریز

  

 .« شکالتم عاشق من.ممنونم... اوه» 

 خنده یک را صورتش که آنچنان. شکفت گلش از گل حسین
 : گفت دل، ته از و گرفت بر در وسیع

 .... «جونت نوش» 

 مزه مزه  بود، آمده آنجا به گفتنش برای که را حرفهایی سپس
 : داد  ادامه ، کوتاه تاملی از وبعد کرد

 آخر برای و بیام حضوری تا بود ای بهونه شکالت و قهوه» 
 از حتما قبلش البته سواری، اسب باشگاه کنم دعوتت هفته
 خودت نظر اول دوستداشتم ولی. گیرم می اجازه شوقی آقای
 .« بدونم رو

 می را خود ساز کدام هر دل و عقل. افتاد جانش به ها تردید
 با اما نکند، قبول دستی دم بهانه چند با نستتوا می. زدند
 :  داد جواب و گذاشت کنار را هایش تردید آنی تصمیم یک
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 .« ندارم مشکلی بده، اجازه  پدرم اگه» 

 ی جمله زده هیجان و رفت غنج خوشی از دلش ته حسین
 . کرد شکار هوا در را گلی

 تا شما ی خونه فرستم می رو خانوم حاج امروز همین پس» 
 خوش بهت میدم قول. بگیرم اجازه هفته آخر برای حضوری
 ... «بگذره

  با مغازه در که بود نرسیده انتها به حسین جمله هنوز

  ای مدرسه ای بچه دختر و شد باز ها زنگوله صدای همان

 روی بر رنگ قرمز ای کوله که صورتی ای مقنعه و مانتو با
 هزارتومانی ده اسکناس و شد داخل بود، سوار هایش شانه
 : پرسید و آورد بیرون کوچکش مشت میان از را ای مچاله

 ، شه می گل تا چند پول این با ، معلمون تولد امروز آقا» 
 ! «خرید

  

  کشید دخترک سر بر وار  نوازش دستی و خندید حسین
 : ،گفت آهسته گوشش کنار کرد خم سر سپس.
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 .«  اس خوشگله خانوم اون فروشنده» 

 شرم از و شنید را آن گلی اما بود آهسته چند هر که ای جمله
 . شد وداغ برافروخته صورتش تمام

 ********** 

  

 آبی قطره گویی!  نبود خاطراتش دفتر گشت چه هر. نبود
 کرده سفر هوا به و دودی ی حلقه یا رفته فرو زمین به و شده
 ! نبود آن از اثری هیچ که بود

  

 او از را منطقی فکر و جوید می را ذهنش موریانه مثل استرس
 کرده گم را اش بچه که مادری همانند دقیقا. بود کرده سلب
 !  مستاصل و درمانده قدر همان.  باشد

 می قل اش پیشانی از که عرقی های دانه از کالفه و خسته
 کنار از گاهی و گرفت می جا ابروهایش الی البه گاه و خورد

 درهم اتاق وسط ستیصالا از پر ، کرد می عبور هایش شقیقه
 . انداخت آن به گذرا نگاهی و ایستاد برهمش و
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 به را ها لباس هایش، لباس کمد.نبود جایش سر چیز هیچ
 هر و مانده باز تحریر میز کشوی دهان و بود کرده تف بیرون
 هم کتابهایش روز و حال. بود آورده باال را بود آن در که چه

 اتاق وسط  هم روی وچکک ای تپه مثل و. نداشتند تعریفی
 . بودند شده تلنبار

  

 این.  کند فکر مثبت تا کرد سعی.  کشید عمیق نفس چند
 سر یک واقع در که را خاطراتش دفتر فروغ مامان شاید که

 اش آشپزی های مجله الی به ال اشتباه رابه بود قدیمی رسید
 را آن اضافی های وسیله از کالفه همیشه مثل و باشد چپانده

 تالش.باشد بـرده خانه زمین زیر به ها پرت و خرت باقی با
 بی برهم و درهم و منفی افکار هجوم با که ای مذبوحانه
 . ماند نتیجه

  اش راحتی شلوار جیب از را موبایلش لرزید می که دستانی با
 ، گرفت تماس فروغ مامان با بار چندمین برای و آورد بیرون
 . ماند نتیجه بی هم آن که تالشی

 داشت یاد به خوب. برگشت تحریرش میز سمت به نگاهش
 پیام اگر و بود گذاشته تحریر میز روی را خاطراتش دفتر صبح
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 را آن همیشه مثل یقبنا کرد، نمی دستپاچه و هول را او البرز
 . برد می خود همراه

  

 تهی قالب تا و کرد می رو و زیر را آرامشش عجیبی، دلشوره
  فروغ مامان و داشتن چندانی ی فاصله کردن

 شتاب با را اتاق در و رسید راه از هایش اضطراب بین دقیقا
 ومردمک ماند باز نیمه دهانش تعجب از اول لحظه. کرد باز

 اش کمانی و کشیده ابروهای بعد ای دقیقه اما.  ثابت هایش
 : گفت ، افتاد درهم

 بهم چرا رو اتاقت ؟ دی نمی جواب کنم می صدات چرا» 
 گفتم بهت خوبه ؟! اتاقتت کردن تمیز وقت چه ؟! ریختی
 . اینجا میان شام برای عروسش و پسر و الی عمه امشب

  ها، باشی من دست کمک اومدی تر زود مثال سرت خیر
 .« هست حواست

 اتاقش وسط های پرت و خرت میان از.نبود حواسش اصال
 . رفت فروغش مامان سمت به و گذشت
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 چیزی واحیانا کردی تمیز من اتاق وزامر شما.  مامان سالم» 
  «؟... نکردی جا به روجا

 سرش روی از را اش مشکی چادر خسته نفس با خانوم فروغ
 راهش سر از را کتاب تا چند و شد خم سپس ، زد پس

 انداخت باال ،سری گذاشت تحریر میز روی را آن و برداشت
 : گفت لب زیر ونچی

 نظافت به برسه چه نداشتم خاروندن سر وقت امروز» 
 صورتم رو سر به دستی یه و آرایشگاه رفتم صبح.خونه

 شام برای شد قرار و زدم حرف الی عمه با هم بعد و کشیدم
 و خانوم حاج هم پنج ساعت حوالی ظهر بعداز.  اینجا بیان
 اومدن شیرینی و گل دسته یه با شبنم اش کوچک دختر
 می آبروم وگرنه بود مرتب و تمیز خونه خوبه حاال... اینجا
 «.  خرید رفتیم خانوم طلعت با هم بعد. رفت

  

 تر باال را داشت ای ووارفته شل کش که را راحتی شلوار گلی
 : گفت درهم، ابروهایی با و کشید

  «؟..!.نزدی من به حرفی چرا پس» 
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 مردمک به تابی گلی شده گره ابروهای دیدن با خانوم فروغ
 :  داد هایش

 اخمت حاال!  رو هاتون سبیل ندیدم بود کتاری ، ببخشید» 
 رفته تو پای پیش خانوم حاج رسیدی خونه وقتی!!  چیه برای
 هم با تا دنبالم بود اومده طلعت که دیدی هم بعد و بودند
 حرفی اون پیش خواستم نمی. کنیم خرید بار و تره از بریم
 .« بزنم

 خیال که را شلوارش دیگر بار اش نسنجیده رفتار از شرمنده
 زیر ببخشیدی و کشید باال نداشت را کمرش دور به ایستادن

 می را حسین مادر حضور علت که آن وجود وبا گفت لب
 . «پرسید ، دانست

  

 ،آب خانوم فروغ «داشت؟ چیکار خانوم حاج حاال.  ببخشید» 
 زبانش روی ترشی لواشک گویی که داد قورت چنان را دهانش
 :  داد جواب تاب و آب با و است

 با هفته آخر که بگیره اجازه حضوری بود اومده خانوم حاج» 
  بین ولی.  کاری  سوار باشگاه برید ، حسین
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 من دل هم بـرده رو پسرم دل هم جون گلی که گفت حرفهاش
 منم. بشه قرص خیالم که بدید رو بله جواب رو ها دختر و

 که من واال.  شیرین دهمون مزه بفهمه تا زدم حرف همچون
.  بدیم دستشون از حیفه. اومده خوشم خانواده این از یخیل
 الک جعبه پا نوک با کالفه گلی «؟!چیه تو  دهن مزه حاال

 آن آینده ی هفته بود قرار راکه تصمیمی و زد پس را هایش
 . آورد زبان بر را بگوید را

  

 خدا رو تو.  شیرینه هم من دهن مزه کن فکر حاال مامان» 
 زبان کالس بره اینکه از قبل علی میرا.  بده  رو من جواب
 جلد با رسید سر یه دنبال ؟ زده دست هام وسیله به و اومده
 شوق از چشمانش خانوم، فروغ.«  گردم می رنگ کرم مخملی
 و خرت میان از سپس. گرفت نادیده را گلی سوال و زد برقی
 بر آبداری ـه..وسـ..بـ و گذشت زمین روی پال و پخش ها پرت
 . گذاشت او ی هگون روی

 ترین درست خدا به. بشی خوشبخت الهی.باشه مبارکت» 
 به جوری بد اش وخانواده پسره این مهر. گرفتی رو تصمیم

 .« نشسته دلم
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 که حالی در و چرخید پا پاشنه روی و گفت را این خانوم فروغ
 : داد ادامه شد، می  خارج اتاق از

  

 که مدرسه از کطفل و نزده هات وسیله به دست علی امیر» 
 . زبان کالس بردش بابات نخورده خورده، ناهار اومد

 بهش رو آشپزی مجله قول تو گفت خانوم حاج دختر شبنم
 بود تحریرت میز روی که رو آشپزی های مجله هم من. دادی
 ی صفحه.  بود کنارشون هم رسید سر یه البته. دادم بهش
 هم رو اون و بودی کرده داشت یاد کیک دستور رو اولش
 .« دادم

 و رگ تمام از باال ولتاژ با برقی گویی.  شد خشک ناگهان ناباور
 به ها مجله همراه خاطراتش دفتر. باشد کرده عبور بدنش پی

 تمام و پنهانش عشق راز  رازالبرز،. بود رفته حسین ی خانه
 .  اش خصوصی های لحظه

 ایستادن توان دیگر بودو آمد باال اش حلق تا خفگی حس
 : گفت معترض، و نشست تخت ی لبه روی بر.اشتند
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 فروغ «؟!زدی دست هام وسیله به اجازه بدون چرا مامان» 
 آستانه در بود زده هیجان گلی مثبت جواب از همچنان خانوم

 . ایستاد اتاق در ی

  که مجله تا چهار. دختر نده خرج به خساست...!جالفتا چه» 

.  دیگه بشی عروسشون رقرا سالمتی نا! نداره رو حرفها این
 اون از.  نیومده الی عمه تا کمک بیا بجنبون دست هم حاال
  این کنار.کن درست هم داره دوست الی عمه که هایی کیک
 .« باشه هم پز عروس کیک به باید رو خوش خبر

 خم کمر استیصال از پر گلی و رفت زنان بشکن فروغ مامان
 می عجزهم  یک دلش. گذاشت هایش زانو بر سر و کرد

 . شود خیر به ختم چیز همه تا خواست

 ********** 

  

  

 از بعد که الی عمه شیرین حضور و مهمانی از شب آن گلی
 مترسکی مثل و نفهمید هیچ ، شد می تازه دیدارشان مدتها
 پذیرایی مهمانان از باشند گذاشته لبش روی بر لبخند یک که
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 زد می کاری هر به دست که بود ویج و گیج چنان البته. کرد
 سیبی کیک حتی.  گذاشت می جای بر اساسی خرابکاری یک
 سوختگی بوی و سوزاند را داشت خاصی تبحر پختنش در که
 .  پیچید هم تر طرف آن کوچه تا دو تا اش

 اندازه به فروغ مامان افتاد، می عادی مواقع در  اگر که اتفاقی
 مواد دنش حرام بابت و کرد می غرولند چرخ هجده تریلر یک
 کیفش چنان بار امااین کرد می شماطتش فر شدن کثیف و

 : گفت غلیظ و دل ته از که بود کوک

  

 .«  کنم می درست فرنگی توت ژله دسر برای ، سرت فدای» 

 دلش فروغ مامان خوشحالی از بود این از غیر موقعیتی اگر
 ها دلشوره حاال اما کرد می کیف سیر دل یک و رفت می غنج
 می سر یک به یک و بود بـرده مسلخ به را اش سایشآ تمام
 . برید

 عکس و خاطراتش دفتر به کمال و تمام که هایی نگرانی دل
 پشیمان. شد می منتهی اش خانواده و حسین احتمالی عمل
 تکه آشپزخانه میز ی لبه به بود زده حرفی عجوالنه که این از



 
 

www.cafewriters.xyz Page 979 

 می شانگشتان رامیان بلوزش ی گوشه که حالی در و داد
 شرمنده، قدری و افکنده سری دادبا می تاب را آن و پیچید
 : گفت

 بهتون خودم تا نزنی کسی به حرفی شه،فعال می مامان» 
  نظرم گفتم و کردم عجله کم یه کنم می فکر بگم؟

  

 نشدم موردمطمئن این در تا خواد نمی دلم راستش.مثبته
  .«بدونن موضوع این از چیزی هم بنفشه و بابا حتی

 که درحالی و رفت و کشید پر فروغ مامان دل از خوشی
 گلی سمت به کرد می رو و زیر ماهیتابه داغ را ها بادمجان
 : ،پرسید وارفته و شل و برگشت

 آخه خوبی، این به ی ؟خانواده! مثبته نظرت نگفتی مگه» 
 دومش ماه به زمستون ؟!دختر کنی می دست دست چی برای
 .« رسید

 که هایی پلک و افکنده سری جز. بگوید تا تنداش جوابی هیچ
  را آشپزخانه قدیمی و شکل مربع های کاشی

  به علی امیر حضور با که سنگینی های لحظه. کرد می متر
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 . کند فرار آشپزخانه از فرفره مثل او تا شد وسبب رسید پایان

  

 خوبی دار راز که این و وجدان عذاب شدت از شب آن گلی
 و گذاشت جواب بی را اش تلفن و کرد فرار هم البرز از نبوده
 شب طول تمام در و خاموش را موبایلش بن و بیخ از هم بعد

.  کرد پنهان مترسکی لبخند همان پشت را ذهنش هیاهوی
 شام از قبل بود جمع خیلی حواسش که الی عمه ولی

 قند تا کشید می هورت اش نعلبکی داخل را چایی که همانطور
 : ،گفت شود خیس لپش ی گوشه

 من که وقت چند این ؟!ساکتی سرو امشب گلی، مریم» 
 پای و شدی الغر و چروکیده همچون چرا بودم، کاشان

  «؟!. برم قوربت افتاده گود هم چشمات

 که بود زده بیرون چنان کتفش های ترقوه.بود الی عمه با حق
 .  شد می جمع آن داخل آب رفتن حمام موقع

.  زد لبخند ناچار به و نداشت بیجوا هم سوال این برای
 خوبم.» بارید می آن وروی سر از بودن مصنوعی که لبخندی

 ...  «الی عمه



 
 

www.cafewriters.xyz Page 981 

 در و نزد حرفی ولی نبود کننده قانع الی عمه برای که جوابی
 همان با گذاشت می لپش ی گوشه دیگر قند یک که حالی

 . برگشت خانوم فروغ سمت به شده باریک چشمان

 آشتی فلورت آبجی با هنوز که دونم می. رم دا رو خبرش» ،
  با کم یه و زد زنگ البرز ام، بچه غروب دم!نکردی

 بیا گفتم بهش شده، ذره یه براش دلم.کردیم اختالط هم
 بره قراره و مسافره امشب که گفت ، ببینمت فروغ خاله خونه
 شدت از دلش گلی.« گرده می بر دیگه هفته یه و دوبی

 صف به سرش در منفی افکار و افتاد تاپ تاپ به حسادت
  همراهش هم البدسحر. شدند

 . کند می خرجش دلبرانه غمزه نازه کرور کرور و رود می

  

 رگ و نادر سیاه ی سایه بابت ها نگرانی دل همه آن پس
 گرفته تماس هم شاید ؟!رفت کجا بود کرده ورم که غیرتی
 هستیم گذرانی خوش حال در سحر و من وقتی: بگوید تا بود
 افکار. نشود هوار سرت بر نادر تا باش خودت مواظب هم تو

 منفی موج پای زیر او و تاخت می ذهنش در نعل چهار منفی
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 فروغش مامان صدای حتی که آنچنان بود شدن له حال در آن
 .  شنید نمی را

 که شده طوالنی قهرمون اینقدر'  ؟!بگم چی الی عمه واال» 
 می که رو فلور.کردیم قهر هم با چی بابت رفته یادم اصال

 رو آدم اون دودمان تا بگیره، دل به کینه نکنه خدا شناسید
 آدم اون کنه نمی هم توفیری. شه نمی راحت نده باد به

  خواد می نه؟ یا دارید خبر دونم نمی. غریبه یا باشه خواهرش
  این از دریغ ولی بگیره، زن البرز برای

  

  توی باید رو خبرش من و بزنه حرف من به کلمه یه که

 !  «بشنوم ها همسایه دهن از و ببینم تلگرام

 هم را اش چایی مانده ته و کشید دیگری هورت الی عمه
 . خورد

 چهره به.« دارم هم رو اون خبر زدم حرف امروز البرز با»
 صداقت جز آن خونای خطوط در و شد خیره الی عمه مطمئن
 فرو هم امیدش های دیوار آخرین امیدی نا از پر. ندید هیچ
 . ریخت
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  داخل را آن و کرد نمک غرق را پرتقالش پر خان محمود
 بند پشت کرد می ملوچ و ملچ که همانطور و چپاند دهانش
 : ،گفت الی عمه ی جمله

 . بود گفته هایی چیز یه ایرج. دونستم می هم من» 

 اون از نشین، تجریش پولداری بچه از و آیداست دختردوست
  بر عالوه دختر بابای گفت می ایرج. ها یالکچر

  

 حرفش چقدر حاال.  داره هم ماشین نمایشگاه دوتا شرکت
 رو یکیش مدیریت قراره انگاری ولی. دونم نمی رو باشه راست
 کسی به فعال نشده رسمی موضوع تا گفت ایرج.  ایرج بده

 .« نزنم حرفی

 ادامه تاب و آب با و برگشت گلی سمت به نگاهش سپس
 : داد

 ... «شه می عروسی زودی به هم ما ی خونه تو ایشالل » 

 ی شاالل ان داوود آقا و گفت بلندی آمین الی عمه عروس
 با که گشت بر گلی سمت به کنجکاوش نگاه عمه اما لب زیر

 . کرد می بازی هایش ناخن با افکنده وسری درهم ای چهره
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 پشت همدر  هایی سگرمه و شده ترش رویی با خانوم فروغ
 زانو به دست سپس کرد، باریک همسرش برای چشمی
 .  برخاست

  

 رو من. شدم غریبه من حاال خان، محمود نکنه درد دستت» 
 . دستت کف گذارم می تیز و تند میشه چی هر بگو

 .« دادی رو دستم مزد خوب

 می آشپزخانه سمت به که درحالی و گفت را این خانوم فروغ
 : داد مهادا تلخ اوقاتی با رفت

 یخ شام ؟!نیومدن هنوز چرا ببین بنفشه به بزن زنگ گلی» 
 .« کرد

 یک و دنج خلوت یک دلش. کرد نگاه اش کرده یخ دستان به
 که عشقی برای امشب باید. خواست می گریه سیر دل

 . خواند می ای فاتحه کرده پنهان دلش کنج ازسالها

 ********** 
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 رفتن از بعد کشاندو را ودخ شب انتهای تا وار مترسک گلی
 آن وبی زد چمباتمه تختش ی گوشه صبح خود تا ها مهمان

 که بارانی به پنجره قاب از بریزد فرو چشمانش از اشکی از که
 صدا بی عاقبت کوبیده می شیشه دل به کنان تق راتق خود
 شب گویی.کرد نگاه ریخت می فرو هره ی لبه خوردواز می سر

 آهویی همچون خواب که بود کرده مگ را راهش باران میان
 اگرهایی از مملو سرش و بود شده فراری چشمانش از پا گریز
 . بود خوابیده داستانی کدام هر پشت و پس که بود

 او های واکنش البرز راز به تمامی که آوری دلهره های اگر
 . شد می منتهی

 صدای اما. سپرد گوش باران صدای به و بست را هایش پلک
 ! نشد خاموش ذهنش گر شماطت

  

 و دل کنج را داشت او به که عمیقی عشق و البرز راز سالها
 حالت ترین مسخره به حاال و بود کرده پنهان خاطراتش دفتر
 ـینه*سـ عاشق ی خانواده دست به خاطراتش دفتر ممکن
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 سرانجام و نشست لبش روی تلخی لبخند!بود افتاده چاکش
 طلوع با صبح هفت ،ساعت سرانجامش بی های کنم چه میان

 بر سختی به بود شده پنهان بارانی ابرهای پس که ی خورشید
  جای به و خاست

 بن و بیخ از را همراهش تلفن ذهنش، صداهای کردن خاموش
 . گذاشت تحریرش میز کشوی داخل را آن و کرد خاموش

 کالف یک مثل را آن حوصله بی و نکرد شانه هم را موهایش
 پوشیدن برای برای و داد جای سرش پشت و کرد گلوله هم در

 از را اش مشکی پالتوی و گذاشت کنار را وسواس هم لباس
  آویخته آهنی لباسی جا روی

  

 چروک هم قدری که رنگی طوسی شال و برداشت اتاقش در به
 .  انداخت سرش روی را بود شده

 یاداشت ، بودند خواب خانه اهل ی همه که زمانی گلی
 به را آن نوشت ، بود باوری قابل دروغ اش اشنیچ که کوتاهی

 موبایلم باتری گلفروشی، رفتم من سالم: » چسباند یخچال در
 پاورچین سپس.« کردم خاموشش و کرده پیدا مشکل
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 می نم نم گهگاهی که بارانی وزیر آمد بیرون خانه از پاورچین
 به هم باز و رفت پیاده کنان لخ لخ اش گلفروشی تاخود بارید،
 بر کدام هر و دهد رخ بود ممکن وکه آور دلهره اگرهای همان
 .  کرد فکر بود کابوسی خودش ای

 کرکرهای روی بر نگاهش درنگ بی رسید، گلفروشی به وقتی
  و نشست حسین فروشی بستنی ی مغازه

  

 گرفته محکم را آن دامن دستی دو سو دو هر که هایی قفل
 ! بودند

 که عمیق آنچنان.  کشید یعمیق نفس و بست را هایش پلک
.  شد باران نم بوی و سرد هوای از پر اش ـینه*سـ حجم تمام
 و حیرت کمال در کرد باز را هایش پلک کوتاه تاملی از بعد

 . دید رویش پیش را حسین خواهر شهرزاد ناباوری

 گره گلویش در چیزی.حرکت بی و ثابت. ماند مات نگاهش
  کابوس میان شب ولط تمام. شد قفل هم زبانش و خورد

 کرد می تصور را خانوم حاج و حسین بار شماطتت نگاه هایش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 988 

 تر تیز خنجر از که نگاهی و شهرزاد های ابرو دیدن با حاال و
 . بود خورده هم بر اش ذهنی معادالت تمام بود،

  

 لبخند پشت ماهرانه را خروش و جوش پر متالطم درون
 : گفت ، کرد مخفی اش تزیینی

   《خیر به صبحتون. خانوم زادشهر سالم》

 قدم یک کالم و حرف بی کرد عصبی را شهرزاد گلی لبخند
 که حالی در و ایستاد گلی ـینه*سـ به ـینه*سـ و آمد تر پیش
 : گفت  بود، برد باال را رنگش ای قهوه ابروی تای

 و صاف داداش دل ات مسخره های خنده همین با البد》 
 .  《بردی رو من ی بیچاره و ساده

 مثل را اش اشاره انگشت بالفاصله و گفت را این شهرزاد
 . کوبید گلی ی ـینه*سـ به متوالی و برد باال پیکان

 پیش دلش که دختری گذارم نمی من!  خوندی کور ولی》 
 و بیرون میره باهاش بیراه و راه و مونده جا اش خاله پسر
  بد اون از و کنه می ضعف و غش بغلش توی
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 توی رو اون های هیجده مثبت تمام محترم الهخ پسر ، تر
 البه که کرد رحم بهمون خدا ؟! بشه داداش زن دیده، حموم
 . 《اومد هم خاطراتت دفتر آشپزی های مجله الی

 . شد دویده صورتش به خون کرد حس شرم از گلی

 ناعادالنه وحاال بود گذاشته اش  خصوصی حریم به پا شهرزاد
 می خدا رحم ی نشانه را خودش زشت کار و کرد می قضاوتش
 رعایت را مرزها همیشه اما بود عاشق که بود درست. دانست

 تصادفی خیلی هم خوردنش زمین و حمام ماجرای و کرد می
 و کشید هم در را ابروهایش! نداشت او به دخلی هیچ و بود
 : داد قورت را دهانش آب سختی به

  داره، رمتح خونه حریم مثل خاطرات دفتر ، جان شهرزاد》
  من خصوصی حریم به پا نداشتی اجازه شما

  

 برش بزنید دست بهش اینکه بدون کردم می تصور و بگذاری
 !  《گردونید می

 که آنچنان کوبید او ی ـینه*سـ به محکم دست کف با شهرزاد
 . ماند جا لحظه یک اش نفس و رفت پس قدم یک
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 هر ی اجازه ، باشه میون در  من داداش زندگی پای وقتی》
 . میگم چی ببین کن گوش خوب. دارم رو کاری

 میری گلفروشی از و کنی می جمع رو پالست جلو امروز همین
 وگرنه. اینجا غیر جایی هر. داری دوست که گورستونی هر

 گوش به رو هستی ات خاله پسر عاشق که این  و گردو رازباغ
 با رو خاطرات دفتر اون از بدتر شاید با. رسونم می ات خانواده
 های شبکه توی دار دنباله داستان به مثل مشخصات و اسم

 . گذارم می اجتماعی

  》؟!...چیه نظرت

  

 به تا دیشب از که هایی اگر میان. آمد بند اش نفس باره یک
 وجود ریزی آبرو این بودند، ایستاده صف به ذهنش در حال

 هم بر سخت را لبهایش  وقاحت، همه این از ناباور.نداشت
 . برداشت شهرزاد اسم کنار از را جان ی کلمه و دفشر 

 صحیح اصال شما کار این.  کنم می خواهش شهرزاد،》 
 .  《بده پس رو خاطراتم دفتر.نیست
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 تر پیش قدم یک کرد می نگاه اطراف به که حالی در شهرزاد
 . شد خیره گلی به شده براق چشمانی با و آمد

 برای داداشم. کنن تعیین غلط و درست برام لجن، دختره》 
.  گرفته مرخصی هم شاگردش و شهرستان رفته روز سه کاری
 کن جمع رو پالست جلو روز سه این توی صدا و سر بی خیلی
 فقط نمیکنی باور. گذارم نمی برات آبرو وگرنه ، کارت رد برو

  》.کنی امتحان کافیه

  

 به پاییزی که درختی برگ مثل. صدا بی و آرام. ریخت فرو گلی
 . باشد افتاده نشجا

 حافظی خدا که آن بی و شد تمام هایش خوانی لغز شهرزاد
 سمت به بلند گامهایی با و چرخید پا ی پاشنه روی کند

 حجم میان و شد سفیدرنگی پراید  ماشین سوار ، رفت خیابان
 . شد محو خیابان صبحگاهی ترافیک

 نمی دیگر که آسمانی به رو را سرش بست را هایش پلک گلی
 : کرد زمزمه خود با لب زیر و گرفت ریدبا

  《؟....هست من به حواست خدایا》 
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 ********** 

  

  تجریش میدان البرز

  

 آسمان که انگار وقفه، بی و شر شر بارید، می همچنان باران
 با و بود دلگیر و خاکستری ابرهای از انباشته او دل مثل هم
 . کرد می همنوایی او

 زیر که شد خیره زمستانی ی خورده رانبا شهر به پنجره قاب از
 . بود کرده آغاز را صبح آلودگی، خواب نبض

 می ،پرستویی ها نباید و ها باید از فارغ خواست می دلش
 و ساخت می ای النه وقت آن کرد، می کوچ گلی دل به و شد
 بود کرده فرار او از سالها بیهوده چه. ماند می جا آن ابد تا
 بد او با. کند پنهان گلی از را خجالتش و شرم تا کرد فرار!

 غیر و گرفت اش نادیده و نیاورد حسابش به کرد، قلقی
 ،تا آویخت او گردن به را بود آمده سرش که بالیی منصفانه

 گذشت از بعد حاال اما. نبندد دل او به بگیرد یاد دلش بلکه
  در حضورش  چندماه
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 از فرار که بود فهمیده گذشته، خاطرات شدن وزنده تهران
 . دنیاست  کار ترین بیهوده است نفسهایش بنده که کسی

 سپر ـینه*سـ مردانه انکار، سالها از بعد خواست می دلش حاال
 هایم نفس قدر به را گلی الناس ایها یا زد می داد و کرد می
 . دارم دوست آن از بیشتر حتی نه، که یا

 که حاصل یب  مکرر تماسهای از کالفه و فشرد برهم را لبهایش
 خاموش نظر مورد مشترک دستگاه: »  گفت می هم به متصل
 تا بگذارد صوتی پیام گلی برای گرفت تصمیم.«.. باشد می

 سحر ورود با اما بشنود را آن کرد روشن را موبایلش وقتی
 زیر بودند بسته صف سرش در که ای عاشقانه جمالت تمام
 به رو ی جرهپن از چشم. شد پال و پخش او های چکمه تق تق

  وروی برداشت شهر

  

 سمت به نرم لبخندی با و چرخید او سمت به پا ی پاشنه
 .  برگشت میزش

 .... «خیر به صبح سالم» 
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 حالی در و ایستاد البرز روبروی خواستن خوب حس از سحرپر
 را سرش قدری لوندی ،با بود داده تکه میز به را دستانش که
 : گفت ، کرد کج

 ...  خیر به شما صبح عزیز تهرانی ندسمه آقای سالم» 

 و سخت جلسه تا دو داری، شلوغی روز امروز هست حواست
 . 《مسافری سالمتی به که هم شب

 قرمز پلیور با سحر بلوند موهای هارمونی به و برداشت البرزسر
 رنگش مشکی شال از پروا بی و سرکش که شد خیره رنگش
 هر سر از هوش هک کننده اغوا ی منظره. بود آمده بیرون
  او برای نه اما ، برد می مردی

  

 داد تکان سری. بود بند گلی دل گرو در دونگ شش دلش که
 : گفت آهسته و

 نه امروز های جلسه برای نه. نباش نگران. هست حواسم》 
 دوبی از خالی دست میدم قول. عرب شرکای با قرارداد برای

 . 《برنگردم

 : کرد خمـار را نشچشما و شد خم سمتش به قدری سحر
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 . نیستم هیچی نگران. باشی تو شطرنج شاه وقتی》 

  رو سفر این باهم و کردی می موافقت کاش ای ولی

 .  《رفتیم می

 جواب زیرکانه و نشد اغوا هم باز اما. بود دلنشبنی تعریف
 : داد

 و هستی شما شرکت، این دار اختیار ، مهندس خانوم》 
  اجازه و نکردی رد رو من ی خواسته کردی لطف البته

  

 پر دست با میدم قول هم من. برم تنها رو سفر این که دادی
 .  《باشیم تماس در باهم ومدام برگردم

  او زدن حرف قلم لفظ و البرز جذاب ی چهره گیر در سحر

 .  افتاد تاپ تاپ قلبش نوجوان ای مدرسه دختر همانند

 دو و رداشتب البرز از چشم کرد، غلبه احساسش به درنگ بی
 عوض را بحث موضع ماهرانه سپس. گرفت فاصله میر از گام
 . کرد
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 شیرزاد مهندس نادر جای به حداقل کاشکی جان، البرز》 
 تنها دست خیلی اینجا بری که تو قشم، فرستادی رومی
 . 《میشم

 هم با هماهنگ گردنش رگهای تمام آمد می که نادر اسم
 می دلش نبود چیزی که قشم جزیزه! شدند می متورم

 تا کند پرتاب الیتناهی فضای به را نادر توانست می خواست
  نازکش و نرم گلی مریم به دستش

  

 شصت انگشت با کوتاه تاملی از بعد و داد تکان سری!نرسد
 . خاراند را یش ابرو ی گوشه

 می انجام بایست می که بود تموم نیمه کار تا چند یه》 
 و بفرستمش دور راه تونم مین و ماهه به پا شیرزاد زن. شد

 . 《بود مظفری گزینه بهترین

  هایش تردید میان و شد پا آن و پا این قدری سحر

 وکنار زد دور را میز بار این و برگشت البرز سمت به ،دوباره
 سمت به را سرش و سپس زد تکیه کار میز به و ایستاد البرز
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 را او صورت ونرم کوتاه اش اشاره انگشت وبا کرد خم البرز
 : ،گفت آهسته کردو لمس

 . کنم نمی اشتباه وقت هیچ آدمها انتخاب توی من»

 . سپردم تو به رو بازرگانی بخش کارهای که خوشحالم

 من حال به خوش. هست چی هوه به حواست که خوشحالم
 .«  شدم آشنا تو با که

  

 عطر و نرم انگشت با تماسش تا کشید پس قدری را صورتش
 سحر چشمان به که حالی در سپس.شود قطع سحر آگین
 : گفت  شکست، را سحر های کمرجمله /بود شده خیره

  کنم کمک دوست یک به تونستم که خوشحالم هم من» 

  کارهای توی تا داشتی احتیاج نفر یه به تو نرفته که یادت. 
 گیرم می پدرت از که حقوقی به هم من ، کنه کمکت شرکت
 فرو ناگهان سحر.« منصفانه الکام ی معامله یه. دارم نیاز

 به مایل اصال که عریانی حقیقت صدا، بی و آرام ریخت
 گدایی را عشق که بود آن از تر مغرور اما ، نبود آن شنیدن
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 و کوتاه جنباند، کرد،سری می صبوری هم باز بایست می کند
 .  آرام

 سمت به که حالی در و داد باال را اش چانه مغرورانه سپس
 : گفت ، فتر  می پنجره

  

  باشه یادت ولی میگی، که همینه دقیقا مهندس آقای»

  می تغییر روزها و فصلها مدام و گرده زمین که همونطور

 روز یک شاید. کنن می تغییر هم شرایطشون و آدمها کنه،
 .  «شد این از غیر

 ممکن اتفاق ترین محال این: »  بگوید تا کرد باز دهان البرز
 کوتاهی ی تقه با اتاقش در و نکرد پیدا مجالی اما. «  است
  کار اتاق وارد وگشاد گل لبخند یک با خانوم فلور و آیدا شد باز

 سرشان پشت از کنان اعتراض منشی که حالی ودر شدند البرز
 : گفت می هم سر پشت آمدو می

  من مگه برید می تشریف کجا هماهنگی بدون خانومها» 
  «؟..!.بوقم اینجا

 ********** 
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 : گفت پروا وبی داد تاب حدقه در را هایش مردمک خانوم فلور

 باید پسرم اتاق به اومدن برای دونستم نمی!.... جالفتا چه» 
  «؟!باشم هماهنگ شما با

 را اش نخودی های خنده که سحر بین منشی مستاصل نگاه
 ، بود درهم هایش اخم که البرز و داد می قورت لقمه لقمه
 : گفت و شد البرز به رو کرد دستی پیش بتعاق و چرخید می

 از غیر به فرمودید خودتون شما مهندس آقای» 
 جان به نشه وارد هماهنگی بدون کسی تفرشی خانوممهندس

 رو لیوانم تا آبدارخونه توی رفتم دقیقه چند فقط من ام بچه
 «.  بشورم

  

 سپس کرد تر رقیق عمیقی نفس با را غلیظش عصبانیت البرز
 روی از فشرد می انگشتانش میان را خودکار که لیحا در

 :  برخاست اش صندلی

 . «ببرید تشریف نیست مشکلی کیانی خانوم» 
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 نگاه و بود کیانی رفتن به نگاهش نیم که درحالی سپس
 محترمانه و شد مادرش به رو خانوم وفلور آیدا به دیگرش
 : گفت

 را بینوا کیانی خانوم هم ، اومدی خوش ، جون فلور سالم» 
  «؟.!.. خوبه که چی همه...! رو من هم کردی گیر غافل

 که مشکی مانتوی داد، اش مانتو به غرور از پر تابی فلورخانوم
 دوزی مروارید هایش آستین سر و یقه آمیزی اغراق شکل به

  مثل آن های بودوحاشیه شده

  

 کرد حذف را سالم خانوم فلور. درخشید مس شب های ستاره
 : نشست مبل روی بر تعارف بی

 جا همون هم شب و رفتی الی عمه ی خونه که دیشب» 
 ! داری راه  به چشم مادر یه که انگار نه انگار  کردی، اتراق

 پیش دوبی، میری و هستی مسافر سالمتی به که هم امشب
 به واال.بگذرونیم وقت هم با و بیام آیدا با امروز گفتم خودم
 ! ونهخ وجب یه اون توی پوسیدیم خدا

 » 
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 حال پریشان ، بود ه کرد اش کالفه مادرش مالحظی بی
 داد هول عقب به را آن و برد فرو موهایش میان را انگشتانش

 سحربه لب به چسبیده آمیز تمسخر ی خنده که حالی ودر
 : گفت داد، می آزارش غریبی طرز

  

 سرم امروز من!  نکردی انتخاب رو مناسبی وقت جون، فلور» 
...  فرودگاه برم باید هم بعد درگیرم، شب تا و هشلوغ خیلی
 .  «خونه برگردید لطفا

 دستش کار حساب البرز آلود اخم و سرد برخورد دیدن با آیدا
 . دوید البرز های جمله میام به تیز و تند و آمد

 داداش با اول گفتم جون فلور به من خدا به داداش» 
 حرفی داد مقسم خودت جون به ولی بریم بعد کنیم هماهنگ

 .« بشی غافلگیر تا نزنم

 و سنگ مثل که نشده حساب های غافلگیری این از بود بیزار
 تا گرفت تصمیم لحظه در. گرفت می نشانه را آبرویش قالب
 و کرد دستی پیش سحر اما گرداند باز خانه به رامحترمانه آنها
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 قرقنبیله با کند کنترل را هایش خنده داشت سعی که درحالی
 : گفت  البرز، به رو برانه،دل ای

  

 امروز وآیدا جون فلور. دارم بهتر پیشنهاد یه من جون البرز» 
 با وآیدارو جون فلور من ، شدن شرکت ومهمون دادن افتخار
 تا پالتینیوم خرید مرکز فرستم می شرکت خانومهای  از یکی

 به دارن دوست چی وهر بیایم در خجالتشون از حسابی
 بعد تا و بخورن جا همون هم رو ناهار و بخرن شرکت حساب

 میریم هم اتفاق به هم بعد ، بگذرون خوش حسابی ظهر از
 دونی می چون نیار نه لطفا.کنیم می راهی رو تو و فرودگاه
.« بیام کوتاه محاله و دارم دوست چقدر رو وآیدا فلورجون

 بزل این ،از است شدن فشرده حال در منگه الی کرد می حس
 .  بود بیزار هم سحر دلیل بی های بخشش و

 اما کند خیر له ختم را وماجرا بگوید قاطع نه یه توانست می
 بگذرد،به راحت جون فلور و آیدا مشتاق نگاه از نتوانست
  از سپس جنباند، موافقت عالمت به ناچارسری
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 میز روی را آن و آورد بیرون را اش بانکی کارت کتش جیب
 : گفت خانوم فلور به رو و گذاشت

 خوش بهتون ، تولدم تاریخ رمزش کنید، خرید من کارت با»
 ... «بگذره

 خرید مرکز راهی زنان بشکن و خوشحال خانوم فلور و آیدا
 فکرش تمام که درحالی هم البرز و شدند تجریش الکچری
 . شد کنفرانس اتاق راهی سحر همراه بود مانده جا گلی پیش

 *** 

  آهن راه میدان ، حسین

 کن اش زندگی عمر یک برای و رفت سفر به روز سه برای
  اش سال چند و سی زندگی در. بود شده فیکون

  

.  بود شنیده حال به تا که بود منفی جواب ترین سنگین این
 شماره شد متوجه بعدا که ناشناسی ای ازشماره صبح گلی
 محترمانه و وآرام گرفت تماس او است،با عمومی تلفن باجه
 در کردنش معطل بابت و ندارد را ازدواج شرایط فعال که گفت
 . کرد خواهی عذر او از ماه چند این
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 .  هیچ دیگر و همین

 را گلفروشی چرا که این جواب در و نیاورد هم دلیل یک حتی
 مثل که زبانی با زده شوک او و نداد توضیحی کرده تعطیل
 ماند خیره نامعلوم ای نقطه به فقط. بود شده سنگین سیمان

 برسرش پتک چون گلی خداحافظی صدای  که زمانی ،تا بود
 . کرد پرتاب چاه عمق به را او و شد کوبیده

 تالش کند خاموش را درونش آتش بلکه تا کشید عمیقی آه
 . ماند نتیجه بی که ای مذبوحانه

  

 زن که کاری روز یک پایانی دقایق در مشتریها آخرین آمدن با
 سپرد«  رحیم» اش مغازه شاگرد به را آنها بودند جوانی مرد و

 از که نشست برفی تماشای وبه برد پناه مغازه دنج کنجی وبه
 سپید یکسره جنوب تا شمال از را شهر تمام گذشته شب
 برف های دانه به را سرگردانش دل حسین،. بود کرده پوش

 آن گیر در روز تمام که کرد فکر تالشی به و سپرد سرگردان
 . کند صلحت گلی با بلکه بودتا

  جواب آقا حسین: » گفت رسمی و گلی،خشک مادر
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 ماه چند این برای. نیست خونه هم االن و منفیه دخترم
 حاللیت هم خانوم حاج مااز جانب از کن حاللمون سرگردونی

 .« برسون سالم بهشون و طلب به

 لب زیر و کوبید میز بر آهسته مشتی بست را چشمهایش
 : گفت کنان نجوا

  

 بر من با کاش ای! وگذاره گشت و سفر وقت چه خانوم، حاج» 
 گیر گل توی خر مثل رسیدی، می دادم به و بودی گشته
 ... «سالم.«  »کردم

 میز سوی آن از و برداشت ،سر مردانه صدایی شنیدن با
 به چسبیده مصنوعی لبخند یک با را شهرزاد شوهر «فتاح»

 باالتر پله یک ابروهایش تا شد سبب تعجب دید، لبش
 : گفت برخاست، امش احتر به وبالفاصله بنشیند

  بگم بنشین بیا ؟..!.طرفها این از اومدی خوش سالم» 

  «قهوه؟ یا خوری  می چایی بیاره، گرم نوشیدنی یه برات رحیم

 آن های پایه قیژ قیژ وصدای کشید پیش را صندلی فتاح
  که حالی در سپس و زد برهم را مغازه کور و سوت
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 : گفت کشاند، می باالتر قدری را اش کاپیشن هاب نآستی

 .  «دارم کارت بنشین بیا خورم، نمی چیزی» 

 که وقفه بی تپشی. افتاد تلوپ و تاالپ به قلبش دلیل بی
 . نداشت آرام دمی

 و کردیم صحبت هم با شب سر!  خوبه شبنم شده؟ چیزی» 
 ی روخونه امشب و میرمخونه دیر امشب من گفتم بهش
 ... «بمونه شما

 :  انداخت باال سری فتاح

 شهرزاد گل دست از اومدم،. ماست ی خونه نکن،شبنم هول» 
 .« شدم متوجه ساعت چند تازه هم من که بگم برات شبنم و

 و نشست روبرویش درست و کشید پیش را صندلی حسین
 : ،گفت بود شده خم سمتش به که درحالی

  

 فتاح «شده؟ وچیبگ مادرت جان. شد طاق ،طاقتم فتاح» 
 تمام و داد تکه صندلی به و فشرد هم روی رابر نازکش لبهای
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 برای انتها تا ابتدا از بود کرده تعریف گریه با شبنم که را آنچه
 راز تا گرفته گلی خاطرات دفتر ازخواندن کرد تعریف حسین
 تهدید از عاقبت و و اش  خصوصی های لحظه و آن پنهان
 راجمع بندیلش بارو گلی است بهتر اینکه و گفت شهرزاد های
 رفت می تر پیش هرچه فتاح های جمله. برود کارش پی و کند
 جای بر کاری و عمیق زخمی و شکافت می را قلبش خنجر مثل
 . گذاشت می

 از تا ببلعد دم در را او و کند باز دهان زمین خواست می دلش
 هگر  دستهای از چشم فتاح. کند پیدا نجات شرمندگی بار زیر

  ی دلدار برای و برداشت حسین ی شده

  

 ، گذاشت حسین دست روی بر گر حمایت را دستش او دادن
 : گفت

 نکرد جرات شبنم.  بود اشتباه دخترها کار دونم می داداش،» 
 گوش وقتش به رو شبنم رو شهرزاد. بگه خودت به مستقیم

 تصمیم حاال ، بدونی بودکه حقت این ولی.  بده مالی
 رو اش پسرخاله بچگی از که دختری با تونی می باخودته،
  《بیای؟ کنار موضوع این با و کنی ازدواج داشته دوست
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 غران شیری مثل و شد دویده پوستش زیر الیه به الیه خشم
 باسگرمه و کوبید میز روی بر آهسته را اش شده گره مشت ،

 فشرده هم بر خشم شدت از که هایی دندان و ، درهم هایی
 : گفت ، شد می

 خاطرات دفتر حقی چه به کردند؟ غلطی چه دخترها گفتی»
 توی چی برای ؟!.کردند تهدیدش هم بعد و خوندن رو گلی

 همه اول همون از من کنن؟ می دخالت من  خصوصی زندگی
 دوست رو دیگر یکی بود گفته بهم گلی. دونستم می رو چی
 تفرص ازش زمستون پایان تا و کردم اصرار من ولی. . داره

 نزدیک بهش ذره ذره داشتم.  کنم عوض رو نظرش تا گرفتم
 این ها دختر که آوردم می دست به رو دلش و شدم می

 وختر اون به چی نیست معلوم! دادن آب به رو گل دست
  《؟!کرده تخلیه هم رو گلفروشی که گفتن بیچاره

 نشانه فتاح سمت به پیکان مثل را اش اشاره انگشت حسین
 . رفت

 دور برنگشته سفر از خانوم حاج تا بگو دوشون هر هب فتاح》
  》. کنم می شون قیمه قیمه چون ، نشه پیداشون من بر و
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  کمر سمتش به بود شده پا بر که آتشی از آشفته فتاح

 . باشد نفره دو گفتگوهایش تا کرد خم

 می فقط. بشی آتشی که نگفتم رو ها  این ، داداش》 
 ... 《خبره چه برت دورو که باشه حواست خواستم

 هیچ او دهان شدن بسته و باز جز حسین و زد می حرف فتاح
 . شنید می نه و دید می نه چیز

 به برای بودو خورده سر دستش از که بود ماهی شاه گلی
 می دریا طوفانی  امواج به دل بایست می ، آوردنش دست
 . شد می راهی خالی دست با دیگر باری و سپرد

 ********** 

  

  آهن راه میدان گلی

  

 زمستانی آلود خواب آفتاب تلنگر از دانست نمی و شد بیدار
 همچون آوایی که گنگی های پچ پچ صدای یا است شده بیدار
 . داشت پیس پیس
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  را خوابش غرق های پلک سختی به و چرخید پهلو به

 رفت، بین از دیدش تار که این محض به کردو باز خفته نیم
 محزون ای چهره با را محمودش وبابا وغفر مامان ، الی عمه
 فرت و وفرت نشستند رختخوابش کنار صف زانوبه چهار دید

 . کنند می پاک را اشکهایشان

 تا منتظرند فقط و باشند نشسته میتی سر باالی گویی
 ! بخوانند ای فاتحه و بگذارند آن روی بر را شان اشاره انگشت

 صدایی با و کشید هم روی بر را اش قاچ قاچ و خشک لبهای
 : گفت آهسته ، کرد می خس خس که

  

 ... «سالم» 

 شده سوار هایش شانه روی بر که چادری پر با خانوم فروغ
 لرزید، می صدایش که درحالی و کرد پاک را اشکهایش بود

 : گفت

 ... «کرد باز رو هاش چشم ام بچه شکرت، خدایا» 
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 رابر اش استخوانی و کشیده دست و شد خم قدری الی عمه
 را دستش کوتاه تاملی از بعد و گذاشت گلی پیشانی روی

 : گفت داد، سر او های گونه روی بر وار نوازش

  تب دیگه. شد رفع بچم سر از بال. روشن چشمت محمود» 

 خودم اتاق توی رو رختخوابش بود خواهی خدا ، نداره هم
 که دیدم و شدم بیدار اش ناله صدای با دیشب. کردم پهن
 «.  سوزه می  داره تب توی

  

 ی مچاله دستمال با را اش بینی ی افتاده راه آب خانوم فروغ
 نمی بر گلی از چشم که ودرحالی کرد پاک مستش میان
 : گفت ، داشت

 ویزیتش دکتر یه به بهتره نداره رو به رنگ ام بچه الی عمه» 
 .« کنه

 البا سری و کرد پاک را لبش ی گوشه اشاره انگشت با الی عمه
 . انداخت

  حاال و کردم اش پاشویه صبح تا دیشب. نیست الزم» 

 .  «شده قطع تبش که هم
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 به آواری مثل گذشته روز سه خاطرات تمام باره یک به
 رهایش دمی که هایی کنم چه کنم چه. شد سرازیر ذهنش
 شمشیری زبان و مانند خنجر ابروهای با را شهرزاد.  کرد نمی
 سالها که البرز راز شدن مال بر وحشت و آورد یاد به اش

 . بود مانده پنهان دلش ی گوشه

  

 وگلدان گلها  ،حراج افتاد اش فروشی گل تخلیه یاد به عاقبت
 از ای تکه کندن مثل که گلفروشی سایت یک به هایش

 . بود دردناک وجودش

 ژولیده موهای و نشست رختخواب درون و برخاست سختی به
  ی شانه روی بر و دکر  جمع دست با را درهمش و

 مرتب قدری هم را اش معوج و کج شرت تی و گذاشت چپش
 .  کرد

  میان را گلی دست پدرانه و شد خم محمود آقا

 روی بر وار نوازش را زبرش دست که درحالی و گرفت دستانش
 : ،گفت داد می سر او لطیف و نرم پوست
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 حالت رسرکا رفتی می وقتی صبح دیروز ؟..!. بهتری جان، بابا» 
 ...!«!«  ناغافلی شد چی!  بود خوب

  

 میان و اشک ،شد بغض درنگ بی. نبود گفتنی هایش راز
 به اشکهایش شد سبب که لبخندی با و نشست چشمانش

 : ،گفت بخورد سر هایش گونه روی

 .« سرماخوردم کم یه کنم فکر بابا، خوبم» 

 این از رو ،من  میدم قسمت فروغ جان ؟! گیجم جان بابا» 
 به که گلهایی به زدی حراج چوب دفعه یه چرا.  دربیار گیجی
 باز رو گلفروشی تا کردی جز جز همه این ؟!بود، وصل جونت
 رو گلهات ما از خبر ،بی غلتک رو افتاده کارت که حاال کنی،

 صبح الی عمه ؟! الی عمه ی خونه اومدی هم بعد و فروختی
  تا دیشب که گفت و زد زنگ

 خدایی نکنه ؟ افتاده اتفاقی. سوختی می تب توی صبح
 زده حرفی ؟!کرده اذیتت«  آقا حسین» خواستگارت این ناکرده

  دادی بهش رد  جواب چرا ؟ کرده اضافی غلط ،
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 نظرت و نمیاد بدت ازش همچون که گفت می مامانت ؟!
  «؟.!. مثبته

 ای غره چشم بود حسین سرسخت طرفدار که خانوم فروغ
 .  کرد مودمح آقا خرج جانانه

 وقتی دیروز داری؟ کار چی خدا بنده اون به...!  جالفتا چه» 
 داماد شد حیف. لرزید می ناراحتی شدت از صداش زد زنگ
 .« دادم دست از رو خوبی

 و نداشت ها آن برای جوابی هیچ که پدرش سواالت زیر' گلی
 بود، داده دست از را محبوبش داماد که  مادرش دلخوری
 سری..گفت می دروغ باید نداشت ای چاره. بود شدن له درحال
 . گفت لب زیر نچی و انداخت باال

 خبر ازش و سفر رفته روزه چند خدا بنده اون خدا، به نه» 
 بستم هم رو گلفروشی. خوردم سرما چون کردم ،تب ندارم
  ام بسته دل که آدمی با خواد نمی دلم چون
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 شمچ تو چشم روز هر دادم بهش رد جواب و شده
 خوشبخت تونه می رو دختری هر و خوبی مرد آقا حسین.بشم
 .« کنم نگاهش تونم نمی همسر عنوان به من ولی کنه

 بحثی کوتاه تاملی از بعد و داد فرو سختی به را دهانش آب
 . کرد عوض را نبود دلخواهش اصال که

 پس نمونده، بیشتر ماه یک هم مغازه قرارداداجاره از بابا،» 
 بگیرید تماس هم مغازه صاحب با لطفا.  نمیاد پیش مشکلی

 پس رو پیش پول و کردم تخلیه رو مغازه که بگید و
 دردتون به بیشتر تنگه دستتون که روزهایی این توی.بگیرید

 .«  خوره می

 و کرد مرتب قدری را گلی خاکستری پتوی گوشه خانوم فروغ
 : داد،گفت می تکان سر که حالی در

  

 به نه ؟.گذره می چی ها جوون شما سر توی دونه می خدا» 
 بستن این به نه فروشی گل کردن باز برای تقالت و تک او

  ، زدی خودت بخت به لگد که دونم می رو این فقط!  ناغافلیت
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 که اش خانواده  اون با کنی پیدا بهتر آقا حسین از محاله
 .« بودند جواهر مثل

 چشمش پیش جفتش و طاق های نشان و خط آن با شهرزاد
 پوزخند. اش تقلبی نوع از یقینا اما بود جواهر شهرزاد. ! آمد
 موشکافانه که برگشت الی عمه سمت به نگاهش و زد تلخی

 زانو به دستی ای خسته نفس با عاقبت و کرد می نگاهش
 .  برخاست عصایش کمک با و گرفت

 جویای تا کردم خبرتون.شد تموم عیادت وقت دیگه خب» 
 ؟!کنید لوردش له نصیحت رگبار زیر اینکه نه باشید، حالش
  تا مونه می من پیش وقت چند یه گلی

  

 بیاد فرستمش می دیدم صالح وقت هر کنم، لوسش کم یه
 .  «خونه

 و محمود آقا به رو و ایستاد اتاق در ی آستانه در الی عمه
 : ،گفت باتشر ، کندند نمی گلی از دل که خانوم فروغ
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 آتشه دو سنگک تا دو بره صبحانه برای گفتم داوود ابه» 
 تا بجنبونید دست. دارم هم محلی کره و لیقوان پنیر ، بگیره
 ... «نیافتاده دهن از نون

 پر حرف کم پیرزن این. باشد الی عمه عاشق داشت حق البرز
 بعد گلی. داشت عمیقی درک اندکش سواد وجود با تجربه از
 و خزید گرمش و نرم پتوی زیر به دوباره مادرش و پدر رفتن از
 به و کرده پیشه تنبلی او مثل که دید را خورشید پنجره از

 . شد پنهان و خزید خاکستری ی زیرابرها

  

 که ندید و رفت فرو خواب به و بست را چشمانش پنجره گلی
 می فرود آسمان از خوران تلو تلو صدا وبی آرام دیگر باری برف
 . آید

 ********** 

  

  داشت دوست و هاست غصه تمام موقت تسکین خواب

 صدای با هم باز اما.... وقفه بی و مدام.خوابید می ابد تا
 رغبت و میل بی داشت، پیس پیس همچون آوایی که گنگی
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 بعد ای ثانیه و کرد، باز را سنگینش پلکهای آهسته آهسته
 خم صورتش سمت به که دید را الی عمه عروس محو و تار

 : گوید می آهسته و شده

  》...شو بیدار جانم، گلی گلی،》 

  

 بودو تلخ تلخ مار زهر مثل ودهانش سوخت می گلویش
 جواب گنگ و گیج ، کرد می خس خس که باصدایی عاقبت

 : داد

  《؟..!.خوای  می چی》 

 گلی روی به را دستانش کف ریا بی و ساده الی عمه عروس
 :  گفت و کرد باز

 توی که اونی ولی . خوام نمی چیزی من ،واال خفته زیبای》 
 می چیزی یه حتما ایستاده، خونه در دم ساعت یک برف این
 .!..  《خواد

 زانو به دست هیجان با و گفت را این الی عمه عروس
 پنجره کنار به دادو نگارش و نقش پر دامن به تابی ، برخاست
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 سرک کوچه به که حالی در زدو پس را پرده پر سپس رفت،
 : گفت ، کشید می

  

 این زیر طفلکی!  عاشقی و عشق های قصه این برای کمهال》 
 !... 《سبیلو برفی آدم یه!  میشه برفی آدم شبیه داره برف

 سراغ سبیلو و خسته دل عاشق هیچ آقا حسین جز
 موهای شد خیز نیم و کرد ستون را آرنجش.ندلشت

 : زد ندانستن به را خودش و خورد قل سمت یک به پریشانش

  《؟!زنی می حرف یک  از جون، فهیمه》 

 با داد اش پهن ابروهای به قری شیطنت از پر الی عمه عروس
 : دار،گفت کش لحنی

 در دم ساعت یه که همونی ، حسین اسمش که همونی》 
. رم نمی جا این از نزنم حرف خانوم، گلی با تا میگه و ایستاده
 براش باید مجنون و دستش قرمز رز گل دسته یه که همونی
  》...بندازه لنگ
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 به کرد،گام می تماشا الی عمه عروس به که همانطور گلی
  می شکل ذهنش در حسبن او های جمله با گام

  بر برف که حالی در کند تصور را او توانست می.  گرفت

 .  شده سوار لبش پشت مشکی های سبیل روی

 زیر خوبی ،حس یونیک و خاص توجه این.  زد رمقی بی لبخند
 گرم روز یک در آبشار زیر ایستادن مثل دواند، پوستش
 خیلی و نداشت دوامی چندان که زیبایی حس...  تابستانی

 آقایی حسین با.  رفت و زد پر بهاری گلهای ی رایحه مثل زود
 . نداشت ای آینده هیچ داد می وانیل بوی خدا همیشه که

 چرخید پا ی پاشنه روی ، داد چینش پر دامن به تابی فهیمه
 ایستاده او سر باالی که حالی در و رفت یگل سمت به و

 :  داد تاب هوا در را بود،دستانش

  

 شدت از لبمق.بزن حرف باهاش برو پاشو من جون گلی،》 
 یه عمرم به حاال تا من راستش. کنه می تاپ تاپ داره هیجان
 قرمز رز گل دسته یه با که یکی. بودم ندیده رو واقعی عاشق
 کوچه واسته،کاشکی پا لنگه یه شوفا بی لیلی برای برف زیر
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 شد می رد ازش ماشین و نبود ترش و تنگ قدر این مون
 شد حیف. شد می منتظرت ماشبن توی حداقل اینجوری
 . 《دادی بهش رد جواب

 کشید، دل ته از عمیقی آه و کرد قطع را جمالتش فهیمه
 : داد ادامه و شد پایین و باال هایش شانه که آنچنان

 ، راحت خیال ولی بار، تره میدون رفته داود با شوهرم مادر》 
 تا کن بیدار رو گلی گفت کردم، تکلیف کسب ازش و زدم زنگ

  》.بده رو جوابش خودش

  

 را پتو. نداشت را حسین نجیب چشمان به کردن نگاه روی
 پالتو الی عمه عروس کمک با. افتاد جانش به لرز زدو پس
 روی هم را ای مهع ضخیم و بافت شال کردو تن به را اش

 حالش بی و رنگ بی و آلود پف صورت نگران.  انداخت سرش
. کند خراب سرش راپشت ها پل تمام و برود بود قرار نبود، هم

 . نباشد برگشتی راه که آنچنان

 *** 
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 عمه کوچک حیاط و بارید می امان بی درشت های دانه با برف
 تور ی پرده یک مثل و بود کرده پوش سفید یکسره را الی

 گام یک با که حسین و گلی بین بود شد حایلی متحرک
 که حالی در حسین. بودند ایستاده هم روبروی فاصله

 یک با چرخید، می گلی حال و حس بی صورت روی بر نگاهش
 را قرمزی رز گلهای سپس داد جواب را او سالم محزون لبخند
 ، گرفت او سمت به بود نشسته هایش گلبرگ روی بر برف که

 : ،گفت آهسته و کرد خم سر سمت آنگاه

 صادر رو اعدام حکم نه یک با که زده سر من از  خطایی چه》 
 !  《کردی

 روی بر که برفی سرگردان های دانه مثل خواست می دلش
 می تبدیل آبی قطره به بعد اندکی و نشست می دستش
 از و برداشت سر ، رفت می فرو زمین به و شد می آب گردید،
. کرد تالقی حسین نگاه با هایش پلک برف توری ی پرده پس

 . داد می اش شبانه خوابی بی از خبر که سرخی چشمان

  

 درهم افکار روی بر مدیریتی هیچ و بود کلمات از پر سرش
 گرفت او از را گل دسته لب زیر تشکری با.  نداشت وبرهمش
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 را ها گلبرگ روی بر نشسته برف لطیف و نرم دست، پر وبا
 ، بود هایش نفس کردن خفه حال در که بغضی با و دکر  پاک
 : ،گفت داد باال چانه و کرد نگاه حسین مات چسمان به

 اومدی که روزی. نرفته که یادتون بود همین قرارمون》
 به که گفتی و بنده دیگه جای دلم که گفتم بهت خواستگاری

 عوض نظرم ولی. شد عوض نظرت شاید بده فرصت دومون هر
 . 《نشد

 . کرد قطع را گلی های جمله پروا بی ینحس

 می پیش خوب که چیز همه.  نکن رو کار این من با گلی》 
 و نداره من به دخلی هیچ کرده شهرزاد که اضافی غلط.  رفت
  خاطرات دفتر اون توی که نیست مهم برام اصال

  

 که صداقتی و هستی مهم خودت مت برای. نوشتی چی
 . 《داری

 ناتمام های جمله پایان نقطه یک و برد راباال دستش کف گلی
 . گذاشت او
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 اما نباشه، مهم برات اآلن شاید. نزنیم گول رو خودمون بیا》 
 توی که مونه می باقی مطلب این ذهنت و دل گوشه همیشه

 لشکر و آورده جوش شهرزاد که بوده چی خاطرات دفتر اون
 می زندگی تردید و شک این ی سایه زیر همیشه و کرده کشی
 .  《کنی

 .  بیابد را جمالتش تا کرد مکث اندکی گلی

 خودم زبون از بگذار شده تموم مون بین چی همه که حاال》 
 چی بود هام تنهایی مونس که  خاطراتم دفتر توی که بشنوی
.  گفتم ام طرفه یک عشق از خاطرات دفتر اون توی. نوشتم
  دوست بچگی توی که ای عالقه

  

 . شد عشق به تبدیل شدم بزرگ تیوق و بود ساده داشتن

 دلم کنج راز یه مثل و بودم شاهدش بچگی توی که اتفاقی از
 هست شهرزاد گوشی توی خاطراتم دفتر کپی.  کردم پنهونش

 هیچ که وببینی بشی باخبر جزییاتش از و بخونی تونی می
 عشق این. برو هم حاال. نکردم نبودم که چیزی به تظاهر وقت
 رو طرفه یک عشق گس و تلخ طعم من.  کن رها رو طرفه یک
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 درون از که این جز نیست تهش هیچی دونم می و چشیدم
 .  《بشی ویرون

 دام به که ای شکسته قایق مثل افتاده پا و دست به حسین
 . باشد افتاده دریا امواج

 . بگذاری که شرطی هر.نکن ترم ویرون. ویرونم گلی》 

  》.بخوای تو چی هر

  

 . کند پنهان را آبش پر چشمان ات رفت پس قدمی

  توی خانومی  گلی روزگاری که کن فراموش و برو آقا حسین》
 .  《بوده زندگیت

 بلند گامهایی با و چرخید پا ی پاشنه روی و گفت را این گلی
  می و افتاد راه به خانه ایوان سمت سرعت به

 این بود محال اما نداشت او به عشقی چند هر که دانست
 . کند فراموش را نجیب چشمان آن با لوسبی ی گربه

 . بارید می همچنان برف و

 ********** 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1026 

  

  

 دفتر از ورق یک و کشید دراز زمین روی ناهار از بعد گلی
 آن روی و کرد جدا بود الی عمه ی نوه به متعلق که نقاشی
 :  نوشت

 را چیز چند خواهد نمی ام،دلم ساله چند و بیست زندگی در
 حسین ونجیب ملتمس چشمان آنها یکی و یاورمب یاد به اصال
 در معلق روز سه گذشتن از بعد که ای زده غم چشمان. است

 می ظاهر خوران تلو تلو چشمم پیش هرزگاهی خیالم آسمان
. نبودم عاشقش. گیرد می دردناکی نیشگون را وجدانم شودو
  میان اما

 هب و بود بهترین ، ام داشته حال به تا که های خواستگار
 به خواستم می. زدم پس هم را او شهرزاد خواهرش لطف

 برای را البرز سرانجام بی عشق لق دندان تا بگویم بله حسین
 . نشد اما.  بکنم همیشه

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1027 

 چه سحر و البرز مغزم ی تنیده درهم افکار میان دانی نمی
 تو از نیست پنهان که خدا از ؟..چرا دروغ! دهند می جوالنی

 از وگاهی شوم نمی هایم حسادت  ریفح نباشد، پنهان هم
 وقت آن. روم می پیش هم خفگی مرز تا حسادت شدت
 .  نوشم می آبی جرعه و کنم می لعنت را شیطان که است

 لعنت شیطان به هم باز و فشرد برهم را پلکهایش گلی
. بنوشد ای جرعه تا نبود دستش کنار آبی لیوان اما فرستاد
 مکیدو درون به را لبهایش. انداخت هایش نوشته به نگاهی

 گوله کاغذ و کرد مچاله دستانش میان را کاغذ گونه وسواس
 دست سنگینی نفس با سپس.  داد جای کیفش درون را شده
 آشپزی مجله آخرین حوصگلی بی سر از و برخاست زانو به

  پر که زمستان ویژه

  

 گوشه به پا نوک با به را مختلف های آش طبخ دستور از بود
 را هایش حوصلگی بی تا رفت پنجره سمت به ، کرد تابپر ای
  کوچک اتاق پنجره پشت که همانطور و کند تقسیم کوچه با

 برف از که گرفته دود برف کوپه به و ایستاده الی عمه
 می تماشا را بود مانده جا به دیوار کنج پیش، روز سه سنگین
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 که ینهم و رها را پرده پر آشنا هایی خنده کرکر صدای با کرد
 خندان که دید را چشم جفت یک چرخید پا ی پاشنه روی

  پرسید؟ و زد ،لبخند فهیمه دیدن با.کند می نگاهش

  «؟...!شده چیزی»

 قرقره آوردو باال را دستش یک و خندید نخودی هم باز فهیمه
 : گفت و داد تابی را دستش میان موچین و رنگ سفید نخ

  

 تا حموم بفرستمت هم بعد.  کنم خوشگلت دارم ماموریت》 
 . بشی ورگل و ترگل تولدته که امشب برای

 هم اومدن کوتاه اهل کال و نیست پذیرفتنی بهونه و عذر
 .  《نیستم

 ،چندان است  کرده کار این مامور اورا کسی چه که این حدس
 هنوز لبخند.بود جمع خوب حواسش الی عمه. نبود سخت
 و رساند او به را خود گام دو با فهیمه که بود لبش ی گوشه

 تر آهسته و گذاشت دهانش کنار و داد انحنا کمی را دستش
 :  داد ادامه

 . کنیم سورپرایزت و نفهمی چیزی تو شده قرار واال» 
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 غم حالت این از بلکه بگم بهت گفتم نیاورد، طاقت دلم ولی
 هم حسابی و درست ناهار بود بهت حواسم. بیایی در انگیزی
 .  «نخوردی

 : ،گفت ملتمس و رفت پس گامی فهیمه

  

 خان محمود امشب قرارشده ، ها بگیری نشنیده ، من مرگ» 
 هم خانوم فروغ و بگذارم بار و برنج هم من.  بگیره کباب
 خالصه. اینجا بیان سیامک و بنفشه همراه و بپزه خونگی کیک
 که چند هر. کنیم ردیف برات خودمونی تولد یه داریم برنامه

 .« کنیم می رو تالشمون ولی. رسه نمی یداتولدآ پای به

 شود رد تفاوت بی فهیمه آخر ی جمله از خواست می دلش
 : پرسید کوتاه و کرد طاق را طاقتش کنجکاوی اما

   «؟!....جوریه چه تولدآیدا مگه» 

 و آب با را ،دستانش بود سوالی جمله همین منتظر که فهیمه
 . چرخاند هوا در تاب
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 موبایل از ولی ، نیستم شما تلگرامی گروه عضو که من» 
 یه توی رو آیدا تولد قراره انگاری. دیدم رو ها عکس داوود
  هر هتل قشنگی از. بگیرن ستاره پنج هتل

  

 آیدا لباس. کنی می حظ که داره البی یه! گفتم کم بگم چی
 خوب هم خورش تن. براق سبز پیرهن نگم،یه دیگه که رو
 توی هم گرفته تیکه البرز برای نومخا فلور که دختره اون. بود

 تا ، بود نشده خراب موبایلت باتری کاشکی آخ.بود عکس
 می تماشا باهم گذاره می امشب آیدا که رو یی ها عکس
 .«  کردیم

 از بعد ، گردنش به هم قری و داد چشمانش به تابی فهیمه
 : ،گفت کوتاه تاملی

 پولداره خیلی دختره پیداست که جوری این. بده شانس خدا»
 فلور. خوبه که هم پاشش به بریز هست، که  هم خوشگل ،

 .  «کرده پیدا البرزخان برای عروسی خوب خانوم

 زیر چشمانی با و کشید جمالتش میان عمیقی نفس فهیمه
 : داد ادامه ، شده
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  رو خونه این نمک و نون باالخره خان البرز گلی، میگم» 

 بگم بهش اگه نظرت به ، خوبیه و قلب خوش مرد و خورده
 نمی دلم کنه؟ می بند شرکتشون توی هم رو من داوود دست
. کنه جا به جا مردم بار لکنتی وانت اون با دیگه داوود خواهد
 ماه آخر دلم و دست که باشه باریکه آب یه خواهد می دلم
  «؟!نلرزه

 گلویش در کرده گیر بغض و فشرد هم بر را هایش پلک
 یاد دلش به بایست می.  شود باز ویشگل راه  تا داد راقورت

 او سهم گاه هیچ البرز. بیایید کنار واقعیت این با که داد می
 : فروغ،گفت بی لبخندی با و کرد تر را لبهایش. نبوده

 با بزنی حرفی که این از قبل ولی.  خیره بخواد خدا چی هر» 
 و داره دوست خیلی رو الی عمه البرز. کن مشورت الی عمه

 .«  بزنه اش ـینه*سـ به رد دست محاله

  

 روی خوشحالی از بود، تایید این منتاظر فقط گویی که فهیمه
 به و شد باز آبی نیلوفر چون دامنش و چرخید پا ی پاشنه
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 گلی سمت به زنان بشکن که حالی در سپس. آمد در پرواز
 : گفت ، رفت می

 آرایشگری انگشت بند یه. نباش هم صورتت و سر نگران» 
 .« دمبل

 فهیمه دست به را خودش اما ، نداشت دماغ و دل چند هر
 انگشت بند یک ی انداره به فقط آرایشگریش ادعای که سپرد
 . بود

 *** 

 است بلد آرایشگری بندانگشت یک که کرد می ادعا فهیمه
 می چنان لبش پشت و نبود بلد هم انگشت بند نیم حتی اما.

 حتی و بودند اشتهگذ لبش پشت داغ زغال انگار که سوخت
 . نیافت التیام هم حمام از بعد

  

 با آخر دست و بود داشته بر لنگه به لنگه هم را هایش ابرو
 شده سرازیر چشمانش از اشک که حالی در خنده وکرکر هر هر
 : گفت ، بود

  انگشت بنده یک اندازه آرایشگری توی مهارتم شاید» 
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 اتفاقات الل اش ان ، خیره و ،،سبک سبز دستم ولی باشه،
 ... «افته می برات خوب

 فهیمه دل ابروهایش زیاد و کم موی تا چهار برای نیامد دلش
 از وبعد گفت لب زیر آمینی و خندید.بشکند را دل ساده ی

 و الی عمه غرولند رگبار زیر و کرد خشک را موهایش حمام
 . داد جای سرش پشت کلیپسی با و کرده لوله را آن فهیمه

 یقه لیمویی ی ساده تیشرت و پوشید ای ساده نجی شلوار
 انداخت او با عکس تا چند فهیمه اصرار وبه کرد تن به هفتی
  خورد او با هم چای یک الی عمه خریدار نگاه زیر

  

  نوشید می کشان هورت را چایش که حالی در الی عمه.

 : گفت ،

 سالمتی نا امشب.شدی خوشگل نکنه، درد عروس دست» 
 الی عمه روبروی گلی.« باشی داشته رویی و بر ایدب و تولدت
  که همانطور و زد زانو ،چهار نشست

 : ،گفت بود قندان به نگاهش
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 بشی ام پاپی که اون بی روزه چند این. الی عمه ببخشید» 
 تولد برام که هم امشب. کردید تحمل رو زهرمار برج من

 اینا بامبا وهمراه کنم می زحمت رفع امشب اجازتون با.گرفتید
 سر هم را چای جرعه آخرین الی عمه.« خونه گردم می بر

 . کشید

 دختر بنفشه عکس بر دونم می چون نپرسیدم هیچی ازت» 
 .  کردی سکوت کردی خوبی کار.هستی عاقلی

 . «سازند می رو داستان کمترین سکوت از مردم

  

 . نشست لبش روی بر واقعی لبخند بود دلنشینی تعریف

 پاشو هم تو. بخرن تولد بساط فرستادم رو اوودد و فهیمه» 
 گذاشتی سرت پشت و کردی لوله که رو بینوات موهای اون
 سراغت فرستم گشت،می بر خرید از که فهیمه وگرنه کن باز
 . «بکشه موهات به هم دستی تا.

 چشمی لب وزیر نگرفت جدی را آن اما. بود ترسناکی تهدید
 کند باز را موهایش که نآ بی الی عمه رفتن از بعد و گفت
 ،نشست بود پنجره به رو که الی عمه اتاق صندلی تک روی
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 حضور لحظه در و زد می پرسه دیگر جای افکارش که حالی ودر
 زدو ورق چندم بار برای را آشپزی مجله هدف ،بی نداشت
  بودموهای محال.  کرد آماده فهیمه با مقابله برای را خودش
 . بسپارد انگشتی بند آرایشگر این دست به را اش نازنین

  

 *** 

 و خانه زنگ صدای شنیدن محض به بعد ساعت نیم گلی
  که این تصور آمدبه می اول ی طبقه از که اپچی و پچ صدای
 زد خواب به را خودش باشند، برگشته خرید از داوود و فهیمه
 شد باز قیژ قیژ با و چرخید پاشنه روی اتاق در وقتی وحتی

 پی و بیاد رحم دلشبه فهیمه بلکه نکردتا ازب را ،چشمانش
 را موهایش سر پشت از دستی که همین اما.  برود کارش
 رااز موهایش که حالی در و پرید جا از فنر مثل کرد لمس
 : ،گفت بود گرفته محکم سر پشت

 ... «بزنی موهام به دست گذارم نمی خدا به فهیمه،» 

 دو هر زد، می لبخند که حالی ودر رفت پس قدمی البرز
 .  برد باال تسلیم حالت به را دستش
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 ...« گلی مریم سالم» 

  

 ********** 

  

 مجسمه مثل درست.  ثابت و حرکت بی. شد خشک تعجب از
 پلک حتی. گذارند می شهر های میدان وسط که سنگی های
 تمام بزند پلک اگر کرد می حس که چنان آن ، زد نمی هم

 ! شکند می درهم پیکرش

 را اش خیره های مردمک بودو مانده مبهوت و مات هم رزالب
 حیرت فرط از برداردکه گلی پریده رنگ ی چهره از توانست نمی

 رمق ،که خسته ی لبخند باا! بود مانده باز نیمه دهانش
 : ،گفت نداشت چندانی

 ... «مبارک تولدت» 

.  زد می پا و دست متفاوتش احساسات میان  ازتضاد، پر گلی
  پی در نجات برای که غریقی لمث درست
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 که روزهایی. افتاد البرز های تحقیر یاد به. باشد ساحلی
 می جگر روی دندان او و گرفت می نادیده را او تعمدی
 . آورد نمی بر دم و گذاشت

 . . «مبارک تولدت»: گفت می او به و بود برگشته حاال

  از

 باشد، او برگشتن منتظر خانه از بیرون سحر که این تصور
 با و انداخت اتاق ی بسته در به نگاهی. افتاد جانش به آتش
 نداشت، آن روی بر تسلطی هیچ و لرزید می که صدایی
 : ،گفت آهسته

  «؟...!.اینجا اومدی چی برای»

 ...  صدا بی و نرم خندید،.داد قلقلک را دلش گلی ابروی خم

 نصیب وقت هیچ که هستم هایی سالم جواب اون هالک» 
 ...« نشده من

  

 تزیینی جنبه صرفا که اخمی با و کرد کج را سرش سپس
 : داد ،ادامه داشت
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 !« رفت یادت سالم که هم باز» 

 تر پایین پرده چند را صدایش و آمد تر پیش قدمی گلی
 اماچیزی کند، پیدا راه اتاق از بیرون به صدایش مبادا تا.آورد
 . نشد کم خشمش از

 که سالهایی توی ؟!داری ارک چی جا این پرسیدم ازت» 
 چشمانش!« باشی گفته تبریک رو تولدم نمیاد یادم گذشت،

 . داد لم آن پای ریز چین چند و کرد باریک را

 فلور خاله عروس ظاهرا. باشی هتل نباید اآلن تو مگه ببینم،» 
  «گذاشته؟ تموم سنگ آیدا تولد ای بر میگم رو «جون سحر» 

  

 پلک. کرد قرص را دلش ته گلی پوستی زیر های حسادت این
 فشرد هم بر قدری را زد می له له خواب برای اش خسته های
 : گفت غمبار نگاهی با کردو کوتاهی تامل.. 

  لیلی بشکست ام کوزه چرا ، میلی بود دیگرانش با اگر» 

 ....!   «خودمی حسود گلی همون هنوز.

 ،بر دبو کرده رو زود قدر این را دلش دست که این از گلی
 باشد،بی افتاده جانش به زلزله که کوهی مثل درست آشفت
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 وتمام ایستاد البرز قدمی یک ودر آمد تر پیش قدمی درنگ
 ـینه*سـ به مشت شکل به و کرد جمع دستش میان را حرصش

 . کوبید البرز ی

 ؟!داره ربطی چه تو به. حسودم اره. خوای می جونم از چی» 
   «داری؟ نمی بر سرم از دست چرا

 آبی پر چشمان محو بزند پلک که آن بی.  بود گلی محو البرز
 از لبریز گلی تا کرد سکوت و لرزید می آن در اشک حلقه که

 دید را او ممتد سکوت وقتی گلی.شود اش نگفته حرفهای
 شانه که چنان ، زد تر محکم را دوم مشت و نیاورد تاب دیگر
 . نرفت پس قدمی اما خورد تکان الیرز های

 با گلی  «نداره؟ تمومی تو نفرین این گی؟چرا نمی چیزی چرا» 
 را چکید چشمانش از که اشکی های قطره اولین دست پشت
 بریده بریده جمالتی با عصبی و رفت عقب به قدمی و کرد پاک

 : ،گفت

 تقصیری هیچ گردو باغ ماجرای توی من خدا به البرز» 
 بر اجازه بی رو فروغ مامان بند دست که این جز نداشتم،
 ندیدی تو و کشیدم درد تو پای به پا من.  کردم وگم داشتم
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 گله بازم ولی.  کردی هوار دردم روی درد من گرفتن نادیده با و
 . «بشی سبک تو تا نکردم

  

  بارید، می ابریش چشمان از متصل که بارانی میان

 صدای وبا شود کم اش ـینه*سـ سنگینی تا کش عمیقی نفس
 : داد دامها بغض، پر

 روزگارم گردن به و نفرین شد اومد، تو سر که بالیی البرز» 
 خودم با. میدم پس رو تاوانش دارم هم هنوز و شد وصل
 می سپر ـینه*سـ تو برای روز یه که البرزی که درک به گفتم

 با نداره، رو دیدنت چشم و سرسختت دشمن شده کرد،حاال
 خودت زندگی پی وبر و تونیست سهم البرز گلی گفتم خودم
 و نشد تموم خدا به ولی.  بشه تموم نفرین این جا یه وبگذار
 راز که کرد تهدیدم و حسین خواهر دست افتاد خاطراتم دفتر
 دارم هنوزهم ببین. کنم می پخش نت توی رو ات خاله پسر

 . « میدم پس تقاص
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 اشک از لبریز هم او چشمان حاال. آمد تر پیش قدمی البرز
 : کرد نجوا لب زیر ، بم صدایی با بودو

 ... «دلم عزیز» 

  بر ، نیاورد تاب دیگر ، نگفته حرفهای از ازالتهاب پر گلی

 سپس نبیند را البرز آب پر چشمان تا چرخید پا پاشنه روی
 رادیو موج مثل که صدایی با و ایستاد پنجره به رو او به پشت
 : گفت ، کرد می خش خش

 مریم ،روزگاری کن فراموش و برو فقط.  نگو هیچی البرز» 
 رو خودمون بیا.  کردی می سپر ـینه*سـ براش که بود گلی
 این ماست بین نادر و نحس روز اون ی سایه تا.نزنیم گول

 .  «مونه می باقی همیشه برای نفرین

 درست و آمد ،پیشتر گلی ی ها زدن پس این از بیقرار البرز
  به تدس اگر که آنچنان ایستاد گلی سر پشت

  می ـوش*آغـ در را او انداخت می گلی کمر قوس دور

  

  عطر از وپر ممتد و عمیق و بویید او موهای البرز.  گرفت
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 پر صدایی با کردو خم سر او گوش سمت به سپس. شد گلی
 : ،گفت خش و خط

 بگم اگه.  کنم سپر ـینه*سـ برات حاضرم هنوزم بگم اگه» 
 نمی چشمم به دختری چهی و داشتم دوست سالها این تمام
 ام گمشده ی نیمه و دارم دوست هم هنوز بگم اگه اومد،
 های حس بابت برای  بگم، اگه زنی؟ می پسم بازهم ، هستی
 جبرانش دونه به دونه حاضرم و متاسفم دادم بهت که بدی
 وقتی چند یه بگم اگه ؟ گردونی می بر رو من از هم باز کنم،
 ، میام کنار هام تضاد با دارم و روانپزشک پیش میرم که

 نفس به نفسم.  نزن ام پس گلی ؟ کنی می پشت بهم بازهم
 رو نفرین این تونیم می هم با بخوای تو اگه و بنده هات
  «؟!.. کنیم باطل

  

 ی پرده الی به ال از خورشید نور و بود ایستاده پنجره رو گلی
 ملهج هر با و گفت می البرز. تابید می اشکهایش روی بر تور
 .  شد می کنده چشمش از اوبغضی ی

 می تکان گریه شدت از که دید را گلی های شانه وقتی البرز
 و محکم پشت از را او و انداخت او کمر قوس دور ،دست خورد
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 در را واشکهایش کشید ـوش*آغـ در ای مالحظه هیچ بی
 .  کرد پنهان گلی لیمویی تیشرت

 دستانش میان را البرز ی مردانه دستان و نیاورد تاب هم گلی
 . داد او به را اش تکه تمام و گرفت

 که فهمید می را جبران خلیل جبران ی جمله این معنی حاال
 در مگر شود نمی شناخته گاه هیچ عشق عمق و: » گفت می
 ... «فراق زمان

 ********** 

  

  

 مثل که بود قرارشان بی قلبهای صدای این. گومب گومب
 صدایشان بی اشکهای میان پی در پی و منظم کلیسا ناقوس

 . پیچید می دو هر گوش زیر

 را بدیلی بی آرامش البرز و رها و سبک ، بود ابرها روی گلی
 بود آن پی در سالها این تمام که آرامشی. کرد می تجربه
 . کرد نمی پیدا را آن ای گوشه وهیچ
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 گلی تیشرت در را صدایش بی شکهای ا نامحسوس و آرام
 او که آن بی و نشود خم اش مردانه ابهت قامت تا دکر  پنهان

 مشتهایش میان را گلی کوچک دستهای ، کند جدا خود از را
 : گفت گوشش، زیر گونه نجوا و نرم و داد جا

 . «کنم نگاهت تا برگرد» 

  

 خدا کاش ای. افتاد پایین و خورد قل دلش خوشی از گلی دل
 مزه تا داشت می گهن او دل خاطر به را زمان دقیقه چند فقط
 یا. ماند می باقی زبانش زیر ، چشید می که را هایی لحظه
 سوالی به یک هر که را مغزش هیاهوی و صداها حداقل اینکه
  می خاموش را زد می دامن هایش تردید به و شد می ختم
 . کرد

 آن هر کرد می حس و بود ناباور و عجیب برایش چیز همه
: »  گوید می خنده با و کند یم  باز شتاب رابا اتاق در یکی
 !. «گرفتید قرار مخفی دوربین مقابل شما برنید لبخند لطفا
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 و کشید عمیقی ،نفس دلش و عقل میان پایان بی جدال در
 از ومخملی نرم ، میلش رغم بودوعلی آه یک شبیه که نفسی

  درست و شد جدا البرز ـوش*آغـ

  یشها مژه هنوزاز اشک حالی در و ایستاد روبرویش

  

 می تاب انگشتانش میان را پیراهنش ی گوشه بودو آویزان
 می ،دلش.زد زل البرز چشمان به شده گره ابروهایی با داد،

 ی ورقه سواالت مثل را جوابش بی سواالت تمام خواست
 که هایش تردید شر واز کرد می ردیف هم سر پشت امتحانی

 شده پازل یک مثل ذهنش. شد می بود،خالص جنگ در آن با
 و رفت پس قدمی!  بود شده گم آن قطعه دهها که بود

 : گرفت خود به تدافعی حالتی

  خاله وقتی ؟ کنم باورت باید چرا ؟ کرده تغییر چی» 

 نویسه می زیرش و گذاره می تلگرام توی را سحر عکس فلور
 رو ریالش به ریال حساب که ی سحر باید چرا.  آینده عروس
 هتلی توی رو آیدا تولد جشن ، بکنه بپاش بریز همه این داره
 . «بگیره میره باال کولش سرو از ستاره که
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 از خستگی و بود آویزان هایش پلک از سفر خوابی بی البرز
 کوتاهی به شان فاصله بازهم و آمد تر پیش ،گامی صدایش

 نگاه گلی نشسته های اخم به و شد هایشان پیراهن لمس
 آن.  هایش مژه روی بر شستهن نم و او مورب چشمان ،به کرد
 . شد نفس یک صورتشان ی فاصله و کرد خم سر گاه

 به و نخوابیده ساعت هشت و چهل که خسته مرد یه به» 
 رحم نشسته فرودگاه توی ساعت هشت هواپیما تاخیر خاطره
. نداشت خبر روحم که ، قسم خیست های مژه اون به. کن
  دوبی از پیش ساعت یک همین تازه من

  راه توی و اینجا اومدم مستقیم فرودگاه از و شتمبرگ

  تولد امشب سحر، اصرار به که گفت و زد زنگ جون فلور

 من که دونستن می خودشون.  گرفتن هتل توی را آیدا
  و نزدند من به حرفی همین برای کنم می مخالفت

  

 . نزنه من به حرفی که خواستن هم رو سحر از احتماال

 .  «زدم داد آیدا سر و شدم عصبانی چقدر که نگم برات دیگه
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 از را حرفهایش تاثیر تا گرفت فاصله گلی از قدری البرز
 سر نرم لبخندی با و بخواند او خوانای همیشه چشمان

 .  داد سر گلی ی گونه روی بر آرام را انگشتش

 خوم مقصر. میدم حق بهت هم تلگرام عکسهای مورد در» 
 .  کنم نمی چک وقت هیچ رو تلگرامم که هستم

 و شدم گیج گفت تبریک و زد زنگ سیامک وقتی سفرم از قبل
 هام عمه بندش اماپشت!  گذاره می سرم به سر کردم فکر
 نارنجک یه مثل دیگه گفتن، تبریک تاب و آب با و زدند زنگ

 یه درگیر دونستم می چون خونه نرفتم.  شدم منفجر دستی
 میشه قربانی ها متحر  فقط وسط این شم می برنده بی جدال

  مثل همین برای. 

  

 حرف هم با آفتاب طلوع وتا الی عمه به آوردم پناه همیشه
 .« شدم آروم و. زدیم

 گلی عطر ناگهان و گفت می پشت به پشت را دالیلش البرز
 تا شد سبب و نشست مشامش زیر گذرا نسیمی همچون
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 قدری را سرش خواستن تاب و تب از پر! کند گم را جمالتش
 . کند عبور ها مرز از مبادا تا کشید پس

 اش شده انگیخته بر احساس تا کشید عمیقی نفس سپس
 بیص و حیص این در و شود تر رقیق قدری اکسیژن با را

 اتاق در ناگهانی شدن باز و الی عمه تصنعی های سرفه صدای
 . بگیرند فاصله هم از دو هر درنگ بی تا شد باعث

 لبش کنج ، محسوس نا ی لبخند و وکنجکا نگاهی با الی عمه
 : گفت و شد داخل لنگان لنگان

  

 تا باشه بهش حواسم گفتی که امانتی هم این پسر، شازده» 
 خودم پیش بیارم و دنبالش برم خواستم می. برگردی سفر از
 برات تلفنی هم رو اش بقیه.  اومد خودش پای پا خودش که

 .« کردم تعریف

 هم پله یک بلکه شد باز تنها نه شابروهای های گره تعجب از
  الی وعمه البرز بین نگاهش ناباور و گنگ و رفت تر باال

 . بود شده پیدا ذهنش پازل از قطعه یک. چرخید می

 : گفت الی عمه
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 ساعته نیم ،اآلن بزنی رو حرفهات زود شد ،قرار پسر شازده» 
 رو شهر سیاه نخود تمام فهیمه و داوود.  هستی اتاق توی که

 بر دارن و کنم معطلشون تونم نمی این از بیشتر و خریدند
 نداره خوبیت و هستند راه توی هم محمود و فروغ. گردند می
 هم هاتون قرار قول و حرفها. ببین تنها اتاق توی رو گلی و تو

 .« بعد برای بمونه

  های تلفن قر قر شبیه صدایی که خانه آیفون صدای با

 به ،و کرد قطع را هایش جمله یال عمه ، داد می را قدیمی
 : گفت البرز

 رو گلی دونستم می و شدم می دلت محرم این از زودتر اگه» 
 هم حاال. بیافتید دور هم از قدر این گذاشتم نمی ، خوای می
 بیام و کنم روباز در برم منم تا بشین خونه مهمون برو بیا

 .« پیشت

 گیج هنوز که گلی روبروی درنگ بی البرز. رفت وقتی الی عمه
 زده شتاب جمالتی با و ایستاد زد می دو دو چشمانش منگ و
 : گفت ،
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 برات رو چیز همه تا بده فرصت بهم و کن باورم فقط گلی» 
  تولد بود خودم دست اگه کن باور.  بدم توضیح

  

 در پدرم و فلور و آیدا آبروی پای ولی رفتم نمی رو امشب
 رو آیدا وقتش به ولی هتل رم می رو امشب. میونه

 وبابام جون فلور به هم رو آخرم و اول حرف و میدم گوشمالی
 اکبر مغازه روبروی ، کوچه سر ظهر از بعد سه فرداساعت.میگم
 .  «منتظرتم آقا

 روی از را گلی ی شانه ، کرد خم سر و گفت را این البرز
 :  گفت گوشش کنار گونه نجوا و نرم و بوسید تیشرت

 .« من گلی ممری مبارک تولد» 

 بیرون اتاق از چرخید پا ی پاشنه روی چابک و چست سپس
 دلخواهی گیجی و متفاوتش های حس از پر ماند گلی و رفت
 . بود عمرمش تولد بهترین این. نداشت تمامی که

 ********** 
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  آهن راه میدان گلی

 منتظرت کوچه سر گلی مریم. » گویا و بود کوتاه پیام
 ، دید می را آن رویا در و بود لحظه این تظرمن سالها. «هستم
 پای نه که افتاده جانش به مرکی چه دانست نمی حاال ولی
 ! ماندن طاقت نه و داشت رفتن

 نارس خرمالوی چشیدن وسوسه مثل. داشت عجیبی حال
 هم به را دهانت نوبرانه این گس طعم دانی می که پاییزی

 . دارد نمی بر دلت روی از دست آن اغوای اما دوزد، می

 اما. کشید عمیق نفس چند متالطمش ذهن آرامش برای گلی
  های عقربه به. نشد دردش چاره هم آن

  دقایق او از تر زده شتاب که کرد نگاه اش مچی ساعت

  

 . بودند رسیده دقیقه پانزده و سه به حاال و کردند می طی را

  دور به طنابی همچون که هایش تردید میان عاقبت

 و شد تسلیم بود، اش تصمیم کردن خفه حال در گردن
 دیده تدراک برایش البرز که مالقاتی به تا کرد جزم را عزمش

 خود نه که آنچنان اش دخترانه غرور حفظ با البته ، برود بود
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 قرار گویی...عاشق خیلی نه و دهد نشان مشتاق خیلی را
 با را ساعتی و کند مالقات را اش کودکی دوران همبازی است

 . هیچ دیگر و همین بگذراند گفتگو و گپ به او

 به را دیروز و سابید هم روی بر را لبهایش و رابست چشمانش
 با و داد دست داوود با همیشه از تر عادی البرز. آورد یاد

 به نگاهش بار یک حتی که آن بی و کرد پرسی احوال فهیمه
  ساعت ریع یک شود کج او سمت

  

 میان  محمود، بابا و فروغ امانم آمدن از وپیش نشست
 برای فقط و برگشته سفر از تازه که داوود،گفت آقا های تعارف
 حضور از سهمش وتنها برود زود وباید آمده الی عمه دیدن

 . بود گذرا نگاهی و زدن شتاب اوخداحافظی

 پنجره از و گرفت باال سمت به را سرش و کرد باز را پلکهایش
 گونه نجوا و کرد نگاه بود او سهم که آسمانی تکه به اتاقش

 .« کن هموار برام رو راهها خدایا »، گفت خود با

 اش ـینه*سـ درون شده انباشته آه حجم از را خودش سپس
 و طرح هیچ که را اش ساده مشکی پالتوی گاه آن و داد نجات
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 ، کرد تن به را نداشت انگیزی شگفت و خاص دوخت
 هم را شالی کردو جمع وار گلوله سر پشت از هم را موهایش

 و بود گرفته هدیه تولدش مناسب به بنفشه گذشته شب که
  از پر باغچه یک مثل

  

 دلبری بخش از البته. انداخت سرش روی را بود بهاری های گل
 هم دلبرانه و باریک چشم خط یک و نشد غافل هم کردن
 رژلب از نشود تالبو خیلی که این برای نشاندو پلکش پشت
 . گرفت رفاکتو

  و انداخت میزش روی عطر خالی شیشه به نگاهی نیم

 جای به کاش ای: »گفت خود با لب زیر غلیظ آه یک پشت
 . «گرفتم می کادو عطر یه سر گل و ،تیشرت شال

 چند عطر های قطره آخرین از آویزان ی لوچه و لب با سپس
 به دیوار به آویخته گرد آینه روبروی و زد شالش روی بر پیس

 . ایستاد خود ماشایت

  بایست می حاال. بود جور عاشقانه قرار یک برای چیز همه
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 پیدا قبول قابل دورغ یک ، البرز با تکلیفش شدن روشن تا
  می جا فروغش مامان باور های جیب در و کرد می

  

 و فروغ مامان و شد باز شتاب با اتاق در دار و گیر این در. داد
 . دشدن داخل امیرعلی بندش پشت

 جستی بود، بنفشه هدیه که شالی و گلی دیدن با علی امیر
 گردش چشمان با و آمد او سمت به بغلش زیر توپ با و زد

 :  گفت  معصومانه،

 که سری گل بری؟ خوای می کجا! شدی خوشگل چه آبجی» 
 باریک های نگاه زیر معذب «زدی؟ موهات به گرفتم کادو برات
 آن چوب چهار به و ایستاد رد آستانه در که فروغ مامان شده
 قدری ، بود قبول قابل توضیح یک منتظر فقط و بود زده تکه
 . کشید علی امیر موی بی سر به دستی و شد پا وآن پا این

 اصال دارم، دوستش و خوشگله خیلی برو قربونت چرا» 
 . «باشم داشته نگین پر سر گل یه خواست می دلم همیشه
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 های دندان لبخندش و شد براق خوشی از علی امیر چشمان
 را دستش تاب و آب با که حالی در و کرد نمایان را درشتش

 : گفت داد می تاب هوا در

 همه جوری این بیرون بنداز شال از و باف به رو موهات پس» 
 .« بینن می رو خریدم برات من که رو سری گل

 و گرم چندان نه لحنی با و نیاورد تاب دیگر خانوم فروغ
 گلی به رو و آمد علی امیر های جمله میان به یصمیم
 : پرسید

  که حاال بگم اومدم! میری کجا سه ساعت خیر به اوغور» 

 تاپ تاپ.« کن کار علی امیر با ریاضی یکم هستی خونه
 آب دادن قورت با را گرفت می نشات استرس از که را قلبش
 در خورد لمبر لرزانش صدای با و داد تسکین قدری دادنش
 . پیچید هایش گوش

  

 . نکن سوال کارآگاهها این مثل خدا تورو مامان» 

 میرم! نشده تعطیل که زندگیم ، کردم تعطیل رو گلفروشی
 امیر کمک و گردم می بر زود.  بخرم کتاب تا چند کتاب شهر
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 و کردم ریس و فعالراست که رو موبایلم.کنم می هم علی
 .  «باشم دسترس در همش میدم قول

 این بود ناباور وهنوز شناخت می خوب را دخترش خانوم فروغ
 .  خواند می گلی فراری های  مردمک از را

 البد فیسان، چسان همه این و کتاب شهر..!. جالفتا چه» 
  «؟!هستن مهم خیلی کتابهاش

 و کج تبسمی به لبهایش تا شد سبب فروغ مامان ظریف نز ط
 نمی آرایش هگا هیچ که بود خودش  مقصر. شود کج ای کوله
 فیسان چسان جایگاه در ساده چشم خط یک حاال کردو

 . شد معترض ساختگی اخمی با. بود نشسته

  

 .... «ها اس ساده چشم خط یه فقط مامان» 

 . نیامد کوتاه خانوم فروغ

 درسی کمک کتاب تا چند ببر خودت با هم بچه این پس» 
 .« بگیر براش

 تمام برد می خود با را علی امیر اگر.  آمد بر نهادش از آه
 . شدند می دار خبر البرز با مالقاتش قرار از شهر لوبیای و نخود
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  منتظر فقط که کرد نگاه علی امیر مشتاق چشمان. به

 بارید می آن از دلخوری که لحنی با. بود او موافقت اعالم
 :  ،گفت آهسته

 ابکت و گردم می بر زود و میرم ندارم نیاز بادیگارد ، مامان» 
 .« خرم می علی امیر برای هم

 او سمت به هشدار ی نشانه به را انگشتانش خانوم فروغ
 .  گرفت

  

 حوصله  باشه، حواست. هستی خونه پنج ساعت از قبل تا» 
 .   «ها ندارم رو بابات جین سین

.  قاپید هوا در را فروغ مامان حرف و نکرد معطل دیگر گلی
 خانه از جلدی و بوسید را علی امیر سر ، گفت لب زیر چشمی
 . شد خارج

 *** 

  به خیابان سوی آن در البرز دیدن محض به گلی

  کودکی از پر که روزهایی همان.  شد پرتاب دور روزهای
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 . بود هایشان

 قطار بام پشت روی بر هایش شب که داغی های تابستان به
 تشر و توپ با کنان وکر هر و کردند می پهن رختخواب وار

 لبوی با را هایش زمستان و رفتند می خواب به ها تر بزرگ
  الی عمه های قصه و رنگ و آب خوش

  

 ای کوله و کج برفی آدم برف اولین آمدن با و شدند می گرم
 . کردند می افتخار آن به و ساختند می

 بغض و کرد می دوره را اش کودکی خاطرات قدمش هر با گلی
 قطره شکل به ادامب تا بلعید می سختی به را گیرش نفس
 دور سالهای مردنی الغر پسرک.شود ظاهر چشمانش در اشکی
 را نگاهها تمام که بود شده جذابی و قامت بلند مرد حاال

 . کرد می جلب خود به ناخواسته یا خواسته

 ماشین انبوه و خیابان از کودکی خوش خاطرات از لبریز گلی
  دادند نمی پیاده عابر به فرصتی هیچ که هایی

  نه و بود گل از خبری نه رسید، البرز به وقتی و کرد عبور



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1059 

 کرده هم در را اش چهره غلیظ اخم یک آن جای به و شکالت
 ! بود

  

 و نصف سالمی.شد نابود دم در گلی عاشقانه رویاهای تمام
 .  شد البرز اتومبیل سوار و گفت لب زیر نیمه

 ********** 

  

  آهن راه میدان البرز

 وسط  گذشته، روز از تر حال بی زمستانی قرم بی آفتاب
 داد می جوالن شهر در ای گزنده سوز و بود شده پهن خیابان

 آسمان عکس بر و داشت همراه به را سردی شب نوید و
 از پر تار، و تیر افکارش آسمان کرد، می دلبری که آفتابی
 . بود خاکستری ابرهای

  

  نیم ، گذشت نمی که هایی لحظه از حوصله بی البرز
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 شد پیاده اش ماشین از ، انداخت اش مچی ساعت به نگاهی
 دست با و برد فرو پالتویش جیب داخل را دستش یک و

 منتظرت کوچه سر گلی مریم: » زد پیامک گلی برای دیگرش
 .« هستم

 و فشرد را ارسال ی دکمه بخواند را پیام آنکه بی سپس
 اتومبیل الی البه از و برد فرو هایش جیب داخل را دستانش

 آن به کردند می عبور چشمش برابر از کنان قیژ قیژ که هایی
 زمستانی آفتاب که شد خیره  درختی کوچه به و خیابان سوی

 هرچند نگاهش. بود آمده باال ها پنجره و دیوارها کش تاسینه
 ذهنش و تاختند می نعل چهار  افکارش اما. بود مانده ثابت

 گوشه از و رفت می ییسو به دم هر سرکش اسبی همچون
 . آورد می در سر ای

  

 و تظاهر از پر که مزخرفی لحظات.  افتاد گذشته شب یاد به
  به و نمایش برای ای صحنه. بود تصنعی های لبخند

 .  اقوام و دوستان به پدرش و آیدا و جون فلور کشیدن رخ
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 بود آیدا به سحر ی هدیه واقع در که برقی و رزق پر ضیافتی
 خب. نداشت آنها معمولی و ساده زندگی با نخیتیس هیچ و

 این.  کرد می داری آبرو و گذاشت می جگر روی دندان باید
 هیچ ، نشود خراب آیدا تولد شب اینکه برای و کرد هم را کار

 با صبح فردا اما. سپرد سرد آب دوش به را خودش و نگفت
 بیدار بود کم آن هضم برای هم عسل من صد که ای چهره
 به که را آیدا گوش ، برود سرکار به که آن از پیش و شد

 دندان و آهسته صدایی با و گرفت رفت، می آشپزخانه سمت
 : گفت گوشش، زیر فشرده هم بر هایی

  

 سحر با من با هماهنگی بدون که ای دفعه آخرین این» 
  تکرار اگه بدونی تا آخر ی دفعه گفتم. چینی می ای برنامه
 جمع کنار گوشه از رو هات تکه که زنمت می همچین بشه
 .« کنن

 کرد می تصور.  بود افتاده شماره به اش نفس ترس از آیدا
 . است گذشته خیر به چیز همه

 میشه ناراحت داداش گفتم سحر به خودم، جون به داداش» 
 و کادوست یه این گفت. بدی رو تولدم ها هزینه تمام تو
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 می دست کف مثل را اآید.« نداره مشکلی دادن کادو با البرز
 بخورد قسم خودش جان به گاه هر دانست می و شناخت
 . است کار در دروغی

 . داد فشار بیشتر را آیدا گوش الله عصبی

  زنگ بهت دوبی از مگه... نزن دورم و نگو دروغ من به» 

  می خوب رستوران یه توی رو تولدت گفتم و نزدم

  

 خودت رو رستوران یگفت  و بگذره بد بهت گذارم نمی و گیرم
  «نگفتم؟ یا گفتم ؟ کنی می پیدا

 متوصل بازی کولی ترفند به و نداشت گفتن برای حرفی آیدا
 :  گفت توجه جلب برای بلند صدایی با و شد

 .« گرفت درد گوشم داداش آخ آخ» 

 و تلویزیون ی صفحه به حواسش دونگ شش خانوم فلور
 بود نشده آن دندی به موفق گذشته شب که بود ترکی سریال

 زیر ایشی.  برگشت دو آن حواسش آیدا آخ آخ صدای با و
. نشود خشک تا کشید ها نان روی بر را سفره پر و گفت لب
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 را آیدا گوش البرز. بکند البرز به اعتراضی نکه آ از پیش ولی
 : ،گفت مقدمه بی و شد خانوم فلور به رو کرد رها

! کنم می تعجب هستید هدید دنیا که بابا و شما از من مادر» 
  من از رو چی همه چرا ؟ نکردید هماهنگ من با چرا

  

 خدا به بابا. دارم دلیل حتما نه میگم اگه.  کنید می پنهون
 می حقوق بابتش و کنم می کار سحر پیش فقط من قسم
 همچین یه بخواد سحر که نیست ما بین چیزی هیچ و گیرم
 سحر که!  ایم گشنه گدا ام مگه.  بگیره رو ایی هزینه پر تولد
 توی رو آیدا تولد که نگفتم من مگه.  بده سری صدقه بخواد

 لگد رو من غرور چرا آخه.  کنیم می برگزار خوب رستوران یه
 بحث تخم اخم با تا کرد باز دهان خانوم فلور «؟ کنید می مال
 و آمد بیرون بهداشتی سرویس از خان ایرج اما. کند تمام را
 خشک اش ای جامه زیر به را اش خیس دستان که حالی در
 : گفت ، کرد می

. بریم هم با شو پیاده!  آسمون ی کله بردی رو صدات چیه» 
 می رنگ رو گنجشک من خوب پسر!  بازی معلق و قاضی پیش
 . فروشم می قناری جای و کنم
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 به و بریز واست داره دختر این و نیست هیچی سحر تو بین
 جماعت پولدار بدونم که هست حالیم رقد این! کنه می پاش
 و گفت را این خان ایرج.« بره آب زیرش که خوابه نمی جایی
 ای تکه و کرد باز را سفره پر و نشست صبحانه ی سفره سر
 : گفت ، خونسرد و چپاند دهانش درون بربری نان

 با چون. باشه تا دو شما بین چیزی که صالحه به ، درثانی» 
 باالی بریم و بفروشیم رو تعمیرگاه و خونه کردم توافق مادرت
 پدر نمایشگاه توی برم هم  من خود و بخریم خونه یه شهر
 .  «کنم فروش و خرید ماشین و بشم مشغول سحر

 شروع چرق چرق و افتد می آتش درون که کاغذی تکه مثل
 اما سوخت می درون از هرچند. گرفت الو ، کند می سوختن به
 . نبرد باال را صدایش هم باز

  

 این. بگیرید تصمیم من خصوصی زندگی برای دم نمی اجازه» 
 .  « خوام می رو ای  دیگه دختره من.  نره یادتون رو
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 از یکی شاید  که این تصور به و نشد کنجکاو اصال خانوم فلور
 بـرده را پسرش دل سحر برگل ترگل دوستان یا ها همکار

 مگه! جالفتا چه. ..وا.  »داد تاب هم در را باریکش ابروهای
. تموم چی همه ماشاالل  ؟! میشه پیدا هم سحر از بهتر

 خواد می که هم رو تو پولدار،  مودب، دار، خانواده ، خوشگل
 کوچه اهالی از یکی سالم با البرز «؟ خوای می چی دیگه
 . شد پرتاب حال زمان به آه شبیه نفسی همراه به درختی

 ********** 

  

  

 گفت لب زیر سالمی و داد تکان سری همسایه آقای احترام به
 پایین را سرش  نشود، پرسی احوال به مجبور که این برای و

 ها عقربه. انداخت نگاهی نیم اش مچی ساعت به و انداخت
 . بودند گذشته هم دقیقه پانزده و سه از

  و «؟.... موندی جا کجا گلی: » گفت کنان غرغر لب زیر
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 برگشت پیش ساعت چند به و شد رو غوطه افکارش در دوباره
 به. آورد در سر سحر کار اتاق و ها تفرشی شرکت از بار این و

 . گذاشت میز روی را استعفایش ی برگه که ای لحظه

  و خواند می را خط به خط و بود نشسته میزش پشت سحر

  دیگر که آنچنان. کرد می کم لبخندش انهنای از خط هر

  

 تاب هوا در را برگه ناباور و اشتند لب روی بر لبخندی هیچ
 : پرسید و داد

  «؟... چیه این» 

 دنبال لطفا. بدم استعفا خوام می. باشه واضح کنم می فکر» 
 .« باش دیگه آمد کار ی نیرو یه

 گرد چشمان را این و نداشت را صراحت همه این انتظار سحر
 آن بی کرد عمل ها ای حرفه مثل  اما. داد می نشان اش شده
 و زد دور را آن و شد بلند میزش پشت از بپرسد سوالی که

 . شد خیره او چشمان به و ایستاد البرز روبروی

  «؟ تصمیمه این پشت محکمی دلیل حتما» 
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 به راسخ عزمی با.  نشود سحر کاریزمای مغلوب کرد سعی
  مردمک لنز یاری به امروز که شد خیره او چشمان

  

 محکم و کرد تر را بهایشل. بود کرده رنگ عسلی را هایش
 :  داد جواب

 شون زندگی محل رو آدمها شرافت... واضحه دلیلش» 
 شما و کنم می زندگی آهن راه که درسته.  کنه نمی مشخص
 ولی ، گذاشتید شهر جنوب رو اسمش ها شهری شمال
 صدقه ام خانواده و خودم مالی شرایط خاطر به ندارم دوست
  به اصرار که بودی تو این نرفته که  یادت.بگیریم

 به مشغول جا این اومدم تو اصرار به و داشتی دوستی این
 .« شدم کار

  را البرز حرفهای خط به خط و بود آن از تر باهوش سحر

 با اما.  ، کند می صحبت چه از دانست می و فهمید می
 کف و برد باال را دستش زدو نداستن به را خودش سیاست
 . گرفت البرز سمت به را دستش
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 چی ببینم بزن حرف واضح. جان البرز کن صبر ، کن صبر» 
  «؟!شم می مهتم بابتش که شده

 . بگیرد فاصله سحر عطر از تا رفت پس قدمی

 ام خانواده و من برای ندارم دوست بابا ؟... این تر واضح» 
 ام خانواده که کنی می رفتار جوری چرا. کنی  خرجی خاص
 و معمولی دوستی از تر البا چیزی ما بین کنن می تصور

 لزومی پاش به بریز همه اون و آیدا برای تولد ؟...!همکاریه
 بود این برای نکردم اعتراض و نزدم حرفی اگه دیشب. نداشت

 های باجی خان و خاله حرف لق لق و نشه خراب آیدا تولد که
 دستش کف را اش شده فرنچ های ناخن سحر.« نشم فامیل
 . فشرد

 تقریبا بود کشیده خود دور به البرز که هایی دیوار از عبور
 آیدا و خانوم فلور که زمانی تا اما. رسید می نظر به ممکن غیر
  نا داشت خود ی جبهه در را البرز پدر و

  

 از عبور برای راهی سدی هر بود مطمئن و نداشت جایی امیدی
 . کرد طناز قدری را صدایش کج گردنی با. است آن
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 کادو یک فقط اون ؟!بشی ناراحت کردم ینم تصور عزیزم» 
 .« بود

 داخل به را اش کشیده انگشتان و رفت پس قدمی بازهم
 اش پیشانی روی بر و خورد لمبر مو تار چند و کشید موهایش

 . افتاد

 رو هایی هزینه با همراه رو کارت شماره. کنم قبول تونم نمی» 
 . کنم واریز حسابت به تا بگو رو شدی متقبل که

 » 

 نیافتی دست چیز هر »قانون طبق و شد تشویش از پر سحر
. . شد قبل از تر خواستنی برایش البرز. «شود می تر خواستنی

  ـان*عـریـ موهای و داد تکان سری

  

 و رفت میز سمت به سپس. افناد بیرون شال زیر از دلبرش
 البرز سمت به رمق بی لبخندی با کردو پاره را استعفا برگه

 : ،گفت خودش خاص طنازی با و ایستاد روبرویش ،و بازگشت

 با پس. نبود قبول قابل تون دلیل ، تهرانی مهندس» 
 .« شه نمی موافقت شما استعفای
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 . ایستاد او با نفس هم و آمد تر پیش قدمی بازهم سحر

.  کنم ناراحت نداشتم قصد کن باور. خوام می معذرت عزیزم» 
 تولد یا عروسی مهمونی ارجمخ که رسم ما ی خانواده  بین این
 مثل مرد یه غرور دونم می و فهمت می من. میدن کادو رو
 .« داشت بر رو اون نباید و مونه می سرش روی تاج

 به ریش ته روی بر را انگشتش و آمد تر نزدیک بازهم سحر
 .  داد سر البرز صورت روی بر مانده جا

  

 پول از ور هتل هزینه و دم می آیدا به ای دیگه کادوی» 
 از اقساط طور به رو اون باقی و کنم می کم دوبی ماموریت
 رفتن از حرف دیگه که این شرط به کنم می برداشت حقوقت

  «؟ ...موافقی. نزنی

 با.  نداشت ای جاذبه هیچ برایش سحر گفتن های عزیزم
 فیلم مثل خواست می دلش.  رفت پس ،قدمی درهم ای چهره
 و گفت می محکم خداحافظی یک باال به رو ای چانه با ها

 ها تفرشی شرکت و سحر اتاق از و کرد می جمع را بساطش
 حقیقت و بود واقعی زندگی یک این اما.  آمد می بیرون
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 محال جا این از بیرون که بود این آن و داشت وجود تلخی
 به. کند پیدا توجه درخور حقوقی با مناسب کاری بتواند بود
 به گلی رمق بی سالم با و داد نتکا سری. شد تسلیم ناچار
 . شد پرتاب حال زمان

  

 که ای چهره با و زد می پا و دست خاطراتش در هنوز البرز
 هم او دادو پاسخ را گلی سالم است درهم داشت یقین
 . شد سوار و زد  دور را اتومبیل درشت اخم یک با زدههم شتاب

 به یلتبد و رفت بین از اش ذهنی ترافیک تمام گلی دیدن با
. بریزند آتش روی بر که آبی مثل.  شد انتها بی و باز ای جاده
 یک اش نگفته حرفهای به حاال. نشست لبش کنج کجی لبخند
 . بود شده اضافه هم کشی منت

 کردند نمی تصادف راه چهار اولین سر اگر بود نابی فرصت بله
 و شد نمی کج سپرش ، شکست نمی اش ماشین های چراغ ،

 نمی تاخیر دقیقه چهل از بعد هم رانندگی و اراهنم پلیس
 .  آمد

 ********** 
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  آهن راه میدان گلی

 ها عقربه.  کرد نگاه اش مچی ساعت ی ها عقربه به گلی
 صبح دقیقه پانزده و یک به و گذاشته سر پشت را یکشنبه
 تا کرد کوک صبح هفت برای را ساعت. بودند رسیده دوشنبه

 کی شلوار و کوتاه آستین تاپ سپس ، نماند خواب علی امیر
 شده گرفته گروگان که خاطراتی دفتر تنگ دل و کرد تن به
 و کرد جدا دفترش از کاغذی تکه ، نگفته حرفهای از لبریز ، بود

 . کرد خاطراتش نوشتن به شروع

  از دریغ! نداشت شباهت عاشقانه قرار یک به اصال باورکن

  را تصادف آخر!  شکل قلبی شکالتی و گل شاخه چند

  

 رقمه هیچ که سریش ی راننده با هم آن ؟ بگذارم دلم کجای
 پیاده ماشین از و شدم طاق طاقتم عاقبت.  آمد نمی کوتاه
 ندهم فیصله را موضوع و بگیرم را راننده رضایت بلکه تا شدم
 : گفت پیمان، پرو اخم یک با البرز اما
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 اخم از هنوزهم ؟ چرا دروغ«.  بشین ماشین توی برو گلی» 
 هیچ بدون همین برای. برم می حساب و ترسم می هایش

 بحث جرو نظارگر فقط و خوردم سر ماشین داخل به مقاومتی
 یک ، نباشد پنهان هم تو از نیست پنهان که خدا از. بودم آن
 زل اش سوخته آفتاب صورت به.  کردم تماشایش سیر دل
 پوف با را انگشتانش که وقتی اش عصبی حرکات به و زدم

 . کردم نگاه داد می سر موهایش میان ای کشیده

  

 تا البرز ولی شد خیر به ختم تصادف بعد ساعت یک هرچند
 حرف هم کلمه یک حتی ؟!کجاست دانستم نمی که مقصدی

 خواست می سکوتش با و بودم من تصادف مقصر انگار. نزد
 باغ از شاپ کافی جای به شود می باورت. بگیرد انتقام

  یادگار نواز چشم و تاریخی عمارتی. آوردیم در سر دوسفر 
 تجریش میدان با و دارد قرار بزرگ باغ یک در که قاجار دوران
 . ندارد چندانی ی فاصله

 خبری هم الیت موزیک ، شیک میلک ، فرانسه و ترک قهوه از
 چای لیوان دو حوالی همان ای دکه از البرز آن جای به نبود
 کوچک ای کیسه داخل قند عدد سه آن آپشن تنها که گرفت
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 که بود باغ سیلون و ویلون های کالغ غارغار هم موزیک و بود
 سرک ای گوشه هر به آزادانه و بردند می بهره باغ خلوتی از

 . کشیدند می

  

 باغ چوبی نیمکت روی شود بدل و رد مان بین حرفی که آن بی
 بود آن خلوتی و دنجی مزیتش تنها که نیمکتی.  نشستیم
 شده پنهان آویزان گیسوان با مجنونی بید درخت یک وپشت

 . بود

 قانون هم عاشقانه قرار خب ولی نیستم بدیدی ندید دختر
 عطرو هیچ که نوشیدم را چای از ای جرعه. دارد را خودش های

 داغ فقط و داد می را حیاط حوض آب مزه و نداشت طعمی
 روبرو به نگاهش. چرخاندم البرز سمت به را سرم آهسته.  بود
 دانی نمی. شدم خیره جذابش رخ نیم به چشمی زیر و بود

 می و کردم می رسوخ افکارش به خواست می دلم چقدر
 جوالن ذهنش کجای سحر ؟ گذرد می چه سرش در فهمیدم

 چه و هستم ذهنش و دل کجای من تر مهم آن از دهد؟ می
  برگرد؟ من سمت به تا شد سبب چیزی
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 هم کردن نگاه دزدکی ، بگویم برایت نرفته میاد تا راستی
 از دزدکی که زمانی همانند لذتی!  نشدنی وصف دارد لذتی
 سیر دل یک شیرین ی دلهره با و روی می باال گیالسی درخت
 نکند شکارت باغ صاحب اگر البته.  کنی می جان نوش گیالس

 . شدم شکار البرز سر برگردان با متاسفانه من و

 نوشید را چای از ای جرعه و پاشید رویم به نرم لبخندی البرز
 :  ،گفت

 روزهای کجای دونه نمی که مرد یه آلود اخم ی چهره توی» 
  «؟...گردی می چی دنبال ، ده ایستا زندگیش دردناک

 همانند هایم گونه افتادو تبش به لبمق. شد تیز هایم گوش
 . شد داغ دستم درون چای

  

 خاصی برق نگاهش که درحالی و شیدنو را دیگر ای جرعه البرز
 با و زد ضربه آهسته ام شقیقه به انگشت نوک با داشت
 : کفت  بود، چسبیده لبهایش به که لبخندی همان

 هم سحر بندم می شرط و گذره می چی سرت توی دونم می» 
 .  «هاته سوال از یکی
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  شدم پاچه دست خواند می را افکارم راحتی به که این از
 کالغی به و کردم حلقه ، کاغذی لیوان کمر دور به ار  دستانم.

  کوتاه تاملی از بعد و رفت می راه پنگوئن مثل که شدم خیره
 صداقت با بود چسبیده فرش سنگ به نگاهم که حالی در

 : گفتم

 اومدن پای نه. بودم مردد اومدن برای بگم صادقانه البرز» 
 توی باید رو گذشته معتقدم من.  موندن دل نه داشتم
  خونه اومدی که دیروز از ولی. کرد چال گذشته

  

 روز اون از بعد. شد زنده برام گذشته خاطرات دوباره الی عمه
 . بشم نزدیک بهت ی نداد اجازه حتی که نحس

 می دلداری خودم به همیشه و کشیدم درد تو پای به پا من
 . میشی بخشید روز یه باالخره گلی گفتم ومی دادم

 نزدم حرفی کس هیچ به و کشیدم قد راز این بار سنگینی زیر
 جز شدی تر بزرگ وقتی.  نیفتادم چشمت از بیشتر از تا

 چی حاال.  نرسید من به تو از چیزی گرفتن نادیده و تحقیر
 .  «شدم بخشیده سالها بعد که شد
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 : گفتم کوتاه سکوتی ز بعد و کردم تامل ندکی

 بیرون گمی سردر این از و کنم باورت تا بگو چیزی یه لطفا» 
 .« بیام

 من ستم به سرش همزمان که کنم نگاهش تا سربرداشتم
 . شد قفل درهم نگاههایمان و چرخید

  

. ساخت شه می رو آینده ولی کرد جبران شه نمی رو گذشته» 
 وقتی.  همیشه از بیشتر حاال و خواستمت می همیشه گلی
 ، بچگی روی از آورد سرم رو بال اون عوضی مرتیکه اون

  به داشتم که ای دیگه کوفته هر یا خجالت

 روحیم تعادل شد باعث سنگینش بار و نزدم حرفی کس هیچ
 تو ـسی*جنـ روانی اون جای به و شدم خشم از پر.  بریزه بهم
 تنفر این و شدم منتفر ازت همین برای. دونستم می مقصر رو
 ازحس. تضاد پر و منزوی آدم یه شدم.  بود همراهم سالها تا

 دیدنت با بار هر بودو کرده رسوب دلم ته که داشتنت دوست
 .  بودم منتفر ، اومد می باال و کرد می قل قل

  مثل وقت اون. هستم عاشقت که بودم متنفر
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 روی از و کردم می تحقیرت ، دادم می آزارت ها سادیسمی
  توی رو اشک وقتی.  گرفتم می ات نادیده عمد

  

 ازت همین برایی.اومد می بدم مخود از دیدم می چشمات
 و تهران برگشتم که این تا.  کنم اذیتت کمتر تا گرفتم فاصله
 نزدیک بهت شدم ناچار بابام ای صیغه زن کردن پیدا برای
 برای گرفتم تصمیم و بکنم دل ازت تونم نمی دیدم. بشم
 اون تا. بشم پزشک روان دامن به دست زخیمم روح ترمیم
 بایست می که کاری ، بده نشونم رو تدرس راه و کنه کمکم
 «شد می اون مانع خجالت و دادم می انجام پیش سال خیلی

 . 

 جای دستانش گرمای توی را ام زده یخ و سرد دستهای البرز
 نمی را آن هرگز تپد می دستم کف لبمق دانست می اگر و داد

 صدای اما. بودیم رفته فرو شیرینی ای خلسه به دو هر. فشرد
 به زیبا حس آن از سرعت به تا شد سبب البرز بایلمو زنگ

 وقت چه این آخر ، تفرشی آقای  بابا، ای. شویم پرتاب بیرون
  ؟!بود زدن زنگ
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 تمام تفرشی آقای و البرز کوتاه ی مکالمه با ام عاشقانه قرار
. برگشتم خانه به ، بود گرفته برایم البرز که اسنپی با من. شد
 ی جلسه به را خودش ای عجوالنه یخواه  عذر با هم البرز
 را هوایم همیشه خدا که آنجایی از البته. رساند کاریش مهم
 و گرفت تماس فروغ مامان گشتم، می بر خانه به وقتی. دارد
 :  گفت

 رنگ آفتاب به «برگردی؟ جلدی نبود قرار ؟مگه کجایی گلی» 
 ، کنم اعتراض آن از پیش و کردم نگاه خیابان کف پریده
 : داد ادامه زده شتاب

 دوستای از یکی. نمونه تنها علی امیر خونه بیا جلدی گلی» 
 میاد شهرستان از داره اش بچه و زن با سیامک خانوادگی

.  کمکش بریم که زد زنگ بنفشه. میرسه شب و تهران
 گرده برمی وقت دیر و بده تحویل کار قزوین رفته هم سیامک

 در. نمونه تنها دست که ام بچه کمک میریم بابات و من. 
 رو علی و امیر فردا بمون تو. گردم نمی بر هم شب ضمن
 در توانستم می چون. شدم خوشحال.« مدرسه بره کن راهی
 دهد گیر فروغ مامان که آن بی و بدهم لم ام تنهایی و خلوت

 با کنم کمکش خانه کارهای در تا کند صدایم راست و چپ و
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 نیمه و نصفه عاشقانه قرار لحظه به لحظه ای عاشقانه موزیک
 .  کنم دوره را ام

 شلوغ، روز یک از ،خسته رسید که خاطراتش جای این به گلی
 کشوی درون را آن تا کرد تا را کاغذ دار کش ای خمیازه با

 میز روی مطالعه چراغ سپس.  کند پنهان هایش لباس
 سمت به تا برخاست که همین و کرد خاموش را تحریرش
  را قامتی بلند ی یهسا برود، تختش

   شد، نزدیک او به بلند گام دو با و جدا تاریکی از که دید

  

 بر محکم دستی زدنی برهم چشم در بکشد جیغ که ازآن پیش
 روی خورد سر دستش از کاغذ ترس از. نشست دهانش روی
 به که گنجشکی مثل قلبش آمدو بند اش نفس.  افتاد زمین
 بود افتاد تقال و تک به. کرد دنتپی به شروع باشد، افتاده دام
 و شد می خارج دهانش از نامفهموم اصواتی بسته دهان با و
 قدری سایه که این تا. نداشت چندانی راه شدن روح قبض تا

 زیر و حلقه او کمر دور به را دیگرش دست و آمد تر نزدیک
 . کرد نجوا آهسته گوشش
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 ...  «البرز منم نترس. دلم عزیز هیش» 

 ********** 

  

  

 کش فرو اش حنجر و قلب میان ترس و هیجان البرز صدای با
 چنان و ماند باقی همچنان بینوایش قلب گوپ گوپ اما. کرد
 برای فضایی و است آورده در بال دو انگاری که تپید می

 ! خواهد می پریدن

 و بود پریده دیوار کدام روی از دلخواه مشکی مو ی گربه این
 که روزی ظهر از بعد یاد به ؟!خواست می چه او از شب نیمه

 مثل که دلخوری و نبود عاشقانه اصال که قراری و افتاد گذشت
 . بود کرده رسوب دلش ته سرب

 دار گیرو در و شد چفت درهم آگاه خود نا هایش اخم
 و خورد سر لبش روی از البرز داغ دست ، جوابش بی سواالت
 کف دو سپس ، بکشد عمیقی نفس تا کرد پیدا زمانی

 ی حلقه میان از و فشرد البرز ی ـینه*سـ روی بر را دستش
  تاریک میان ، آمد بیرون او شده محاصره
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 معترض  کنان، پچ پچ و شد خیره او ی چهره به اتاق روشن و
 : گفت

  خوای؟ می چی جا این شب نصف! شدم روح قبض ازترس» 
 نگو.  میشه آبروریزی چه باشن خونه اینا مامانم اگه نگفتی

 نیم با البرز «؟..!.ما حیاط داخل پریدی حیاط دیوار از که
 بر داغش های نفس که قدر آن ، کرد کم را فاصله ، لبخندی

 : زد می حرف وار پچ پچ هم او. شد می پخش گلی صورت روی

 زنگ سیامک پیش دقیقه ده چون. نبودم خونه اهالی نگران»
.  بوم پشت اومدم نکنه بیدار رو کسی صدام اینکه برای و زد

 علی امیر تو و موندن اونجا شب اینا خاله که گفت سیامک
 .  «هستید تنها خونه

 لحنی با و نفس یک اندازه به.  کرد کوتاهی مکث آنگاه
 : داد ادامه توبیخی

  

  گذاری می باز رو بوم پشت در چرا!  هوا به سر دختر» 

  ؟



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1083 

 هر شده وصل هم به وار زنجیر که هایی بوم پشت این با
 به را لبش ی گوشه  «؟...خونه داخل بیاد راحت تونه می کسی
 :  گفت خود با و گرفت دندان

 که نکنه درد علی امیر دست بار این ولی البرز، با حق هرچند» 
 .  «ببنده سرش پشت را دری هیچ نداره عادت

 تا رفت می اش مردانه اعتراض و البرز ی خیره نگاه با گلی
 تا رفت پس قدمی و داد قورت را اش سنف اما شود جادو
 سمت به و چرخید پا پاشنه روی بر سپس. شود اثر بی جادو
 زمستانی شب مهتاب و کشید را پرده گاه آن. رفت پنجره
 . ماند جا پرده پشت

 چرا تو ؟!رفته کجا اینا خاله ی گربه حیای بازه دیزی در گیرم» 
 «  ؟... تاقم ا توی میایی ها دزد این مثل و ای مالحظه بی

  

 وحشت گلی. پیچید اتاق در اش قهقهه صدای و خندید البرز
 ی تیغه روی بر سکوت عالمت به را اش اشاره انگشت زده

 :  گفت و گذاشت اش بینی
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 بدبخت بشه بیدار علی امیر. برو بیا البرز خدا تورو.  هیس» 
 محل ی ها جوجه و مرغ حتی صبح فردا وقت اون... ها میشم
 ..  « بودی جا این تو که منمیفه هم

 سمت به کورمال کورمال لبش ی گوشه لبخند همان با البرز
  روشن را چراغ بگوید گلی که آن از پیش. رفت گلی تحریر میز
 ای دایره نور و کرد روشن را زیر به سر مطالعه چراغ ، نکن

 . نشست میز روی بر شکلی

 می دم در.  برگشت گلی سمت به البرز قرار بی های مردمک
 ظریف اخم برای رفت غنج دلش و شد خمـار و ـت*مـسـ نزده
 کلیپس زیر از شلخته که موهایی و گلی ابروی طاق دو بین
  و لی شلوارک. بودند کرده فرار

  

 . برد می دل هم اش وارفته و شل رنگ صورتی تیشرت

 به لنگه یک جا همان دنیا آخر تا هیچ که ابد تا توانست می
 زود خیلی نشود، معذب گلی اینکه برای اما بایستد تماشا

 صاف تصنعی ی سرفه چند با را اش حنجره برداشت را نگاهش
 : پرسید و کرد



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1085 

  «؟..!.دلخوری عصر دیروز بابت هنوز» 

 شره هایش جمله از حسادت که این برای اما و بود دلخور خب
 . انداخت باال ای شانه تفاوت بی ، نکند

  داخل اومدی اجازه بی که دلخورم ؟ مباش دلخور چی برای نه» 
 را این گلی.« نیستیم بچه دیگه ما رفته یادت انگار. اتاقم
 و برداشت گلداری چادر ، رفت دیواری کمد سمت به و گفت
 او البرز اما کرد چفت چانه زیر را آن بیخ و انداخت سرش روی
 .  انداخت دام به دیوار کنج را

 : کرد نجوا گوشش کنار و کرد خم سر گاه آن

  

 چراغ دیدم وقتی. کردم فکری بی دونم می خوام می معذرت» 
 در دم و داخل اومدم. کنم مقاومت نتونستم ، روشن اتاقت
  ولی.  کردم تماشات و ایستادم اتاقت

 . نکردی حس رو حضورم که بودی نوشتن درگیر اونقدر

 » 

 گیج  شد، می پاشیده صورتش روی بر که هایی نفس هرم با
 دست کف با و گرفت را چادرش پر دست یک با گنگ و
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 به را او سنگین هیکل و فشرد البرز ـینه*سـ روی بر دیگرش
 . داد هول عقب به سختی

  «؟!نچسبی من به راه به راه میشه خاله پسر» 

 جا گلی دل کنار جا وهمان برنگشت دیگر و رفت البرز دل
 سپس .گرفت فاصله او از گام یک نرمی لبخند با.ماند

 وار آهسته و برد فرو حالتش خوش موهای الی را انگشتانش
 : گفت

  

 بدی؟ فرصت من به دقیقه ده میشه. نشده تموم هنوز کارم» 
 .  «گردم برمی زود و خونه رم می

 سیخ تنش بر مو جذاب ی گربه این ناتموم کارهای تصور از
 و گرمکن در که شد خیره او به شده باریک چشمان با.  شد
 . بود خواستنی همچنان ورزشی ارشلو

  «؟...کنم صبر باید چی برای وقت اون» 

 میان لطیف و نرم را گلی بینی نوک خواستن التهاب از البرزپر
 . فشرد انگشتش دو

 .« گردم می بر کن صبر خانوم تق سر» 
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 پاشنه روی بر زدنی برهم چشم.نماند گلی ی اجازه منتظر البرز
  از گلی متحیر و مات نگاه میان و چرخید پا ی

 . شد خارج اتاق

 ********** 

  

  

 دامانش به که قشنگی ی دلشوره و ناباوری و التهاب میان
 ی تنه روی بر حلزونی رفتن راه کندی به دقیقه ،ده بود افتاده
  پر گلی. شد سپری ، درخت

  به را اتاقش طول بار وچهار زد ـل*بغـ زیر به را چادرش

 به درآینه هرزگاهی البته ، کرد زگ برگشت و رفت حالت
 می پس را پرده پر هم گاهی و انداخت می نگاهی هم خودش

 .  کرد می تماشا را حیاط و زد

 باز را پنجره کارش از پشیمان و زد خودش به عطر پیس چند
  خسته عاقبت و شود  خارج اتاق از عطر بوی تا کرد
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 لبه یرو و کشید محکمی پوف کتابش، و حساب بی حرکات از
 . افتاد هایش شانه بام روی چادر و نشست تخت ی

  

 شب نیمه البرز دانست می اگر غیرتش خوش محمود بابا
 می حیاط حوض لب را او سر یقینا است دخترش اتاق مهمان
 دم در خونش و کرد می اش ذبح اسالمی روش به و گذاشت

 به تمامی که برهمش و درهم افکار دار و درگیر. شد می حالل
 در ی پاشنه روی آرامی به اتاق در شد می منتهی بست نب

 دست به رنگی مشکی بزرگ ساک که حالی در البرز چرخید،
 برق مثل او دیدن با گلی.  شد داخل لبخندی نیمه با داشت
  روی را چادر زدنی هم بر چشم در ، پرید جایش از ها گرفته
 در و گرفت محکم اش چانه زیر را آن بیخ و انداخت سرش
 ونور ایستاد در به رو بود ساک پی کنجکاوش نگاه که حالی
 . ماند جا سرش پشت مطالعه چراغ

 کنار را ساک آرام حرکاتی با گلی مضطرب نگاه دیدن با البرز
 تاریک در و کرد کوتاه گام دو با را فاصله و گذاشت گلی تخت

 مویی تکه انگشت سر با ،سپس شد خیره او به اتاق روشن و
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 نجوا آهسته و کرد نوازش را بود افتاده بیرون چادر رزی از که
 : کرد

 نگران پس. شناسم می رو مرزم و حد من که دونی می» 
 .« نباش

 در صدا بی که بود شیطانی دلواپس اما نبود البرز نگران خب
 شرم. گشت می شکاری پی و خورد می تلو تلو شب تاریکی
 کشید خجالت البرز از بار اولین وبرای آمد سراغش به دخترانه

 ، رفت پس قدمی آهسته و انداخت زیر رابه هایش پلک ،
 کنار حجیم ساک به چشم ی گوشه از برداشت سر سپس
 تمساحی مثل دهانش که انداخت کوتاه نگاهی تختش
 که رنگی صورتی بالشت دیدن با و بود مانده باز گرسنه

   داشت، خز از ـسی*جنـ

  

 » .  شد معترض و کرد ارتاچه تا دو دو ذهنش در درنگ بی

 دار خبر شهر یه صبح فردا بفهمه امیرعلی میگم من البرز
 می خورد بر باز خیلی داره دوست چون بابام نکن فکر. میشه
 تا گوش رو سرم نشده ظهر خدا به ، نداره اشکالی میگه و کنه
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 آوردی رو پتوت و بالشت رفتی تو وقت اون.  بره می گوش
  «؟!..

 صدا بی و آرام ، بردارد گلی روی از چشم که آن بی البرز
 . کرد کوتاه را شان فاصله و آمد تر پیش قدمی. خندید

 . امشب از نه ولی بمونم پیشت همیشه برای اومدم» 

 این تمام که هایی سوغاتی و تولد های کادوی هم ساک اون
 . «ندادم بهت و خریدم سالها

  

 دلش ته اما. ماند باز نیمه دهانش مبهوت و مات زده شگفت
 شد آب لپ ی گوشه قندی مثل و رفت ویلی قیلی خوشی از
  هم لبهایش به اش شیرنی که قدر آن.

 نگاهی ساک به ناباور کرد مزه مزه زبان سر با را آن و رسید
 سمت وبه گرفت را ش چادر ی لبه البرز ناگهان و انداخت
 ارشکن هم خودش و کرد نشستن به وادار را او و کشاند تخت

 خز بالش ساک گشاد دهان واز شد خم سپس. نشست
 نجوا و گذاشت گلی پای روی و آورد بیرون را رنگ صورتی
 : ،گفت گونه
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 .   «خریدم برات کویت از و پیش سال چند برای کوسن این» 

 : گفت و داد هول گلی پای سمت به را ساک البرز

 . «کن نگاه خودت رو اش بقیه حاال» 

  

  شب پیراهن از. رنگ وا رنگ کادوهای از بود پر ساک

 ، 

 سایز دیگر که دمپایی تا گرفته معمولی های عطر و بلوز
 حافظ و سپهری سهراب اشعار کتاب کادوها میان. نبود پایش
 از برخی که آرایشی لوازم و نگین پر های کلیپس و بود هم
  هر گلی. بود شده تمام مصرفش تاریخ آنها

  سر چشمانش از اشکی حلقه داشت می بر که را کدام

  از البرز.  کرد می طی را اش گونه انتهای تا و خورد می

 مرده چرک سفیدش گلهای که را سری سنجاق ها هدیه میان
 را گذشته خاطرات  ذهن در که حالی در و برداشت ، بود شده
 : گفت ، داد می تاب انگشتانش میان را آن کرد می مرور
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 با اومد سرم بال اون که سالی نهمو زمستون رو سر گل این» 
  اونقدر ولی. خریدم برات هام توجیبی پول

 .«  ندادم بهت رو اون وقت هیچ که بودم اززخم پر روحم

  

 بالش روی بر را سرش و کرد خم کمر و نیاورد تاب دیگر گلی
 می تکان ایش شانه که حالی در و گذاشت رنگ صورتی خز

 و کرد پنهان بالشت مینر  میان را صدایش بی اشکهای خورد
 که دید پایش کنار زده زانو را البرز برداشت سر وقتی

 . بود شده محاصره اشک ای حلقه با چشمانش

 یخ و سرد های دست روی رابر حرارتش پر و داغ دست البرز
  گفت ، لرزید می که صدایی با و گذاشت گلی کرده

 « : 

  که کاری رخاط به رو تو عادالنه نا. ببخش رو من دلم عزیز
 متوجه  اومدم، خودم به وقتی.  کردم قصاص بودی نکرده
 مشترک خاطرات رد حتی که شدم دور تو از قدر اون شدم

  خانواده بین باور این و شده محو سرم پشت هم کودکمون
  باهم گلی و البرز که گرفته شکل هامون
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 گریون چشم با که عید اون از بعد.  هستن پنیر و کارد
 کویت به ماموریت برای من بعد دوماه یکی هرانت  برگشتی

 وقتی تا ندیدمت ودیگه موندم دور ازایران سالی چند و رفتم
 .« تهران برگشتم بابام ای صیغه زن ه خاطر به

 و داد سر گلی خیس های گونه روی بر را انگشتش پر البرز
 : کرد نجوا آرام

 تو مدل عزیز.  بارونیت چشمای برای میره دلم هم هنوز» 
 اومد چی کافه او که فهمیدم وقتی رو این.هستی من سهم

. شدم درگیر خودم با. انداخت جونم به آتیش و خواستگاریت
 دیگه روز یه و زدم می پَست روز یه ها دیوونه این مثل

 تو که خوندم می چشمات ته.  رفت می در دیدنت برای نفسم
 رو میمتص آخر. نبودم مطمئن هنوز ولی خوای می رو من هم

  خواستم می. گرفتم

  

 مجبور و اومد پیش دوبی سفر ولی بگم بهت رو دلم حرف
 بهش و الی عمه پیش رفتم سفرم از قبل شب.  برم که شدم
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 بهت حواسش کردم سفارش و دارم دوست را گلی که گفتم
 قسم اوحد و احد خدای به گلی. برگردم سفر از من تا باشه
 همکاری و ساده دوستی هی از بیشتر چیزی سحر و من بین

 .  «نکن باور رو جون فلور بافی خیال کنم می خواهش. نیست

 سبیک سنگین بغضی قرار بی و کرد کوتاهی مکث البرز
 . کرد پایین و باال را گلویش

 از تر بیش حاال و بچگی همون از.  دارم دوست دلم عزیز» 
 .  زندگیم توی بیا.  خوبه تو با حالم گلی مریم.  همیشه

 .  «ببند یکی یکی رو روحم های زخم و بیا

 پر و بال بی بودو شده پرتاب آرامش از شار سر خالیی به گلی
  یک این. زد می قدم ابرها میان جایی

  

 به. بود دلچسب و شیرین اما متعارف غیر خواستگاری
 و سایه در که منتظری چشمانی به.  کرد نگاه البرز پیشانی
 چادر زیر از را دستش. دید نمی ار  هایش مردمک اتاق روشن
 البرز مشکی موهای از طره چند انگشتانش سر با و آورد بیرون

 گوش آن تا گوش این از.  خندید دادو هول باال سمت به را
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 فرو چشمانش از اشک های حلقه آخرین و ممتد و عمیق
 . افتاد

 روی بر چشمانش در مانده جا اشک ی حلقه و خندید هم البرز
 مردانه دستان میان را گلی دست و نشست لبخندش شیرینی

 روی بر مخملی ای ـه..وسـ..بـ و کرد خم سر سپس فشرد اش
 : گفت کنان نجوا و سربرداشت گاه آن. زد گلی آن

 من هنوز که.  ـتی*مـسـ خمـار این از سر برندارم عمر همه» 
 . «نشستی دلم در تو که نبودم

  

 هم تر عاشقانه توانست می البرز و گلی ی عاشقانه لحظات
 ودر شد نمی بیدار مزج اجابت قصد به علی امیر اگر شود

 پشت را البرز پاچه دست گلی ، خورد نمی زمین سالن تاریکی
 پشت راه از را جذابش ی گربه فرصت اولین در و کرد پنهان در
 بیدار صبح خون خروس تا خودش و کرد شان خانه راهی بام
 .  کرد پنهان وسایلش میان را وکادوهایش ماند

 ********** 
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  آهن راه میدان گلی

  

 .  خورد پیوند شب سیاهی به و رسید ه را انتها به روز

 سوز هایش جیب در زمستانی باد اتاقش ی پنجره پشت
 کوچکشان حیاط در همیشه از تر کس بی و داشت ای گزنده
 و پنجره قاب به را خود هم گاهی و خورد می چرخ و زد می بال
 هیچ ولی کند پیدا داخل به راهی تا کوبید می دسته های در

 . یافت نمی ای روزنه

  رخوت از پر بود گذاشته سر پشت که روزی از خسته گلی
 که پیامی کرد نگاه البرز پیام آخرین به آلودگی خواب

 . . بود لبریز آن از عاشقانه

 لمث دلش و بود ای فریبنده تشبیه.«  دلم ماه خیر به شبت»
 آب باره یک افتد می چای استکان داخل ناخواسته که قندی
 . شد

 عمیق خواب یک دلش و بود رویا یک مثل برایش چیز همه
 ی وسوسه اما. ببیند آن در را رویاهایش ادامه تا خواست می

 به توجه بی تا شد اهرمی ، گذشت که روزی خاطرات نوشتن
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 و نرم پتوی بود، گذشته هم یازده از که ساعتی های عقربه
 پای متورم و ناک درد قوزک به دستی.  بزند پس را گرمش
 از دفتری و شد خم سپس.  گفت لب زیر آهی و کشید چپش
 و کرد جدا آن از کاغذی تک و برداشت تختش کنار میز روی

 . کرد نوشتن به شروع

  ، زد می پرسه درشهر که بادی لطف به و بود جمعه امروز

 می پارچه یک وشهر بود همیشه از تر آبی و تر صاف آسمان
 شیرین و تلخ ماجراهای از پر برایم که زمستانی روز. درخشید

 . کنم تعریف برایت اولش اول از بگذار اصال. بود

  

  شروع فلور خاله و فروغ مامان دلخوری قهرو از چیز همه

 پرگار نوک کوچکی به نقطه یک فقط ابتدا در که دلخوری. شد
 تمام آن سیاهی و شد تر بزرگ و بزرگ تهرف رفته اما بود

 و چرکی دمل به رفتتا می و گرفت بر در را خواهر دو دل محیط
 چنان روز هر ها آن بین کدورت دیوار. شود مبدل عمیق زخمی

 برداشتن که رفت می باال آجر به آجر و شد می تر مستحکم
 ! بود شده تر دشوار هم برلین دیوار از آن
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 . گذاشت پیش پا آشتی برای بار چندین فروغ مامان

  رو ای چانه با فلور خاله آخر بار و شد مواجه شکست با اما

 دیگر فروغ مامان که کرد یخ روی سنگ را او آنچنان باال به
 . آید در آشتی در از نشد حاضر

  

 داد نمی نشان آشتی برای تمایلی اصال جانب به حق فلور خاله
 بی الی عمه جمله از لفامی های سفید ریش وساطت حتی و

 .  ماند نتیجه

 دل داد به شد خبر با البرز و من دلدادگی از وقتی الی عمه
 عمل ابتکار و رسید تپید می هم برای وار گنجشک که ما های
 دو هر و شد متوصل صالح زاده امام به و گرفت دست به را

 بزرگوار این زیارت هایشانبه خانواده اتفاق به را خواهر
 ارادتی خاطر به که داشت یقین و کرد دعوت شینن تجریش

 .  شنود نمی نه دارند، ایشان به آنها دوی هر که

 انگیز شگفت البرز و من برای و بود انگیزی شگفت پیشنهاد
 . کردیم استقبال ما دوی هر و تر
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 می قل دلشوره مثل گاهی کنارالبرز در نظیر بی روز یک هیجان
 ته همان شد می قندی هم گاهی و آمد باالمی دلم ته از و زد

 . شد می آب دلم

 اسیر هم را فروغ مامان و نبود من مختص فقط که هیجانی
 خاله از تر زود خیلی ما شد سبب که آنقدر بود  کرده خودش

 زاده امام حیاط. برسیم صالح زاده امام به اش خانواده و فلور
 این  به دخو با را موذی سوز کنان، هوهو که ی تند باد خاطر به

 ما و بود همیشه از تر خلوت قدری کشاند می طرف آن و طرف
 به ورودی در کنار اش عروس و پسر ، الی عمه اتفاق به هم

 توان که بنفشه.  ایستادیم فلور خاله  ی انتظارخانواده
 هم سیامک و نشست حوض لب نداشت را مداوم ایستادن

  مدام انکن ورجه ورجه علی امیر و بود مواظبش چشمی چهار

  

 عمه به رو یکبار دقیقه چند هر و کرد می پایین و باال را حیاط
 : پرسید می و شد می الی

 خان البرز ؟! نیومدن چرا پس.  شد یازده ساعت الی عمه» 
 می من به نگاهی نیم لبخند با بار هر عمه و«  میاد؟ هم

 را معنایش که نگاههایی.  داد می تکان سر فقط و انداخت
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 سمت به را رویم خجالت از تا شد می باعث و ستمدان می
 من سراغ به دلشوره کم کم علی امیر لطف به. برگردانم دیگر
 یا و بزنم زنگ البرز به خواست می دلم چقدر من و آمد هم

 به حواسم قدری گرفتم تصمیم اما بفرستم برایش پیامی
  حیای و حجب

 . کردم مقاومت  وسوسه این مقابل در و باشد ام دخترانه

 از را این و بود خوشحال کنان آشتی این از هم محمود بابا
. بود مانده جا همان ثابت که فهمیدم لبش کنج رضایت لبخند
  دیگر که کرد می فکر خودش با البد خب

  

 ترس از را ، اش دیرینه رقیق و دوست خان ایرج نیست نیازی
 . کند مالقات پنهانی و پس ای کینه خواهر دو

 و هفت ابروهای از نارضایتی فروغ  مامان محمود، بابا عکس بر
 نمی حرفی الی عمه احترام به لی و کرد می چکه اش هشتی

 مبادا تا بود گرفته چانه زیر محکم را چادرش که حالی در و زد
 غرولند لب زیر گاهی گـه فقط ببرد، یغما به را آن سرکش باد
 خاله که مینه و نداشت چندانی عمر که نارضایتی.  کرد می
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 با شدند زاده امام حیاط داخل آیدا و خان ایرج اتفاق به فلور
 ی باد دست به را هایش دلخوری تمام گشاد و گل لبخند یک
  به قدری فروغ مامان.  ببرد خود با تا سپرد وزید می که

 مشتاقانه الی عمه اشاره با ولی داد قوس و کش ابروهایش
 آبدار ی ـه..وسـ..بـ جفت ود و گرفت ـوش*آغـ در را خواهرش

 . چسباند فلور خاله لپ کنج

  

 یخ نتوانست کنم می تصور اما بود گرم هرچند که آغوشی
 را هایش ـه..وسـ..بـ که چرا! کند آب را فلور خاله کدروت های
 من و! شد می پرتاب هوا روی به فروغ مامان ی گونه جای به

 تپش با بود داغ داغ که کنانی آشتی و بوسی دیده بازار میان
 همین در و گشتم می غایب البرز دنبال به قرارم بی قلب های

 تلنبار زبانم روی که سوالی داد به الی عمه بیص و حیص
 که درحالی و رسید نداشتم را آن پرسیدن جرات ولی بود شده
 چوبی عصای به اش تکه و گرفته دندان زیر به را چادرش پر

 : دپرسی فلور خاله به رو بود اش

   «؟.. کجاست پسرمون شاه ، جون فلور» 
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 زیر به انگشت سر با را رنگش زیتونی های چتری فلور خاله
  کرد باریک چشمی پشت و پنهان اش گلی گل چادر

  

 و شد آش هر نخود هم باز آیدا بزند حرفی که آن از پیش و
 : گفت

  یه گفت و زد زنگ جون سحر ونیم نه ساعت ، الی عمه» 

 .  رفت نخورده خورده صبحانه البرزهم و داره مهم کار

 جا هم رو موبایلش که بود شده هول قدر این طفلک
 .« گذاشت

 جانم به ای ولوله و خروش. رفتم وا آفتاب زیر یخی تکه مثل
 باز دهن قدری زمین خواست می دلم!  پیدا نا سرش آن افتاد
 از که اشتیاقی همه آن پس. داد می قورت را من و کرد می
 با کشید می شعله سوزانش نگاه از و بارید می صدایش لحن
 بی مهم کار چه این ؟!رفت هوا به شدو دود سحر اشاره یک

 ؟!داد نمی او به را کوتاه تماس یک فرصت حتی که بود وقتی
.  کردم می حقارت  احساس باشم دستی دم اینقدر که این از

  کلنجار میان
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 دور دست لبش روی عیوسی  لبخند با آیدا ام، ذهنی های
  گفت؛  کرد، فرو گوشم بیخ را سرش و کرد حلقه کمرم

 که بود داده قسمم جون فلور خدا به شده، ذره یه برات دلم》
 دونه انگشت یه اندازه دلم که دونی می وگرنه سراغت نیام
 فکر به که بگم قدر همین اما. دارم حرف برات دنیا یه. اس

 . 《باش رزالب عروسی برای جینگولی لباس

 و پرید گلویم به و شد گلوله سنگی قلوه مثل دهانم توی آب
 پشتم به محکم بار چند آیدا.  بیافتم سرفه به شد سبب
 ، برد فرو گوشم بیخ سر هم باز و شود باز نفسم تاراه کوبید
 .  داد ادامه

  

 گیر البرز پیش گلوش دونم می و شیرین سحر دهن مزه》
 خودش روش به جون فلور هم رو ونا که البرز مونه می. کرده
 .  《کنه می راضی

 شنیدم نمی هیچ من و زد می حرف ریز یک ورکنان ور آیدا
 که را دهنده آزار احساس این و آمد می نفر یک کاش ای.
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 های دست صدای با و گرفت  می من از را بود چسبیده غرورم
 به حواسم کوبید می هم بر پی در پی محکم که داوود آقا

 . برگشت حال زمان

 از بعد و زیارت وقت اآلن. بعد برای باشه دل درد و حرف》 
 هم اون. محمودیم وآقا خان ایرج مهمون ناهار هم آقا زیارت

  》.خوردن سبزی و دوغ و کوبیده کباب صرف به

  

 یک آیدا اگر چون همه از بیشتر من و کردند استقبال همه
 . داد می لو مرا یقینا هایم اشک گفت می دیگر ی جمله

 ********** 

  

 را کاغذ تکه و شد دستپاچه و هول اتاقش در شدن باز با گلی
 مامان دیدن با برداشت سر سپس. کرد پنهان کتابش الی

 روی بر شکل هاللی لبخندی و داد راقورت دهانش آب فروغش
 که درحالی و ایستاد در آستانه در خانوم فروغ. نشست لبش
 : پرسید ، بود مانده ثابت رد دستگیره برروی دستش یک

  》؟...کنه می درد پات ؟! نخوابیدی چرا》 
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  پای قوزک حال هم و دلش حال هم.  بود خوب

 با اش عاشقانه های لحظه از فروغ مامان اگر اما. متورمش
 ریز ریز اتم های ذره همانند را او احتماال شد می دار خبر البرز
 .  داد راقورت دهانش بآ مانده ته سختی به ترس از ، کرد می

  دیگه یکم. خونم می کتاب بره نمی خوابم. خوبم خدا به》 
 . 《خوابم می

  که گلی پریشان موهای به ابرو و چشم با خانم فروغ

 . کرد اشاره بود شده پهن اش شانه روی بر وار شلخته

 می بهش گره تا هزار صبح فردا ببافی، رو موهات نره یادت》 
 ... 《ها افته

 هول عقب به را آن و برد فرو موهایش الی را ایشانگشته
 هم روی اش ابریشمی موهای و بود نتیجه بی که تالشی.داد
 . برگشت جایش سر به هم باز و خورد سر

  

 . 《هست حواسم. چشم》 
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 کتاب الی از را کاغذ الفور فی مادرش خیر به شب با گلی
 . کرد نوشتن به شروع و آورد بیرون

. باشم داشته قلب حضور که آن بدون. ندمخوا نماز رکعت دو
 دست به ها گره که خدایی اال بود جا همه ام پراکنده ذهن
 .  اوست

 آن کبابی به تا شد قرار داوود آقا پیشنهاد به زیارت از بعد
 بزاق آن برنگ و بو که کبابی. برویم تجریش میدان سوی
 . داد می قلقلک را رهگذری هر دهان

 حسادت از که من اما. کردند استقبال پیشنهاد این از همه
 ای بهانه دلم و نداشتم اشتها اصال بودم، شدن خفه درحال
 مرغ که آنجایی از و کنم گریه سیر دل یک تا خواست می

  می بال و پر سرت باالی همیشه آمین

  

 لبه به پایم.  باشد هایت خواسته به حواست بایست می زندو
 ور که خمیری مثل و کرد رگی خیابان کنار جدول سیمانی ی

 پایم قوزک در خفیفی درد و شدم پهن خیابان کف باشد آمده
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 به تبدیل بغضم و بود شده جور بهانه خب.  برداشت موج
 . زد لمبر چشمانم از و اشک

  به هم فضول رهگذرهای از برخی و شدند جمع دورم همه

 بی من و گفت می چیزی کسی هر خالصه.  پیوستن آنها
 مشکل شاید که این تصور به عاقبت.  کردم می یهگر وقفه
 کمک شود نمی خشک اشکهایم رقم هیچ که باشد جدی پایم
 اورژانس از کبابی جای به و شوم بلند جا از تا کردند

 به ناهار مهمانی.  آوردیم در سر تجریش شهدای بیمارستان
 ساده دیدگی ضرب یک فقط درواقع که من خوردن زمین لطف
 کوتاه علی امیر اما.  شد موکل دیگری وقت به و ،منتفی بود

  ریز یک غروب تا و نیامد

  

 کوبیده کباب ـوس*هـ وگفت کوبید زمین بر را پایش و زد نق
 پیشنهاد به نداشت آمدن کوتاه خیال که جایی آن از و کرده
  ایرج و فلور خاله همراه محمود بابا

  باال راه رچها تا دو تازگی به که شدند جیگرکی راهی خان

 . بود شده باز تر
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 مثل که بغضی و خالی ی خانه یک و ماندم من آنها رفتن با
 هم حمام آب حتی که بغضی. بود چسبیده احساسم به زالو

 شده سبب که  موذی درد. ببرد خود با و بشورد را آن نتوانست
 . کنم فراموش را پایم قوزک درد حتی بود

 .  رفت و کشید پر لبرزا همراه به آیدا آمدن با که بغضی

 . ********** گویم می برایت هم را آن چطور؟ پرسی می البد

  

  

 ... «عیادت اومدیم کن باز رو در مصدوم خانوم» 

 بند نیم لبخندی بندد می جمع را خودش آیدا  که این تصور از
 همراه پرحرفی با خدا همیشه که او هیاهوی. نشست لبم روی
 شاید. باشد برهم و درهم ذهن عالج توانست می بود می

 حسادتم آتش بلکه تا داد می معرفت بی البرز از هم خبری
 . شد می خاموش قدری

 .  شد باز تقی صدای با حیاط در و فشردم را آیفون دکمه

 درشت گلهای آن با که کردم نگاه ام گلی گل ای جامه زیر به
 خب!  نداشت رنگم بنفش شرت تی با هارمونی هیچ قواره بی
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 بی سر از. کنم دلبری برایش بخواهم که نبود کسی آیدا
 خیسم موهای دور را حوله ، انداختم باال ای شانه تفاوتی
 باز هم را آن تا رفتم ورودی در سمت به لنگان لنگ و پیچاندم

 دیدن با داشتم را آیدا دیدن انتظار که جایی آن از و کنم
 ، ابریم های هلحظ تمام َدم در و ماندم مبهوت و مات البرز

 این خوشی. . رفت یادم سالم همیشه مثل و شد آفتابی
 همان با و نماند پایدار چندان آیدا لطف به کوتاه ی لحظه

 دو که حالی در اوست شلوغ شخصیت خاص که هیاهویی
 او از پیش و زد پس را البرز بود دستش در سیب کمپوت عدد
 : گفت و شد داخل

  . «گرم آب صحت بودی؟ حموم» 

 البرز لبهای به چسبیده جان نیم لبخند از چشم پاچه دست
 نادیده را البرز شد، یاغی دلم زدنی برهم ودرچشم برداشتم
 بر دستم یک که حالی در و دادم قرار خطاب را آیدا و گرفتم
 : بود،گفتم م سر روی بر شده گلوله ی حوله روی

 . «  اومدی خوش» 
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 به نگاهم نبود نواز مهمان هم چندان که لحنی با سپس
 . دادم ادامه و چرخید البرز سمت

 خیلی سرت شنیدم ؟!کشیدی زحمت چرا شما ، خاله پسر» 
 . کنی می کار هم رو جمعه روزهای حتی و شلوغه

 » 

 دو بین اخمی حداقل تیز و تند لحن این با داشتم انتظار
 و نکرد ترش روی حتی اما بنشیند دلبرش حالت خوش ابروی

 دسته ای لطیفه برایش انگاری که شد عمیق نانچ لبخندش
 . باشم کرده تعریف اول

 چه که شنیدم آیدا از و خونه رسیدم اآلن همین تازه» 
 . اس ساده دیدگی ضرب یه ظاهرا افتاده برات اتفاقی

 . «نیفتاده خاصی اتفاق و گذشت خیر به شکر رو خدا

 کسی تا بود منتظر فقط که داشتم را نارنجکی روز و حال
  نفس حرص از. بیفتد خاصی اتفاق تا بکشد را ضامنش

  

 کردم باریک برایش غلیظی چشم پشت و دادم قورت را هایم
 . خندید بازهم البرز ولی
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 متنفریم دیگر یک از البرز و من کرد می تصور که آیدا برای
 چه من و.  بود طبیعی ها، دادن نشان دندان و چنگ این

 نگاهم نکند رسوایم  مشتاقم شمانچ که این ترس از ناشیانه
 لنگ ریختن چایی هوای به عاقبت.  بودم چسبانده آیدا به را

 را ها کمپوت آمد من جفت هم آیدا. رفتم آشپزخانه به لنگان
 کردو فرو گوشم بیخ سر آنگاه و گذاشت آشپزخانه میز روی
 : گفت کنان، پچ پچ

 و نک غالف رو شمشیرت امشب یه فروغ خاله جون ، گلی» 
 تا کنی گرم رو البرز سر جوری یه تونی می ببینم.  بیا کوتاه
 «  وبرگردم؟ خونه برم من

  

 . برگشت آیدا سمت به حواسم و شد تیز هایم گوش

 آیدا که است میان در سیبلو ی گربه یک پای داشتم یقین
 . افتاده ِجز ِجز به جور این برایش

  «؟!بکنم رو کار این باید چرا وقت اون» 
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 تلفن یه اآلن همین باید.  برم کاراگاهیت َشم َاو قربون»  
 تعریف برات رو چی همه فرصت سر میدم قول. بزنم ضروری

 .« کنم

 آیدا به دیگرم نگاه و آشپزخانه در به نگاهم یک که درحالی
 : گفتم او از تر آهسته و شدم معترض بود

 می که رو داداشت ؟!بری خوای می ای بهانه چه به آخه» 
 نشان به آیدا.« کشه می بیرون ماست از رو مو شناسی
 . کوبید اش گونه روی بر ِتپ بارِتپ چند انگشت سر با التماس

 .«  من با اش بهونه.  بکن کاریش یه من مرگ» 

  

 حالی در و نداد مجالی آیدا اما کنم اعتراض تا شد پر دهانم
 صدایی با رفت می خروجی در سمت به بلند های قدم با که
 : گفت ، هایش گام از تر بلند

 و بیارم  خریدیم تازه که رو خوشگلی شال برم کن صبر» 
 .« مونه می باز دهنت. بدم نشونت
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 ی گربه با تا رفت شان خانه به ساده ترفند این با آیدا
 قلوه و بدهد دل خودش ی رسیده راه گرد از تازه سیبلوی
 . گذاشت تنها را البرز و من و بستاند

 ********** 

  

  

 داشتم یقین. کردم می احساس سرم راپشت حضورش
 جرات ومن کند می براندازم و چسبیده من به چشمانش
 . نداشتم را پایم ی پاشنه برروی چرخیدن

 می که صدایی تنها و لرزید می هایم نفس همپای دستهایم
 زیر گاز شعله همانند که بود خودم های نفس صدای ، شنیدم
 . کرد یم  ِپت پِت  ، کتری

 تا شد ای بهونه که نکنه درد خوشگلش شال و آیدا دست» 
 .« کنم کشی منت من

  به و رفت و دادم پر را آن اما آمد لبم پشت تا لبخند

 آن به البته که نشست چشمانم در اشک حلقه دو آن جای
 ! ندادم نمایی خود  ی اجازه هم
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 درحال کتری برروی را قوری و کردم دم را چای کنان س مِ  ِمس
 بیخ از درست را البرز بعدی ی جمله و گذاشتم جوشیدن
 . شنیدم گوشم

  

  «خانوم؟ حسود کنی آشتی کنم چیکار» 

 ی شعله روی کتری مثل دلم!  خانوم حسود گفت می من به
 پا ی پاشنه روی بر آنی تصمیم یک با و افتاد قل قل به گاز

 که دیکنز  آنقدر. ایستادم اش نفسی یک در دقیقا و چرخیدم
 دو هر کف. دیدم می هم را چشمش کنار کوچک های شیار
 به را او میلم رغم علی و گذاشتم اش ـینه*سـ روی بر را دستم
 .  دادم هول عقب

  «خاله؟ پسر نچسبی من به اینقدر میشه» 

 نزدیک من به هم باز و کرد پر را فاصله گام یک لبخند با البرز
 می را هایش نفس ِفس ِفس صدای که نزدیک آنقدر.شد

 داشته تماسی من با که آن بی و کرد باز را دستهایش. شنیدم
 . شدم محصور من و کرد کابینت ی لبه بند را دستش دو باشد

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1115 

 !  دلخوری خیلی یعنی خاله پسر گی می بهم وقتی» 

   «کنی؟ می قبول خوام می معذرت بگم

 فکری باید. دادم قورت دهانم آب ی مانده ته با را هایم نفس
 به تبدیل مبادا تا کردم می گلویم در زده چمبره بغض حال به

 براقش نگاه از را هایم پلک ناچار به.کند رسوایم و شود اشک
 . انداختم زیر سربه و دزدیدم

 پچ پچ گوشم کنار وار آهسته و آورد تر نزدیک را سرش البرز
 . کرد

 و من بین قسم خودت جان به. کن باورم ، من گلی مریم» 
 براشون فقط من و نیست کاری ی ـطه رابـ جز چیزی هیچ سحر
 .« کنم می کار

 به را منطقم لعنتی حسادت این ولی باورکنم خواست می دلم
 منطق که شناسی می را عاشقی کدام اصال. بود بـرده مسلخ
  ؟!باشم آن دومی من که شود سرش
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 ورمغر اما. ریختم می سرش بر گالیه تا هزار خواست می دلم
 بیشتر کمی تا سپردم هایش نجوا به گوش فقط و شد مانع
 . باشد خریدار را نازم

 .« کنم نگاهت باال بیار رو سرت» 

 سر با البرز ناگهان که بود زیر به نگاهم لجبازی از پر ومن
  را سرم تا کرد وادارم و برد ام چانه زیر دست انگشت

 چشمانم در اندهم جا اشک های حلقه ناگهان و بیارم باال قدری
 . کرد رسوا را روزم و حال و ریخت هایم گونه روی بر و زد لمبر

 یک سپس کرد تامل کوتاه ای لحظه اشکهایم دیدن با البرز
 اش ـینه*سـ به را سرم نرمی به و گذاشت سرم پشت دستش
 می رد بایست نمی که هایی قرمز خط از ترسان من و چسباند

  رشپلیو به را ام پیشانی فقط شد

  

 درحالی و... او دلخواه عطر از شد پر مشامم تمام و دادم تکه
 : گفتم لرزید، می لبهایم که

 احساسم این به توجه بی باز ولی. حسودم من دونی می» 
 مهمی روز همچین توی که این ؟! گیری می نادیده رو اون
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 من با چرا. ندارم کاری گذاشتی جا رو موبایلت و بودی غایب
 انجام تونستی می که بود کاری  حداقل این ؟!ینگرفت  تماس
 .« بدی

 افتاده خطوط از را این و بود جدی اش چهره. نخندید بار این
 . کشید عمیقی نفس. فهمیدم ابروهایش بین

 . آه شبیه چیزی

 احترام هات حساسیت به بعد به این از میدم قول. متاسفم» 
 به دخور  جلسه ولی بگیرم تماس خواست می دلم. بگذارم
 . «کشید طول ظهر از بعد تا تقریبا و ِخنسی

  

 . زد زل چشمانم به و کرد جدا خودش از را من مخملی و نرم

 شرکت از که پولی به من. کن درکم هم تو لطفا دلم عزیز» 
 خرج و خونه پیش پول بتونم تا دارم نیاز گیرم می ها تفرشی
 نگاهش ممتد و عمیق.« کنم جور و جفت رو مون عروسی
 ...  «باشه: »  گفتم و کردم

 چهره با ؟!کرد منقلب را البرز که بود چه کلمه این در دانم نمی
 مثل و کرد خم سر سپس. داد فرو را دهانش آب درهم ای
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 ام شانه روی بر ای ـه..وسـ..بـ گلی برگ روی ای پروانه نشستن
 که حالی در و گرفت فاصله من از زدنی برهم چشم گاه آن ، زد

  رفت می بیرون زخانهازآشپ

 : گفت ،

 خشک زود رو موهات برو. نشستم پذیرایی سالن توی من» 
 . «دارم کارت ، بیا کن

  

 در هیجان از لبمق او منقلب حال از گیج من و رفت البرز
 . کرد تپیدن به شروع دهانم

  «معین نامه فرهنگ»  درماندگی گرفتاری: خنس

 ********** 

  

 به و کرد جمع شکمش در چمباتمه تحال به را پاهایش گلی
  شانه روی بر که افتاد البرز ای پروانه ی ـه..وسـ..بـ یاد
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 را ملسی لواشک که کسی همانند را لبهایش. بود نشانده اش
ر هم روی بر کند می مزه مزه  نوشتن به شروع دوباره و داد س 
 . کرد

  

 دانستم می و بود راحت دنگ شش خیالم آیدا آمدن بابت از
 !  کشد نمی دست سیبلویش گربه از راحتی به

  یعنی.  بودم شدن خفه حال در فضولی شدت از اما

 قرار خواست می شاید ؟! داشت کاری چه من با البرز
 قیلی قبلم ته  تصورش از حتی!  کند هماهنگ را خواستگاری

 نهایت ودر کردم خشک سری سر را موهایم.  رفت می ویلی
  کور های گره از وپر برهم و درهم که همانطور

 جمع کلیپسی با سرم پشت و دادم آن به مختصری تابی بود
 مبلی روی بر زیاد فاصله با و رفتم پذیرایی سالن به کردم

 : گفتم تعارف، بدون و بود نشسته البرز که نشستم

  «؟.!.داری کارم چی ام آماده من خب» 

 که ار  البرز نیمه و نصف ی خنده آن بند پشت و تعجب وقتی
  خجالت. دیدم داشت آن کردن مخفی در سعی
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 دوختن حالت به را لبهایم ناخودآگاه ام، نسنجیده رفتار از زده
 بلند جایش از لبش کنج لبخند همان با البرز اما.  فشردم برم
 می نگاه چشمانم به که درحالی و نشست کنارم درست و شد
 : گفت آرام، و شمرده ، کرد

 تشویش باعث گم می بهت اآلن که رو حرفهایی خوام نمی» 
 کف تاالپی ازترس لبمق!« بدونی باید ولی ، بشه نگرانیت و

 پر سرم. ماند ثابت ها مجسمه مثل هایم پلک و افتاد دستم
 خاله مخالفت رسید ذهنم به که چیزی اولین و بود شاید از

 با و دادم قورت را دهانم آب سختی به. بود ما  ازدواج با فروغ
 :  لرزید،پرسیدم می قدری که صدایی

  «؟... افتاده اتفاقی»

 ...« نیفته باشه حواسمون باید ولی نیفتاده اتفاقی هنوز» 

  

 و کردم مشت را دستم شد لبریز طاقتی بی از صبرم ی کاسه
 : گفتم و کوبیدم پایش روی بر
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 چی بگو جمله یک نیومده آیدا تا.  کردی کشم زجر ، البرز» 
 « .کن خالصم و شده

 پایش به که مشتی از یا شد ناراحت تندم لحن از دانم نمی
 البه را انگشتانش و برخاست بالفاصله چون ؟! بودم کوبیده

 اشاره انگشت عمیق، نفسی از بعد و برد فرو موهایش الی
 . رفت نشانه سمتم به را اش

 سفر برم که این از پیش. میگم چی ببین کن گوش خوب» 
 بی مردک اون ، باشه راحت تو بابت از مخیال اینکه برای دوبی
 خواست به امروز متاسفانه و ماموریت بودم فرستاده رو شرف
 می و بودم آشنا البرز المعارف دایرت با.«  تهران برگشته سحر

  وصل نادر ی شانه به که است لقبی شرف بی مرتیکه دانستم

  

 بی آمد سراغم به خیالی بی ولی چرا دانم نمی. است کرده
 .  انداختم باال ای شانه تفاوت

 . شد افروخته بر البرز «داره؟ من به دخلی چه...خب» 

 اگه. بگیر جدی رو نادر میدم قسمت مقدسات به ، گلی» 
 می پرتش زمین کره از ، هیچ که شرکت از بود من دست
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 دیدمش قطری شرکای جلسه توی وقتی امروز. بیرون کردم
 دونم نمی. شده ساکت وزیمرم طرز به. موندم متحیر و مات
 خدا.خوابیده َشر َیه نگاهش ته کنم می حس ولی چرا؟

 .« گذره می چی سیاهش مغز اون توی میدونه

 ها دلواپسی از که این برای و زد می حرف اطمینان با البرز
 و ایستادم روبرویش و شدم بلند مبل روی از کنم جدایش
 : گفتم

  

 منتظر انگاری «بشه؟ حترا خیالت تو تا کنم چیکار من خب» 
 لبخند و شد آرام صدایش لحن چون بود من ی جمله همین
 . نشست لبش روی رضایتی

 این بابت از خیالم وقتی تا ولی. نیست درست دونم می» 
 برام بری  خوای می که جا هر نشده راحت شرف بی مرتیکه
 .« بفرست لوکیشن

 .  دبو زیادی ی خواسته.  شد قفل چشمانش در ماتم نگاه
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 یک به را مان بین ی فاصله و برداشت سمتم به گامی البرز
 دوران مثل ، بگیرد مثبت جواب  که این برای و رساند نفس
 . زد زل هایم مردمک به هایمان کودکی

 همچنان سالها گذشت از بعد که ای حربه.  ممتد و عمیق
 بی آن مقابل در چقدر من و کرد می استفاده آن از ماهرانه
  شدم نمی هایش مردمک مسخ اگر. دمبو دفاع

  

 و انداختم زیر به را هایم پلک ولی کردم می سری خیره یقینا
 آهسته و برد فرو گوشم بیخ سر البرز.گفتم لب زیر ی باشه
 : کرد نجوا

 ! نشد خبری بیاره بود قرار  که خوشگلی شال و آیدا از» 

 ندومو هر کاردست هات دلبری تا کرده گیر کجا ببینم برم
 .  «میدم سفارش پیتزا شام. طرف اون بیا. نداده

 را هایش چشم و گرفت هایش دندان الی  را کار خود گلی
  همراه که افتاد پیتزایی های تکه یاد وبه بست

  حس از پر. بود خورد البرز وار نوازش و مخملی نگاههای
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 دار راز که را کاغذی و برخاست ازجایش عاشقی ناب های
 های صقحه روی بر میزتحریر کشوی داخل را بود احساسش

 و کرد خاموش را میز روی مطالعه چراغ سپس.  گذاشت دیگر
  عمیق خواب به و برگشت رختخواب به

  

 درپیش آرامی نا روزهای که این از غافل.  رفت فرو آرامی و
 . دارد

 ********** 

  

  آهن راه میدان ماه بهمن اول گلی

 از لبریز که رخوتی از پر گلی و شد آغاز برف با ماه بهمن
 اتاقش کنج گازی بخاری روی از را چای لیوان بود آرامش
 کنار به کنان لخ لخ سپس نوشید، را آن از ای جرعه برداشت
 آرام تاریکی دل در که نشست برفی تماشای به و رفت پنجره
 . بارید می یشان خانه کوچک حیاط سر بر صدا وبی

  

 . شنید می را صداها ، نهخا پذیرایی کوچک سالن از
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 کرد، می التماس فروغش مامان به که را علی امیر صدای
 فروغ مامان و کند تماشا را مادرید رئال فوتبال تا دهد اجازه

 که بحثی «جون بچه خوابه وقت! نه»:  گفت می فقط مصرانه
رهای تا شد سبب خانه تلفن ِقرِقر صدای با عاقبت رغ   امیر غ 
 صدای ترین نواز گوش میان این در و ندبما نتیجه بی علی
 همیشه که بود محمودش بابا ی رادیو ِخش ِخش صدای دنیا
 مخملی و مالیم موسیقی و بود کوک پیام موج روی بر خدا
 . گرفت می ـوش*آغـ در را خانه محیط تمام اش

 نوشید می قند بی را چای جرعه جرعه آرامش حس از پر گلی
 بودسبب گذاشته سر پشت که روزی شیرین خاطرات مرور و

 . شود اثر بی برایش چای تلخی تا شد می

  

  امروز اما بود البرز برای لوکیشن فرستان مخالف دیروز هرچند
 . شد جذابیت از پر و انگیز هیجان برایش کار این

 زیر شیرین ای هلهله باشد، او پی حواسش البرز که این
  که مالکیتی حس. انداخت می جریان به پوستش

  او ی غروردخترانه و کرد می ثابت سحر به را اش برتری
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 ... اغنا را

 فرستاد صبح یازده ساعت را لوکیشن اولین ، شیطنت از لبریز
 ولیعصر خیابان در واقع آرایشگاهی به مربوط که لوکیشنی. 
 قرمز کوچک قلب یک برایش هم البرز.  بود بانو گل نام به

 تمام با دنیا گلی، داعتقا به که کوچکی قلب. فرستاد
 ! گرفت می جای آن در متعلقاتش

 کرد ارسال برایش را بنفشه ی خانه لوکیشن آرایشگاه، از بعد
 : نوشت آن پیوست و

  

 از بعد و هستن دعوت هم اینا بابا.  نباش برگشتنم نگران» 
 .« گردیم می بر هم با شام

 یشها مشق که دبستانی های شاگرد مثل و کرد ارسال را پیام
 هستند معلمشان تشویق منتظر و دهند می انجام موقع به را
 یک راه به چشم ، بچسباند آن پای زرین ای ستاره یا قلب تا

 کوتاه و فرستاد کوچک قلب دو بار این البرز. ماند دیگر قلب
 های قلب به هیجان از پر گلی..« بگذره خوش»:  نوشت
 آنها اب توانست می که کرد نگاه موبایلش داخل کوچک
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 یک هم پیام آخرین.  بسازد اش شبانه رویاهای تا نردبانی
 به شب. نمیشه باز چشمام خستگی از. » بود همراهش قلب
 .«  دلم عزیز خیر

 در قیژ قیژ صدای با شد مصادف چای آخر وجرعه زد لبخندی
  چرخید زده زنگ پاشنه روی بر وار ناله که اتاقش

  

 داخل به در الی از را سرش که فروغ مامان دیدن با. شد باز و
  آن از پیش و برگشت او سمت به بود داده هل

 : گفت خانوم فروغ بپرسد، سوالی که

 شمال رفتن خان ایرج و فلور آبجی گفت و زد زنگ اآلن آیدا» 
 مجبور و بسته رو را جاده کوالک و برف خاطر به راه پلیس و

 گفت آیدا.  بمونن خان ایرج دوست ی خونه امشب شدن
 تنهایی و نمیاد امشب و ماموریت رفته هم البرز بگم بهت

 .« بخوابی طرف اون بری شب و بره نمی خوابش

 رفته زنجان به البرز دانست می و نبود اول دست خبرها تمام
 پسغام و پیغام همه این از متعجب.  گردد نمی بر هم شب و

 ! داد باال را ابروهایش ، آیدا
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  «؟.!.نزد زنگ یلمموبا به آیدا چرا خب» 

 . ایستاد آن چوب چهار در و کرد رها را  در خانوم فروغ

  

  یه!  جالفتا چه. نمیده آنتن گفت می ؟ بگم چی واال» 

  و طرف این بیا پا تک یه دختر خب داره فاصله ما با دیوار

 .  «بزن رو حرفت

 . داد تاب درهوا را دستهایش خانوم فروغ

 خود و کاری پنهون و پس. هستن هم عین دختر و مادر» 
 یه شمال رفته ناهار از فلوربعد آبجی.  ذاتشونه توی خواهی
 خبر ترسه می البد!  تلفن یه از دریغ. نزده حرفی من به کالم
.  بیاره خودش با سوغات و سر تا چهار بشه مجبور بشیم دار
  توی اگه من خاله میگه ، طرف این بیا تو خب میگم آیدا به

 !... «جالفتا چه. نمیره خوابم نباشم خودم تختخواب

 . خندید ریز گلی

.  برم قربونت نگیر سخت. کرد عوض نمیشه رو آدمها ذات» 
  رو خونه کلید. میرم بردارم رو بالشتم و مسواک
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 صبحانه هم با خونه گردم برمی زد که آفتاب. برم می
 .« بخوریم

 یشگلو بیخ را آن سپس و انداخت سرش روی بر چادری گلی
 صدای رفت می فلور خاله ی خانه به هنگامی و گرفت محکم
 فوتبال تماشای برای همچنان که شنید می را علی امیر

 جون بچه نه: »گفت می محمود بابا بار این و کرد می التماس
 .« *** مدرسه بری فرداباید خوابه وقت

 به حیرت از پر گلی. بود نظیر بی شب آخر برای آیدا استقبال
 . شد معترض و کرد نگاهی نیم آیدا دست در وهقه ماگ

  

 بسم من و جن میشه خواب بخورم رو قهوه این من آیدا» 
 .... «ها بهتره رنگ کم چایی یه. الل 

 . داد قر اطراف به گردنش همراه به را مردمکهایش آیدا

 صبح تا قرار. دخترخاله نخوابی که همین هدفم دقیقا منم» 
 بود محال.« کنم تعریف اولش از برات من و بیداربمونیم

 یک حتی که شود خالص هایش وراجی و آیدا دست از بتواند
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 نارضایتی عالمت به لبهایش! انداخت نمی جا هم را نقطه
 .  گفت لب زیر ای باشه و کرد کج قدری

  گذاشت تختش کنار میز روی رابر قهوه های ماگ ا آید
 به و داد کمرش به هم قری هیجان از پر و سرخوش  سپس.

 یک با و رفت ، بود نشسته تخت ی لبه روی بر که گلی سمت
  جدا گلی موهای از را کلیپس ناگهانی حرکت

  

 هایش شانه روی بر وار دایره او مخملی و نرم موهای و کرد
 .  نشست

 ابریشمی موهای الی البه که طالیی های رگه دیدن با آیدا
 سر کف با آمدو گلویش بیخ تا حسادت درخشید می گلی

 : گفت و زد ضربه گلی سر به انگشت

.  لیاقتت بی سر بر خاک!  شده خوشگل چه موهات  ، بزمجه»
 داشتم رو تو موهای اگه من ؟ داده کی به رو نعمت خدا ببین
 .« بردم می دلی چه بببین
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 برای دقیقا هم او دانست نمی آیدا خب. زد ی خنده نیش
 به تابی خودنمایی برای. بود کرده هایالت را موهایش دلبری

 : پرسید شده، باریک چشمان با و داد موهایش

 اون بگو حاال خب.  ممنون دلچسبت چندان نه تعریف از» 
  «کیه؟ ببری دل  ازش قراره که سیبیلو ی گربه

  

 چهار و برداشت را موبایلش سپس مالید برهم را لبهایش آیدا
 او به را لشموبای ی صفحه که درحالی و نشست گلی کنار زانو

 : گفت هیجان از پر داد می نشان

 .«  من جذاب و سیبیلو ی گربه هم این» 

 و قد در سقوطی. کرد سقوط قلبش نادر عکس دیدن با گلی
 و دلهره پر ، ترسناک قدر همان. پینگ جام بادی ی قواره

 . مخوف

 ********** 
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 نادر سلفی عکس به ثابت هایی  مردمک و باز نیمه دهانی با
 آیدا ی شانه به شانه جذاب لبخندی با که کرد می گاهن

 .  بود زده زل دوربین به و بود ایستاده

  

 با و باشد ایستاده پرتگاهی ی لبه که کسی همانند گلی
 نگاه نادر عکس به کند می نگاه پایش زیر ی دره به وحشت

 دیوار روی بر را آیدا دستان سایه چشم ی گوشه از و کرد می
 می تاب کنان ـص*رقـ هوا در هیجان و شور با که دید می

 . گفت می نادر با اش آشنایی باب از و خورد

 مستاجر روزگاری یه که نادری همون این میشه باورت گلی» 
 بهشون البرز که داشت بادیگارد دوتا و بود شما روبرویی خونه
 گفت می و بود متنفر ازش البرز یادته. منتر عنترو گفت می
 تا کرد تازه نفسی آیدا  «؟!باشید برش و دور ندارید حق

  ادامه دوباره کندو کش فرو  اش، ورشده شعله های هیجان
 : داد

 به گرده برمی شون آشنایی و سحر قدیمی دوستان از نادر» 
  البد.خونده می درس انگلیس نادر که زمانی
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 !. «کرده استخدامش همین برای و شناخته  رو نادر داداش

.  رسید خیال خوش ی آیدا به نگاهش خط و شتبردا سر گلی
  زد ندانستن به را خود اما بود، حفظ از خط به خط را نادر

 آشنا باهم سحر طریق از البد. شده کهنه خیلی خاطراتش» 
  «شدید؟

 : داد تاب درهوا را دستش نفی عالمت به آیدا

 پیش وقت چند. بود اتفاقی خیلی مون آشنایی...  بابا نه» 
 و البرز پیش میرم گفتم خودم با و خرید تجریش بودم رفته

 دونستم می.  خوریم می باهم رو ناهار و کنم می در خستگی
 و ندارم وقت گـه می و زنه می دورم بزنم زنگ داداش به اگه
 .  نگرفتم تماس اصال همین برای خونه برو

  

 البرز دفتر که ای طبقه رفتم رسیدم، شرکت به وقتی
 نادر و نبود سالن توی منشی من شانسی خوش از. اونجاست

.  کرد می بدرقه رو مهمونش و بیرون بود اومده اتاقش از هم
 شرف بی.  دارم کار تهرانی البرز مهندش با که گفتم بهش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1134 

 مهندس»: گفت تفاوت بی وسردو نداد محلم اولش ، جذاب
 رو خودم وقتی ولی. « بیاد منشی تا بنشین نیست تهرانی
 ازم گشاده رویی با و شد عوض اش چهره کردم معرفی

 دوست باهم که شد همون. کنم اش خالصه. کرد استقبال
 .  «پنهونی البته و عاشقانه ، عمیق ی ـطه رابـ یه. شدیم

 مطمئن تقریبا و نداشت یهویی ی عالقه این به خوبی حس
 حق. لنگد می کار جای یک شود مربوط نادر به که هرچه ، بود
 اطراف به سری. گرفت می جدی را نادر بایست می بود البرز با

 : پرسید خش پر صدایی با و داد تکان

   «؟ اس عاشقانه گی نمی مگه ؟!پنهونی چرا خب» 

 ـطه رابـ که بود نادر خواست این خب ولی. اس عاشقانه بله» 
 بهتر رو همدیگه مدت یه کن صبر گـه می.  باشه پنهونی مون

 .  بگیم تا خانواده به بعد بشناسیم

 راحت تونیم نمی و میده خرج به الکی غیرت البرز معتقده
 میگه درست هم من نظر به البته. باشیم داشته معاشرت

 .«  میده الکی گیر همش البرز
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 ، بود گرفته را احساسش گریبان که هیجانی از تاب بی آیدا
 . فشرد دستانش میان را گلی دستان

. قشنگیه حس چه هک بفهمی بشی عاشق الهی گلی وای» 
  تا چند برام و برگشت ماموریت از نادر دیروز

  

 مخفی تخت زیر ترسم از رو همه که آورده خوشگل  سوغاتی
 .  «میدم نشونت حوصله و فرصت سر و کردم

 لحنی با و رفت نشانه او سمت به را اش اشاره انگشت سپس
 :  داد ادامه دهنده هشدار

 کس هیچ رو ونادر من ماجرای....  ها باشه حواست گلی» 
 می چون گفتم، هم تو به فقط!  سحر حتی ، نمیدونه هیچی

 نمی کسی به حرفی و آویزونه بهش قفل چهل دهنت دونستم
 .« زنی

  موهای بود افتاده جانش به که دلیلی بی ی دلشوره از کالفه
 . زد پس را پریشانش

 ...  «ها اش خونه بری و نشی خام وقت یه آیدا»
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 نصیحت بوی که را او های جمله فاتحانه خندی شنی با آیدا
 . کرد دونیم به وسط از داد می

  

 و رفتم هم اش خونه.  برندار نصیحت فاز لطفا خاله دختر» 
 .  «خوردیم قهوه باهم

 گوشی ی صفحه روی بر همچنان که دونفرشان عکس به آیدا
 . رفت فرو رویاهایش در دوباره و شد خیره بود مانده ثابت

 نمی دلم که خوش خواب یه.  مونه می خواب مثل برام لیگ» 
 .« بشم بیدار وقت هیچ خواد

  خواب این از را آیدا بتواند بود محال. کرد نگاهش ناباور
 تبدیل کابوس به را آن نادر یقینا که خوابی.  کند بیدار خوش
 . کرد می

 و نادر از و زد حرف ریز یک شب از پاسی تا شب آن آیدا
 سر که حرفهایی از و کرد تعریف شان اشقانهع های لحظه
 هایش کنم چه از را گلی و شد خالی ، بود شده تلنبار دلش
 . کرد لبریز
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 پتواش و بالش آهسته و نرم خوابید، آیدا که آن از بعد گلی
 های پچ پچ از پر سپس. رفت پذیرایی سالن به و برداشت را

 بیدار صبح اناذ تا و نشست مبل روی ، زد پس را پرده ذهنی
 عاقبت و کرد تماشا را برف بارش پنجره ی کهنه قاب از و ماند

 رفت فرو عمیقی خواب به منطقی فکری ازاستمرار مستاصل
 . بود برهم و درهم های کابوس از پر که

 ********** 

  

 . آهن راه میدان البرز

 بود، صبح شش به قیقه د پنج ساعت ، رسید خانه به وقتی
  کشید می را آخرش های نفس ریکیتا که دقایقی

  

 .  برسد راه گرد از ته بود نکرده هنوزفرصت روز و

  آسمان

 جاده کوالک و برف از اما بود خاکستری ابرهای از پر تهران
 بی و جان بی برفی آن جای به و نبود خبری تهران به زنجان
 تبدیل رسیدو می زمین به وقتی و خورد می تلو تلو درهوا رمق
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 کهیقین برفی. رفت می فرو زمین در و شد می آبی رهقط به
 هم روی پشت به پشت سخاوت پر شهر باالی در داشت

  بود آمده باال هم سانتی چند بود خوابیده

 را اش ماشین برفی، ی جاده در طوالنی رانندگی از خسته البرز
 اما بست را هایش پلک و کرد پارک درختی کوچه حوالی
. نشد بسته افکار از سیلی روی بر مشتالط پر ذهن ی دریچه
  می را خودش ساز کدام هر که سامانی و سر افکاربی هجوم
 با و کرد آزاد ـینه*سـ بند از را اش شده حبس نفس! نواخت
 : گفت خود

  

 که کاری کرد می پیدا تری مناسب کار توانست می کاش ای
 علی که نبود مجبور وقت آن. داشت تری گیر دندان حقوق
 دوبرابر و کند تحمل سحر طنازی خط به خط میلش رغم

 . کند تالش ها تفریشی حساب کردن پر برای توانش

  خواب مرز تا هایش پلک و گذاشت فرمان روی بر را سرش
 سر آنی به همراهش تلفن زنگ صدای با و رفتند پیش

 ی بله هنوز و فشرد را تماس ی دکمه تار چشمانی با برداشت
  که بود راه ی نیمه اش خش و خط پر
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 . زد برهم را  ماشین سکوت سحر ی ـوه*عشـ پر و نرم صدای

 . دادی جواب شکر رو خدا عزیزم؟ خوبی جان البرز» 

 آنتن موبایلت دیگه شد قطع تماس وقتی ؟ تهران رسیدی
 . «شدم دلواپس. نداد

  

 ای سرفه با را صدایش.بود بیزار نامحسوس های کنترل این از
 . کرد قطع را هایش ملهج و کرد صاف تصنعی

 نباش هم ناظمی آقای نگران. تهران رسیدم تازه بله. سالم»
 شبا تفرشی آقای حساب به میلیارد شش.  شد تموم معامله.

 .« میشینه حسابش به ظهر تا و شد

 گل که بگم قدر همین. نباشی خسته. شد راحت خیالم اوه» 
.  میاد بر رکا این پس از فقط البرز بودم پدرگفته به! کاشتی
 میلیونی ده چک یه پاداش برای بابا. بود نظیری بی ی معامله
 بهت من هم توجه درخور پاداش یه البته. کرده آمده برات
 .« میدم
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 قلقلک به را اش مردانه غرور بدی وحس شد داغ هایش گونه
 بن و بیخ از را داشت لطف بوی که را سحر ی جمله. گرفت
 . کرد قطع

  

 استراحت ساعت دو یکی.  ام خسته خیلی االن من سحر» 
 حافظی خدا سپس.« زنیم می حرف باهم و شرکت میام کنم

 تلفن تیز تند بماند سحر جواب منتظر آنکه بی و کرد سرسری
 خانه سمت به و شد پیاده ماشین از و خاموش از را همراهش

 . افتاد راه به

 *** 

 نشده آغاز هنوز که روزی ابتدای در ، درختی  کوچه های خانه
 ها خانه های چراغ وتمام رفته فرو زمستانی رخوت در بود،

 . بودند خاموش

 در و آنهاست ی خانه در اکنون هم گلی که این تصور از البرز
 که یادگلی اصالبه. رفت غنج دلش است، خوابیده آیدا اتاق
 بهاری، گلهای از میشد پر برهمش و درهم ذهن ، افتاد می

 . بود بیقرارش دل قرار گلی.شود می باز نور به رو که باز دشتی
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 مشکی پالتوی ازجیب را گرم کلید ، رسید خانشان به وقتی
 چرخاند حیاط در ی زده یخ قفل داخل را آن و آورد بیرون اش

 آن از تر آهسته و گذشت خیس حیاط واز شد داخل وآهسته
 فشرد را برق کلید و کرد راباز ساختمان ورودی در ی دستگیره

 . ماند مبهوت و مات رویش پیش نواز چشم تصویر دیدن زا

 گردن روی بر سرش که حالی در زده چمباتمه مبل روی بر گلی
 . بود رفته فرو عمیقی خواب به بود شده کج

 یک به که او ابریشمی موهای برای شد آب و کشید پر دلش
 . بود کرده شره سو

  

 های هچکم شر از و گذاشت در کنار را اش دستی ککیف
  پاورچین پاورچین سپس.  شد خالص هم اش خیس

 . زد زانو او پای کنار و رساند گلی به را خود

 ********** 

  

 .  آمد باال اش بینی های حفره تا قرارش بی قلب تپش
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 ابریشمی موهای برروی را انگشتانش سر و شد خم اندکی
 و کرد پنهان طالیی تارهای الی البه را آنها و داد سر گلی

 . شد هیجان سراسر

. بنشیند او ی چهره تماشای به دنیا آخر آخر تا توانست می
 آن روی رنگی رنگی نقاب هیچ خدا همیشه که ساده ای چهره
 . نشست نمی

  

 کرده متمایز و خاص را او ، سادگی همین و  بود خودش گلی
 به و کرد روی پیش اندکی تابش بی انگشتان سر. بود

 در.  نبودند بلند هم چندان که هایی مژه و رسید ابروهایش
 شد بیدار خواب از زده وحشت ناگهان گلی بیص و حیص این
 هراسان البرز.  آمد بیرون حلقش ته از ای خفه صدای و

 عالمت به را دوستش هر کف و گرفت فاصله او از اندکی
 .  آورد باال تلسیم

 .. «منم نترس ، نترس» 
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 تا کشید طول ثانیه چند عمر اندازه به بود خواب گیج گلی
 و خط پر اما آرام که صدایی با و آورد دست به را هوشیاریش

 : گفت ، بود خش

 .« شد آب زحلم... خدا یا» 

 . کرد تر جذاب را اش چهره ردیفش های دندان و خندید البرز

  

 اینجا چرا. کردم بیدارت ببخش خیر به صبحت سالم» 
  «؟..!.خوابیدی

 عشق یاد به. افتاد اش گذشته شب یخواب  بی یاد به گلی
 راهشان سر سمی قارچ مثل هم باز که نادری و آیدا پنهانی
 های مو و کشید خوابش پر چشمان به دستی. بود شده سبز

 را پتو ی گوشه ریخت چپش ی شانه رذوی بر هم را پریشانش
 بی قدر آن. زد جانی بی لبخند و گرفت انگشتانش سر میان
 . نماند پنهان هم رزالب چشم از که رمق

 کی نفهمیدم و نشستم مبل روی اومدم.  برد نمی خوابم» 
 : پرسید گلی ابریشمی موهای درگیر البرز.«برد خوابم

 .!«  خوابی خوش خیلی دارم خبر که جایی تا ؟! دلیلش خب» 
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 شد می پا به قیامتی یقینا بگوید دلیلش از بود قرار اگر خب
 کرد می احساس که هایش مژه به دستی!  پیدا تا سرش آن
 سمتی به را حرف سر ماهرانه و کشید است چسبیده هم به

 .  چرخاند دیگر

 . آیداست جفت جفت های چایی من خوابی بی دلیل» 

 داغون ی قیافه با رو ،من خدا همیشه که چیه دلیلش بگو تو
 البرز ی قهقهه!« گلدار ی پیژامه این با هم اون ؟!بینی می

 .  شود خم عقب به رشس تا شد سبب

 پاک را چشمش ی گوشه اشک کشید، ته که هایش خنده
 بود شده خیره گلی آلود پف چشمان به  که درحالی کردو

 : گفت گونه، نجوا و آهسته

 یه اگه حاال بردی، جوری بد که رو من دل استایل همین با» 
 . «اس خونده من فاتحه که بدی خودت به که هم ولعابی رنگ

  

 : داد ادامه تر آهسته و شد خم ندکیا البرز

 .  «کسی هر از تر خواستنی که خواهمت می» 
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 که چشمانی و گلی کشیدن ـوش*آغـ در حس از لبریز البرز
 ضربه گلی پای روی از دست کف با ، داشت نمی بر او از چشم

 صدایی با و شد خم سمتش به قدری و زد مخملی و نرم ی
 : درگوشی،گفت پچ پچ همچون آهسته

  «هوم؟ دونفره، خلوت یه موافقی؟ دونفره ی صبحانه یه با» 

 به دست بود افتاد غلیان به که احساسی به غلبه برای سپس
 کرد گیرش غافل چشمکی وبا ایستاد روبرویش و برخاست زانو
 :  داد ادامه و

 و گل با برگردن شمال از بابام و جون فلور که همین ایشالل » 
  قانونیش و شرعی و رسیم می خدمت شیرینی

  

 میرم و گیرم می دوش یه هم صبحانه از بعد. کنیم می
 .« شرکت

 تا آن حالوت و شد آب قند کرور کرور خوشی از گلی دل ته
 احساسی به غلبه برای هم گلی.  آمد کش لبش روی لبخند
 و برخاست و زد پس را پتو ، شد می تر رنگ پر لحظه هر که
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 آنها تا کرد می جمع دست با را پریشانش موهای که حالی در
 : ،گفت حواس بی ببافد را

 مجبور وقت اون کردی، نمی کار کوفتی شرکت توی کاش ای» 
 .« کنیم تحمل رو نادر نبودیم

 که سریع آنقدر. ایستاد آنی به جمله این شنیدن با البرز
 . باشد نشسته برهنه برقی سیم وی بر پایش گویی

 و رفت گلی سمت به و دچرخی پا ی پاشنه روی بر سپس
 پاره را گلی دل بنده که اخمی نیمچه با و ایستاد روبرویش

 : پرسید کرد می

  

  «ندارم؟ خبر من که شده چیزی» 

 می چون.  کرد رها نبافته را موهایش پاچه دست گلی
 جان از و گذشت خوردن قسم خیر از بگوید دروغ خواست
 . گذاشت مایه خودش

 البرز.« گفتم جوری همین نشده یزیچ... خودم جون به نه» 
 موهای از ای طره ، کرد می نگاهش خیره خیره که حالی در

 :  گفت بوسید، و کرد جدا گلی
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 که این اون معنی میخوری قسم رو خودت جون داری وقتی» 
 .« گی می دروغ داری

 قاطع و محکم صدایی با و کرد رها را گلی موی تکه گاه آن
 . کرد اضافه

  

 برام هم تو. کنم درست املت برات بریم نشده بیدار آیدا تا» 
 می رو خودت جون قسم خاطرش به که بگو ای نگفته اون از

 .«  خوری

 که ندید و افتاد راه به آشپزخانه سمت به و گفت را این البرز
. کوبید زمین برروی را پایش و گفت لب زیر محکمی اهَ  گلی
 به ختم برای راهی تا گشت می دیگر دروغی دنبال باید حاال
 . کرد می پیدا مشکل این شدن خیر

 آن از پیش و رساند البرز به را خود فرز و تر بلند گام سه با
 برویش رو و کرد سد را او راه شود آشپزخانه داخل البرز که

 . ایستاد

 اصال من وقت چند این خودت، جون به ، قسم خدا به البرز» 
 ندارم دوست کال من دونی می که خودت. ندیدم رو مردک این
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 لم گی آسود خیالش ته. « کنی می کار ها تفرشی شرکت توی
 و گذاشت اش زنانه حسادت پای به را گلی حساسیت.  داد

 گلی موهای روی بر را انگشتانش خمـارسر نیمه باچشمانی
 . داد کش

 هم من و کنی می درست تو رو املت. شدم پشیمون»
 . «نشده بیدار آیدا تا بنجب فقط.کنم می ماشاتت

 بر تسلیم عالمت به را پلکهایش و زد ای فاتحانه لبخند گلی
 . فشرد هم روی

 ********** 

  

 . تجریش میدان گلی

  

 مو که ای حرفه قدر آن. گفت می دروغ خاص تبحری با آیدا
 . کرد نمی شک کس هیچ و رفت نمی درزش الی

 های دروغ مغلوب هم او بار این اما تدانس می را این گلی
 جای نبودن ی بهانه به آیدا که فهمید وقتی را این و شد آیدا
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 خرید مرکز و تجریش بازار جای به اتومبیل پارک برای خالی
 .  آورند در سر آن فرعی های کوچه از اش الکچری های

 سبز شال داخل به را سرگردانش و ویالن های چتری گلی
 بود در دستگیره روی بر دستش که درحالی و داد هول رنگش
 :  گفت کنان، غرولند

 کلی با رو بابات ماشین که تو خب. کن خرج دوزار بابا» 
  کوچه توی رفتن قیقاج جای به مردی می ، گرفتی التماس

 تجریش تابازار حاال ؟!طبقاتی پارکینگ رفتی می ها کوچه پس
 . « کنیم گز پیاده باید کلی

  

 اتومبیل عقب صندلی روی از و برگشت سرش تپش به آیدا
 رژلبی همراه به کوچکی آینه و برداشت را اش دستی کیف
 بیرون آن درون از بود سرخ آتش های شعله مثل که قرمز
 داد می کش لبهایش روی بر دقت با را آن که حالی در و آورد

 : گفت ،

 !. «تجریش بازار بریم نیست قرار» 
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 ادامه و کرد اشاره لوکس برجی ودیور به ابرو چشم با سپس
 : داد

  وامروز سرماخورده نادر. خوشگله برج اون توی برم خوام می» 
 از را نگاهش.« بزنم سر بهش برم خوام می. شرکت نرفته
 چشمان به و چرخید گلی سمت به ، برداشت سرخش لبهای
 . شد ،خیره زد نمی هم پلک که گلی ناباور

  

 تو نه وگرنه،. بگم دروغ شدم جبورم! نکن نگاهم جوری این» 
 فرمون پشت تنها داد می اجازه بابام نه اومدی می من با

 .« بشینم ماشینش

 لبش پشت تا خشم بود خورده فریب زود اینقدر که این از
 آن، جای به و شود خشمش مغلوب تا نداد اجازه اما آمد
 : گفت

 البرز هاگ دونی می ؟!کنی می غلطی چه داری دقیقا بگو آیدا» 
 به توجه بی آیدا.« میشه حالل جفتمون هر خون بفهمه
 وگونه آورد باال صورتش امتداد تا را آینه دوباره گلی هشدار
  کرد سرخ رژگونه با آمیز اغراق شکل به را هایش
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 تا بشین ماشین توی هم تو. بفهمه چیزی البرز نیست قرار»
 . « بیام و عیادت برم جلدی من

  

 سمت به را او توجه تا گذاشت گلی زویبا روی دست گلی
 . بکشاند خود

 .  «کن روخداصبر تو آیدا» 

 جمله تا فرصتی.  داد قورت را دهانش آب مانده ته سپس
 . کند مرتب را هایش

 یه ؟!کنی می اعتماد شناسی نمی که کسی به چرا آیدا» 
 متنفر ازش چقدر البرز رفته یادت. میاره سرت َمالیی بال وقت
  و من یادته ؟.بشید نزدیک بهش ندارید حق گفت می و بود
 دیدیم بار چند و زدیم می چوب رو سیاهش  زاغ یواشکی تو
 رو محل اهل ی همه و اش خونه برد می اونجوری های زن که

.. نشو خام عاشقانه حرف دوتا با خدا رو تو بود؟ کرده شاکی
 . «نیست هیچی عاشقانه حرفهای این پشت

  

 .  داد جواب شمرده خونسردی با و زد زل لیگ چشمان به آیدا
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 ربطی و اس گذشته مال کنی می تعریف که چیزهایی این» 
 جلب برای ها دختر که جذابی مرد از باید چرا. نداره اآلن به

 . بردارم دست کنن می کاری هر اون توجه

 وقت هیچ اومد می بدش نادر از البرز اگه ثانی در
 .« کرد نمی استخدامش

 : کرد اضافه شده ریز چشمانی با تامل اندکی از بعد سپس

  نیستی راه ی نیمه رفیق دونم می. شناسمت می.» 

 برمی دیگه ساعت نیم تا من ، ماشین توی بشین هم حاال.
 .« گردم

 بود سنگ همان دقیقا آیدا مغز حاال. سنگ در آهنی میخ نرود
 . رفت نمی فرو آن در منطقی و دلیل هیچ که

  

 شود پیاده آیدا که این از قبل و کشید عمیقی نفس
 : گفت ، مستاصل

 به در اون بگو الاقل. بشم راحت دستت از و بمیری ایشاالل » 
 لبهای و خندید آیدا.«  کنه می زندگی واحد و طبقه کدوم در

 . آمد کش قرمزش
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 آیدا.« سیزده واحد ، ششم ی طبقه. فهم چیز آدم قربون» 
 تنها دلشوره وسیعی هجم یک با را گلی و رفت زنان بشکن

 . گذاشت

 ********** 

  

 که داشت را کسی حس شد، می سپری که هایی لحظه
 را آن بلعیدن توان نه. باشد مانده جا گلویش در استخوانی

 ! کند خارج گلویش از را استخوان توانست می نه و داشت

 رفته حاال و بود پهن بساطش هنوز آفتاب رفت وقتی آیدا
 فردا صبح تا رفت می و کرد می جمع را اش نارنجی دامن رفته

 و برود ساعت نیم عیادت یک قدر به بود قرار آیدا.  برگردد
 دقیقه پنج و چهل ساعت نیم آن از حاال اما ، برگردد جلدی
 . بود گذشته هم

 تماس موبایلش با آیدا نشدنی تمام های فکری بی از کالفه
 . ماند جواب بی دیگر تماس هفت مانند هم آن که گرفت

 و چپاند کیفش داخل را موبایلش و گفت لب زیر غلیظی.... اهَ 
 ای دلشوره از ناتوان و کرد پرتاب عقب صندلی روی بر را آن
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 از و برداشت را سوییچ کرد، می درو رحمانه بی را آرامشش که
 . شد پیاده ماشین

  

 برف کوپه سر بر را حرصش تمام و برگشت را رفته قدم چند
 کرد خالی بود مانده برجا پیش روز دو برف از که  رو پیاده رکنا
 بر برج طویل و عریض های پنجره سمت به سرش سپس و

 تاریکی شیکی هایی نور فاخرش های پرده پشت از که گشت
 . شکافت می را

 در سمت به مردد کرد رها را هایش کنم چه ی کاسه عاقبت
  و تادایس تصویری آیفون روبروی و رفت برج ورودی

 ششم ی طبقه زنگ روی بر اش زده یخ سرانگشت با گاه آن
 زده شتاب صدای دوم زنگ اما ماند جواب بی اول زنگ.  فشرد
 . شود رها را اش شده حبس نفس تا شد سبب آیدا

 کنی صبر دقیقه پنج. میام اآلن شم فدات جون گلی» 
 . «اومدم
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 تلی لمث را اش حرص تمام توانست می.  وخسته بود عصبی
 کند بارش ناسزا تا چند تا کرد باز دهان. بریزد آیدا سر بر خاک
 کوتاه، و فرستاد لعنت را شیطان اذان صدای شنیدن با اما

 :  گفت

 .« منتظرم بیا زود» 

 در اما ببیند را آیدا داشت توقع انتظار، همه آن از بعد خب
 به را در گشاده رویی و آراسته ظاهری با نادر تعجب نهایت
 رفت پس قدمی زده وحشت گلی!  آمد بیرون و کرد باز رویش
 کج لبخندی با و نماند پنهان نادر تیز چشمان از که ترسی
 جلوی را دستش ، بگیرد را آیدا سراغ گلی که آن از پیش

 دست همان سپس و کرد کوتاه ی سرفه وچند گرفت دهانش
 نهشا ها، مانکن همچون ژستی با و برد فرو شلوار جیب در را

 و خط پر صدایی وبا داد تکه چوبی در چوب چهار به را اش
  گفت ، خش

 : 
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 پایین که بود نگفته آیدا! اینجاست کی ببین.  سالم» 
 بیمار از عیادت. باال بیای کردم می دعوتت وگرنه منتظری
  «داره  ثواب

 خاموش و سرد البی دیواری های لوستر سوی کم نور زیر حتی
 . ببیند را او شرر پر گاهن برق توانست می هم

 پس از گاه آن ، کرد پنهان سالمش همانند را هایش ترس
 را ابروهایش طاق و شد خیره سرش پشت به او های شانه
 : پرسید و کرد هم جفت

  «؟ کجاست آیدا» 

 ! ترسناک کمی و صدا بی. خندید نادر

 بره دادم رو آپارتمانم کلید. بود گذاشته جا رو موبایلش» 
 گفت می او به.« ببینم رو پرنسس اومدم هم خودم و بیاره

 میان که داشت را تیغی حکم برایش تعریف این و پرنسس
 . باشند بـرده فرو احساسش
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 ـینه*سـ به محکم دست کف با و داد کف از عنان. شد آشفته
 شد وسبب نداشت را آن انتظار نادر که حرکتی کوبید نادر ی
 . برود پس قدمیو بدهد دست از را تعادلش تا

 همیشه سیاهت سایه که داره لذتی چه بودن بختک!  روانی» 
  رو آیدا دونم می که من. باشه دنبالمون باید

  از و کن  گم رو گورت. بدی آزار رو البرز تا کردی بازیچه

 .«  بیرون برو زندگیمون

 بود البرز با حق.  تر ترسناک بار این و خندید بازهم نادر
 جلوی را دستش نادر. داشت عجیبی خوف نادر سکوت
 . کرد کوتاهی ی وسرفه گرفت دهانش

 تا دو. جسور و هوشی با هنوزهم ، البرز حال به خوش» 
 . تر حریص البته و کنه می تاب بی رو من که خصلتی

  

 تو شبیه هم ذره یه احمقت ی خاله دختر اون چرا دونم نمی
  «؟!نیست
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 حس پلکهایش زیر تیح را آن که بود چنان قلبش گوپ گوپ
 ببری ماده مثل. داد فرو را دهانش آب مانده ته. کرد می
 . کرد سپر ـینه*سـ

 احساساتش با و باش نداشته کاری آیدا به ، زه*ـر*هـ لجن» 
 .« نکن بازی

 همه و افتاده راه من دنبال که اون. ندارم کاری اون به من» 
  موش زا که شناسی می رو ای گربه کدوم.. اس  پایه جوره
 آتش گلی «؟!باشم دومیش من که بگذره مجانی و مفت
 چشمان به و آمد نادر قدمی یک.  شد لبریز خشم از و گرفت

 تمام با را آن و کرد بلند را راستش پای ناگهان و زد زل او
 هر از ناتوان نادر که چنان کوبید نادر حساس نقطه به توانش
  آخی صدای با العملی عکس

  

 زیر جویده جویده و شد خم هایش زانو روی رب دل ته ته از
 .. «کثافت شرف بی: » گفت لب
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 باال کوهی از گویی بود افتاده شماره به هایش نفس گلی
 و شد خم نادر گوش کنار. باشد رسیده آن نوک به حاال و رفته

 : گفت آهسته

 ...  «الشخوری یه تو! گربه حیف» 

 پایین ها پله راه از دوان دوان آیدا بیص و حیص این در
 جیرینگ دستش میان کلید دسته که درحالی و آمدد

 ، داشت برمی گام بلند دو آن سمت به کرد می صدا جیرینگ
 : گفت

 کدوم رو آسانسور نمیدونم. شد دیر ببخشید، ببخشید» 
 نگاه.« بیام ها پله با شدم مجبور بودند؟ داشته نگه طبقه
 بر رژلب از ثریا دیگر که برگشت آیدا لبهای سمت به گلی
  شال زیر از شلخته موهایش و نبود آن روی

  

 هیجده مثبت چه شان بین که این حدس بود زده بیرون
 . خواست نمی سرشاری هوش چندان داده رخ هایی
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 سرگردانش نگاه که حالی نادردر خمیده قامت دیدن با آیدا
 و گذاشت نادر کمر روی بر ر دستش و چرخید می دو آن بین

 : دپرسی ،

 ... «عزیزم خوبه حالت» 

 چشمان روی بر اش سایه حتی که غلیظ اخم یک با نادر
 تکه.  کرد راست قامت پریده رنگی با بود، افتاده هم سیاهش

 هر توانست می و افتاده جدا آتشدان از که ای گداخته زغال
 جواب را آیدا سوال چند هر. کند خاکستر و بسوزاند را کسی
 . بود گلی روی بر اهشنگ مسیر اما داد می

 . «رفت گیج سرم یکم عزیزم خوبم» 

  

 به بیشتر که تمسخر پر لبخندی زد کجی لبخند فاتحانه گلی
 آیدا به رو آمرانه لحنی با سپس. داشت شباهت ناسزا یک
 : ،گفت شد

 .« منتظرم بیرون بیا زود» 

 *** 
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 بکند دل اش شیطانی معشوق از آیدا تا کشید طول دقیقه ده
 نداشت را ماشین در نشستن تاب گلی که ای دقیقه هد. 

 خط ذهنش در و کرد می ولز جزو آتشدان روی اسپندی چون
 را رو پیاده طول و کرد می ترسیم آیدا برای را هایش نشان و

 .  گشت برمی نرفته قدم چند

 سرخوش های خنده دیدن و آیدا آمدن بیرون محض به گلی
  مانآس سقف به و شد طاق طاقتش ، اش

  

 آستین برود اتومبیل سمت به آیدا که آن از پیش و چسبید
 .  بیاستد تا کرد وادار را او و گرفت را او پالتوی

 برکشید آیدا های خنده «؟ ...کردی می غلطی چه باال اون» 
 .  رفت

 .« ببخشید گفتم که من» 

 شانه به دست کف با خشم شدت از و ایستاد روبرویش گلی
 :  گفت و زد هضرب محکم آیدا ی

 ! خوردی می باال... گو چه نفهمیدم و خرم نکن فکر» 

  البرز
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  «گذاره نمی ات زنده که بفهمه

 به داری جرات تو. گرفت درد کتفم وحشی؟ مرگته چه هوی» 
 قاطی و بدم جلوه مقصر رو تو جوری چه ببین بگو البرز

 .«  کنم ماجرات

!  فهمی نمی رو سادگی این به موضوعی چرا کل، عقل آخه دِ » 
  گذاشت می پیش پا که داشت دوستت نادر اگه

  

 و منطقی مرد البرز که دونی می.  گفت می البرز به حداقل یا
 ؟ کنه می دست دست چرا. کنه می فکر باز  مسائل این روی
 روح به بخواد رو دختری که مردی ؟! نفهمه کسی میگه چرا
 به رو اون شقع اسم به و گذاره می احترام اش دخترانه پاک
 می نگاهش خاموش و ،سرد صدا بی آیدا.« کشه نمی لجن
 کرد دراز او سمت به را دستش ،کف گلی های جمله آخر و کرد
 : گفت آهسته و

 .  «زنیم می حرف راه تو بریم شیم سوار بده رو سوییچ» 

 سوییچ وتیزش تند رفتار از پشیمان.  سوخت دلش آیدا برای
  آیدا سمت به و آورد بیرون پالتو جیب از را
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 .  گرفت

  

 سمت به و برداشت گلی دست کف از را آن درنگ بی آیدا
 را پایش شود سوار گلی که ازآن پیش و افتاد  راه اتومبیل

 .  گذاشت جا را گلی و فشرد گاز پدال روی

 می فریاد و دوید می ماشین دنبال به که حالی در ناباور گلی
 ...  «بده رو کیفم آیدا. »زد

 حالت به و ایستاد هایش زدن نفس نفس از خسته اقبتع
 ریالی بدون بود اومانده حال. شد خم هایش زانو روی رکوع
 . بگیرد تماس آن با که موبایلی و پول

 ********** 

  

 .  کرد می سپری را روز دقایق آخرین ناباور گلی

  

 را اش روشن های شعله آخرین و بست سفر بار آفتاب
 با بود مانده او حاال.  شود باز شب برای راه تا رفت و برداشت



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1164 

 های نفس.  پاسخ بی های کنم چه از مملو ای کاسه
 خدایا:  گفت لب زیر و کرد رقیق بازدمی و دم با را سنگینش

 می تجربه که سردرگمی برای استیصال ؟ کنم چیکار حاال
 . بود حقیری کردواژه

 گنگ همانقدر باشد، افتاده چاه داخل که داشت را آدمی حس
 و گذاشت اش پیشانی روی بر را دستش یک کف. درگم سر و

 . کرد نگاه اطراف به گاه آن و کمرزد به را دیگرش دست

  راهم آن نام حتی که کور سوت و خلوت  ی درکوچه

  راه خرامان خرامان که ولگرد ای گربه جز به دانست نمی

  حرصش تمام! شد نمی یافت ای جنبده هیچ ، رفت می

  

 زمین به محکم را آن و کرد خالی بینوایش پای سر بر را
 . کوبید

 ؟!گشت می بر خانه به چطور پول ریالی و موبایل بدون حاال
 به ذهنش نور سرعت به.  داشت می بر قدم شده حساب باید
 به را خود که بود این راه ترین عاقالنه. گشت چاره راه دنبال

 خانه به دربست سیتاک یک با سپس برساند اصلی خیابان
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 جیب اما کند، پرداخت محمود بابا را تاکسی ی کرایه و برگردد
 کرد؟ می پر هایی  دروغ چه با را پدرش و فروغ مامان باور های
 غیرت و محمود بابا. بماند پنهان آیدا و او بین دعوای تا

 دو بین بازهم داشت یقین کرد؟ می چه را فعالش همیشه
 و صلح نهال و پیدا نا سرش آن ودش می پا به َشری َخواهر
 . شکست می کمر از نگرفته پا شان آشتی

  

 از تا شد می مال بر رازآیدا که بود می بهتر هم شاید اصال
 ای ثانیه اما. کرد می پیدا نجات بود شده گرفتارش که چاهی
.  شد پیشمان افتادو ولوله به پوستش زیر خواهی  خود بعد
 هیچ خواستگاری زمان تا حداقل خواست نمی دلش اصال

 . آید بوجود خانواده دو بین تنشی

  می سیامک اما نبود خوبی ی گزینه هم لق دهن بنفشه

 شهرستان به نجاری شاگرد همراه اگر کند کمکش توانست
 . بود نرفته

  دانست می او. بود بهترین البرز هایش گزینه میان

  را وا شرکت آدرس اگر البته کند روبراه چطور را اوضاع
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 .  بگیرد تماس او با توانست می یا دانست می

 روی بر دور یک فلک و چرخ مثل سرانجام بی افکار  از گم سردر
 منطقی تصمیمی گرفتن از ناتوان عاقبت و چرخید پا ی پاشنه

  از و افتاد راه به زده شتاب گامهایی با

  

 .  کرد عبور آشنا نا و ،خلوت واپیچ و پیچ های کوچه دل

 اتومبیل بدون ندرت به اش الکچری ساکنین  که هایی کوچه
 . کردند می تردد شخصی

 واپیچ و پیچ های کوچه پس و کوچه از بلند هایی گام با
 از پر و رساند اصلی خیابان به را خود و کرد عبور تجریش
 هم ها آنقدر اما خواست کمک نفری چند از نفس به اعتماد

  که آدمهایی اعتماد جلب کرد می تصور که

 سادگی این به است هولناک و بد واقع اخبار، از پر ذهنشان
 .  نبود هم ها

 یا موبایل تا نشد حاضر کس هیچ که فهمید وقتی را این
.  دهد امانت او به کوتاه تماس یک برای را تلفنش کارت حتی
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 ناباوری نگاه با باشد دزد شاید  که این تصور به جوان دختر دو
 . شدند رد کنارش از نور سرعت به سپس و کردند براندازش

  

 تکان سر نفی عالمت به مودبانه جوانی خانوم همراه به مردی
 .« کنم کمکتون تونم نمی میخوام معذرت: »گفت کوتاه و داد

 صورتی با چاق مردی که فروشی روزنامه ی دکه صاحب حتی
 حالی در دارش زنگ و زخمت صدای با هم بود گوشتالود

 و فرسوده نخ یک به که فندکی با را اش مشتری سیگار
 نگاهی نیم چشمی زیر ، کرد می روشن را بود متصل کثیفی

 ، انداخت  باال را اش گوش سه ی چانه سپس ، کرد او به
 :  گفت

 .   «کارت رد برو» 

 جان و عمیق های پک حاال که مشتری همان به رو گاه آن
 : داد ادامه و شد زد می اش روشن سیگار به داری

 یه پیش ماه. نکن اعتماد کس هیچ به شنوی می من از آقا» 
   اجازه و زده دزد رو موبایلم گفت و اومد دختره
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 و سوخت براش دلم منم ، ها وری ی در این از و بزنم زنگ بده
 این و بود شکسته دستم کاش ای که دادم بهش رو موبایلم

 تازه و وقتم سر اومدم پلیس بعد روز چند. کردم نمی رو کار
 که این برای و بوده قاچاقچی طرف ، بیداد داد ای که فهمیدم

 رو قرارش و کرده استفاده مرده مادر من تلفن از نشه یابی رد
 .  کرده هماهنگ

 بد از من موبایل شماره و کنه می پیدا رو دختر ی جنازه پلیس
 آقا، نیارم درد رو سرت. بوده موبایلش پرینت توی روزگار
 .« گناهم بی بال واال کنم ابتث تا شدم هالک

 هر که منفی های حس و اش مذبوحانه تالش از خسته گلی
 دستهای و گرفت فاصله دکه ،از شد می بیشتر و بیشتر لحظه
 جدول روی خیابان کنار و برد فرو پالتو داخل را اش زده یخ

  سر با که عابرانی به و نشست

  

 عبور چشمانش ربراب از هایشان کاپشن و ها پالتو در خمیده
 با تر سو آن کمی که شهرداری کارگر به کرد نگاه کردند می
 باز آب راه تا کرد می تمیز را جوب های آشغال و آت بیلی
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 تاکسی یک بایست می نداشت ای چاره.شد افکارش غرق شود
  گشت می بر خانه به و گرفت می دربست

  «؟.!. هستی فراری دختر» 

 از بود سفید محاسن با پیرمردی که شهرداری کارگر صدای با
 چانه. ایستاد سیخ آنی به و آمد بیرون برهمش و درهم افکار
 . انداخت باال ای

 برای سپس  «باشم؟ فراری دختر خوره می ام قیافه به» 
 : کرد اضافه ندهد اضافی توضیح اینکه

 ...«  زده دزد رو کیفم» 

  

 آب جوب از را ها آشغال مانده ته و شد خم کارگرشهرداری
 : گفت  کرد، می باز را آب  راه که درحالی و ریخت بیرون

 این توی و شهرداریم کارگر عمره یه من! ها زرنگی نکن خیال» 
 فراری دختر یه شاید خب.  شدم بزرگ ها خیابون و کوچه
 خوای می و شدی پشیمون حاال و زده دزد رو کیفت که هستی
 هرنامردی به لتماسا جای به نبودی فراری اگه.  خونه برگردی
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  ات خانواده به زدی می زنگ اونجا از و پلیس پیش رفتی می
 .  بود بهت حواسم.

 .. «نکرد کمکت هم ای دکه صاحب دیدم

 . برداشت رفتگر مرد روی از را ممتدش و عمیق نگاه

  البد

  این حاال که داشته فراری دختر یک با برخورد تجربه هم او
 شد بلند خیابان کنار جدول روی از.  داد می حکم راحت چنین

  پاک را پالتویش پشت دست کف با ،

  

 اصرار که زد رفتگر مرد به رمقی بی و جان بی لبخندی. کرد
 از که درحالی و است فراری دختر او بگوید تا داشت زیادی
 تاکسی و برود خیابان دیگر سمت به تا شد می  رد جوب روی

 : گفت ، بگیرد دربست

 .« جان درپ نباشی خسته» 

  که درحالی و داد تکه درخت ی تنه به را اش بیل رفتگر مرد
 آورد می بیرون رنگش نارنجی لباس بزرگ جیب از را موبایلش

 : گفت بلند صدایی با
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 ...  «خانوم دختر واستا» 

 . برگشت مرد سمت به و چرخید پا پاشنه روی آنی به گلی

 تا بگو رو کارت و َکس َتلفن نمره.  میگی راست که ایشاالل » 
 ! ها زرنگی نکن خیال. بگیرم تماس  خودم من

  

 .«  گو بلند روی گذارم می رو تلفن. نمیدم دستت رو موبایلم

 شکرت خدایا گفت لب زیر و زد لبخندی قدرشناسنانه گلی
 گرفت قرار رفتگر مرد روبروی و پرید جوب روی از جلدی سپس

 : گفت عجله پر و

 . سرکاره اآلن. دنبالم بیاد ونا میزنم زنگ شوهرم به» 

 .«  تهرانی البرز اسمش

 گرفت، می را البرز ی شماره که درحالی مطمئن نا نگاهی با مرد
 : گفت

 .« باشه شوهرت و بگی راست که ایشاالل » 

 ********** 
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  ها تفرشی شرکت تجریش البرز

 البرز دفتر به ها قطری شرکت قرارداد بررسی هوای به سحر
 و شور پر خشک ترو کرشمه و ـوه*عشـ هزار با اما بود آمده

 و راز و مصر اهرام از. گفت می دنیایش دور خاطرات از هیجان
 و رنگارنگش های ادویه از و رفت می هند به آن خفته رمز

 . زد می حرف  محل تاج شکوه

  از

 دنج های کافه از سر و گفت می خونگرمش مردم و ایتالیا
 می سخن داد هایش قهوه عطر از چنان و آورد می در فرانسه

 . انداخت می آب را ای شنونده هر دهان که داد

  وحرف داد می تاب هوا در را دستهایش وقفه بی سحر

  هندسه این از فرار برای نبود بیکار هم البرز البته زد می

  

 دفتر زدن ورق بلکه تا کرد می وجب را زمان احساس بی ی
 . دبرس انتها به سحر خاطرات
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 خرید برای آیدا همراه که زد پیامک پیش دوساعت حدود گلی
 برایش برگشتند خانه به وقتی و روند می تجریش بازار به

 . فرستند می پیام

 خبر خرید وقت به هایش رفتن ِدلی ی دلِ  و آیدا سرخوشی از
 کردند می وجب را تجریش بازار باهم دو هر که حال و داشت
 دلشوره چرا دانست امانمی. داشتن وجود نگرانی برای جایی
 و برد می خانه سالخ به را های لحظه تک تک دلیل بی ای

  «؟!زد می گردن

 را اش آرامش تمام بولدوزر مثل که وقتی بی دلشوره از کالفه
 جا جایش سر اندکی. دانست نمی را آن علت و کرد می رو زیر
 و دورنماند سحر بین تیز چشم از که حوصگلی بی. شد جا به

 .  گرفت نشانه را غرورش دقیقا

  

 دلخوری با حاصل بی های کردن مدارا همه این از خسته
 با و گذاشت نقطه یک تمامش نیمه های جمله انتهای آشکار
 تا تاب و پیچ پر تلفن سیم مثل که ای موی تکه انگشت سر
 .  زد پس را داشت امتداد تراشش خوش ی چانه
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  البرز میز برویرو سپس برخاست جایش از گاه آن

 .  داد تکه میز به را دستهایش ایستادو

 های مژه که چشمانی با و شد خم البرز سمت به اندکی
 جذاب صورت روی بر را نگاهش بود پرواز حال در اش مصنوعی

 حواست مچ که معلمی مثل و چرخاند او دلخواه ریش ته و
 ، دلفریب چشمکی از بعد باشد گرفته را آموزش دانش پرت
 : فتگ

  «؟...مهندس کجاست حواست» 

  

 و درهم افکار و خاراند را ابرویش ی گوشه انگشت سر با البرز
 رو سر را زدند می پرسه ای گوشه هرکدام که را برهمش
 . داد سامان

 اینکه برای سپس.« نیستم خوبی شنونده خوام می معذرت» 
 . داد ادامه دهد تغییر را بحث سر

 آزردگی «کنیم؟ بررسی رو ها طریق داد قرار نیست بهتر» 
 ای زاویه فرومش خوش لبهای و ابروها تابه شد سبب سحر

 . بدهد مغموم
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 خواه خاطر که رو تفرشی سحر نفس به اعتماد داری کم کم» 
 می رنگ کم هات توجهی بی این با رو کشیدن صف برایش ها

  «کنم؟ جلب رو نظرت بتونم تا کنم کار چی آخه. کنی

 ، گذاشت میز روی بر را انگشتانش میان کلیفبالت خودکار
  کیلو و دختر این. کرد نگاهش عمیق سپس

  

 هرچند دو آن.نداشت جذابیتی هیچ او برای هاش دلبری کیلو
 دو اما کردند می زندگی ولیعصر خیابان انتهای و ابتدا در که

. رسید نمی دیگر یک به گاه هیچ که داشتند موازی دنیای
 با و بود ها تفرشی طمطراق پر خاندان فکرمت مغز که دختری
 وحتی گذاشت می هم روی پول  خروار خروار کاردانی و درایت
 نمی جا به جا را ریالی او اذن بدون«  تفرشی مهندس  »پدرش
 های اخم همان با و شد نزدیک هم به ابروهایش طاق. کرد

 :  داد جواب نشدنی، هضم

 که یادت. یمکرد صحبت هم با مورد این در کنم فکر» 
  «نرفته؟

  عصبی قدری و آشفت بر البرز ی جمله این تکرار از سحر
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 . کرد تر بلند را صدایش

  

 هر ازدواج از غیر به ولی. هست یادم قرارمون و قول بله» 
 نیاز جان البرز.  بشه تجدید ماه چند از بعد باید قراری و قول
 اآلن تو که جایی دونی می خوب خودت.  نیست گرمی بازار به

 مثل یکی. هستش اطرافم مردهای از خیلی آرزوی هستی
 تر لب من و نیومده و سرماخورده امروز که مظفری نادر همین
 باید منم.  بده حق هم من به.  بشه هالک برام حاضر کنم

 نصبیم چی قرار قصه آخر و ایستادم زمین کجای بدونم
 صهق ته ناگفته. ممتد و عمیق کرد نگاهش متعجب «بشه؟

 بی چنین این حال به تا سحر.  دانست می را سحر دلخواه ی
 شمشیر برروی را جمالتش که انگار.  بود ندیده دربایستی رو

 شد می دریده رحمانه بی غرورش جمله هر با که بود گذاشته
 . رفت می پیش و

  

 که داشتی اصرار خودت. نکردم تحمیل بهت رو خودم من» 
 دستم از هم کاری هر و کنم کمکت شرکت کارهای توی بیام
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 رو کمک این مزد گذارم نمی سرت منت.دادم انجام اومد بر
 .« گرفتم هم

 : کرد اضافه مطمئن و محکم لحنی با سپس

 برکفت جان عشاق برای راه تا میدم استعفا امروز همین من» 
 .« بشه باز

 . شد متعجب شدت به نداشت را جمله این انتظار که سحر

 .  افتاد وتقال تک به.  بود گرفته کم دست را البرز غرور

 سر به را آن تا نکرد تالش دیگر و افتاد هایش شانه روی شال
 . داد ادامه تر نرم لحنی با تامل اندکی از بعد و برگرداند جایش

 که ماه چند دلم عزیز.  رفتم تند یکم خوام می معذرت» 
  ولی. کنم نفوذ دلت به جوری یه تا کنم می سعی

  

 هیچ از که کشیدی خاردار سیم جوری یه قلبت دور عنتیل
 این با حاال تا بود تو جای مردی هر! کرد نفوذ شه نمی روزنی
 زیپ یا بود شده باز قلبش دروازه یا من های دلبری ها

 !«  شلوارش
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 سر از تلخی که کج ای خنده زد داری معنی پوزخند البرز
 هایش جمله کرد سعی و دید را پوزخند سحر. بارید می رویش
 . باشد مالیم و نرم بازهم

 من به که این اول حالت.  داره حالت سه تو توجهی بی» 
 که زنی نمی حرف کام تا الم غرورت روی از ولی داری عالقه
 .  من حال به خوش باشه جوری این اگه

 درمیونه دیگه ورگل و ترگل دختر یه پای که این دوم حالت
 .« نمیاد چشمت به من های دلبری که

:   داد ادامه شده ریز چشمانی با و کرد تامل قدری سپس
 ذاتا که هستی هایی مردی دسته اون از که این سوم حالت»
 ...  «نداری ای عالقه مونث جنس به

 بود عصبی هایش خنده جنس بار این اما.  خندید بازهم البرز
 پاکی بودآب مانده جا لبهایش روی که لبخندتلخی همان با و
 .  ریخت سحر دست روی ار 

 اسمش که یکی. کردم گیر دوم حالت تو من  کن فکر تو» 
 موضوع این با. هست ام خاله دختر تصادف حسب بر و گلی

  «داری؟ مشکلی
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 تمام و رفت پس گامی متعجب.  ریخت فرو دلش ته سحر
  گل دختر همان. گلی اسم از شد پر ذهنش

 رویش رو سر از سادگی اش خاص ی چهره وجود با که فروشی
 تا بود نتوانست ها مهمانی در که ای ساده دختر. بارید می
  حتی. کند جلب خودش به را ها پسر نظر

  

 به را او گذشت نمی هم ماده ی گربه از که« سینا» برادرش
 . بود نیاورد حساب

 تماشا را البرز بزند برهم پلک که آن بی مبهوت و مات سحر
 از گلی به او عشق اندیشید می این به گیج و گنگ و کرد می
 بنا که باشد خاکی زیر های عشق آن از شاید ؟ است نوعی چه
 می نمایی رو آن از حاال و کرده پنهان دلش کنج مصلحت بر

 هنوز های ساقه و زده جوانه تازه اش عالقه هم شاید و کند
 . است نکشیده قد

 ردیگ پله چند اش نفس به اعتماد بازهم تا شد سبب حسادت
 دلیلی بی لبخند. دهد فنا به را اش منطقی تفکر و کند سقوط

 سعی. نداشت شباهتی هیچ لبخند به که عصبی لبخندی زد
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 قدر آن. شد خم بیشتر اندکی. باشد هم غرورش مواظب کرد
 چشمان به آمد کش البرز بینی زیر تا اش عطرالکچری بوی که
  جذاب نگاه. شد خیره او

  

 را شطرنجش های مهره.برد می خود با و کرد می آب دل البرز
 برای کاری توانستند نمی دفاع بی ها مهره.  بود چیده درست
 ریش ته روی بر را نرمش انگشت سر. بکند البرز وزیر و شاه
 بر و شد جدا میز از کرد تر را لبهایش سپس داد کش البرز
  در و چرخید پا پاشنه روی

 در سمت به اندنش می موهایش روی بر را شالش که حالی
 : گفت قاطعانه و ایستاد سپس ، رفت اتاق

 رو حرف این من! باشی سلیقه بی قدر این کردم نمی فکر» 
 .  نکن تکرارش دیگه هم تو. گیرم می نشنیده

 .« ماست دوی هر نفع به این

 به سحر های کشیدن نشان و خط و زدن حرف پهلو دو
 .  برخاست درهم های سگرمه وبا نیامد خوش مذاقش
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 که آن از پیش و باشد نشسته زغال روی گویی که چنان آن
 . آمد در صدا به همراهش تلفن کند باز دهان

  

 قطع را تماس عصبی انداخت آشنا نا ی شماره به گذرا نگاهی
 : گفت سحر، به رو و سربرداشت سپس ، کرد

  «نشدم؟ متوجه رو منظورت» 

  که درحالی و دز  ای اغواکننده و ریز چشمک خندیدو نرم سحر
 : گفت رفت، می بیرون اتاق از

 . عزیزم شی می متوجه.  نیست سخت خیلی منظورم» 

 .« حافظ خدا فعال

 بی ای دلشوره و درماندگی دنیا یک و ماند البرز و رفت سحر
.  شد نمی قطع آن متصل زنگ که همراهی تلفن و پایان
 تانداخ می چنگ جانش به که بدی های حس از کالفه عاقبت

 تنگ خلقی با و لغزید تلفن ی صفحه روی بر انگشتش ،
 از بود آشنا نا برایش که صدایی با مردی و کرد وصل را تماس

 : گفت خط، سوی آن

 ...« تهرانی البرز آقای» 
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 ********** 

  

 ش خو و بلند ابروهای طاق. برگشت را اش رفته های قدم
  گویی که صدایی وبا افتاد هم روی هم تراشش

 : داد جواب ، باشد کرده گیر آن میان ای رفهس

 .« بفرمایید بله» 

 سیلون حاال و زده دزد رو کیفش میگه. اینجاست زنتون آقا» 
 .« برس دادش به بیا مونده اسیر خیابون وسط ویلون و

 کوبیده سرش بر چوب دعوا حین که داشت را کسی حال
 قعر به و کرد جمع را دهانش آب مانده ته. گنگ و گیج. باشند

 دستانش میان را همراهش تلفن سپس.  فرستاد گلویش
  خواست می و کرد جا جابه

  

 ناگهان که «؟ بدید توضیح بیشتر لطفا میشه آقا»:  بگوید
 : گفت می کنان التماس که شنید خط پشت از را گلی صدای
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 جوری این. بزنم حرف خودم بده رو موبایلت خدا رو تو آقا» 
 .« یدیم سکته رو شوهرم

 از ناتوان و بود کرده سکته حال در گفت می راست گلی
 برای اتفاقی چه است ممکن اینکه حدس و منطقی تفکری
 : گفت بلند صدای با باشد افتاده گلی و آیدا

 رو تلفن لطفا. شم می روح قبض دارم. کنم می خواهش آقا» 
   «شده؟ چی ببینم خانومم بده

 دست موبایل من. شده زیاد دزد... ها زنگی نکن خیال آقا» 
 ببین بده گوش گو بلند روی گذاشتم رو صداش. نمیدم کسی
  «گـه می چی زنت

  

 صدای وبا برگشت و رفت راه هزار به ذهنش ، ثانیه صدم در
 . شد گوش پا سرتا گلی

 آیدا و من. خوبم من خدا به. نشو نگران خدا تورو. البرزجان» 
 قال رو من و کرد لج اونم. داشتیم کوچیک بحث جرو یه

   «همین خدا به.موند جا ماشین توی هم کیفم و گذاشت
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. بود افتاده مبل دسته روی که رفت اش پالتو سمت به البرز
 و کرد جمع سرسری و شلخته هم را تاپش لب العینی طرفه به

 : گفت ، شد می خارج اتاق  در از که درحالی

 ... «بده رو آدرس فقط میام دارم عزیزم» 

 آن از را مرد صدای کرد می قطع را همراهش تلفن وقتی برزال
 : گفت می که شنید می خط سوی

 دروغ کدوممون به بگو رو راستش ؟ زرنگی کردی خیال» 
  که هم حرفهایی و هستی فراری دختر نکنه گفتی؟

  

 عاقبت ها کار این. خونتون برو بیا دختر بود؟ رمزت اسم زدی
 ... «ها نداره

 *** 

 فروشی روزنامه دکه کنار بود گفته البرز به که انطورهم گلی
 . ایستاد

!  روزنامه از غیر به شد می پیدا آن در چیز همه که ای دکه
 با ظاهر به چند وهر نشد گلی خیال بی هم کارگرشهرداری

 مثل اما بود کار به مشغول اطراف همان بلندش دسته جاروی
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 گرفته نظر زیر را وا پوستی زیر و نرم خیلی خبره کاراگاه یک
 زد می چوب را فراری دختر یک سیاه زاغ خودش خیال به و بود
  و تاب بی او و

  کارگر و ای دکه مرد نگاه سنگینی زیر ،معذب قرار بی

  

 لحظه عبور سنگینی تا شد می پا آن و پا این مدام شهرداری
 . کند حس کمتر ها

 پالتویی برد فرو پالتویش جیب داخل دستهایش سرما از گلی
 را هایش بغض و نبود مناسب چندان گزنده سوز این برای که
 بال بی البرز قامت دیدن با عاقبت و داد می قورت یک به یک
 رد شان بین حرفی که آن از پیش و کرد پرواز سویش به پر و
 را سرش و کرد حلقه البرز کمر دور به را دستهایش شود بدل و

 تپش که جایی همان. ندچسبا او گرم ی ـینه*سـ به محکم
 . شنید می را البرز قلب درپی پی و مداوم

 را دستهایش و شد عابرین سوال از پر نگاههای خیال بی البرز
 از را او بعد ای ثانیه و زد حلقه گلی های شانه دور به
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 با که شد خیره او آب غرق چشمان به و کرد جدا آغوشش
  به. چکید می چشمانش از اشکها لمبری

  

 لبهای از چشم.  بود شده قرمز سرما از که اش بینی کنو
 حضورش از اطمینان برای ، برداشت گلی ی خورده قاچ و سفید
 : گفت ومردانه آرام سپس  فشرد، دستانش میان اورا بازوی

 می حرف هم با ماشین تو بریم.زنی می یخ سرما از داری» 
 .« زنیم

 افتاد چشمانش انپلک از قرار بی های قطره و جنباند سری گلی
 البرز گرم دست میان اش زده یخ دست که حالی در گاه آن. 

 کارگر و ای دکه مرد کنجکاو نگاههای زیر بود شده محصور
 . افتاد راه به شهرداری

 ********** 

  

  

  تجریش میدان گلی
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 .  حماقتش و آیدا دست از بود عصبی البرز

 با ماجرا چون و چند از تا گرفت تصمیم و نکرد قضاوتش اما
 در نشستن محض به همین برای. نکند صادر حکمی نشده خبر

 به را آن های دریچه کرد روشن را ماشین بخاری ، اتومبیل
 او سمت به و داد زاویه کمرش به سپس کرد تنظیم گلی روی

 هیچ آن برابر در گلی که دانست می که نگاهی با و برگشت
 : ،گفت کند می زدن حرف به وادار را او و ندارد مقاومتی

 .... «منتظرم خب» 

 . افتاد پایین تاالپی بینوا دل و شد پاره دلش بند گلی

  انگشتان به را چشمانش و گرفت گاز را لبش ی گوشه

  

 برنده و تیز نگاه آن با البرز این از.  دوخت اش شده گره
 . برد حساب خیلی

. ندبز  حرف شده حساب تا کرد سعی مذبوحانه تالشی در گلی
 و سر به دستی و کرد می انتخاب احتیاط با را هایش جمله
 به سانسور تیغ زیر تبحر با هم گاهی و کشید می آنها گوش
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 هم نادر آپارتمان در آیدا ماندن تنها از حتی و داد می جال آن
 . شد پشیمان البرز واکنش دیدن با اما نزد، حرفی اصال

 گشت می بر عقب به ساعت یک به زمان کرد آرزو که قدر آن
 می حذف لیست از ابتدا همان در را البرز به تلفن ی گزینه و

 ی آمده بر رگ و فروغ مامان های جیم سین سنگینی و کرد
 دربستی تاکسی بایک و خرید می جان به را محمود بابا غیرت

 . شد نمی له البرز نگاه سنگینی بار زیر تا گشت برمی خانه به

  

 می تر غلیظ شان بین اتمسفر گفت می که ای هرجمله با گلی
 بر ی چهره دیدن با گلی تا شد سبب که سنگین فضایی.  شد

 پرت و چرت به و کند گم را هایش جمله سر البرز افروخته
 از تز خراب اوضاع جمله هر با که جایی ان از و. برسد گویی
 . شد البرز واکنش منتظر و نزد حرفی دیگر گلی شد می قبل

 : پرسید آور دلهره هایی ماخ با البرز

 دوست هبل مردک این با آیدا. شدم متوجه درست ببینم» 
 آب چنان «؟..!. خونش در دم رفتید امروز دوتا شما و شده
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 آمد کش هایش گوش تا آن صدای که داد قورت را دهانشش
 :  داد جواب سرتق لحنی با و

 من. نکن استنطاقم ها بازجو مثل جوری این خدا تورو البرز» 
 و نادر ی خونه در بره میخواد آیدا که نداشت خبر روحم اصال
  گرفته قرض رو بابات ماشین گفت من به

  

 بهت تونستم می.  همین خدا به. تجریش بازار بریم هم با تا
 به ولی.  خونه برم بستی در تاکسی با راست یه و نزنم حرفی
 خواست نمی دلم که این اول دلیل. نکردم رو کار این دلیل دو

. بشه شکراب دوباره تا دو ما سر فلور خاله و مامان ی میونه
 به. هستم آیدا نگران که این مهمه هم خیلی که دوم دلیل
 .  «زدم نمی تو به حرفی نبودم نگرانش اگه خدا

 بیرون آرامی به را نفسش و زد وار مسلسل را حرفهایش گلی
 : کرد اضافه تر نرم صدایی با و داد

 . نیست مطمئنی آدم نادر.  دونی می هم دتتخو البرز» 

 » 
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 میان به و کوبید ماشین فرمان روی بر شده گره مشت با البرز
 . زد فریاد وبرسرش آمد گلی های جمله

  

 دوست هم با روانی مردک این و آیدا دونستی می تو پس» 
 مطمئنی آدم نادر دونی می تو ؟! نزدی حرفی من به و هستن
  «؟ کردی پنهون من  از رو وضوعم این باز و نیست

 هم روی بر هایش پلک و شد جمع خودش در ترس از گلی
 . افتاد

  توجه برای که لوس های دختر این مثل کرد سعی

  نباشد است، نشسته مشک دم اشکهایشان مخالف جنس
 وسپس زد پس را شود اشک به تبدیل رفت می که بغضی.

 پیاده کنار درختان ی تنه وبه برگرداند پنجره سمت به را سرش
 قدمت از نشان قطورش ی تنه که درختانی شد خیره رو

 . داد می سنشان

 کنم چینی خبر ندارم عادت چون نزدم حرفی. نزن داد من سر» 
  که بود این برای گفتم بهت هم اآلن اگه. 
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 گول زود مرد یه بازی زبون با دونم می و هستم آیدا دلواپس
 خطری بودم مطمئن اگه.شه یم  حرفهاش خام و خوره می

 .« زدم نمی بهت حرفی وقت هیچ کنه نمی تهدیدش

 : داد ادامه و گذاشت بغلش زیر او خور در ای هندوانه هم بعد

 تصمیم و هستی منطقی مرد دونم می چون گفتم بهت» 
 .« گیری می رو درست

 باال گلویش سیبک و داد قورت را التهابش پر های نفس البرز
 ی گوشه از. شناخت می را هایش داری وراز گلی.شد پایین و

 سمت به را سرش قهر حالت به که کرد او به نگاهی نیم چشم
 برای.  هایش کردن قهر برای رفت دلش. بود چرخانده پنجره
  دلخوری که صدایی

  

 تمام با بود دختر این هالک. بود ریز سر کنارش  و ازگوشه
 . اشتباهاتش

 دستانش  اش، مالحظه بی و وقت بی های خویی تند از کالفه
 وآن کشید حالتش خوش موهای میان وار شانه حالت به را
  و قهر تاب.  داد هل عقب به را ها
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  پارک از که حالی در و زد راهنما. نداشت را گلی دلخوری

 :  گفت آهسته و کرد تر را لبهایش آمد، می بیرون

 سح گلی.« زدم می داد سرت نباید. خوام می معذرت» 
 های کشیدن ناز ی تجربه خب.  افتاد غلغلک به اش دخترانه

 ای خنده. است شیرین نبات مثل دانست می و داشت را البرز
 رویش سمج بازهم و زد پس را بنشیند لبش روی آمد می که
 با اما شود نصیبش بیشتر ها نبات این از تا کرد پنهان او از را

  بعدی ی جمله

  

 هوا به و شد دود خوبش های حس تمام و تلخ کامش البرز
 . رفت

 این ی خونه آدرس فعال.  رسم می بعدا رو آیدا حساب» 
 من زندگی وسط از رو لنگش چرا ببینم برم.  بده رو مردیکه
  «؟!کنه نمی جمع

 ********** 

  

 . آور دلهره اما صدا بی سقوطی.  ریخت هوری دلش
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 وایبین های مهره که برگشت البرز سمت به سرش چنان
 کوبیدن مثل وصدایی دادند سر ناله کنان تق تق گردنش
 هایش گوش در سرامیک روی بر چوبی کفش های پاشنه
 . پیچید

  

 ساختگی آرامشی و سکوت در که شد خیره البرز رخ نیم به
 . کرد می رانندگی

 که سردی نگاههای از.  ترسید البرز مصمم ی چهره از آنی به
 بود مناسب موقعیتی پی در و بود کرده وصل مسلسل آن به
 گذشت خریدن ناز و کردن ناز خیر از.. کند خالی را خشابش تا
 : گفت کنان پته تته التماس، از پر لحنی با و

 ؟ کنی چیکار اش خونه در بری خوای می ؟!چی برای آدرس»
 یه و باشه آیدا به حواست تا گفتم بهت رو  موضوع این من

 ات شونه و شاخ که این نه .نبینه صدمه ناکرده خدایی وقت
 .« ای کینه مرتیکه اون ی خونه در بری برداری رو

 را صدایش و برگشت گلی سمت به سرش و آشفت بر البرز
 . برد باالتر پرده چند



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1194 

  

 از ـسی*جنـ روانی اون تا کنم سرم غیرتی بی کاله گی می» 
 گردو باغ توی که روز همون اگه. کنه استفاده سوء خواهرم

 غلط تربیت خاطر به و ترسیدم نمی ازش آورد سرم رو بال اون
 و بست نمی رو پام و دست حیا و خجالت بند ام، خانواده
 نادری دیگه اآلن شاید اومده سرم بالیی چه گفتم می بهشون
 . بشه بحثمون اون خاطر به وتو من که نبود

 که زخمی تونست می دکتر یه یا مشاور یه روزها همون شاید
 این سیاه بار زیر سالها من و کنه درمون بود شتهبردا روحم
 .« اومد نمی بند نفسم طلسم

 مثل کوتاهی مکث.  کرد تازه نفس هایش جمله میان البرز
 . سرهم پشت زدن پلک بار چند

 مقصر رو تو اوایل چون بودم، محرم تو داشتن از سالها» 
  از بعد سالهای و دونستم می اومد سرم که بالیی

  

 و سد یک شد خجالت بودی اتفاق اون شاهد که نای تصور
 دل هر با و دادم آزارت ها سادیسمی مثل.  شدم دور ازت
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 کابوس که پارادوکسی. شد زخمی بیشتر روحم  تو شکسن
 روانپزشکم های کمک اگه.  بفهم لطفا گلی.  بود شده آرامشم

 زیر عمر یک و کنم فکر تو با ازدواج به تونستم نمی حتی نبود
 .« اومد نمی در صدام و شدم می له داشتنت حسرت بار

.  کرد سکوت دردش پر های جمله میان ها نگفتن از پر البرز
 . بود تر بلند فریادی هر از که سنگینی سکوت

 بیرون هوف مثل صدایی با را ترش سنگین های نفس سپس
 زد بوق بود باطله کارتن بارش که آبی نیسان وانت برای و داد
  با و گرفت سبقت او زا ماهرانه و

  باشد افتاده پیکرش به طوفان انگار که خطی خط صدایی

 ، 

 : گفت

  

  «بگیرم؟ رو آدرس سحر از بزنم زنگ یا میدی رو آدرس گلی» 

 از سیاهش سایه که است طلسمی چه این دانست نمی
 البرز سمت به استیصال از پر ؟!شود نمی کم البرز و او زندگی

 اش نقص بی صورت به. شد خیره ذابشج رخ نیم وبه برگشت
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 تار به.بود کرده تر خواه دل و افتاده جا را آن زمان عبور که
 موهای میان از دزدکی که هایش شقیقه کنار ای نقره های
 احساسش اش عاشقانه نیمه اعتراف. کشید می سرک سیاه

 .  انداخت خواستنی تالطمی به را

 را سرانگشتانش. ..غلط به حتی رفت می دنیا ته تا او با
ر او ی شقیقه کنار ای نقره تارهای روی بر وار نوازش  . داد س 

 . «بدم بهت رو آدرس تا خیابون راست سمت برو» 

  

 درحالی سپس.  زد لبخندی و کرد نگاه او به چشمی زیر البرز
 دیگرش دست با ، کرد می کنترل را فرمان دست یک با که

 . بوسید نرمو  گرفت را گلی دست

 *** 

 می باال گوشش ی الله تا که بود قلبش صدای این تاپ، تاپ
 زور به را خیاری ته انگار.  بود زبانش زیر هم تلخی طعم. آمد
 تا را بودآن مجبور داری آبرو برای او باشند چپانده دهانش در

 . بجود انتها
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 آن در ای جنبده هیچ که کور و سوت کوچه در وقتی بی باد
 کنار های باغچه خاشاک و خس و زد می پرسه کرد، نمی تردد
 زمین روی بر تر سو آن کمی و کرد می بلند خود با را ها خانه
  رخ به را زورش بخواد گویی. کوبید می

  

 می بخواهم اگر که نگیرید کم دست را من بگوید و بکشد
 که کرد می فکر این به گلی و شوم تبدیل طوفانی به توانم
 به پیش سالها که طوفانی قانونی راه از توانستند می کاش
 از را پیچید می آیدا پای به حاال و بود افتاده البرز و او زندگی
 . بردارند راه سر

 جواب بی دیگری از پس یکی را اش پی در پی های تلفن البرز
 لحظه چند که پیامکی آخرین درگیر عاقبت و گذاشت می

 اش عصبی نفس و برداشت سر بود، رسیده دستش به پیش
 .  کرد سبک را

 را حرصش تا شد سبب و کرد تر تنگ را تنگش خلق که پیامی
 عقب به را آنها هم باز و کند خالی نوایش بی موهای سر بر

 گلی. .بماند جا مویش تارهای میان انگشتانش رد و دهد هول
  بر را دستش منفی افکار از پر
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 پر آن در  ترس امواج که صدایی وبا گذاشت او بازوی روی
 : گفت ، شد می پایین و باال نوسان

 آدم نادر نرفته که یادت! نکنی دعوا وقت یه خدا تورو البرز» 
 راه خواد می رو بازی چه که زد حدس شه نمی و ای کینه
 مثال. ایستادیم می جلوش قانونی راه از کاش ای اصال. ! بندازه
 .  «کنیم شکایت آورده سرت که بالیی بابت ازش بریم

 به کامل دادو زوایه کمرش به... صدا بی و تلخ اما خندید
 از تکه سپس.  ببیند را او ی چهره بتواند تا برگشت او سمت
 را بود افتاده بیرون شال زیر از حالت بی و بلند که را او چتری
 .  کرد بند او گوش پشت به را آن و لمس گونه نوازش

 و شاهد تا جا این و آبه ور اون مال نینقوا این. دلم عزیز» 
  نمی بر دستت از کاری باشی نداشته مدرک

  

 حرف ببینم پایین بیاد میگم.  نمیرم باال.  نباش نگران. یاد
  «چیه؟ حسابش



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1199 

 صدایی با و رفت نشانه او سمت به را اش اشاره انگشت
 : داد ادامه قاطع ولی محکم

 !  شرایطی هیچ تتح بشی، پیاده ماشین از نداری حق» 

 پیام.« میره هم توی جور بد کالهمون باشه این غیر که
 ناراضی. نشست نمی کنارش اگری و اما هیچ و بود دستوری

 .  نشود محسوب قول تا نگفت چیزی اما برچید لب

 :  گرفت گلی سمت به را موبایلش و گفت را این البرز

 ظاهرا و کرده تصادف ولیعصر میدون توی که داد پیام آیدا» 
 پیشش هم بابا ماشین ی بیمه و کارت. هست هم مقصر
 یه.برسم دادش  به که داد پیام من به بابا ترس از.  نیست
  من که بگو و بزن فروغ خاله به زنگ

  

 نمی و کرده هنگ موبایلم بگو. نشه نگران تا هستم همراتون
 .  «کنم بازش تونم

 : پرسید و کرد تر را لبهایش دلشوره از پر و سرگردان گلی

  «؟ بگم چی اون به...  چی فلور خاله» 
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 احتماال و آرایشگاه رفته جون فلور.  بگی چیزی نیست الزم» 
 پس. نداده هم رو آیدا جواب چون.  سایلنت روی موبایلش

 .« شه نمی نگران و هستید هم با تا دو شما کنه می فکر

 امانس سرو بی های کردن دل دل میان و گفت را این البرز
 . شد پیاده اتومبیل از گلی

 ********** 

  

  

 مثل ذقیقا.  بود ترسناک اش نشده بینی پیش رفتار با نادر
 کنار که نشان و نام بی الکچری و شیک کادویی ی جعبه یک

 . ماند می جا بانک عابر یا پست صندوق

 هر که چرا ، ندارد را آن کردن باز جرات کس هیچ که ای جعبه
 ،ضامن جعبه شدن باز و کادو کاغذ شدن پاره با رددا امکان آن

 چندین شعاع تا و گردد منفجر و شود کشیده آن درون بمب
 هم روحت به حتی هیچ که جسمت به هایش ترکش کلیومتر
 . برساند آسیب
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. بود مرموز کادویی ی جعبه همان مخوفی و پیچیدگی به نادر
 پشت از البرز درهم ی چهره دیدن با و.  خطرناک و شیک
 به نگاهی چشمی زیر و خواند را ماجرا ته تا تصویری آیفون
 روی را تراشش خوش پاهای دلبری با که انداخت اش مهمان

  ِخرت لوندی با و بود انداخت هم

  

 خرمگس این از پذیرایی شرایط. خورد می چیبس ِخرت و
 شاعبدالعظیمی تعارف دوستانه لحنی با اما نداشت را جذاب
 : گفت و کرد ردیف را اش

 .« باال بیا اومدی خوش. مهندس سالم» 

 باز البرز ابروهای گره اما شد باز خفیفی صدای با برج آهنی در
 :  داد جواب ، عامرانه و نشد

 .« منتظرم پایین بیا مظفری» 

  مبصر انگار که کرد ادا سرسری و قید بی چنان را مظفری

 می صدا را کالس تنبل و تربیت بی های بچه از یکی و است
 ! زند
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 در کردو پرتاب ـه..وسـ..بـ رویش برو خوش مهمان برای نادر
 العینی طرفه به کشیدو موهایش به دستی کنسول ی آینه
 را در و رساند برج نگهبان بدون و کور و سوت البی به را خود
  سرفه چند از بعد و کرد باز او روی به

  

 با و زد خندیلب ، نداشت رمقی و جان هم چندان که تصنعی
 : گفت گشاده، رویی

 .  خیر به اغور.  اومدی خوش مهندس خیر به شب» 

  «؟! نبود جوابگو تلفن که شده خبری

  درخت روی که جغدی مثل را سیاهش چشمان سپس

  از شکاری مبادا تا دارد نظر زیر را اطرافش و باشد نشسته

 : پرسید و کرد نگاهی اطراف به ، برود در دستش زیر

  «کجاست؟ سحر ؟! اومدی نهات» 

 هایش کنایه و گوشه به شکنی دندان جواب توانست می
 دلواپس که چرا. گرفت فاکتور ها آن از ناچار به اما بدهد

 با او و گرفت می تماس دقیقه ده هر وار قطار که آیدابود
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 جواب بی را هایش تماس بن و بیخ از تر، تمام چه هر قصاوت
  تکان اب را سالمش. بود گذاشته

  

 نیم و بود او به نگاهش نیم که حالی در و داد جواب سری
 : نوشت آیدا برای اش موبایل ی صفحه به دیگر نگاه

 .« اونجام دیگه ساعت نیم تا کن صبر» 

 مشکی پالتوی جیب داخل به را موبایلش سربرداشت سپس
ر اش  سراغ رفت ای تبصره و بند و حاشیه هیچ بدون و داد س 
 صدایش لحن کرد می سعی که درحالی و موضوع اصل

 نبود آن در دوستی ی ریشه و رگ هیچ اصال اما باشد دوستانه
 : گفت ،

 ات کننده مشمئز های خنده این پشت نفهمیدم وقت هیچ» 
 روشن خودش با تکلیفش آدم که کنی می پنهون چی

  «؟!نیست

  خودکار با کالس سر معلم که تخسی ی بچه پسر نادرمثل
  را حواسش تا کوبد می محکم تشدس برروی
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  را  خودش اما. ورفت کشید پر لبخندش کند، جمع

 : ،گفت آرام و شمرده ساختگی اخمی با و نباخت

  «؟! اومدی شمشیرت با که بینم می» 

 اش شرحه شرحه و داشت شمشیری واقعا خواست می دلش
 بیخ سر و زد بود ناسزا شبیه بیشتر که پوزخندی.  کرد می

 : گفت ، کنان پچ پچ صدایی با و برد فرو او گوش

  قطوری به خطی یه. بکش درشت خط یه رو خواهرم دور» 

 بلندی به درست قرمز و درشت خط یه. دارم ازت که ای کینه
 و درد بدون شمشیرم با باشه این غیر اگه  که.  چین دیوار

 .« کنم می تقسیمت نامتقارن تکه چند به خونریزی

 چهره خطوط در کشید پس را سرش رفته باال ابروهایی با نادر
 . نبود خوانا خطی هیچ اش

  

 با رو من خوای  می جوری چه بگی لطفا شه می سامورایی،» 
  «؟ کنی نصف شمشیرت
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 سالبه به را نادر کوبنده ای جمله با تا افتاد تکاپو  به ذهنش
 ی لبه.  کند گیر آن الی البه نادر های نفس که پاتکی.  بکشد
 تکان دست پر با نمادین حالت به نادر ورزشی کاپشن ی یقه
 . کرد پاک را آن فرضی خاک و گرد و داد

 گذاشتم رو آس این. دارم خبر شرکت توی هات دزدی دله از» 
 بازم دلیل هر به اگه باش مطمئن و کنم خرجش وقتش به تا

 روغن و گم می سحر به رو این ببینم آیدا کنار رو ات سایه
 حال وسط درست البرز پاتک.« کنم می ضافها هم رو داغش
 تقسیم نامساوی قسمت چند به را آن و آمد فرود نادر خوب
  کوتاه بازهم اما. کرد

  

 مشمئز لحن با و برد فرو البرز گوش بیخ سر بار این و نیامد
 :  گفت ، بود آشنا البرز برای که ای کننده

 هنوز ؟یادته رو گردو باغ!  شدی خشن خیلی! خوشگل بچه» 
  چشم خواهر به من! مونده دندونم زیر ات مزه
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 شونه و شاخ من برای که این جای به. ندارم کاری تو نخودی
 بی راه و کنه جمع من زیر از رو خودش بگو خواهرت به بکشی

 .  «نشه پهن من زیر راه

 مرگ ی فرشته که انگار. نیامد باال دیگر و رفت نفسش البرز
 توانست می. باشد گرفته غنیمت به را هایش نفس آخرین

 . کند خالص نحسش وجود شر از را زمین و بکشد را او تنه یک

 شده گره های مشت با را اش رفته قدم و رفت پس قدمی
 برهم تعادلش که زد نادر صورت به مشتی چنان و برگشت
  طوفان مثل دو هر بد ای ثانیه.  خورد

  

 از وزید می که یباد سرعت به گلی. خوردند تاب و پیچ درهم
 از را دو آن تا کرد سعی مذبوحانه تالشی در شد پیاده ماشین

 گاهی و شد می نصیبش نادر از مشتی گاهی اما کند جدا هم
 ای گوشه به باشد افتاده باد دست به که برگی مثل هم

 . شد می پرتاب

 مشت راست و چپ البرز خشم بار زیر تصورش برخالف نادر
 . شد نمی او بازوی و زور حریف و خورد می
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 نگاه و برود پس ها پرده تا شد سبب آنها صدای سرو کم کم
 آویزان ها پنجره از ها سر و بچسبد ها پنجره به کنجکاو های
 نبود کدام هیچ حریف دو آن بازوی و زور از ناتوان گلی. شود

 و ایستاد آنها مابین درست گرفتند فاصله هم از که همین و
 . ماند معلق هوا در برنده و تیز پیکان مثل که فریادی .  فریادزد

 . «کنید تموش هستم هردوتون با» 

  

 چشمان به نگاهش زد می نفس نفس که  حالی در البرز
 شده ولو هایش شانه روی که شالی به. افتاد گلی ی ترسیده

 .  بود افتاده بیرون کلبپس زیر از که مویی تکه و

 داد بیرون را اش خسته های نفس عهدی بد از پشیمان
 با که رفت نشانه نادر سمت به را اش اشاره انگشت سپس

 . کرد می نگاهش آتش از پر چشمانی

 .  بود  اخطار آخرین این. شو دور ام خانواده و من از» 

 .« کشمت می باش مطمئن چون.  نداره وجود بعدی ی دفعه

 و گرفت دستش میان را گلی دست سپس و گفت را این البرز
 با نادرهم افتاد راه به اتومبیلش سمت به بلند اییگامه با
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 آن از خون که کشید لبش ی گوشه به دستی ، تلخ پوزخندی
 شدن دور تماشای به حرف پر سکوتی در و کرد می شره

 . ایستاد البرز اتومبیل

  

 ********** 

  

 در که رسیدند،بادی آیدا تصادف محل به وقتی گلی و البرز
 اندک اندک حاال بود آمده خرامان امانوخر  زد می پرسه شهر
 که ای ـینه*سـ به طوفان لقب و کند پیدا ارتقا تا رفت می

 . بچسباند ندارد

 خود با را شهر سطح وآشغال آت و خشک برگهای که طوفانی
 . کوبید می زمین به دیگر سویی در و کرد می بلند

  بر را پایش فقط و گرفت سکوت روزه راه طول تمام البرز

 را او که گلی. کشید می الیی هم گاهی و فشرد گاز دالپ
 الم و کرد همراهی او با سکوت روزه این در شناخت می خوب

 هنگامی و نزند هم بر را البرز ذهنی خلوت تا نزد حرفی کام تا
  البرز رسیدند تصادف محل به که
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 بی و داشت نگه کرد پیدا که  پارکی جای اولین رادر اتومبیل
 : گفت ،عامرانه بچرخد گلی سمت به شسر  که آن

 .  «برگردم من تا بنشین» 

 بر خدا همیشه که گلی مغز های سیگنال اما بود واضح پیام
 به و نکرد دریافت را آن بود شده کوک بودن سرتق مدار وی

 آنی به و گرفت نشنیده را او حرف ، البرز شدن پیاده محض
 راهی البرز دنبال به فاصله قدم چند با و برداشت را سوییچ

 . شد

 نمی بند واشکهایش بود شده سوراخ چشمانش ی کاسه آیدا
 که اش گونه و البرز ی برافروخته ی چهره دیدن با اما آمد
 اشکهایش ی کاسه گنگ و گیج بود شده متورم سرخ قدری

 حاال و باشد شده گم که ای بچه مثل و شد خشک دم در
 می و دوید البرز تسم به باشد کرده پیدا را او بزرگترش
  سرعتم خدا به داداش: »بگوید خواست
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 جمله تمام البرز سر پشت درست گلی دیدن با اما«!  نبود زیاد
 دهن از هایش جمله داغی شدو خشک دهانش در هایش
 . شد جواب بی های سوال از پر ذهنش و افتاد

 بود تر دردناک هم سیلی از که رفت ای غره چشم آیدا به البرز
 کند، هوار آیدا سر بر را هایش دلی و دق تمام توانست ومی
. داشت هم را او بریدن سر توانایی حتی که عصبی آنقدر
 ماشین با آیدا که مردی حضور اما بزند حرفی تا کرد باز دهان

 سمت به اش خسته نگاه تا شد سبب بود کرده تصادف او
 . بچرخد مرد

  مهصد بدیلش بی رخش گویی که سوار پراید مرد

 مثل را آن و بود دستش به موبایل که حالی در باشد خورده
 و آمد البرز سمت به بلند گامهایی با داد می تاب هوا در پرچم
 : گفت

  

 بیچارم همشیرت خدا به آقا. اومد بزرگترش شکر رو خدا» 
 زده ولی شکسته چراغش یه فقط خودش ماشین. کرد

 .  دهز  بهم خسارت کلی و کرده داغون رو ماشینم
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 زنگ میگم بهش.  نمیشه قدیمی لندور حریف که پراید آخه
. نکن رو کار این که التماس و گریه بیاد، ده صدو پلیس بزنم

 .  خدا امون به برو بده رو بیمه کارت میگم

 مال ماشین و ندارم بیمه و ماشین  کارت میگه کنه می گریه
.  هنمید ماشین بهم دیگه کردم تصادف بفهمه اگه و بابامه
 . گیره می سبقت راست سمت از کی آخه آقا

 ماشین شدیم مجبور آخر آقا. ببین و بیا بود شده ترافیک آقا
 حرافی از کالفه البرز.« بشه باز مردم راه تا کنار بکشیم رو ها
 طوفانی و نداشت تمامی که هایی گفتن آقا و سوار رخش مرد
 ـص*رقـ به را گلی و آیدا شال و پیچید می موهایش  الی که
  نیم ، بود آورده در

  

 بود دیده آسیب قدری حاال که آن بندی جلو و پراید به نگاهی
  به را دستش کف سپس انداخت بود شده

 قطع کمر از را  او روار قطار های جمله و آورد باال سکوت عالمت
 . کرد

  میدم رو وخسارتتون خوام می معذرت شما از من آقا» 
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 رو ماشینت میدم قول بهت و اریمد تعمیرگاه خودمون ما. 
 نیستی راضی جوری این اگه. میدیم تحویل بهت روزاول مثل
 این هم آخر راه.  بگیریم پدرم از رو بیمه کارت تعمیرگاه بریم
 ، دونی می خودت حاال. کنم حساب نقدی جا همین که

 های آپشن این با سوار رخش مرد خشم تمام.« کن انتخاب
 و انداخت اش رخش به نگاهی. کرد شک فرو دم در نظیر بی

 : گفت و خاراند را سرش هم کمی

  

 رو هام معطلی پول زحمت بی.  حسابم به بزن زحمت بی آقا» 
 .  «کن حساب هم

 بود ایستاده تر سو آن کمی که گلی به رو و جنباند سری البرز
 : ،گفت

  .« تعمیرگاه برم می رو بابا ماشین منم.  خونه برو آیدا با تو» 

 : گفت و جنباند سری گلی

 سپس.« بردارم و کیفم بده اجازه فقط. میرم اآلن باشه باشه» 
 عقب صندلی روی از را کیفش آیدا ی شده گرد چشمان پیش
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 بود داده دست از هم را چراغش یک حاال که خان ایرج ماشین
  شد راهی و برداشت

 باال را کیفش گلی وقتی اما کند اعتراض خواست می آیدا
 با و زد حدس را ماجرا ته تا داد تاب او چشمان پیش و وردآ

 منتظر که نگاهی و البرز ی نشسته خون به چشمان دیدن
 رساندو گلی به را خود دوان دوان میلش رغم علی بود او رفتن

 شده آویزان بازویش از و چسبانده او به را خودش که درحالی
 . برد فرو او گوش بیخ ،سر بود

  خود مردی می! بود مونده جا ماشین وت کیفت گیرم» 
 باید حاال. خونه رفتی می دربست یه وبا کردی نمی شیرینی
 .« باشم هم تو گذاشتن قال جوابگوی تصادف بر عالوه

 .  بود البرز درگیر ذهنش تمام. نداد را جوابش گلی

 ********** 

  

  

 و بود راه به هایش فین فین که آیدا به مسیر تمام در گلی
  بی کرد می مچاله کاغذی دستمال پشت به پشت
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  جز به انداخت می پایش زیر به مالحظه بی را آن مالحظه

 دلش ته که ای دلشوره جای به و نگفت هیچ ساده جمله چند
 ذکر لب زیر مدام نداشت هم رفتن خیال و بود کرده خوش جا
 . شود خیر به ختم هم ماجرا این تا گفت می

 بود قرار که حسابی و کرد تنبیه را اآید شب همان البرز اما
 که جانانه سیلی یک با هم آن. گذاشت را بگذارد دستش کف
 .  آمد کش آیدا گوش بنا تا انگشتانش رد

 برادرش چشمان به میخ مثل نگاهش که حالی در آیدا
 های دانه ، لرزید می باهم هماهنگ لبهایش بود چسبیده
 بر کنان قل قل چشمانش از متصل اما صدا بی اشک شفاف
  در معوج و کج و افتاد می اش گونه روی

  

 شقیقه که  حالی در البرز. شد می گم لبهایش کنار شیار
 هایش مردمک روی خشم و شده مچاله درد شدت از هایش
 خم سر او گوش کنار آمد، تر نزدیک قدری ، بود انداخته سایه
 دفتصا برای سیلی این:  »گفت ، وار پچ پچ و آهسته و کرد
 کاغذی دستمال مثل هم رو من ماشین اگه حتی که.  نبود
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 تو دعوا به ربطی ، موهات تار فدای گفتم می کردی می مچاله
 با هم مشکلی.  نداره خیابون وسط گذاشتنش قال و گلی و

 داشته ای عاشقانه ی ـطه رابـ و بشی دوست مردی با که این
 به حواست که بمونه یادت تا زدم رو سیلی این. ندارم ، باشی
 کرده دوزک بزک که ای زه*ـر*هـ آشغال هر دنبال و باشه دلت
 ی همه ته ته که نشی غازش یه من صد حرفهای خام و نری
  به فقط هاش َدونگ و دورغ

  

 رو رودربایستی یا فهمی می رو منظورم.  میشه ختم چیزی یه
 و رفت البرز حرف ته تا آیدا «؟.بگم تر راحت و کنار بگذارم

.  انداخت زیر به سر خجالت از شدو متوجه خوب  را نظورشم
 را سرش کند باز را آن گره توانست نمی که اخمهایی با البرز
  دیدن برای و رفت پس هم قدمی گاه آن و کشید پس

 .  شد خیره آیدا چشمان به تاثیرحرفهایش

 مرزهاتون که بکش خط رو  نادر مرتیکه، این دور جوری یه» 
 قدر این بعد ی دفعه. باشه نداشته هم اب اشتراکی هیچ

 .«  کوچولو آبجی کنم نمی برخورد دموکراسی
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 معترض لبهای که بود قاطع و محکم چنان البرز صدای و لحن
 دهانش از وارفته و شل ببخشید یک و دوخت هم به را آیدا
 . شد خارج

 آیدا. شد جاری و کرد باز سر آیدا های بغض رفت وقتی البرز
 دهانش پیچ شیرینی خود برای که گلی به و کرد می گریه
 . گفت می ناسزا بود شده شل

 **** 

 سرمه گرمکن شلوار با که کرد نگاه پدرش به سکوت در البرز
 هم روی بر را اش کشیده پاهای و نشسته مبل روی رنگش ای

 .  بود کرده سوار

 توانست می و بود جذاب سال چند و پنجاه گذشت با هنوزهم
  دیر داشت یقین که طلبی تنوع مرد. ببرد دل

  

 خانوم فریده و کند می هندوستان یاد فیلش بازهم زود یا
 خدا ی همیشه که پدری. آورد می بیرون آستینش از دیگری

. بودند بعدی الویت در هایش بچه و بود خودش راحتی فکر به
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 نمی انجام را کاری هیچ بودو صف انتهای در هم جون فلور
 . باشد خوابیده آن زیر مصلحتی که این مگر داد

 به هایش مردمک و کشید ناکش درد های شقیقه به دستی
 بلوند موهای بین مدام انگشتانش که برگشت مادرش سمت
 . داد می تاب را آن گاهی و چرخید می اش شده رنگ تازه

  وجود با و زدند می صدا جون فلور را او همیشه که زنی
 آنقدر حواسش داشت، دو آن هب که ای مادرانه قوی احساس

 ذهنش ی گوشه به هایش بچه که چرخید می حواشی در
 . بودند شده پرتاب

  

  مادرش پدرو مسئولیتی بی و توجهی بی.  کشید آه حسرت با
 آمده پسرشان سر بالیی چه که نفهمند هرگز تا شد سبب
 هایش شانه روی بر را رنجی چه بار سنگینی سالها و است
 آن با آیدا ی ـطه رابـ از بود مطمئن هم االح! کند می حمل

 بالیی چه نادر که ین تصور از.ندارند خبر هم مجسم شیطان
 اخم و شد تالطم از پر افکارش بیاورد آیدا سر بر توانست می

 . رفت فرو هم در هایش
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 آن بود گرفته دندان به را لبش ی گوشه سکوت در خان ایرج
 شدت از چشمانش که دکر  می نگاه آیدا به و جوید می را

 و خانوم فلور ی مالحظه اگر و بود شده متورم و سرخ گریه
 عاقبت.  آمد می در حسابی و درست خجالتش از نبود البرز
  که خشمی مهار برای

  

 ومحکم برداشت قندان درون از قندی بود کرده تنگ را خلقش
 : گفت و کرد پرتاب آیدا سمت به

ره»   فرمون دست همین برای یدمنم ماشین بهت وقتی خر، ک 
 و بیفته بهش خال نگذاشتم خریدمش وقتی از.  افتضاحته

 می االقل. افتاده قیمتش از کلی بفروشمش خوام می که حاال
 .  «کنه رانندگی گلی گذاشتی

 میز روی را وآن برداشت مبل پایه زیر از را قند شد خم البرز
 های امپی از که انداخت موبایلش به نگاهی نیم و گذاشت
 مکرر های تلفن و کوتاه و دراز های پیام.  بود شده لبریز سحر
 آخر تا بود گرفته را اش نهایی تصمیم. گذاشت پاسخ بی را او
 تا گاه آن و کند دریافت کامل را حقوقش تا کرد می صبر ماه

 و داد می استعفا شود، متولد دیگری پریوش که آن از پیش
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 گذشت می ها تفرشی شرکت یاستثنای  مزایای و حقوق خیر از
 . بخشید می لقایش به را عطایش و

 . داد پیام سیروان برای و نوشید را اش چای از ای جرعه

 .« نباش منتظرم نمیام تعمیرگاه کنه می درد سرم امشب» 

 جون البرز: » بود نوشته که هایش دلواپسی و  گلی درجواب و
 : وشتن  «؟... دیگه میگی راست خدا رو تو ؟ خوبی من

 . خواهد نمی پر پرواز تو با. نکن هواییم لطفا دلم عزیز» 

 » 

 نشسته تر سو آن کمی که آیدا به سپس.  کرد ارسال را پیام
 اش شانه دور را دست حمایتگر حالت به و شد نزدیک بود

 . چسباند خودش به را او و انداخت

  

 رو راننده خسارت. نیفتاده اتفاقی شکر رو خدا. سرش فدای» 
 ریسش و راست خودم نباش هم ماشین نگران.  دادم من که
 که پرتقالی پر خان ایرج.« من با هم هاش هزینه. کنم می
 از که درحالی و برد دهان به بود داده دست به خانوم فلور
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 که تر نرم لحنی با ، بود شده مچاله درهم صورتش آن ترشی
 : ،گفت بود کنارش هم لبخندی

 جای دار نگه رو هات پول زحمت بی.  اباب نکنه درد دستت» 
 .« نیازدارم بهش بیشتر دیگه

 صدای با را اش شده سرد چای مانده ته قند بدون خان ایرج
 .  کشید سر هورتی

 .« کنم می کارهایی یه دارم راستش» 

 ********** 

  

  

. شد پدرش ی جمله از پر یکنواخت آهنگی ضرب با سرش
 روی از را دستش. عمیق ای دره در آوا بازگشت شبیه چیزی
  و کرد ریز را چشمانش و برداشت آیدا ی شانه

 افقی خط یک و داد لم آن پای مورب درشت و ریز چین چند
 . کرد خوش جا ابرویش بین هم عمیق
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 منتظر و نپرسید هیچ اما بود جواب بی سواالت از پر ذهنش
 رزی نگاه خان ایرج. شود تمام پدرش ناتمام ی جمله تا ماند

 طعم چشیدن مثل را حرفهایش و انداخت همسر به چشمی
 : گفت ، کرد مزه مزه لبهایش میان ملس پرتقال

 تر بزرگ خونه یه بریم و کنم عوض رو خونه گرفتم تصمیم» 
 «.  موافقه من مثل هم فلور

  

 و شود منفجر خانه فضای در سکوت بمب تا شد سبب خبر
 شنیده سالن کنج بخاری روی کتری ِپت ِپت جز صدایی هیچ
 ! شد نمی

 و چشمانش کنار های چین که قدر آن و شد متعجب البرز
  و درهم ذهن آیدا. شد باز ابروهایش مابین گره

 دونگ شش هم او کرد رها را بود نادر از پر که را برهمش
 . چرخید پدرش سمت یه حواسش و هوش

 خانه سکوت سنگینی روی پا که بود کسی اولین خانوم فلور
  کوتاه موهای الی همچنان انگشتانش که درحالی و اشتگذ

 : گفت ، چرخید می بلوندش شده
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 . هستش بیامرزم خدا پدر ارث خونه این که درسته» 

 و نداره پنجره یه اش آشپزخونه توی.  شده کلنگی دیگه ولی
 سر دست چی هر و کوچکه حمومش. شه می سیاه دلش آدم
  نمی پیدا رخ و رنگ کشیم می گوش و

  

 و دسته یه کف برم قربونش که هم اش پذیرایی سالن. کنه
 هم قدیمی های همسایه. کرد دعوت مهمون تا دو شه نمی
  من.  کوچه این از یا رفتن دنیا از یا نفربقیه دو یکی جز به که

 محله و خونه این چی به خان محمود و فروغ آبجی موندم
 .« برن تر ور اون وجب یه نیستند حاضر که خوشه دلشون

 ی ـینه*سـ به درشت و ریز معایب یک به یک خانوم فلور
 از متعجب البرز و چسباند می اش پدری ی خانه ی نداشته

 پنهان معایب همه این سال همه این طور چه که بود این
 ! بود مانده

 حسرت از پر بازدم و دم یک با بود مانده جا دلش ته که آهی
 یک حکم برایش خانه این. شد آزاد اش ـینه*سـ قفس از

  بود آمده دنیا به که جایی.  داشت را شناسنامه
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 و بیداری برای نور از پر ای خانه رفت مدرسه به و شد بزرگ و
 . اش کودکانه های خواب برای سایه از پر

 پیر حوض آن با. بود خانه شکل مربع و کوچک حیاط عاشق
 پرَ  لب ، رنگش یاقوتی های کاشی زمان گذر در که حیاط وسط
 سخاوتمندانه اسفندماه ریزون گل هم باز اما بودند شده

 . بود عید شب های ماهی میزبان

. شد نمی یافت آن در درختی اماهیچ بود درختی کوچه عاشق
 دل و بود گذاشته جا به را هایش کودکی  کوچه این در او

 دوران به نادر به طلسمی اگر بودو دشوار برایش آن از کندن
 شاید افتاد، نمی هولناک اتفاق آن زدو نمی ندگ اش کودکی
 . بود مانده باقی برایش بیشتری خاطرات اآلن

  

 .  کرد مزه مزه را آن روی وتلخی فشرد برهم را لبهایش

 به را حرفش پر نگاه و کشید اش ریش ته به دستی سپس
 : گفت و نکرد مخالفتی میلش رغم علی و چرخاند پدرش سمت
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 پیدا هم رو جایی ؟ چیه صمیمتونت. باشه مبارک خب» 
 پیدا رو مناسب ی خونه که این تر عاقالنه من نظر به ؟ کردید
. . بسپریم بنگاه به یا بدیم آگهی خونه فروش برای بعد کنیم
 می کمکتون بده اجازه بانکی حساب که جایی تا هم من
 .. «کنم

 پیش سرخی گل دستی پیش داخل از و شد خم خان ایرج
 و داد جای دهانش میان را آن و برداشت قالیپرت پر رویش
 : گفت ،  کرد می ملوچ و  ملچ که درحالی

 . «بدونید دوتا شما بایست می که هست هم دیگه چیزه یه» 

  

 که هایی ندانسته! شد می زیاد هایش ندانسته رفته رفته
 را دهانش آب. نشاند می دلش زوایای میان پنهان ترسی
 زبانش روی دلیل بی که لخیت طعم شره از تا داد قورت

 نوشید را اش چای از ای جرعه و شود خالص بود نشسته
 و خستگی هیچ و بو شده رمق بی و سرد حاال که چایی

 به ندانستن عالمت را سرش. کرد نمی دور تن از را استرسی
 :  داد تکان اطراف
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  «؟ شده خبری. خیره که انشالل  خب» 

  ی گوشه به را شصت تانگش متفکر های چهر با خان ایرج

ر تراشش خوش  گوش سه ی چانه تا را آن و کشید لبش  س 
 . داد

 به رو پول تمام بود آشنا چون طرف.  فروختم رو تعمیرگاه» 
 و محضر بریم مامانت با فردا گذاشتیم قرار و ریخت حسابم
 . «بزنیم نامش به رو سند

  

 ********** 

  

 چنان را جمله این و.« فروختم را تعمیرگاه: »گفت می پدرش
 مزخرف ترافیک یا هوا و آب به راجع انگار که کرد می ادا

 ! کرد می صحبت تهران

 که این یا باشد سحر مجهول، ی آشنا آن  که این تصور از
 باشد، جامانده ماجرا وسط جایی سحر لنگ نامحسوس خیلی
 بر در را بدنش سراسر عجیب گرمایی افتادو جانش به آتش
 کرده پرتاب پزی آدم ی  کوره داخل به را او گویی.  گرفت
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 روی بر که بود عرق درشت و ریز بلور ای دانه آن گواه و بودند
 . بود نشسته صافش بلندو پیشانی

  

 بدنش جوارح و اعضا تمام به که اَلویی این از رهایی برای
 با و نوشید را اش شده سرد چای مانده ته آخرین بود افتاده
 آیدا به بود بدهکار اش حنجره به سرفه یک که خفه صدایی
 : گفت

 .« بیار من برای آب لیوان یه لطفا» 

 پنهان ای دلهره با و برگشت پدرش سمت به سرش سپس
 : پرسید

 بد شرایط این توی که فروختید کی به رو تعمیرگاه» 
  «؟! بود نقد پولش اقتصادی

 گوش بدهد دست از را ای ثانیه حتی خواست نمی که آیدا
 به زدنی برهم چشم در و گذاشت جا سالن رادر ایشه

 اطراف به قدمش هر با که آب لیوان یک با و رفت آشپزخانه
  برگشت شد، می ریز سر و زد می لمبر

 . 
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  پدربزرگ با که میگم رو عزتی رسول حاج. نیست غریبه»

 رو تعمیرگاه خوام می فهمید وقتی. بودند یکی سفره مرحومت
 برای رو واونجا فروخت رو هاش خونه از یکی فرز ترو بفروشم
 تخفیف یه مرحوم اون با آشنایی بند سر منم.خرید پسرش

 .  «دادم بهش تپل

.  شد خوشحال واقعا نبود ماجرا این در سحر پای  رد که این از
 را هایش چشم.  شود کم عصبانیتش از که قدر آن نه اما

 نبود، ککو موجی هیچ روی بر که صدایی با و فشرد برهم
 : گفت

 این که تعمیرگاه های بچه تکلیف کردید؟ چیکار شما بابا» 
 فکر سیروان به اصال شه؟ می چی کندن جون اونجا سال همه

 قبول جدیدش کار صاحب اگه.  اس خونه آور نان اون کردی؟
 زندگی تعمیرگاه باالی سوییت توی و کنه کار اونجا که نکنه
  و پیرش مادر سر بالیی چه کنه
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 رو اون بیامرزش خدا پدرش میاد؟ بختش دم خواهر دوتا
  «نرفته؟ که یادتون.سپرد شما دست

 پرده دو صدایی با و شد تلخ حقیقت شنیدن از خان ایرج
 . کرد قطع را او حرف البرز از باالتر

 قرار و نیستم ها اون ی له لَ  که من. همشون پدر گور» 
  سگش تخم گفت می حاجی. واستم پاشون به ابد تا نیست

 تعمیرگاه های بچه شده قرار. کنه دنبال رو ما کار خواد می
 سوییت توی سیروان نکردکه قبول ولی. بمونن اونجا فعال

 و سیروان فعال البته.کنم می فکر یه هم اون برای که بمونه
 بعد فردا و نمیدونن چیزی موضوع  این از تعمیرگاه های بچه
 . «گم می بهشون محضر از

  

 کشید سر جرعه ال را آب لیوان یک بود کرده اش کالفه عطش
 پدرش بعدی ی جمله با و نشد خاموش درونش آتش اما

 . شد خاکستر و سوخت

.  بود مادرت پدری ارث تعمیرگاه ؟!زنی می جوش چرا تو حاال» 
 خونه یه جای به که خداشه از و راضیه دونگ شش اونم
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 بشه نشین االشهرب شهر، پایین بست بن کوچه یه ته کلنگی
 سه متری سی صدو خونه یه و کنه زندگی برج یه توی و

 .« رقصه می پات زیر تهران که باشه داشته فرمانیه توی خوابه

 ********** 

  

  

 قحطی به آمد، کش هایش ریه تا عطش! داشت عجیبی حس
 . افتاد خس خس به هایش ریه و رسید هوا

 آن بی و برگشت رشماد سمت به تایید برای سرگردانش نگاه
 تکان اطراف به نفهمیدن عالمت به را سرش بزند حرفی که
 . داد

 البرز جفت ، برخاست همسر کنار از پاچه دست خانوم فلور
 به سوزن و نخ ، گذاشت او بازوی روی بر دست و نشست
 روفو و بزند بخیه را شوهرش هایش جمله تا گرفت دست
 .  کند
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 اون ولی بگیم بهت خواستیم می. برم باالت و قد قربون» 
 درگیر رو فکرت نخواستیم که شلوغه شرکت توی قدرسرت

 .  «کنیم

. بود کرده گیر تقسیم و ضرب و تا چهار دو دو میان ذهنش
  در زندگی و کرد هوا پر را هوایش از خالی ـینه*سـ

  

 و بست را چشماهایش بعد اندکی. شد جاری هایش نفس
 خارج دهانش از درشتی حرف مبادا تا جوید را هایش جمله
 . شود

 .« کنم می مخالف دونستید می چون نگفتید»

 بین را انگشتانش و برخاست ، زد پس را مادرش دست کالفه
 داد هول عقب به را آن و برد فرو حالتش خوش موهای
 . برگشت خان ایرج سمت به نگاهش سپس

  چند رو تعمیرگاه مگه! شده قفل ذهنم خدا به ، بابا»

 توی متری بیست و صد ی خونه یه پولش که ختیدفرو
  «؟!بوده جوابگو رو فرمانیه
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 تفاوت بی ، دهد جلوه آرام را خودش اینکه برای خان ایرج
 پیش میز روی از و شد خم گاه آن انداخت، باال ای شانه

  بی و برداشت را تلویزیون کنترل رویش

  

 نام یایجو و جوان ی خواننده صدای و کرد روشن را آن هدف
 . شد صدایش ی زمینه پس

 از هم میلیارد چهار همین برای. نبود گو جواب تعمیرگاه پول»
 رو فرمانیه ی خونه بعد و گرفتیم وام سحر دخترت دوست
 از بخشی بفروشم رو ماشین و خونه نیست خیالی. زدیم سند

 و کنه بندی قسط شده قرار هم رو بقیه. دم می رو پولش
 .« کنه برداشت قمحقو روی از ماهانه

 قبل ساعت چند به ذهنش. ریخت فرو هوری دلش دیوار
 که ای لحظه به ، طوفانی ظهر از بعد به درست. شد پرتاب
 و کرد متهم سلیقگی بی به را او شنید را گلی اسم وقتی سحر
 : گفت تفاوت بی

 دیگر هم او است بهتر و گیرد می نشنیده را حرف این» 
 .«  نکند تکراش
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  در ذهنش شدو باز سحر ابهام از پر های جمله راز و رمز

 که فهمید دیر چه.  مانده جا به منطقی تفکری از بسته مداری
 کرد می تصور لوحانه ساده چه و نیست طمع بی گرگ سالم
 به بر میان ازراه اش زندگی کردن جور و جمع برای تواند می

 . برسد ایدالش زندگی

 ناکوک صدای به عاقبت و تبرگش را رفته قدم چند مستاصل
 پدرش روبروی و کرد خاموش را تلویزیون ، داد پایان خواننده
 . ایستاد

  سحر از میلیارد چهار ؟!کردی چیکار شما بابا... وای وای» 

 و بذل کتاب و حساب بی ریالی که دختری از هم اون ؟!گرفتی
 همه این کتابی حساب چه روی سحر آخه. کنه نمی بخشش

 وهیچ کردید حساب بوق رو من چرا ؟!داده اشم به پول
 دستگاه و دم اون توی اصال نزدید؟ بهمن حرفی کدومتون
  ی همه که ها تفرشی

  

  «برمیاد؟ شما از کاری چه هستند مهندس و دکتر کارمندهاش
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 ای قله که کسی همانند و انداخت گلویش در بادی خان ایرج
 : گفت ، باشد کرده فتح را

 نمایشگاه توی شده قرار. ندارم کاری ها یتفرش  شرکت به» 
 یه و کنم  کار دامادش دست کنار تفرشی مهندس ماشین
 می رو خودم کنم کار ماه چند یه. بشم داخلی مدیر جورایی
 .« خرم می هم شاسی ماشین یه و بندم

 تهدید حالت به را اش اشاره انگشت و گفت را این خان ایرج
 . رفت نشانه البرز سمت به

 دونستیم می!  ها کنی هوار هوار رو سحر پیش نری... یهو» 
  برای کاشتی رو گفتن نه تخم دهنت توی

  

 سر خودمون تا نزنه حرفی بهت کردیم خواهش ازش همین
 .« بگیم بهت حوصله و فرصت

. کرد می حس اش ـینه*سـ ی قفسه روی عجیبی سنگینی
 هیچ کرد می تجربه که حقارتی حس مقابل در که سنگینی

 به پدرش که بود شنیده الی عمه از گریخته و جسته. بود
 اما بود رفته فلورجون خواستگاری به پدربزرگش ثروت خاطره
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 سر با را خشکش لبهای.کند باور خواست نمی دلش گاه هیچ
 : گفت ناکوک، صدایی با و کرد تر زبان

 پادویی خوای می.  دامادشونه دست نمایشگاه اون بابا» 
 چه به خفت همه این آخه ؟!بکنی رو اه تفرشی داماد
   «؟!فرمانیه توی خونه یه قیمت به ؟!قیمتی

 ********** 

  

  

 ای گره کشید، درهم را رنگش ای قهوه ابروهای خانوم فلور
 . کرد می هم تر ریز را او ای دکمه و ریز چشمان که کور

 قرض یه.  رفتیم وام ازش ؟!  خفتی چه! «جالفتا چه...  وا» 
 .  «برگردونیم بهش رارهق که

 و کلماتش به هم قری و داد کش هم روی بر را نازکش لبهای
 :  داد ادامه

 . «بشه عروسمون زود یا دیر قراره نیست که غریبه» 
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 داشت را بوکسوری حس. شد غلیظ مربا مثل رگهایش در خون
 با. باشد شده ولورده له قدرش حریف لگد و مشت زیر که

 : گفت ، بود کرده خوش جا تارپودش رد درماندگی که صدایی

  

 هم رو این و ندارم و نداشتم سحر به ای عالقه هیچ من» 
 ها شرکتتفرشی توی رفتم اگه که.  دونه می خوب خودش
 حقوق خاطر به احمق من بودو خودش اصرار به فقط و فقط

 و بگیرم کوچک ی خونه یه بتونم بلکه تا کردم قبول باالش
 . «نباشم ها شما رسربا و کنم ازدواج

 :  داد تاب هم در را بلندش و پرپشت ابروهای خان ایرج

 همه این گذاری؟ می باال طاقچه قدر این چی واسه حاال» 
 مدام و بودی اصفهان سال همه این ؟!کو ات دنبه چریدی
 برای نتونستی و خوردی می چرخ کشور از خارج سفر توی

 تر دراز پا از دست و باشی داشته انداز پس چندغاز یه خودت
. کنی عروسی سحر با باشه هم خدات از اصال. تهران برگشتی

 این و کردم نمی تردید هم لحظه یه توبودم جای اگه من
  نمی دست از رو کیس
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 کم یه حاال چرخیدی ول خودت ی واسه سال همه این. دادم
 .  «کن فداکاری ات خانواده برای

 زغال مثل درست. شد خاکستر دود، و شعله بی. گرفت آتش
 تا کنند می فراموش و ماند جا منقل روی بر که ای گداخته

 . بریزند بررویش آب

. نبود جایش سر حسی هیچ و بود شده گم درسرش جمالت
 روی که ای نگفته حرفهای. حسرت و تاسف خشم، و عصبانیت

 تا شد سبب که سردرگمی از ای ملغمه. بود جامانده دلش
 . برود تر البا پرده چند صدایش

 رو زندگیم اصفهان توی داشتم که من. بودم سربارتون کی» 
 ازم جون فلور که بود این خاطر به فقط اومدم اگه و کردم می

 .   «تابیام خواست

 : داد ادامه افروخته بر و برگشت مادرش سمت به سرش

  

 پس تمام بگم ؟ تهران برگشتم چی برای بگم جون فلور» 
 و شدم وپاس آس چرا بگم کردم؟ کاری چه خرج رو اندازم
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 سکوت «؟!کنم قبول رو سحر کاری پیشنهاد شدم مجبور
 چکه صدای حتی و قبل از تر سنگین بار این. برگشت بازهم
 ایرج. شد می شنیده آشپزخانه از شویی ظرف آب شیر کردن
 مردمکش آیدا و بود ثابتمانده قالی گلهای به نگاهش خان

 . زد نمی پلک اصال هم خانوم لورف و آنها روی بر هایش

 بار از تا شد سبب که ای ضربه. کوبید هم را پتک آخرین البرز
 . شود کم بود گفته که جمالتی سنگین

 می. کنم ازدواج باهاش خوام می و دارم دوست رو گلی من» 
 وقت هیچ انگار ولی بگم مناسب فرصت یه  توی خواستم
 مبارکتون هم فرمانیه خونه. درنمیاد جور هام کتاب و حساب
  باز حسابی هیچ من کمک روی ولی باشه

  

 یه دنبال و میدم استعفا ها تفرشی شرکت از فردا من. نکنید
 .« گردم می خودم برای دیگه کار

 از سه هر دهان که چنان آن داشت محکمی ی ضربه خبر
 . بود مانده باز نیمه تعجب
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 روبرویش و برخاست جایش از خانوم فلور بعد ثانیه چند
 . ایستاد

 حاال تا کی از ؟!کنی می لج ما با داری! میگی دروغ داری» 
 بودی؟ بیزار ازش میاد یادم که جایی تا ؟! شدی گلی عاشق
 و انداختی باال چونه و بگیر رو گلی بیا گفتم بهت بار چند

 میون به خانواده مصلحت پای که حاال.  خوامش نمی گفتی
 به رج به رج البرز  «؟!دیش گلی عاشق دفعه یه اومده

 دروغی هیچ بگوید تا شد خیره مادرش ی شده براق چشمان
 .  نیست کار در

  

 نظرم و خوام می هم خیلی. خوام می رو گلی من جون فلور» 
 .« شه نمی عوض هم

 حاال نه، گفتی می و انداختی می باال چونه  تو روزگاری یه» 
 قدر به دشمنی یه خواهر تا دو بین نگذار. نه گم می من

 تا چهار به نگاه ؟! دادی دل بهش کی اصال. بشه بنا چین دیوار
 می ؟!داره چی قشنگش موهای جز و نکن لوندیش و ـوه*عشـ
 می. بده بهت باال درآمد با خوب شغل یه بهت سحر مثل تونه
 بدیم؟ زندگمون به تکونی یه ما تا بده وام میلیارد چهار تونه
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 و سرما توی نشه مجبور تا کنه جور اتباب کاربرای یه تونه می
 دنبال شیش آخرش و ؟ بزنه دو سگ تعمیرگاه توی گرما

 .  «الل  بسم تونه می اگه. نشه آویزون هشتش

  مثل.شد غرق صدا بی مادرش و پدر خواهی خود در

  ها حرمت حفظ برای. باشد خورده ای صخره به که قایقی

  

 کند عوض را ایشه لباس تا رفت اتاقش به فقط نگفت هیچ
 .  نبود سالن در کس هیچ برگشت وقتی و

 چشمانی با درختی کوچه طول تمام در رفت می وقتی البرز
 یک دلش. شنید می را هایش کفش لخ لخ صدای اشک غرق
 . خواست می آرامش وجب

 ********** 

  

  آهن راه میدان گلی

 آفتاب به و بود نشسته صبحانه گوش چهار ی سفره کنار
  تور ی پرده الی از طناز اما مورب که زمستانی لطیف
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 خیره بود، آمده کش لیقوان پنیر و سنگک نان روی تا گلدار
 . بود شده

 قالب دلش دیوار به صبح از ای دلشوره عجیب تالطمی در
 مربای به کننده مشمئز حس این مهار از ناتوان او و بود شده

 دلشوره آن شیرینی با تا برد پناه سفر در مانده جا به آلبالوی
 سه به البرز که زمانی تا و نشد موفق اما. ببرد ازیاد را هایش
  جواب بود، کرده قطع رویش بر که تلفنی و او پاسخ بی پیام
 ! کرد نمی پیدا نجات ها دلشوره این شر از داد نمی

 بـرده مسلخ به را آرامشش قدرتمندانه که تشویشی از کالفه
 جمع را سفره خواست می و گذشت نهصبحا خوردن خیر از بود
 قرقر شبیه صدایش که خانه آیفون زنگ صدای با اما کند
 و خاست بر حوصلگی بی با بود گنگ و خفه قدیمی های تلفن
 سوالی هیچ بی باشد برگشته فروغ مامان که  این تصور به

 به پنجره از و زد پس را پرده پر سپس و فشرد را آیفون دکمه
 لبش روی بر لبخندی فلور خاله دیدن اوب کشید سرک حیاط

 پشت شلخته را پالیش و پخش موهای آنی به و نشست
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 فلور خاله استقبال به و کرد اش پالستیکی ی گیره بند سرش
 . کرد باز برایش را در و رفت

 و البرز خان، ایرج. اومدید خوش.  خیر به صبحتون سالم» 
  «خوبن؟ آیدا

 به و داد می تاب هوا در را دستانش که حالی در سپس
 : کرد اضافه رفت، ی آشپزخانه سمت

.  ببینه رو معلمش تا علی امیر ی مدرسه رفته فروغ مامان» 
 . «برگشته ، بخوریم هم با چایی یه تا کنم فکر

  

  از را پرچادرش نرم لبخندی با آمد، تر پیش قدمی خانوم فلور
 روی رب و آمد کش سرش فرق از چادر و کرد رها ـل*بغـ زیر

 . نشست هایش شانه

 ی دقیقه ده. خوردم تازه چای. نکش زحمت ، برم قربونت» 
 مدرسه رفته دونم می و کردم صحبت فروغ آبجی با پیش

 تاپ تاپ به قلبش.« دارم کار خودت با راستش. امیرعلی
. نداشت یکنواخت ریتمی که هماهنگ نا ضربانی. افتاد
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 اش ساگلی چهارده آغاز در  که نوجوانی دختر مثل. ترسید
 . رود می لو اش یواشکی عشق

 داند می باشدو کرده گیر باتالق در که اسبی مثل ترسید
 . است خالص تیر یک فقط عالجش

 همانند سپس چرخید پا ی پاشنه روی بر و شد متوقف یکباره
 خورده را تئاتر ی صحنه خاک سالها که کارکشته بازیگری

  که دیلبخن پشت را هایش استرس باشدتمام

  

 رفت فلور خاله سمت به و کرد مخفی بود دکور یک فقط صرفا
 : گفت و

  «؟!میاد بر دستم از کمکی شده؟ چیزی» 

 تا بست را سرش پشت باز نیمه در دست پر با خانوم فلور
 و نکند پیدا راهی داخل به ماه بهمن روز آخرین ی گزنده سوز
 : گفت ، بود هم تر غلیظ حاال که لبخندی با

 هم رو این و دارم دوست چقدر که دونی می جون گلی» 
 اصال آیدا برخالف و هستی عاقلی دختر چه که دونم می خوب
 زنم می بهت اآلن که حرفهایی پس. کنی نمی اشتباهی کار
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 که هایی هندوانه.«  مونه می باقی خودمون بین راز یه مثل
 برای که بود سنگین آنقدر بود داده جای بغلش زیر فلور خاله

 .  داد تکه پنجره کنار کوچک ی طاقچه به ایستادن

  

 چه و هست چی البرز و تو بین دونم نمی. برم قربونت» 
 قد به عمرش باشه هم چیزی اگه مطمئنم ولی ؟!نیست
 تو یادمه خوب چون. تهران برگشته البرز که ماهی چند همین

 طفره و نکرد قبول اما دادم، پیشنهاد بهش ازدواج برای رو
 ، جان گلی. جدیده باشه حسی اگه و نبوده عاشقت پس.رفت
 هم تو ولی بیاد خوشت البرز مثل مردی یه از میدم حق بهت
 بی. باشم ام بچه ی آینده نگران که بده حق من به

 عروسم که خواست می دلم  روزگاری یه. بگم رودربایستی
 .  خواست نمی البرز و بشی

 هم با تا دو شما تای تابه های ستاره چون. خوام نمی من حاال
  چه کوه یه با معمولی کارمند یه تو کنار البرز. نمیشن جفت
.  کنه می رشد سحر کنار اما. مونه می باقی نکنم چه و کنم
 می اش سایه ریز ماهم.  شه بارمی و برگ پر و کشه می قد

 . « شینیم
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 به هرکدام  که مرموزش های لبخند با تا بود آمده فلور خاله
 از را سرش ریزی خون و درد بی بودند برنده و تیز خنجری رقد
 مغفوره ی مرحومه روح شادی برای هم بعد وکند جدا بدن

 .  قرائت صلواتی

 نمیدونم رو راهش.  بشی بخت سفید الهی برم قربونت» 
 تر نزدیک خانوم فلور.  «بشه خیالت بی که کن  کاری یه ولی
 و گرفت خودش ستاند میان را گلی کرده یخ دستان ، آمد

 : خودگرفت به جانبی به حق ی قیافه

 ِهلک و هستی عاقلی دختر دونم می.  بگردم سرت دور» 
 . گذاری نمی البرز دست کف رو من حرفهای ِهلک

 » 

 :  داد ادامه کشیده لحنی با و گذاشت قلبش روی را دستش

  

 و گی نمی چیزی هم بنفشه و خان محمود و فروغ آبجی به» 
 که دونی می  خوب خودت. کنی نمی خبر با هم رو یال عمه
  خودت برای گذشته اون از.  میاد پیش دلخوری و کینه
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 را گلی فلور خاله که بیفته چو فامیل توی که نداره خوبیت
 . «بشه عروسش خواد نمی و زده پس

 که ماشینی همانند که قلبی ضربان با ومبهوت مات گلی
 باشد افتاده زدن ریپ هوب خورده مشکل به احتراقش سیستم
 همسایه خروس صدای به و بود ایستاده پنجره کنار جا همان
 صدای به.  داد  می گوش کرد می قو قو قوقولی وقت بی که
  زنگ

 باشد البرز که زد می بودوحدس تر سو آن کمی که بایلش مو
 . شدند قطع پاسخ بی بعد اندکی که پی در پی های زنگ. 

  

 با و برداشت بود ساکت حاال که بایلمو از چشم فلورخانوم
 : پرسید تاکیدی لحن

  «؟.دیگه باشه راحت خیالم» 

 کند سکوت و نشود باز دهانش تا گرفت ممد مقدسات تمام از
 او بی و خورده گره البرز پود تارو تمام به جانش نگوید تا. 

 دم و داد فرو ای خسته دم. کند نمی زندگی ولی ماند می زنده
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 اکتفا سری تکان به وفقط آمد بیرون های ریه زا تری خسته
 . کرد

  را چادرش پر گلی، موبایل زنگ مجدد صدای با خانوم فلور
 می بیرون در از که درحالی و نشاند سرش روی را آن و گرفت
 :  گفت ، رفت

 جواب رو موبایلت. میرم دارم من. بشی خوشبخت الهی» 
 دوبار که داره بیواج کار و باشه خطه پشت مامانت شاید. بده

 . «زده زنگ هم سر پشت

  

 می که گامهایی با همیشه از تر درمانده گلی و رفت فلور خاله
 شده حک اسم به که آن بی و رفت موبایلش سمت به لرزید
 : گفت خفه صدای با کرد وصل را تماس کند نگاه صفحه روی

 ..  «بله» 

 .«  کرد فوت ، سرم تاج مادرم،. شد برسرم خاک خانوم گلی» 

 با و شد شکسته داوود آقا ی گرفته صدای در مانده جا بغض
 : نداشت آن کردن جمع در توانی که ای گریه
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.  تنهام دست و ندارم درمونی و درست روز و حال من» 
 به.  کرده تایید سکته اثر بر هم رو مرگ و اومده آمبوالنس

 . «کرد فوت الی عمه بده خبر همه

  

 اسبی همان همانند درست. خورد هم را صخال تیر آخرین گلی
 او قلب به درد از رهایی برای و باشد کرده گیر باتالق در که

 . کنند می شکلیک

 ********** 

  

 بی. رفت ناباور سکوتی در زمستانی سرد روز یک در الی عمه
 در اش ومهربانی بزرگواری بلند قامت به ای حفره و آرام صدا

 . ذاشتگ جا به  فامیل و خانواده

 یک او از و کرد می حس بسیار را آن گلی که ای حفره
 .  ساخت لبخند و اشک بدون و صامت و متحرک مجسمه

 حرک یک در الی عمه مرگ خبر شنیدن از بعد ساعت چند گلی
 و بیخ از را موبایلش و گذاشت پاسخ بی را البرز تلفن انتحاری

 کیمش روسری تنها و پوشید سیاه لباس. کرد  خاموش بن
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 و انداخت سرش روی بود شده کهنه هم قدری که را اش ساده
 عمه مهمانان آخرین برای و کرد کار الی عمه عروس همپای

 به کردو جمع را مچاله های کاغذ دستمال و ریخت چای الی
 نشست خانه اشپز ی گوشه و کرد گوش ها گریه ها و شیون

 ... حلقه خلقه را ها پیاز و کرد پاک برنج و

 تا کرد می کار وار مسلسل شب دوازده تا صبح شش زا گلی
 در که برود یادش. ببرد یاد از را عزیزانش دادن دست از غم

 و جالل چه با تفرشی مهندس و سحر الی عمه تدفین مراسم
 افتابی عینک ان با سحر و آمدند شان راننده همراه جبروتی
 کرد می نوازش را بلوندش موهای که ابریشمی شال و ای گربه
 او از صمیمی و گرم چقدر فلور خاله و ایستاد البرز کنار

 . کرد استقبال

  

 کنار خاطرات هجوم در قدیمی عکس قاب یک مثل گلی
 را کوتاه و دراز های استکان و نشست ای عمه ی کهنه سماور

 تا گذاشت می قندان کنارش و کرد می پر معطر های چای با
 جزامی همانند فلور الهخ معنی پر نگاههای زیر کند فراموش

 دلش.  کرد می فرار البرز حرف پر اما خیس چشمان از از ها
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 در الی عمه های خنده که گشت برمی روزهایی به خواست می
 درختی ی کوچه قد به دنیایش تمام و. شد می پر خانه این
 گذشته به مبهم ی اینده ترس از خواست می دلش.  شد می
 . ببرد پناه

 با «کجاست؟ حواست!  شنوی نمی رو صدام گلی گلی» 
 به سرش و شد جدا هایش خواسته تمام از بنفشه صدای
 در ی آستانه در قلنبه و گرد شکمی با که چرخید او سمت

 . بود ایستاده آشپزخانه

  

 کیسه یه. شده خالی مردونه قسمت قندون میگه سیامک» 
 تا چند یه. خدابیامرز اون ی گلخونه گذاشته و خریده قند

 تونم نمی منم ولی شدی خسته میدونم. بیار کاغذی دستمال
  «باال برم ها پله از شکم این با

 ********** 

  

 به سرش آمدو بیرون افکارش عنکبوتی تار از بنفشه صدای با
 فرط از که چشمانی قلنبه گردو شکم با که چرخید او سمت
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 آشپزخانه در ی آستانه در بود شده دار تب و سرخ گریه
 . بود ستادهای

 را آن قدری و گذاشت اش خسته کتف روی بر را دستش
  عمه عروس.  جنباند سری کالمی حرف بی و فشرد

  

 با و کرد پاک را اش پیشانی عرق اش مشکی روسری پر با الی
 دار خش قدری را صدایش که گلویش در نشکسته بغض یک
 : گفت ، بود کرده

 .« کمکت میام یگهد ی دقیقه چند منم برو تو ، جون گلی»

 تا کرد چای از پر را ها استکان آخرین و جنباند سری بازهم
 شیون که عزاداران گریه برای باشد تفریحی زنگ چای سینی
 .  برگشت بنفشه به رو سرش و شد نمی قطع ای لحظه آنها

 . «ببره رو چای سینی این بیاد کن صدا را سیامک» 

 گلخانه سمت به نبود پاهایش در رمقی که حالی در سپس
 . افتاد راه به الی عمه

 *** 
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 گلخانه در نامرئی موجود یک مثل زمستان ظهر از بعد آفتاب
 . شد نمی دیده آن از اثری اما و شد می حس

 . گذاشت نمی باقی اجسام از ای سایه حتی که رنگی کم نور

 مهربان دستان عزای در غریبی طرز به الی عمه های گلدان
 برگهایی با شمعدانی های گلدان. بودند هنشست صاحبشان

 گلهای روز و حال و بودند کرده کج خاک روی بر سر پژمرده
 . نداشت تعریفی چندان هم دیگر

 از پر و چرخاند ای شیشه خانه گل در وار دایره را نگاهش
 گوشه هر که ای کهنه خاطرات. شد قدیمی خاطرات هجوم
 حسرت از پر و یقعم.  کشید آهی. داشت حضور الی عمه اش
 در که کارتنی.  رفت قند کارت سراغ به کنان لخ لخ گاه آن. 

 هایش کناره از و بود شده ایجاد عمیقی ترک هایش دیواره
ره قند خاکه  .  کرد می ش 
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 قیژی قیژ صدای با گلخانه آهنی در که بردارد را آن تا شد خم
 مکک برای الی عمه عروس که کند تصور تا شد سبب دار زنگ
 . است آمده

 گره برگردد که آن بی داد قورت را اش خسته های نفس
 : گفت و کرد محکم چانه زیر را اش روسری

 .  «نکردم پیدا رو ها کاغذی دستمال ، جون فهیمه» 

 زمان و بچرخاند سر حواس بی تا شد سبب ممتد سکوت
 . دید در ی آستانه در را البرز وقتی ایستاد برایش

 فرو هم در که برنده و تیز خنجری همچون اییابروه با هم آن
 آهنی در نرمی به البرز.  طلبیدند می حریف و بودند رفته
 روبروی دقیقا و آمد تر پیش چندقدمی و بست سرش پشت
 . ایستاد گلی

  «؟!کنی می فرار من از چرا» 

  

 . کرد سقوط پایین به هوری بلندی از افتادن مثل دلش
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 جمله این با البرز.  بود همراه بشقل های تپش با که سقوطی
 گلی شد نمی قانع اگر و بود آورده در نیام از شمشیر کوتاه ی
 . کرد می ریز ریز قطعا را

 آستین حتی و بود مانده ثابت باطری بی ساعت مثل ذهنش
 تیز تندو و درشت ریزو جوابی حاضر از پر همیشه که هایش

 .  بود خالی خالی بود

 نگاهش و رفت پس قدمی و کشید شا روسری پر به دستی
 آبی بی فرط از که داد شمعدانی گل به و دزدید هم را

 چشمانش پنجره وگرنه کرد می بایدفرار. بود شده چروکیده
 سرو افکارش به تا داشت زمان به نیاز. کرد می رسوایش
 گفتن از بعدا که بزند حرفی خواست نمی دلش. دهد سامانی

 به کالمی و حرف بدون آنی میمتص یک با.  شود پشیمان آن
  قند کارتن سمت

  

 وزن کیلویی شش ، پنج که را کارتن و شد خم سپس رفت
 و برداشت را ببود سنگین و بزرگ قدری آغوشش برای و داشت

 : گفت ، رفت می گلخانه در سمت به که حالی در
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 .« تنهاست دست عمه عروس برم باید من» 

 و کرد سد را راهش برزال برسد در به که آن از پیش اما
 را قند کارتن غیض با بود شده خیره چشمانش به که همانطور

 گلی قدمی یک در گاه آن و گذاشت زمین بر و گرفت او از
 بند هم را گلی های نفس ، خروج راه بر عالوه حاال.  ایستاد
 در گلی که جادویی بود زد زل او به خیره البرز.  بود آورده
 به گلی. دانست می خوب را این  والبرز ودب دفاع بی آن مقابل
 اش مشکی روسری پر و انداخت زیر به را هایش پلک سختی

 . داد تاب قرارش بی انگشتان میان را

  

 .«  برم بگذار خاله پسر» 

 .  برد تر باال پرده چند را صدایش البرز

 داره الی عمه ؟مرگ شده چی ببینم بزن حرف... مذهب ال  ِد» 
 .  روش نپاش نمک دیگه تو نهک می داغونم

 پسر جاش به و گرفتی من از رو دلم عزیز لقب که شده چی
 نمی رو هام تلفن ها پیام  جواب دیگه چرا ؟ نشوندی خاله
 پیام اگه که ؟!کردی خاموش بن و بیخ از رو تلفنت و دیدی
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 رو خودم ازهمه تر دیر چرا شدی می متوجه بودی دیدی رو ها
 الی عمه فوت خبر وقتی که فهمیدی یم .  رسوندم مراسم به
 پیاده عابر یه با که بودم حواس بی قدر این شنیدم رو

 همین برای و گذشت خیر به که کرد رحم خدا و کردم تصادف
 تو حاال.  کردم می قطع رو تو پیش روز دو های تلفن که بود

  «؟!کنی می فرار من از چرا بده  رو من جواب

  

 او و شد می نثارش که یعشق حرمت به. کشید خجالت
 به هایش کردن دل دل میان. بزند پس را آن تا بود مجبور
 ندهد چوغولی بوی که ای جمله. گشت ها جمله بهترین دنبال

 . نکند حقیر پسر درچشم را مادر یک و

 داد باال چانه کند باز را آن قفل توانست نمی که زبانی از کالفه
 به ِتپ تپِ  و گذاشت اش حنجره روی بر را انگشتانش سر و

 . زد کوتاه ضربه چند آن

 دیگه تو خدا تورو کنه می ام خفه داره الی عمه مرگ البرز» 
 .«  نکن جینم سین
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 را گلی چشمان قراری بی و نداشت آمدن کوتاه  خیال البرز
 او سمت به و ایستاد گلی نفسی یک در.  شناخت می خوب
 : گفت گونه نجوا و کرد سرخم

  

 . کنه می خفه داره هم رو من الی عمه مرگ .دلم عزیز» 

 .« کنه نمی توجیه رو تو فرارت این ولی

 ی پارچه یک روی بر بر که انگار  بود نوازش از پر البرز صدای
 گلی. دلنشین و لطیف همانقدر. کشد می دست مخملی
 به دست کف با دلش به نهیبی با نوازش این ـت*مـسـ
 که انگشتش پنج رد و زد یم  محکمی ی ضربه البرز ی ـینه*سـ
 جا به البرز مشکی پیراهن روی بر بود آمیخته در قند خاکه با

 کرده شان شفاف اشک پرده یک که چشمانی با سپس.  ماند
 : گفت ، بود

 نفس که قدر اون ؟! شی می نزدیک من به قدر این چرا» 
 دلم روی پا نتونم و بشم اراده بی کنه می وادارم هات

 .  «بگذارم
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 مه ی جاده یک در که کسی مثل درس.  گنگ و بود گیج برزال
 . باشد کرده برخورد بتنی دیوار یک به آلود

  

 گلی چرا که این. گشت می جواب دنبال به درنگ بی ذهنش
 بین را انگشتانش کالفه ؟!بگذارد دلش روی پا خواهد می

 .  داد هل عقب به را آن و برد فرو موهایش

 یا فلورجون مثال.  خبرم بی نم که و زده حرفی کسی» 
  «؟...آیدا

 را البرز لرزید می چشمانش در که اشکی پرده پس از گلی
 با و شود باز نگاهش راه تا فشرد برهم پلک. دید می رقصان
 : گفت خفه صدایی

 عشق اسم به حسی یک تو و من بین که درسته البرز» 
  گهدی راه نصف و راهه نصف این زندگی شروع برای ولی هست
 سرو او با سحر کنار من کن قبول. هستن  هامون خانواده
 . ندارم شانسی اجتماعی موقعیت و شکل

 تحقیر فامیل توی و بزنه پس رو من فلور خاله که نکن کاری
  و پول که میدونی خوب هم خودت. بشم
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 که چیزی.  مهمه ات خانواده برای چقدر اجتماعی موقعیت
 .  «بدیم تو هب تونیم نمی ام  خانواده و من

 در درست ایستاد گلی روبروی کرد پر را فاصله گام دو البرز
 بود مشکی های پیراهن فقط آنها بین مرز و اش نفسی یک
 :  گفت شمرده داشتندو تن بر که

 عشق که مطمئنم رو این ولی گفته؟ چی کی نمیدونم» 
 وگرنه بجنگی براش و بپوشی رزم لباس تا داره نیاز واقعی
 به و ایستادم جوره همه تو پای من.  نیست قعش اسمش
 قرار اگه که ندارم کاری هم آشنا و غریبه غاز یه من صد حرف
 رو زندگیم که مردم حرف این بکشم پس پا حرفی هر با باشه
 همین هم تو  اگه حاال.  من ی اراده و خواست نه چرخونه می
 و بیرون برو در این از اآلن همین وگرنه بمون عاشقی قدر

 . «نیار هم رو من اسم دیگه

  

. بارید می وقفه وبی شد نمی خالی اشک از چشمانش گلی
 پیراهن به را اش پیشانی.  نبود بلد را البرز نداشتن دوست
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 و شد باز براش البرز ـوش*آغـ بعد ای ثانیه و داد تکه البرز
 . حلقه البرز کمر دور به گلی دستان

 ی تیغه روی بر وار شنوزا عمودی حالت به را دستش البرز
 گره و بود او های شانه بر سرش گلی و داد می سر گلی کمر
 در ها ساعت توانست می و کرد می باز را هایش بغض گره به

 کوتاه ضربه چند با گلخانه در اگر بماند باقی ـوش*آغـ همان
 آنی به البرز. شد نمی باز داشت را َدنگ َدنگ چون صدایی که
  خودش  از را گلی

  از را سرش سیامک.  گرفت فاصله او از قدمی و کرد اجد

 : گفت دو آن به رو و کشاند داخل به در الی

   «شد؟ تموم هاتون حرف ها بچه» 

 : داد ادامه و زد ریزی چشمک و شد البرز به رو سپس

  

 یکی و الی عمه عروس.  کشیدم کشیک بس از شدم هالک» 
 میان دارن و تنهس پله راه توی فامیل های زن از تا دو
 ... «باال

  قند کارتن سمت به پاچه دست سپس زد لبخند البرز
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 : گفت و کرد بلند را آن و رفت

 .« اومدیم هم ما برو.  داداش گرم َدمت» 

 حضور از شرمنده و کرد پاک را اشکهایش دست پر با گلی
 پشت بود دخیل آن چیدن در شک بی که ای نقشه و سیامک

 گلخانه. بست سرش پشت را گلخانه در و تاداف راه به البرز سر
 . بود گرفته خود به را دو آن عشق بوی حاال که ای

 ********** 

  

  

  فرمانیه خیابان گلی

 وراجی و آیدا ی حوصله حاال کردن عزاداری هفته یک از بعد
 و نداشت هم را خودش ی حوصله حتی. نداشت را هایش
 همراه به قوی مسکن قرص یک خواست می را اتاقش دلش
 اما. بخوابد قدری هیاهویی هر از دور به تا آرامبخش یک

 :  گفت آیدا وقتی

 این ترس از.« بدهم نشانت را فرمانیه آپارتمان برویم بیا» 
 با شود سنجاق اش ـینه*سـ به بخیل و حسود لقب مبادا که
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 از رمق و داد می جوالن کمرش و دل در که  موذی درد وجود
 او همراه و نچرخید گفتن نه دهانش در ، ودب بـرده پاهایش

 .  شد راهی

  

 آن از تاب و آب با فلور خاله و آیدا که فرمانیه آپارتمان
  ی طبقه در. بود دنج و زیبا الحق بودند گفته بسیار

  و کالسیک سبک به ای آشپزخانه با ساز نو برج یک آخر

 سترا و شد می باز شهر به رو که ولباز دست هایی پنجره
 . کرد می دلبری بزرگش

 بزرگ سالن در هایش کفش تق تق صدای که حالی در گلی
 و کرد می برخورد دیوار و در به و پیچید می خالی آپارتمان

 این به و رفت سالن پنجره کنار به بود آهنگ خوش  انعکاسش
 پنجره این پشت از تهران شهر شمال زمستانهای که کرد فکر

 !  است دیدنی چقدر

 برای و آورد بیرون رنگش مشکی پالتو جیب از را شموبایل
 : زد پیامک البرز
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. بده نشونم رو فرمانیه آپارتمان اومدم آیدا با من. دلم عزیز» 
 . «زنم می زنگ بهت خونه رسیدیم وقتی

  

  ای ثانیه از تر زود.  رسید راه گرد از زود هم البرز جواب

 . شود تبدیل دقیقه به که

 . بفرست لوکیشن برام دادی خبر که مرسی. دلم جان» 

 » 

 از پر بود مردانه توجه پر که البرز ی ساده ی جمله این با گلی
 . نشست لبش روی بر نرم لبخندی. شد نوازش

 به سرش و گذاشت اش پالتو جیب داخل را موبایل سپس
 : گفت صادقانه و آیدا سمت

 . قشنگیه و شیک ی خونه خیلی.  باشه مبارکتون» 

  داشته خوبی های همسایه که انشالل . دنج و خلوت

 ی خونه ها پرده قرار گفت می فروغ مامان دیشب. باشید
 .« بدوزه رو تون جدید
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 حمل را اش خانه همیشه که حلزونی مثل آیدا شیفتگی خود
  با لبش ی گوشه. شد نمی جدا دمی او از کند می

  

 هیچ که طرحی و شد کج سمت یک به تمسخرآمیز حالتی
 فر دقت با که را هایش چتری.  نداشت لبخند به اهتیشب

 زمین بخواهد گویی غرور از پر باگامهایی و زد پس را بود کرده
 جا همان و رفت آشپزخانه جزیره پشت به آورد در لرزه به را

 .  چرخاند وار دایره را نگاهش و ایستاد

 .  نشده ساکن کسی هنوز و نوسازه برج.  ممنونم» 

 با سپس.« میره سرت از هوش ببینی رو خرشاست و جکوزی
 : داد ادامه و انداخت باال ای شانه تفاوتی بی

 پیش شرایط با ولی. دارم دوست خیلی رو خونه این منم» 
 .« داریم نگهش بتونیم کنم نمی تصور اومده

 آیدا که چرا؟:بپرسد تا شد پر دهانش جا همه از خبر بی گلی
  هیچ که را اش پهن ابروهای و کرد گیرش غافل
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 ، مقدمه بی و کشید درهم را نداشت ریزش چشمان با تناسبی
 : گفت

 که جایی تا ؟!شد تو عاشق کی البرز بگو، رو راستش گلی» 
 دوستش توهم. بودید پنیر و کارد باهم البرز تو میاد یادم
   «؟!داری

 بترسد که گویی و آورد تر پایین پرده چند را صدایش آیدا
 اضافه شده ریز چشمانی با و بشنود را ایشصد سومی شخص

 . کرد

 رد قرمز خط از و افتاده اتفاقی یه تون بین نکنه میگم» 
 پای مجبوره سحر مثل دختری وجود با البرز حاال و شدید

  «؟... ! بمونه خبطش

 آدم قلب توانست می و بود برنده و تیز خنجر مثل آیدا زبان
 رگهایش توی درد. کند ـاوز*تجـ روحشان به و کند سوراخ را ها

  بی که کسی مثل درست. آمد کش

  

 با. بزند پلک که آن بی. بماند اتاق در الی انگشتش حواس
 : گفت است، خطی خط داشت یقین که صدایی
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 ... «شو خفه لطفا» 

 :  داد تاب هوا در را دستایش عصبی آیدا

 رو یهویی سوزان عشق این و کنیم شک بده حق ما به خب»
 می سپر ای ـینه*سـ چه برات البرز ببینی نیستی! نکنیم باور
 و شده سرشاخ بابام و فلورجون با تو خاطر به چطوری و کنه

 البرز! الکچری خونه این حتی. بزنه چی همه به پا پشت حاضره
 آقا به حرفی فعال بیامرز خدا اون حرمت به گفت می دیشب
 می الی عمه چهلم از بعد ولی زنه نمی فروغ خاله و محمود
 . « خواستگاریت بیاد خواد

  

  در و داد فرو زحمت به را دهانش آب مانده ته گلی

 به بلند گامهایی با بود کرده رسوخ تارگهایش درد که حالی
 .  رفت آپارتمان خروجی در سمت

 .  رو داداشت نه و شناسی می رو من نه تو خاله، دختر» 

 باشه دهنت توی متحرک گوشت تکه یه اون به حواست لطفا
 راحتی به و کنه زخمی رو دلی ریزی خون بدون تونه می که
 این با نبود الزم  مزخرفات این گفتن برای.بشکونه خوردن آب
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 تونستی می هم خونه توی.بکشونی جا این تا رو من حالم
 رو چشمم که نیستم تو مثل من.کنی بارم رو ها توهین این

 .« دارم زیاد گفتن برای فحر  وگرنه کنم، باز رو دهنم و ببندم

 گلی بازوی و آمد بیرون جزیره پشت از دویدن حالت به آیدا
 . کرد ایستادن به وادار را او و گرفت را

  

. زدم چرتی حرف ببخشید، ؟!کنی می َرم چرا.  بابا خب خیلی» 
 .« نشده تموم حرفهام هنوز. دارم کارت کن صبر

 ********** 

  

 اش چهره میمیک حتی و بود شده گبزر  آیدا با. ایستاد گلی
 جز ِجز این پشت و َپس دانست می و شناخت می هم را

 . نیست خوشایند برایش که شده مخفی چیزی ها کردن

 تهدید لحنی با و رفت نشانه او سمت به را اش اشاره انگشت
 : گفت وار
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 یه اگه. قسم الی عمه روح به.  فروغ مامان جان به آیدا» 
 آیدا.« خونه گردم برمی اآلن همین بگی گهدی چرت ی جمله

 : گفت ، زده شتاب تند و داد باال چانه فاتحانه

 هم چونش چندو به.  جونتون نوش شدید همدیگه عاشق» 
 هم رو راهها و کنم می کمک البرز و تو به من. ندارم کاری
.  زنم می هم رو خونه این قید باشه الزم اگه حتی. هموار
 تونم می و بلدم رو فلورجون زبون نم که دونی می خودت
 حرفی جون فلور حرف روی نداره جرات هم بابام. کنم راضیش

 کمک من به عوض در هم تو کنم می کمک شما به من. بزنه
 این رو من ی دنده یه و غد داداش تونستی که حاال. کن

 .«  خریداره هم رو حرفهات البد! بکنی خودت ی شیفته جوری

 اسیر سربزنگاه ماه هر را کمرش و دل که یدرد از کالفه گلی
 .  جنباند اطراف به سری درگم سر ، کرد می

  

  بزن اول رو آخرت وحرف نچرخون سرت دور رو لقمه» 

  «میاد؟ بر من دست از کمکی چه. 
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 ی قابلمه که کسی مثل درست.  پاچه دست و شد هول آیدا
 نزمی به برای و باشد برداشته دستگیره بدون را داغی

 . دارد عجله گذاشتنش

. برسم نادر به تا کن کمکم شناسی می رو عشق اگه گلی،» 
 رقم هیچ البرز دونم می و داریم دوست رو همدیگر نادر و من

 .« کنی عوض رو نظرش تو که این مگر نیست بیا کوتاه

 ای الکتریسته جریان از که که ای پروانه مثل. شد خشک
 اشتیاق کرد نمی حرکت که هایی مردمک وبا باشد کرده عبور

 . دید می را آیدا پوست زیر هیجان و

 به آسمان کردن بخیه از تر محال. بود محال اش خواسته
 : ناباورپرسید ، گرفت فاصله او از قدری. زمین

  

  «؟!...بینی می رو نادر هنوز تو مگه» 

 که انگار. خیال بی و تفاوت بی. انداخت باال ای شانه آیدا
 ! باشد کرده سوال او از هوا و آب یتوضع  درمورد
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 آیدا.« رفتیم رستوران و شاپ کافی باهم دفعه یا دو فقط» 
 را او دستهای و آمد گلی سمت به هیجان با و گفت را این

 . گرفت

  موضوع این کجای. داریم دوست رو همدیگه ما خدا به گلی» 
 نمی درک نادر از رو البرز نفرت دلیل من ؟!سخته فهمیدنش

 .« مکن

 نای و بود نشسته زبانش روی بر سیمان سنگینی به سکوت
 . فشرد را گلی دستان آیدا. نداشت را آن دادن تکان

 برای آینده ی هفته قرار نادر. کن کمکم فروغ خاله جان گلی» 
  می البرز واکنش از من و بیاد خواستگاری

  

 . گرفتم قرار جایی بد گلی. کنه مخالفت نگرانم. . ترسم

 هم رو نادر از گذشتن توان و بکنم دل داداشم از تونم نمی
 .  «بیاد کوتاه کن صحبت البرز با خدا رو تو. ندارم

 آیدا دستان میان از را دستش عصبی و تند حرکت یک با
 نمی و کند معامله تا بود آمده که ناشی تاجر. آورد بیرون
 می آتش و آب به آوردنش دست به برای که متاعی دانست
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 جانش به ِکرم بن و بیخ از و دارد زیبا و شیک دکوری قطف زد
 باور را دو آن آتشین عشق محال فرض بر.  است کرده رسوخ
 ی شکنجه این به تا کند وادار را البرز بود محال کرد، می هم
 گره ابروهایی با و برداشت او از را نگاهش. دهد در تن دائم
 . برد فرو پالتو جیب در را دستانش شده

 . «برگردم باید و نیست خوب حالم اصال من» 

  

 آن از پیش اما رفت خروجی در سمت به و گفت را این گلی
 موبایلش ی صفحه به نگاهی نیم آیدا برسد در به دستش که

 کرد سد را راهش و رفت طرفش به دو حالت به سپس انداخت
 را دستش دو هر کف و برد باال تسلیم حالت به را دستانش و
 . گرفت او سمت به

 اصال. کردم غلط. دلخوری دستم از دونم می. باشه باشه» 
 چی ببین کن صبر فروغ خاله جون. خوردم اضافی... گ

 .« میگم

 های التماس تاب.  قبل از تر درمانده بار این. ایستاد بازهم
 .  نداشت داد، می نشان  اوج در را خود همیشه که را آیدا
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 .« زنیم می حرف راه تو بریم بیا ، جان آیدا» 

 : ،گفت دستپاچه و هول و بود زده شتاب آیدا

  

 .  کنه می درد دلت دونم می.  باشه ، باشه. جونم گلی» 

. جا این میاد داره نادر.  میگم چی ببین کن گوشش ولی
 توی هم اآلن. نبستم رو ساختمون درورودی اومدیم وقتی

. نبر رو آبروم من جون. رسه می دیگه دقیقه چند و آسانسوره
 قانع رو تو تونه می میگه.  بزنه حرف باهات خواد می نادر
 .  «کنی راضی رو البرز که کنه

 را سنگینش زبان.شد جاری رگهایش میان سیالی مثل هراس
 که «؟!کردی کار چی تو آیدا: »بپرسد تا آورد در حرکت به

 زبانش سر جمله و نداد او به مجالی آپارتمان در زنگ صدای
  .شد خشک

 ********** 
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  در جوهری شدن حل مثل. ریخت فرو دلش ته چیزی

 . شد حل ترس در جراتش تمام آب،

 که ای مجسمه مثل و آمد کش زبانش زیر تا قلبش تاپ تاپ
 به و رفت پس گام چند ، باشند گذشته ریل روی بر را پاهایش

 ، داشت بر سر از شال زنان لبخند و سرخوش که شد خیره آیدا
 موهای به هم تابی و کرد سوار اش شانه روی بر ار  آن

 در دخترانه ای کرشمه و ـوه*عشـ با ،سپس داد مواجش
 خصوصی نادر با گفتگویش که این برای و کرد باز را آپارتمان

 چوب چهار در و گرفت دست یک با را ورودی در ی لنگه ، باشد
 : گفت وار پچ پچ و نرم و ایستاد آن

  «کردی؟ پیدا راحت رو جا این . اومدی خوش. عزیزم سالم» 

  

 و جذاب چشمان روی بر که را حالتش خوش ابروی تا یک نادر
. داد تکان مثبت عالمت به سری برد باال را بود سوار گیرایش
  اب حاوی که را نایلونی کیسه سپس

 بود مصرف بار یک لیوان چند و شکالت و کیک و پاکتی میوه
 : گفت ، ردآو باال ایدا چشمان پیش را
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 کسر و کم چیزی ببین. اوامرتون هم این. عشقم سالم» 
 تونم نمی و شه نمی.  منه ی خونه پارتی بعد ی دفعه. نباشه
 .« نداریم هم

 و دل ته از. خندید باشد، سوارشده ابر روی بر گویی که ایدا
 . درخشید اش گونه مروارید و ردیف های دندان

 پس از که درحالی و اشتبرد ایدا های مردمک از چشم نادر
 شده خم سری با کرد می نگاه خانه سالن داخل به او ی شانه
 : کرد نجوا او گوش کنار

  

 داخل نیست قرار و بود خوراکی خرید فقط ماموریتم عشقم،» 
 که آیدا!« چسبیدی در به چنگولی چهار طوری این که بیام
 احساسش پوست زیر کرده رسوخ  خوشی کردن جمع در توانی

 . خندید بازهم نداشت را

  و کرد رها را در ی لنگه سپس. قهقهه از پر و بلند بار این

 تا کند پیدا مجالی آیدا که آن از پیش و شد داخل نادر
 که متوسط قامتی با مردی ببندد، سرش پشت را درآپارتمان
 از اش تراشیده وعضالت داشت ای پله پله مجعد موهایی
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 ای گربه مثل ، بود هویدا هم رنگش خاکستری پلیور پشت
 الی را پایش یک ، باشد شکار کمین در دیوار پشت و پس که
 حجم با داد هول را آن محکم دست کف با و گذاشت در

 به زبان آیدا که آن از پیش شدو داخل ، نکردی باور برودتی
 به محکمی سیلی دهد نشان المعلی عکس یا کند باز اعتراض
  ضربه.  زد او گوش

  

 بدهدو دست از را تعادلش آیدا تا شد سبب که کمیمح ی
 دستش از ها خوراکی ی کیسه و برود عقب به خوران تلو

 . بیفتد

 ********** 

  

 پیکرش تمام زد می پلک اگر که چنان آن. شد خشک گلی
 . شکست می درهم

 .  شود باز دهانش تا گرفت کمک عالم مقدسات تمام از

 هم شدن جدا خیال و دبو چسبیده لبهایش به سکوت اما
 ! نداشت
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 آیدا به بودند شده درشت ناباوری فرط از که هایی مردمک با
  و نداشت تعریفی چندان هم او روز حال.  کرد نگاه

  

 می که را آنچه تمام کند هضم تا بود زده زل نادر به زده بهت
 بسته و باز دهانش فقط آب از افتاده بیرون ماهی مثل و دید
 .  رسید نمی گوش به آن از اییآو اما شد می

 قدمی یک در و رفت او سمت به فاتح سرداری همچون نادر
 را آیدا صورت سیاهش های مردمک با درحالی و ایستاد اش
 یک با را آیدا های آرزو دیوار ناجوانمردانه ، کرد می وجب
ک وزن هم جمله  . کرد آوار سرش بر ریشخند یک با همراه ، پت 

 که احمقی خیلی!  زنه بهم حال جوری بد تنفس به اعتماد» 
 ات خاله دختر! شدم تو خروسی های چشم عاشق کردی فکر
 ....«  تره عاقل تو از

  

 چکمه پاشنه روی بر نمایشی حرکت یک با و گفت را این نادر
 اضافه تر نرم لحنی با و شد گلی به رو و چرخید براقش های
 : کرد
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 ... «تره خواستنی البته و» 

 حوصله پر گامهایی با مته همچون خیره نگاه همان با سپس
 لبخندی با و رفت او سمت به بود آن پشت و پس لذتی که

 : گفت لبش کنج نشدنی مهار

 این با هم من تا دریاب رو خروسی چشم اون تو ، جالل» 
 .« کنم حساب تصویه دلخواه  خواستنی

 آن به و چسبید دیوار به عاقبت و رفت پس قدم چند گلی
  از ناتوان ترس شدت از که را  تاپاهایی زد تکه

 .  دارد نگه استوار را بودند ایستادن

  

 و ایستاد گلی روبروی درست و کرد پر را فاصله قدم چند نادر
 با و داد سر گونه روی بر را دستش پشت آور چندش لحنی با

 : گفت ، وافر حظی

 و اسباب زدی پیش ی دفعه بجنگی؟ خوای نمی ترسیدی؟» 
 .« خوبه حالش نباش نگران ولی.  کردی ناکار رو ما ی اثاثیه

 کرده فلج را ذهنش که شود ترسی منکر توانست نمی خب
 اشک با مبارزه مشغول قدری به که بود این حقیقت و. بود
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 خود در جنگیدن برای توانی که بود آمدنش بیرون درحال های
 . دید نمی

 انگشت و کرد تر ستاخگ را نادر گلی چشمان در خوابیده ترس
 نگاهش که درحالی و گرفت نشانه جالل سمت به را اش اشاره
 : گفت بود، گلی به

  

 و جالل همیشه البرز ، یادمه خوب ؟! یادته رو جالل راستی» 
 .« زد می صدا منتر و عنتر رو جمال

 اش شقیقه روی بر تفکر عالمت به را اش اشاره انگشت نادر
 .  گذاشت

 گردو باغ یه نکنم اشتباه اگه. بودند هم رتخواه عروسی» 
  «میاد؟ یادت چیزی تو. بود عروسی مجلس اطراف همون هم

 و خوانده حوادث و اخبار در فقط آور رعب های صحنه این از
 هم کردن فلج توان ترس این که کرد نمی تصور و بود شنیده
 ته از که صدایی با و کرد جمع را جراتش تمام. باشد داشته
 : پرسید را سوال ترین معنا بی آمد می بیرون چاه

   «؟...خوای می چی ما از» 
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 نقش جذابش صورت روی بر نقش خوش چال دو و خندید نادر
 تا را لبهایش و کرد خم سر گلی سمت به سپس.  بست

 نفس هرم که نزدیک قدر آن.  آورد پیش گلی ی گونه نزدیکی
 . کرد می احساس صورتش پوست روی بر هایش

 تویه از ولی. هیچی زن بهم حال خروسی چشم اون از» 
 . گرفتم البرز از  که هایی یادگاری همون از.  خوام می یادگاری

  «موافقی؟.. چیه نظرت

 ********** 

  

  

 ترجمه را بود آن پشت و پس منظوری که های حرف ته ته تا
 تا شد سبب و شد تزریق رگهایش به آور دلهر ترسی و کرد

 . بکشد پس دریق را سرش

 وزغ یک بوسیدن مثل درست. داشت ای کننده مشمئز حس
 . دهد می گندیده مرداب بوی که لزج و خیس
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 اما کند پرت نادر صورت به را آن تا کرد جمع را دهان آب تمام
 جدی چندان را او مهارش برای که را جالل و نداد مجالی آیدا

 به و دوید درنا سمت به زخمی ببری مثل و زد پس بود نگرفته
 به قدم یک نادر شد سبب و زد محکمی ی ضربه او ی شانه
 و منقطع را هایش جمله اشک بارش که درحالی و برود جلو

 : گفت  بود، کرده بریده بریده

 .«  شدم عاشقت من. کثافت شرف بی» 

  

 غنیمت را  او پرت حواس گلی و چرخید آیدا سمت به نادر
 سمت به باشد افاده جانش به طوفان که بادی مثل و شمرد

 را در و دوید بود، او به در ترین نزدیک که بهداشتی سرویس
 . کرد قفل سرش پشت

 *** 

 زدن نفس نفس صدای همراه و دید نمی چیز هیچ تاریکی جز
 مهار خشمی با که شنید می را در ی دستگیره صدای هایش
  شد می پایین و باال مدام نشدنی
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 تا زد پلک بار چند و داد تقور  را اش ملتهب های نفس
 می که دستانی با سپس. کند عادت تاریکی به هایش مردمک
 پالتو جیب از نداشت انگشتانش روی کنترلی هیچ و لرزید
 اما گرفت را البرز شماره و آورد بیرون را همراهش تلفن اش

  به و نکرد پیدا صحبت برای فرصتی

  

 را در قفل کممح لگدی با نادر پی در پی زنگ چند کوتاهی
 بالفاصله و برود در پشت به گلی تا شد سبب و شکست
 . دهد جا اش پالتو جیب داخل به را موبایلش

 وبا ایستاد بود شده پهن داخل به که نوری ی آستانه در نادر
 ، بود آویخته به ـوس*هـ قندیل به اما آرام بازهم که صدایی
 : گفت

. تره بخش ـذت*لـ هم تصاحبش ، باشه یاغی وقتی شکار» 
 .«  بیرون بیا در پشت از خانوم گلی

 آن در هم آبی قطره و بود برهوت بیابانی همچون گلویش
  با ناچار به و نداشت گریزی راه.  شد نمی یافت
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 و زد پس را در آهسته بود افتاده شماره به که های نفس
 . آمد بیرون

 *** 

  

  ها تفرشی شرکت تجریش میدان البرز

 تردید های سایه از پر. بود ابری ماه اسفند انآسم مثل دلش
 های مشت میان دانست نمی که ای آینده از نگران دل. 

 است قرار و دیده تداراک او برای چیزی چه پنهانش همیشه
 مشکل، کدام یا شود زده شگفت سورپرایزش کدام با بار این
 داشت یقین بود که چه هر. کشد می چالش به را او دیگر بار
 . کرد نمی رها را گلی بار این

 قرار و آرام ، زده طوفان دریای  موج مثل که تالطم پر افکاری با
 دستی وکیف رفت تحریزش میز سمت به کنان لخ لخ. نداشت

 شخصی وسایل کردن جمع به شروع و گذاشت میز روی را اش
 . کرد اش

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1282 

 طال بدنش به ظرافت و دقت با که خودنویسی برداشتن خیر از
  رقصی خوش انگشتان میان نوشتن هنگام و بود شده کوبیده

 امروز از یقینا. گذشت بود گرفته کادو برایش سحر و کرد می
 . نبود او به متعلق خودنویس این بعد به

 بود آن روی بر سبیل یک و طالیی کاله یک عکس که را ماگی
 پرت و خرت میان.  بود سحر کادوی هم این. زد پس هم را

. رسید هفت و نود سال رسید سر به اهشنگ میز روی های
 پر ها تفرشی شرکت آرم که اعال چرمی جلد با رسیدی سر

 . بود شده حک آن روی بر طمطراق

 اتمام به دیگر ی هفته سه انقضایش تاریخ که تقویم این به
 می را اش زندگی از فصل این باید. نداشت نیازی رسید می

 . شد می شروع دیگری فصل تا بست

  

  سر پشت که ای گذشته افسوس خواست نمی دلش

 بود گرفت آن از که درسی بایست می اما بخورد، بود گذاشته
 .  داشت می بر را
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 خام بهتر، ای آینده به زدن بر   میان برای نباید ابتدا همان از
 می یاد باید و شد می سحر نجومی های حقوق ی وسوسه
 می که ربسیا های پله با است نردبانی زندگی که گرفت
 . رفت باال پله پله را آن بایست

 به اتاقش در ناگهان و زد می پرسه نباید و ها باید میان البرز
 . شد داخل سحر و شد باز شتاب

 ********** 

  

  

 روی بر ها آن تق تق صدای که بلند هایی گام با سپس
 کاغذی که حالی در ، انداخت می طنین مرمری های سرامیک

 به ایستاد، البرز میز بروی رو بود یفشظر انگشتان میان
 چشمانش پیش را او ی استعفا ی نامه و شد خیره او چشمان

  هزار که آرام لحنی با ، داد تاب

 : گفت ، بود خوابیده آن الی به ال اعتراض

 کم پوزخند «؟! کنی عمل ای حرفه غیر اینقدر کردم نمی فکر» 
 . داشت خاصی تلخی که ای خنده. نشست لبش روی رنگی
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 !« من نه هستی تو کنه می عمل ای حرفه و تاجر که اونی» 

 . «بدم توضیح برات بگذار! دلخوری دونم می» 

  

 ادغام توجیح با که توضیحی. ندارم تو توضیح تو به نیازی»
  «شده

 میز روی بر ر البرز ی استعفا ی برگ شدو عصبی قدری سحر
 . کوبید

 . کنی مجازاتم دفاع بی که نیست ای مردونه رسم» 

 .« بده دفاع اجازه  بهم حداقل

 و کرد آرام قدری بازدمی و دم با را التهابش از پر های نفس
 . شد خیره او چشمان به منتظر بزند حرفی که آن بی

 .  نزنم حرفی تو به که  خواستن من از مادرت و پدر» 

 توی خونه یه و فروخته رو تعمیرگاه گفت من به پدرت
 وام من از دارندو کم میلیارد چهار حاال و دخریدن فرمانیه
 چیزی موضوع این از فعال البرز کردکه تاکید ومادرت  خواستن
  میخوان شاید گفتم خودم پیش. نفهمه
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 وام بهشون تو اعتبار به رو پول این من و بکنن سورپرایزت
 و آهن راه ی خونه شد قرار. بزنن نام به رو سند بتونن تا دادم

 .«  برگردونه رو وام از بخشی و بفروشن هم رو پدرت ماشین

 از چیزی تا کرد وریس راست را هایش جمله دستپاچه سحر
 . نیفتد قلم

 گفت و داد پدرت رو کار پیشنهاد. قسم پدرم جان به البرز» 
 تا کنم وپا دست کاری یه براش پدرم اتومبیل نمایشگاه توی
 .« کنه پرداخت قسطی رو وامش ی بقیه بتونه

 حقارت با آمیخته حسی. بود افتاده جانش به غریبی الطمت
 به را دستش کف.آمد می باال جانش ته ته از و زد می قل که

 یک سحر کاره نیمه های جمله میان و برد باال سکوت عالمت
 . گذاشت نقطه

  

  جواب حاشیه وبی صریح پرسم می ازت جمله یک» 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1286 

 و کنم پاره را استعفا ی برگه این اآلن همین من تا... بده
 رو حقیقت و نیستی دروغگویی آدم دونم می. سرکارم برگردم

 .« گی می

 اطراف به را سرش پرسش عالمت به و کرد تر را لبهایش سحر
 : داد تکان

  «بدونی؟ باید رو چی سوالی؟ چه» 

  جور یه اصال کردی؟ باز من روی حسابی چه بگو من به» 

  می الی عمه چهلم از بعد بگم بهت اگه. پرسم می دیگه

 اعتبار به باز  ، کنم ازدواج باهاش و گلی خواستگاری برم خوام
 بهش رو میلیارد چهار و کنی می موافقت پدرم شرایط با من

 اتومبیل نمایشگاه توی که کنی می وموافقت میدی قرض
  « ؟.کنه کار پدرت

  

 البرز ی خیره چشمان به بزند پلک که آن بی شدو مات سحر
 هم تکان جایشان از که ای قهوه هایی مردمک به. کرد نگاه
 جمله الی البه را آن اما. بود نه یقینا جوابش. خوردند نمی
 . شود کاسته آن تلخی تا پیچید زیبا و ظریف هایی
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 نسبت خودم احساس از ولی. نداری دوستم دونم می البرز» 
 . باشیم خوبی های زوج تونیم می تو و من.مطمئنم تو به

 زندگی یه اون کنار که حیفه و زیادی خیلی گلی برای تو البرز
 به. کن فکر ات خانواده به. باشی داشته معمولی خیلی خیلی

 از میدونم. کنی برآورده رو اونها تونی می تو که آرزوهاشون
 برگشت وقتی ولی ترکیه بره قراره امشب.  نمیاد خوشت نادر

 استخدام داری دوست رو کسی هر اصال. خوام می رو عذرش
 . کنم می

  

 تو که شرایطی هر با. کنیم می زندگی خواستی  هرجایی
 .« ********** بخوای

  

 براق و سرخ لبهای از را نگاهش. خواند را او حرف ته ته تا
. برداشت کرد می ردیف را هایش جمله وار مسلسل سحرکه
 نشین ته گلویش ته که بغضی و فشرد برهم را هایش پلک
 . بزند حرف بتواند تا داد وفر را بود شده

 ... «نگو چیزی دیگه لطفا. شدم متوجه» 
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 . افتاد پا و دست به نجاتش برای و شد دستپاچه سحر

 . نباشد بلد را کردن شنا قانون که غریقی مثل درست

  

 روی بر دست و کرد پر او با را اش فاصله قدم چند درنگ بی
 : گفت گذاشت، او بازوی

 فکر الی عمه چهلم تا و نگیر تصمیم زود کنم می خواهش» 
 .«  کن

 بازویش روی از را سحر دست همراهش، تلفن زنگ صدای با
 فاصله او از آن ی صفحه روی بر گلی اسم دیدن با و زد پس
 : ،گفت بگیرد را جوابش سحر که طور آن رسا و محکم و گرفت

  « ؟....گلی جانم» 

 صدای ناگهان و کرد تکرار را اش جمله دوبار و نشنید جوابی
 و شنید را سخت جسم یک شکستن یا کوبیدن مثل مهیبی
 اما رسا کامال نه صدایش که را مردی صدای آن بند پشت
 .  بود واضح

 نفس«.  تره بخش ـذت*لـ تصاحبش باشه یاغی وقتی شکار» 
 می را منحوس صدای این صاحب.شد مبحوس اش ـینه*سـ در
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 کوچک ی دکمه یک اندازه به که مردمکهایی با ناباور. شناخت
 ، بود شده خیره نامعلوم ای نقطه به بودند شده بزرگ ،

 و منطقی تفکری از ناتوان او و بود شده اسیر خالء در افکارش
 . کشید می سرک سو هر به ذهنش مستمر

 پشت و خش و خط پر و دور هرچند. شنید می را نادر صدای
.  بود ابیدهخو آن پشت و پس بغضی که را گلی صدای آن بند
 البرز. باش نداشته کاری ما به ریالران رو تو: »گفت می

 .« اینجا بیاد قراره و هستیم جا این ما میدونه

 پیش ی دقیقه بیست گلی. کرد رو زیر را خالیش ذهن
 . بود فرستاده را فرمانیه ی خانه لوکشین

  

 افتاده روشن ای کوره در گویی.کرد گرما احساس یکباره به
 راه بلکه تا و گذاشت پیراهنش یقه روی بر دست.  باشد
 دستهایش. نشد جگرش سوختن عالج اما. شود باز اش نفس

 بر نشسته عرق دست پشت با داد تکان بادبزن حالت به را
  رکوع حالت به و کرد خم کمر عاقبت. کرد پاک را ش پیشانی

 : گفت لب، زیر مستاصل و شد خم زانو روی بر
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  «کنم؟ چیکار حاال برس دادم به... خدا یا» 

  را کسی مرگ یا تصادف خبر البرز که این تصور به سحر

 و کرد خم سر و شد نزدیک او به زده شتاب و هراسان شنیده
 : گفت

 سر البرز «؟ افتاده اتفاقی کسی برای ؟ شده چیزی البرزجان» 
 را سحر جواب که آن بی سپس. کرد راست کمر و برداشت
  میان همراه نتلف که همانطور بدهد

  

 روی پیش و شد خارج اتاق در از سر به آسیمه بود دستش
 سرازیر ها پله از باد چون بخش، کارمندان متعجب چشمان

 او دنبال به میزد صدایش متصل که درحالی هم سحر و شد
 : گفت می دویدو می

 .«  بیام منم کن صبر ؟ شده چی البرز» 

 ********** 
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 میان در یک را ها پله پاهایش و ویدد می باد همچون البرز
 از رسید شرکت پارکینگ به وقتی. گذاشت می جا سر پشت
 زد می ریپ میان در یک هایش وبازدم دم و بود افتاده نفس

 و گرفت را بازویش سحر شود ماشین سوار که آن از پیش و
  ایستادن به مجبور ر او

  

 روی بر و کرده فرار سرش روی از شالش که حالی در و کرد
 : گفت ، بریده بریده هایی نفس با و بود سوار هایش شانه

 کسی برای ؟ آخه شده چی ببینم کن صبر. افتادم نفس از» 
 ...  «افتاده اتفاقی

 در بدهد را سحر وقت بی های  کنجکاوی جواب که آن بی البرز
 امید وبه بود افتاده درد به ـینه*سـ در هایش نفس که حالی
 اش گوش کنار را همراهش تلفن ، بشنود ییصدا شاید اینکه
 نامفهوم خش خش صدای جز ولی. کرد تیز گوش و گرفت
  یک. نشد نصیبش چیزی
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 اما ، بگیرد تماس آیدا موبایل با تا گرفت تصمیم لحظه
 دم در و کند پوشی چشم کوچک ی روزنه این از نتواست
 . شد منصرف

  

 از تلی زیر سنگینی از گویی که گذاشت قلبش روی بر دست
 کلماتی با و بریده بریده صدایی با و بود شده مدفون سیمان
 : گفت ، جویده جویده

 توی خاکی چه ببینم برم بگذار و بردار زندگیم سر از دست» 
  «؟!آورده خواهرم و گلی سر بالیی چه روانی مردک و شده سرم

  خوش ابروهای البرز، نامفهوم حرفهای از گنگ و گیج سحر
 تکه آن به بست را اتومبیل باز نیمه در و افتاد هم در حالتش

 . ایستاد البرز روبروی و داد

  «؟!زنی می حرفی کی از ؟ کیه منظورت» 

 را سحر. شد لبریز صبرش ی کاسه از و آمد سر به طاقتش
 مشت سوزاندش، می شعله و دود بی که آتشی از وپر زد پس

  اش اتومبیل سقف روی بر محکمی
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 طنین پارکینگ در کوچک انفجاری مثل اییصد و کوبید
 .  انداخت

 به که روانی همون. گم می رو شرف بی نادر المذهب، دِ » 
 سایه زندگیم روی نحسش ی سایه دوباره تو ی واسطه
 و من آزار از که ای کینه سادیسمی مردک همون.  انداخت

 حاال. وآیدا گلی سراغ رفته هم اآلن. بره می ـذت*لـ اطرافیانم
 و مردک اون به بزن زنگ یه من کردن جین سین جای به مه

 .  «شرکت بکشونیش بهونه یه یه تونی می ببین

 سری ناچار به. جواب بی ی ها نامجهول از بود پر سحر ذهن
 را همراهش تلفن زد می دور را  اتومبیل که حالی در و جنباند

 بعد که تماسی ، گرفت را نادر ی وشماره آورد بیرون کیفش از
 .  شد قطع بالفاصله ، بوق یک از

  

 شد سوار درنگ بی. بود افتاده هم او جان به دلشوره حاال
 . کرد،چرخید می نگاهش منتظر که البرز سمت به سرش

 .« کرد قطع رو تماسم» 
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 بیرون پارکینگ از را ماشین سر به آسیمه و پریشان البرز
 :  غرید لب زیر آوردو

 .« گذارم نمی ات زنده ، عوضی کثافت» 

 در قلبش که درحالی و فشرد گاز پدال روی بر را پایش سپس
 : گفت کوبید، می امان بی ـینه*سـ

 .... «ده صدو بزن زنگ سحر»

 ********** 

  

  

  فرمانیه خیابان گلی

 کرد نمی باور روزگاری و بود اتمام به رو اش حیاتی عالئم تمام
 ! کند پر را مثانه تمام تواند می ترس که

 و کرد تر زبان سر با را اش شده قاچ قاچ و خشک بهایشل
 از البرز و باشد قرار بر همچنان تماس شاید اینکه به دلخوش

 مذبوحانه که صدایی با شنود می را صدایش خط سوی آن
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 و پس جمالتی با  نباشد، آن در ترس پای رد تا  کرد می تالش
 : گفت پیش،

 جا این ما دونه می زالبر. باش نداشته کاری آیدا و من به» 
 .. «اینجا بیاد قرار و هستیم

  بر اعدامی مثل اش دستگیره که دری جلوی از نادر

  به نور و رفت کنار خورد می تاب هوا در معلق دار، چوبه

 .  شد پهن داخل

  

 اون کوچولوئه، تنبه یه فقط.  بیرون ،بیا نترس فراری آهوی» 
 در گره گره ایشه نفس.« پیشت ی دفعه ادبی بی برای هم
 ور حمله سمتش به نشدنی مهار خشمی با و ماند جا ـینه*سـ
 از اندکی فرز ترو نادر کند، دفاع خود از که آن از پیش و شد
 داد جا دستانش میان را گلی دوست هر مچ و گرفت فاصله او
 : گفت کننده، مشمئز لحنی با و

 ی دفعه مثل دوباره تا بود حواسم ، شده قدیمی ترفندت» 
 !  «نکنی داغون رو ام اثاثیه و اسباب و نزنی پاتک قبل
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 و آهسته و کرد کج گردن روی بر را سرش و گفت را این نادر
 : داد  ادامه وار پچ پچ

  «؟!میاد بر ازش کارهایی چه دونی می. نیست حیف» 

  

 می خوب را این ولی بود کرده ناتوان را ذهنش ترس هرچند
 درد و فشار. دهد در تن خفت این به است محال که دانست
 نادر عطر بوی و کرد می احساس دستش دو هر مچ در عجیبی

 . بود آورده بند را هایش نفس راه

 ته انزجار از لبریز.  شنید نمی ازش صدایی که آیدا دلنگران
 نادر صورت به توانش تمام با و کرد جمع را دهانش آب مانده
 در و کرد پاک را شصورت پوزخندی با همراه نادر.  کرد تف

 سمت به را او بود دستش میان گلی دست یک که حالی
 . کشاند پذیرایی

 *** 

 و داد هول سمتی به را گلی همراهش تلفن زنگ صدای با نادر
  سحر اسم دیدن با و گرفت فاصله او از قدری

  



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1297 

 با فرودگاه راه در که فکر این با همراهش تلفن صفحه روی بر
 .  کرد قطع را او تماس ، گیرد می تماس او

 شیطانی افکار مزاحم ، مزاحمی هیچ دیگر اینکه برای سپس
 چون گاه آن. کرد خاموش بن و بیخ از را آن نشود اش

 تکه آشپزخانه وسط جزیره به غرور پر حالتی با فاتح سرداری
 به نگاهی نیم کردو قالب ـینه*سـ روی بر را دستهایش و زد

 و دست با چنگولی چهار انگیزی رغت طرز به که انداخت آیدا
 منگولش منگول موهای و بود افتاده زمین روی بر بسته پایی
 با لب زیر.  ریخت می اشک صدا بی و افتاده صورتش روی بر

 با سپس! «زن بهم حال ی دختره: » ،گفت پیدا تمسخری
 بر آیدا ازروی را هایش مردمک شده نازک چشمی پشت
 رق و شق تر سو آن کمی که برگشت گلی سمت به و داشت

  قطره که آن بی و بود ایستاده استوار و

  

 می نگاه را او ببری ماده مثل ، شود ریز سر چشمانش از اشکی
 . کند

 طرف اگه حاال. هستن تر جذاب همیشه قوی های آدم» 
 .« میشه العاده فوق باشه، ببر ماده یه مقابلت
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 لبش به دستی و برد لب ی گوشه به را اش اشاره انگشت نادر
 : داد ادامه و کشید

 ... «بیار در رو پالتوت ؟ نیست گرمت» 

 ********** 

  

 می حس پوستش و گوشت با را بند در ی پرنده حس حاال
 . خواهد می آزادی سیر دل یک دلش که ای پرنده. کرد

  

 او که ای روزنه گشت می نجاتی راه دنبال به تکاپو در ذهنش
 . دهد نجات همخمص آن از را آیدا و

 در کس هیچ هنوز که نوسازی برج در فریادش صدای یقینا
 نجاتش چاره  هاون، در آب کوبیدن مثل بود نشده ساکن آن

 عضالت آن با نادر ی مردانه زور حریف جسارتش تمام با نبود،
 . شد نمی پیچش در پیچ و ورزیده

 :  برگشت او سمت به حواسش نادر صدای با
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 ، گرمه جا این گفتم نشنیدی خانوم؟ گلی کجاست حواست» 
 .« بیار در رو پالتو

 جمله پردازش به شروع ذهنش خیره چشمانی با استرس از پر
 . کرد نادر های

 پس داشت یقین ولی ، بود محترمانه امر ظاهر که درخواستی
 . است خوابیده شومی نیت سمی افکار آن پشت و

  داخل را آن و کرد مشت دفاعی حالت به را دستهایش

  

 نادر که همراهش تلفن سختی و سردی و برد فرو پالتو جیب
 . شود دلگرم قدری تا شد سبب ، بود شده غافل آن از

 زیر شکاری مثل که برگشت آیدا سمت به مستاصلش نگاه
 و کج اشک های قطره و بود افتاده جالل پای زیر ، صیاد پای

 . بود روان اش گونه سمت به معوج

 خاص وسواسی با و داد فرو را دهانش آب ی مانده ته
 و لرزید می قدری که صدایی با و کرد انتخاب را جمالتش
 به رو ای چانه با داشت، آن کردن پنهان در سعی مذبوحانه

 : گفت ، باال
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 در این از رو پات که وقتی به کردی؟ فکر امروز ته به» 
  «؟...بیرون بگذاری

 . «نباش تهش نگران تو» 

  

 به را دستش یک و انداخت باال ای شانه الخی بی سپس
 ادامه «هو  »همچون صدایی با و آورد در پرواز به اریب حالت
 : داد

 ... «سادگی همین به.  آب ور اون کنم می پرواز» 

 سبب ترس همین و ترسید می نهایت بی خونسرد نادر این از
 کوتاه تاملی از بعد و شود گم سرش در ها جمله تا بود شده
 :  داد بجوا

 غلطی هر قبل سال چند مثل تونی می که نداره برت خیال» 
 گوشه یه بری سگ مثل ترست از هم بعد و بکنی خواستی که

 .  «بشی قایم

 بگوید خواست می که انگار... وری یک و کج.  زد پوزخند نادر
 میان به غرور با توام جسارتی با گاه آن... باطل خیال زهی
 . کرد متوقف را آن و آمد گلی مبره و درهم جمالت قطار
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 قایم کور موش یه مثل و ترسید که اونی یادمه که جایی تا» 
 کسی به نکرد جرات حتی. بود محترمت ی خاله پسر شد،
 ...   «بزنه حرفی

 چسبیده لبهایش به که پوزخند همان با و گفت را این نادر
 های کفش های پاشنه که درحالی و شد جدا  جزیره از بود
 به بود انداخته راه تق تق صدای سالن در براقش و شکیم

 قدری او سمت به ایستاد اش قدمی یک و رفت گلی سمت
 : گفت ، وار پچ پچ و کرد خم سرم

 ها تفرشی شرکت فتق و رتق برای قراره. بمونه خودمون بین» 
 دیگه که این ماجرا قشنگی.  ترکیه برم کاری ماموریت یه و

 نشون دو تیر یه با میخوام بگم تر ضحوا.  گردم نمی بر هم
 از که رو میلیاردی چند اون نیستم مجبور اینجوری.  زنم می
 به دستش دیگه هم زخمی البرز و بدم پس رو گرفتم سحر
  میدونی اصال. رسه نمی من
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 فکر به هی و کرد بازی شیر دم با که بود خودش تقصیر
 خواهر برای و نگفتم هیچی و کردم صبوری منم. بود انتقام
 . شد عاشقم تا پاشیدم دون خروسیش چشم

 رو آیدا بود قرار و نبودی تو من سناریوی توی راستش
 شده مصرف کاغذی دستمال یه مثل و ام خونه بکشونم
 و زد زنگ وقتی اما ، فرودگاه برم هم بعد و بیرون کنم پرتش
 درسته.  دادم تغییر یک رو سناریو اینجا اومده تو با که گفت
. هستی تو البرز آشیل ی پاشنه ولی عزیزه براش آیدا که

 و کشید پس را سرش و کرد تامل ای لحظه  «میگم؟ درست
 . شد خیره گلی لرزان مردمکهای به

 سفیده گچ مثل رنگت. میاد خوشم بودنت محکم همین از» 
 خداییش. کنی می نگام سر خیره و تخس هنوز ولی شده
 .«  هگذاشت کسی خوب روی دست البرز

  

 پچ همچون صدایی با و برد فرو گلی گوش بیخ سر دوباره نادر
 :  داد ادامه شبانه های پچ

  یا ؟ میاری در رو هات لباس جا این ؟ راحتی طوری چه» 
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 ور شعله برای  «؟...اتاق تو بریم تر خصوصی یکم خوای می
 صورتش خشم، از ریز سر. بود کافی جمله یک همین شدنش

 قدر آن زد نادر صورت به محکمی لیسی و کشید پس را
 تصمیم یک با و کرد سوزش به شروع دستش کف که محکم
 به محکم و کرد بلند را پایش یک رساند نادر به را خودش آنی
 . کوبید او پای وسط

 ********** 

  

  

 می خود به باشد شده درد دل دچار که ماری همچون ازدرد نادر
 تکثیر رگهایش در ریز اییه قارچ نند هما که دردی.  پیچید

 هایی ناسزا اش شده قفل های دندان میان از و شد می
 . رسید می گوش به تر مفهموم نا آوایی با همراه نامفهموم

 پس قدمی باشد داشته ی دیگر تصمیم توان که آن بی گلی
 که برزخی ای چهره با وفادار ای گماشته مثل جالل و رفت
 به کشید می زبانه رتشصو نامتقارن خطوط میان از آتش
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 به نا و زخمت صدایی الی به ال و شد ور حمله گلی سمت
 : کشید عربده سرش بر بود اش چهره ی برازنده که هنجار

 «  خوردی؟... گو چه پتیاره» 

  

 و ریخت دستهایش کف در را اش مردانه زور تمام سپس
  که کاری ای ضربه نشاند گلی صورت روی به محکم سیلی
  بماند جا گلی ی ـینه*سـ در نفس تا شد سبب

 تلو تلو و بدهد دست از را تعادلش و پاره لبش ی وگوشه
 . برود پس قدمی خوران

 و برداشت زانو روی از دست ، جالل سیلی تَشرق َصدای با نادر
 سمت به جالل که آن از پیش و کرد راست کمر سختی به

 اج آن بم و زیر خشی که خفه صدایی با ببرد یورش گلی
 :  گفت ،  بود کرده خوش

 .  «باش نداشته بهش کاری جالل» 

 آهسته هایی قدم با همراه پریده رخی و رنگ با سپس
 از را نگاهش و ایستاد برویش رو. شد نزدیک گلی به ،خونسرد
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 و بود مانده جا گلی پوست روی بر که جالل کلفت انگشتان رد
  خیره او چشمان به و برداشت

  

 باز اما شد می دیده آن زوایای تمام در ستر  که چشمانی.شد
 خم سر. شد نمی یافت آن در اشکی قطره هیچ جسورانه هم
 : گفت آهسته، و کرد

 .« نیست بد هم خشونت یکم. شد عوض نظرم» 

 و افتاد تاالپی و نداشت گاهی تکه ایستادن برای قلبش
 تصمیم یک با و رفت پس قدمی. کرد فراموش هم را تپیدن
 با و دوید سمتش به نادر اما کرد فرار ورودی در تسم به آنی

 میان و انداخت چنگ او دست مچ به نشدنی مهار خشونتی
 که اتاقی اولین سمت به را او گلی درشت و ریز های ناسزا
 کرد بست سرش پشت را در درنگ بی و داد هول بود باز درش

 چپاند شلورش جیب داخل در کلید و چرخاند زبانه در را قفل و
 پاشنه روی ، بود افتاده شماره به هایش نفس که درحالی و

  کفش
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 اش قدمی چند در و رفت گلی سمت به خونسردی با و چرخید
 : گفت بریده بریده هایی جمله با ایستادو

 که ام بچه. کرد قفلشون بشه که هستم درهایی عاشق» 
 و نرسه بهم بابام دست تا کردم می قفل رو اتاقم در بودم
 ... «کنه کبودم بندش کمر زیر هنتون

  قدی ی پنجره که خالی اتاق در را اش مستاصل نگاه

  دشواری به و چرخاند شد می باز کوچک تراسی به رو اش
 دهانش آب مانده مانده ته با همراه را ملتبهش های نفس
 پس که شیطانی تصمیم و نادر لرزان مردمکهای به و داد فرو
 سعی که متزلزل صدایی وبا شد خیره بود خوابیده آن پشت و

 : گفت نبود اما  باشد، محکم همچنان داشت

 .«  برم بگذار میدم قسمت بابات روح به» 

  

 راستش چشم پای درست و ریز چین چند و زد کجی پوزخند
 قهار هنرپیشه یک مثل خاص ژستی با آنگاه. نشست

 . کرد پرت دیوار کنج و آورد در را پالتویش

  همه از بیشتر گوری گوربه اون از. نکن خسته رو خودت» 
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 .«  متنفرم

  خیره او چشمان به ایستاد اش نفسی یک در سپس

 . شد

 که وقتی اون یادمه. گیرم می انتقام خودم روش به من» 
 رو من اینکه برای البرز. کردم می زندگی درختی کوچه توی
 با و پشتی کوچه برد من ، نشم نزدیک تو به دیگه تا کنه ادب
.  زد کتکم حسابی بود من تراز کوچک اش چثه که این وجود
 از بعد ولی. کردم تصادف موتور با گفتم همه به منم

 ...« که یادته. اومدم در خجالتش

  

 :  داد ادامه و انداخت باال ای شانه تفاوت بی سپس

 علف مثل باز که روزگاره کار توی حکمتی چه دونم نمی» 
 کسی.  سحر روی گذاشت دست ربا این شدو سبز پام جلوی
 .  «بشه من ترقی ی پله تونست می که

 . کشید گلی متورم و زخمی لب روی بر سرانگشت با نادر
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 به که تو از خودم یونیک روش همون با خوام می هم حاال»
 ، میدی حواله رو لنگ مدام و گذاری نمی احترام بزرگترت
 .  «بگیرم انتقام

 به شروع گزنه ی بوته مثل لبش روی بر نادر انگشت رد
 . شد گم اش مشوش ذهن در جمالت و کرد سوزش

 امید نا. بیاورد رحم به را نادر ی بسته کبره قلب بود محال
 دنیا ی نقطه آخرین در را خودش  که حاال.  رفت پس قدمی
  هایش نفس آخرین برای بایست می دید می

  به و ریخت کاسه یک در را جراتش تمام. جنگید می

  

 در را گلی دست دو هر نادر بار این اما و شد ور حمله سمتش
  و زد را او صورتش به محکمی سیلی و زد قاپ هوا

 صورت رو سر به مشتهایش که درحالی نشدنی مهار خشمی با
 بلوز حرکت یک با آوردو در تن از را او پالتوی آمد می فرود او

 . کرد پاره هم را او نخی

  را خودش و بود شده دریده یقه از هک بلوزی به توجه بی گلی
 به دویدو تراس سمت به و داد نجات نادر پای دست زیر از
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 بود افتاده شماره به که نفسهایی با و چسبید آهنی های نرده
 : ،گفت بریده بریده

 .« کنم می پرت رو خودم بشی نزدیک بهم اگه قسم خدا به» 

 و شد نمایان شردیف های دندان و واقعی بار این.  خندید نادر
 با اتاق در قفل لحظه همان در درست و آمد تر پیش قدمی
  یک و شد شکسته مهیبی صدای

  

 مبهوت و مات گلی و شد داخل اسلحه با انتظامی نیرو مامور
 به جان مسیحا دم مثل البرز دیدن با دید، می که چه آن از

 . بازگشت تنش

 ********** 

  

 را هوا اکسیژن که آلود ارغب روز یک حس. داشت غریبی حال
 به دلپذیر و خنک نسیمی و برد می اسارت به ناجوانمردانه

 . رسد می اش تنگی نفس فریاد

 و طوالنی کابوس  یک از برخاستن ی لحظه مثل غریبی حس
 مفهوم حاال! تابستانی دار وتب گرم شب یک در دار کش
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 ، شود می تبدیل عرق درشت و ریز های دانه به که را ترسی
 . فهمید می

  

  بلوز الی به ال به گنگ وزوزی با همراه زمستانی سرد باد

 راه کمرش ی تیره از شده متولد عرق چکه چند و پیچید اش
 . کرد شره پایین سمت به کنان قل قل و گرفت

 کرده رسوخ اعماقش تا سرما که را حالش و حس بی دستهای
 مذبوحانه یتالش  در و برداشت تراس فلزی نرده روی از را بود

 کش آستین حلقه زیر تا که را ای یقه پارگی تا کرد سعی
 لرزان را آن اشکی پرده که تار نگاهی با و بپوشاند را بود آمده
 نفس نفس و بود ایستاده البرز که کرد نگاه جایی به بود کرده
 در که دردی تحمل از ناتوان عاقبت و کرد می تماشا را او زنان
 یقه روی بر دستش یک که درحالی ، پیچید می کمرش و دل
 خم رکوع حالت به زانو روی به دیگرش دست و بود بند اش
 می را ها صدا فقط حاال. فشرد برهم را هایش پلک و شد

 !... وناآشنا آشنا صداهایی. شنید

 : زد می فریاد که البرز درد پر صدای
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 .« کشمت می قرآن به نادر» 

 می زخمت، قدری و زبر نیبالح که انتظامی نیرو مامور صدای
 : گفت

 .  «کنید کنترل رو خودتون آقا» 

 بی های هق هق میان که را آیدا های مویه زجه صدای
 می تالش که وسحر گفت می نامفهوم جمالتی سرانجامش

 . بارید می  اضطراب خودش صدای امااز کند آرام را او تا کرد

 شگزار  مافوقش به سیم بی ِخش ِخش پشت که دیگر مردی
  دو هر اوامرتون پیرو سرهنگ جناب»:  داد می

  

  پرونده تشکیل وبرای کردیم دستگیر رو مجرم

 .« کالنتری کنیم می منتقلشون

 آن سو این کنان تق تق که هایی کفش های پاشنه کوبش
 خورد می قسم مقدسات به متصل  که جاللی و رفتند می سو

 .  است ـناه گـ بی گفت می و کرد می والتماس
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 سر رکوع حالت از نشست سرش روی شال سنگینی وقتی لیگ
.  کرد تالقی البرز آب پر چشمان با نگاهش دم در و برداشت
 نگاهی. داشت آن کردن پنهان در سعی مردانه که اشکهایی

 شانه پس از و بود تر دلنشین  عاشقانه، ی جمله هزار از که
 شانه روی بر ستاره دو که متوسط قامتی با رادید مردی او های
 که سربازی و بود دستش میان سیمی بی و بود نشسته اش
 . زد می بند دست نادر دستان به

  

 انداخت اش پاره ی یقه روی بر را آن گرفت را گلی شال البرزپر
 بود خش و خط از پر رادیو ناکوک موج مثل که صدایی با و

 : پرسید کوتاه

  «؟..!.خوبی» 

 و فاکتور بود خورده شکمش و پهلو به که لگدی درد از اگر
 بودو خوب ، گرفت می ندید هم را نادر های سیلی سوزش
 کرد می حس رگهایش پود و تار تمام در را البرز حضور گرمای

 . جنباند سر کالمی و حرف بی تایید عالمت به. 
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 این غیر در کنیم خبر اورژنس دارید، مشکلی اگر خانوم» 
 کنید شکایت طرح تا نتریکال بیارید تشریف ما با باید صورت

 . «بیفته جریان به پرونده و

  

 درخشید می هایش شانه طالیی های ستاره که مردی صدای با
 و منطقی تفکری از ناتوان و برگشت او سمت به سرش
 : پرسید ربط بی و گنگ و گیج مستمر

  «؟!...کردم چیکار  من مگه» 

 باشد ردهک رویش زیر طوفان که تالطم پر دریایی مثل البرز
 . پیدا نا سرش آن بود غوغای درونش

 برد نمی در به سالم جان آن از آرامشی قایق هیچ که طوفانی
 گلی با دمی تا بود خلوتی تاب بی و شد می غرق دم  َدردر و

 جا قرارش بی ـوش*آغـ میان را لرزانش حجم وتمام باشد تنها
 . دهد ی

 کرده تجربه را سختی لحظات چه آیدا و گلی اینکه تصور از
 کاسه در و آمد جوش به کنان قل قل رگهایش در خون.  اند
 . شد ریز سر صبرش از لبریز ی



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1314 

  

  آن روی خونی که گلی لب ی گوشه پارگی از چشم

  و زد موهایش به چنگی کالفه و گرفت بود تازه و تر هنوز

 او سرد دست عاقبت و داد فرو را ملتهبش های نفس تر کالفه
 پاچه دست و فشرد را آن و گرفت گرمش دست میان را

 :  ،گفت

  «کنیم؟ خبر اورژانس دلم عزیز» 

  همچون اشک های دانه و شکست چشمانش سد گلی

 اتاق در سمت به لرزانش نگاه.  شدند ریز سر سد پشت سیلی
 چشم و بود ایستاده آن ی آستانه در سحر که جایی برگشت

 که حالی در اندام الغر و باریک وسربازی داشت برنمی او از
 ته.  نمیاد شدن داخل ی اجازه او به داشت سر بر کالهی
  و داد فرو را دهانش آب ی مانده

ی آزرد، را گلویش ته غریب سوزشی   چسبید لبش به نچ 
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 به آبش پر های مردمک و انداخت باال سری نفی عالمت به
 .  برگشت البرز سمت

 ... «خونه برم خوام می فقط من» 

 که حالی در و چرخید پا ی پاشنه روی بر ، دوش به ارهست مرد
 : ،گفت عامرانه و خشک ، رفت می اتاق در سمت به

 .  نیست مشکلی. نیست خوب حالتون که ام متوجه» 

 پزشک برید باید امروز ولی بیارید تشریف فردا تونید می
 مشخص جراحتون میزان و بکنه تون دکترمعاینه تا قانونی
 .« بشه

 شده دوخته بهم متصل که را اشکهایش انگشت سر با گلی
 که حالی در و نداشت تمامی که خیسی کرد، پاک را بودند
 داشت قرار البرز ی شده گره انگشتان میان دیگرش دست
  اتاق در سمت به هایش مردمک

  

 پنجره سمت به نگاهش. ندید جا آن دیگر را سحر و برگشت
 می تاب باد با و بود باز درش که تراسی و برگشت اتاق قدی
 . خورد
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 می سره یک او با حاال وقفه بی تندو ، دلگرفته و ابری آسمان
 روی بر هایش قطره تَق  تَق  صدای و کرد می سبک دل و بارید

 . زد می رقم را آهنگی خوش نوای تراس های سرامیک

 *** 

 هشت نود و سیصد هزار فروردین بیستم.  عباس بندر.  گلی
 . شمسی

 که هایی کدورت و ها دلخوری از وسیعی حجم اندیروزمی
  بی و شدم عروس ، بودند تازه هایش دمل هنوز

  

 تافته حریر از توری و باشم داشته تن به عروسی لباس آنکه
  محضر دیزاین جزء که نشستم عقدی سفره پای ، باشد سرم بر

 عروس و بنفشه های کشیدن کل میان و شد می محسوب
 پر ی بدرقه با صبح امروز و گفتم بله البرز هب ابد برای الی عمه
 البته و درختی کوچه های همسایه از تا چند ام خانواده شور
 در حاال که ای خاله شوهر و خاله گیر چشم های محلی بی

 راهی البرز همراه اند، نشسته شوهرم پدر و شوهر  مادر مقام
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 و است سوزان سال فصل چهار هر آفتابش که شدم دیاری
 ... زنده همیشه افرازش سر های نخل

 درشتش ریزو تمام با را زندگی هم کنار تا شدم البرز همسفر
 هیچ. است این دنیا قانون اصال. کنیم زندگی قطره آخرین تا

  شامل این و نیست ماندگار چیز

  

 می همیشه بیامرز خدا الی عمه.  شود می هم مشکالت
 :  گفت

 مشکالت نوع فقط و است خاک زیر سرش مشکل بی آدم» 
 .  «کند می فرق هم با آدمها

.  رفتند و آمدند دیگری از بعد یکی البرز و من سخت روزهای
 هم با برای زندگی از ای تازه فصل.  شده آغاز دیگری  فصل حاال
 از سر تری تازه و تازه مشکالت زود یا دیر دانم می و بودن
 و من یقدم  ثابت و صبوری که مشکالتی.  آوردند می در تخم
 . طلبد می را البرز

 آدمهای به دنیا که دارم اعتقاد باور این به مصرانه من و
 تا که است این آنها پاداش تنها و دهد نمی پاداش ترسو
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 می نفس هایشان حسرت و ها ترس با عمرشان روز آخرین
 . هیچ دیگر و همین. کشند

  

  سال سررسید و برخاست تخت ی لبه روی از گلی

 که کنسولی روی بر را بود گل از پر اش حاشیه که را جدیدش
 از سمت به و گذاشت بودند، آویخته سرش باالی ای آینه
 دست دور به زدو پس را پرده  رفت، هتل دلباز و دست پنجره

 گرما از بهاری ظهر آفتاب تیغ زیر که شهری به. شد خیره ها
 پشت قد تمام الی عمه تا بست را چشمانش. زد می له له
 بخواهد که لبخندی مثل نازکی حس و بنشیند هایش کپل

 که ای خانواده دلتنگ و نشست لبش روی بر شود شکفته
 و کرد باز را موبایلش ، بود شده دور آنها از ساعتی چند فقط
 . شد جاری سمتش به ها پیامک سیل

 . بود بنفشه از پیامک اولین

  .رسیدید سالمت که شکر رو خدا ، خانوم عروس سالم» 

  راحت تونم نمی و چسبیده بهم چسب مثل سیامک
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 هتل رسیدی بنفشه جان. دادم پیامک همین برای. بزنم حرف
 تا بگیری لعابی و رنگ یه تا بکش صورتت سرو به دستی یه
 خان ایرج فلورو خاله جلوی تو خاطر به که بینوا البرز اون

 . بشه کاسب چیزی یه هم ایستاد

 . دلواپسه فروغ مامان بشی وسعر قرار و دوری که حاال

 شیشه بار که همین. جونم آبجی نگذار خبر بی حالت از رو ما
 میام سیامک با بشم روبراه کم یه و زمین بگذارم رو ام

 که ای پروانه مثل نرم لبخندی.« بشی خوشبخت الهی. پیشت
 نشست لبش روی بر بنشیند گلی روی بر صدا بی و آهسته

 هم مقدار همین به او ولی نبود فصل چهار خواهر بنفشه.
 .  بود راضی

 . بود فروغ مامان از بعدی پیام

 یه تا نزدم زنگ خالیه خیلی خونه توی جات.  برم قربونت» 
  مکانتون و جا که همین. نباشم مزاحمتون وقت

  

 کنم می کامیون بار و جور و جمع رو جهازت شد مشخص
 شب رسونه می مسال هم بابات. عباس بندر میام بابات همراه
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 خودت مواظب. شد چی البرز کار ببینم زنم می زنگ بهت
 .« باش

 زدن پلک وبا نشست چشمانش در درشت اشک از ای حلقه دو
 . افتادند اش گونه روی به و خوردند سر آنها دوی هر

 . کرد عمیق را لبخندش سوم پیام

 زن روز یه کردم نمی فکر وقت هیچ خب. داداش زن سالم» 
 ظاهر خوب نتونستم عروسیت توی که ببخش. بشی برادرم
. دارم فرصت به نیاز و نشدم پا سر هنوز که دونی می و بشم
  زد روحم به روانی مردک اون که زخمی

 که یکم. نباش ایرج بابا و جون فلور نگران.  اس تازه هنوز
  و کنه می کش فرو هاشون دلخوری آتیش بگذره

  

 . عباس بندر میایم هم با بشم راه روبه کمی که همین

 .« عاشقته جوری بد که باش  داداشم مواظب

 علی امیر پیامک صاحب اما بود پدرش موبایل از آخر پیام
 . بود
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 موبایلش یواشکی و دستشویی رفته بابا. گلی آبجی سالم» 
 دروغ میدونم من ولی کنه می درد دلش میگه.  برداشتم رو

 .  نهک می گریه یواشکی اونجا میره و میگه

 پلی برام حتما حتما و نره یادت قولت وقت یه گلی آبجی
 فوتبال بازی کلی گفتن می مدرسه های بچه.  بخر ِاستیشن

 .« ـوس*بـ. مرسی. داره

 با و شد تبدیل ای قهقهه به و نکرد صبر لبش روی دیگر خنده
 البرز ی کشیده قامت دیدن با و برداشت سر اتاق در شدن باز
 رنگی نیلی آبی کراواتی که رنگ ای سرمه رشلوا و کت آن در
  داده دیگری ی جلوه آن به

  

 لبش روی لبخند که درحالی و رفت پیشوازش به درنگ بی بود
 ، زده شتاب و عجله پر و زده شتاب گرفت، را او کیف بود

 : گفت

 شرکت عامل مدیر با تونستی خبر چه.... اومدی خوش سالم» 
  «بزنی؟ حرف
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 عامل مدیر با... بعله! انگیزی هیجان بالیاستق چه به به»
 تر مهم اون از و شد مشخص هم رو حقوق.  کردم صحبت
 هم متری شصت واحد یه شون سازمانی های خونه توی قراره

 دیگه چهارروز ولی میشم کار به مشغول فردا از و بدن بهمون
 . « گیریم می تحویل رو خونه

  

 از بیشتر خیلی این. شکفت گلش از گل زده هیجان گلی
 . بود انتظارش

 راحت مستاجری از. باشی خبر خوش. عالیه خیلی که این» 
 .« شدیم

 اضافه داد می تکان اطراف به را سرش که حالی در سپس
 : کرد

 مشخص مکانمون و جا که همین داده پیام مامانم راستی» 
 .« اینجا میان بابام با و کنه می کامیون بار رو جهازم شد

  بر ای ـه..وسـ..بـ و کرد خم گلی گردن در را شسر  البرز
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 را گلی سر کلپیس و برد دست سپس.  زد او بلند گردن روی
 و ریخت هایش شانه روی اوبر مخملی وموهای برداشت
  او موهای لطیف و خوش ی رایحه  که درحالی

  

 دل کرد، می حس که لطافتی از سختی به بود کرده مستش
 . شد خیره گلی انچشم به و برداشت سر کندو

 زحمت به رو  خودش بگو خاله به ولی. چشم سر قدمشون»
 هرچی و بفروشم رو ماشینم شدم مجبور که درسته. نندازه
 رو یدکی لوازم مغازه اون تا بابا بدم رو بود حسابم توی پول
 خونه نیست قرار که حاال ولی.بگیرم عروسی برات نشد و بخره
 چیزهایی یه خونه پیش پول با تونیم می. کنیم اجاره
 .« بخریم

 غریبی هیجان که درحالی البرز جذاب ی چهره مخمور گلی
 تا شد سبب دخترانه شرم.  بود انداخته تاپ تاپ به را قلبش

 بیرون ، بود نفس یک فقط اش فاصله که آغوشی میان از
 : ،گفت بود افتاده زبانش به پاچگی دست که درحالی و بیاید
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 ماشین یه خونه پیش پول با دارم بهتر پیشنهاد یه من» 
 .«  بخریم

 به را سرش که حالی باشددر کرده مهمی اکتشاف انگار سپس
 : پرسید ، داد می تکان اطراف

  «؟ چیه نظرت هوم» 

 و گرفت ـوش*آغـ در را او بازهم و رفت گلی سمت به البرز
 . شد نزدیک بهم هایشان نفس

   «میاد؟ بهت چقدر دلبری دونستی می» 

 از گذاشت می جا به لبش کنج ای چاله که نرم لبخندی باالبرز 
 حرکت یک با راحتی به و آورد در را کتش ، گرفت فاصله او

 : گفت و کرد باز را کراواتش گره کوتاه

  

 رستوران بریم شو آماده توهم بگیرم دوش یه میرم من» 
 .« بخوریم ناهار هتل

 فاصله البرز از که حالی ودر گرفت آرام ملتهبش های نفس
 : گفت آگاه ناخود گرفت می
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  «روشکر خدا» 

 هوا به اش قهقهه و شنید را گلی غلیظ شکر رو خدا البرز
 : گفت وموذیانه انداخت تخت روی به را کراواتش و شد پرتاب

 .« خوریم می ناهار بعدا. شد عوض نظرم» 

 شود او همسفر تا گذاشت البرز های شانه بر سر تسیلم گلی
 آخرین تا و شد آغاز درختی کوچه  دل و آهن راه از که فریس

 .داشت خواهد ادامه هایشان نفس ی قطره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

www.cafewriters.xyz Page 1326 

 

 

 

 

 

 صوتی و متنی کتاب دیجیتال انتشارات نویسندگان کافه

 

به  ،اگر تصمیم دارید کتابتان را چاپ کنید یا به تازگی اثری را شروع کنید و آن را به چاپ برسانید

 کافه نویسندگان بپیوندیدمجموعه 

 

 رایگان راهنمایی و نظارت و نقد✅

 اثر یک نگارش ابتدای از و دهد می یاری شما به مطلوب اثری نگارش راستای در نویسندگان کافه

 می شما و شود می نقد رایگان طور به ما انجمن در شما اثر.بود خواهد شما همراه آن انتهای تا

 سطح صورت این به و کنید اصالح هارا ایراد و کنید ویرایش را ثرتانا خود، نقد از کمک با توانید

 .باشید داشته چاپ برای بیشتری شانس و ببرید باال را اثرتان

 

 رایگان ویراستاری✅
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 نکات و نگارشی عالئم رعایت و شود می ویرایش نگارشی نظر از رایگان صورت به شما اثر

 .شود می بمحسو مثبت امتیاز یک شما برای ویراستاری

 کافه نویسندگی انجمن در رایگان صورت به آنالین آموزشی های کارگاه و ورکشاپ برگزاری ✅

 نویسندگان

 کنید شرکت متنوع های سرفصل با آموزشی های کارگاه در رایگان کامال صورت به توانید می شما

 نویسندگان کافه نانجم در و کنید شروع 0 از حتی توانید می شما است، آزاد عموم برای شرکت و

 .برسانید چاپ به را اثرتان و ببینید آموزش

 رایگان های مشاوره✅

 خواهیم مشاوره شما به رایگان صورت به آن تولید و چاپ تا کتاب نگارش از مراحل تمام برای ما

 .بگیرید خود اثر از را نتیجه بهترین کرد خواهیم سعی مشاوره با ما. داد

 

 !شد نخواهید دلسرد هرگز نویسندگان کافه در✅

 دیجیتال صورت به اصلی سایت در رسمی صورت به شما کتاب نشود، تایید چاپ جهت شما اثر اگر

 را خودتان توافقی قیمت با فروشی ی نسخه توانید می که است این خوب خبر. شد خواهد منتشر

 .کنید کنترل را ودخ اثر فروش آسانی به و دهید انتشار نویسندگان کافه اینترنتی فروشگاه در هم

 

 .ندارید کاغذ باالی ی هزینه پرداخت به نیازی✅

 انتشار کنار در ما اما است گزینه بهترین الکترونیک انتشار چاپ، و کاغذ باالی ی هزینه به توجه با

 .داشت خواهیم عزیزان شما برای هم رایگان چاپ الکترونیک،

 به که انتشاراتی که چرا کنید، بیرون سرتان از را کنید خرج کتاب چاپ برای خودتان که آن فکر

 در ها کتاب آوری جمع و آثار نرسیدن فروش به منجر کنند می چاپ را اثری نویسنده ی هزینه
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 تمام شما نفع به چیز همه کنیم می سعی راهنمایی و مشاوره با ما شود، می زیان و ضرر و انباری

 .کرد نخواهید ریسکی نویسندگان کافه در و شود

 

 اطمینان و اعتماد✅

 انجمن است، امانت ما دست سپارید می ما به را اثری اگر و باشد می محفوظ ما انجمن در شما اثر

 داشته توجه. کند می رعایت را آنان و گذارد می احترام نویسنده حقوق تمامی به نویسندگان کافه

 خوشبختانه اما نیستند کم نیز ادبی سارقان که نکنند استفاده سو شما آثار از سودجویان که باشید

 چاپ خودتان اسم با تا بسپارید ما دست به راحت خیال با را اثرتان توانید می نویسندگان کافه در

 .شود منتشر یا

 

 اسالمی ارشاد وزارت فرهنگ از رسمی مجوز✅

 اسالمی ارشاد وزارت نظر زیر و قانونی صورت به نویسندگان کافه مجموعه های فعالیت تمامی

 .گیرد می ورتص

 

 !بگیرید استعالم توانید می✅

 ها، نماد روی بر کلیک با توانید می صفحه پایین قسمت فروشگاه، و سایت اصلی ی صفحه در

 .کنید مشاهده هارا مجوز بودن معتبر استعالم

 

 ناشران بهترین با داد قرار✅

 ما. ایم بسته داد قرار اشم آثار رایگان چاپ جهت کشور های ترین معتبر و ناشران بهترین با ما

 ثمر به و نتیجه بهترین راستای در و کنیم می ارسال ها انتشاراتی برای چاپ جهت را آثارتان

 .بود خواهیم شما همراه هایتان تالش رساندن
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 که کنیم می انتخاب چاپ جهت را انتشاراتی شناخت طبق محتوا، و ژانر و اثر نوع به توجه با ما✅

 های رمان بیشتر انتشارات یک مثال برای باشید، داشته بیشتری شانس شده ذکر موارد به توجه با

 .کنیم می ارسال انتشارات آن به را اثرتان بود اجتماعی شما اثر اگر کند، می چاپ اجتماعی

 

 

 ها زمینه تمام در چاپ و نویسندگی✅

 ادبی، علمی های کتاب بلکه نیست شعر و دلنوشته رمان به محدود ما نویسندگی انجمن فعالیت

... و کودکان های داستان زندگینامه، نویسی، خاطره سفرنامه، خودیار، داستانی، روانشناسی، دینی،

 .دارد فعالیت کتاب و نویسندگی های زمینه تمامی

 

 " هایتان تالش رساندن ثمر به برای گزینه بهترین نویسندگان کافه"

 

 .دهد می انتشار را گاننویسند آثار قانونی طور به نویسندگان کافه

 ما با صوتی، یا متنی صورت به نویسندگان کافه مجموعه در اثر گونه هر انتشار به تمایل صورت در

 .باشید ارتباط در

 شود منتشر الزم های بررسی از پس کنیدتا ارسال پشتییبان ایمیل به را خود اثر توانید می شما

 

 / https://forum.cafewriters.xyzانجمن:  

 / https://www.cafewriters.xyzوبسایت:     

https://forum.cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
https://forum.cafewriters.xyz/
https://www.cafewriters.xyz/
https://www.cafewriters.xyz/
https://www.cafewriters.xyz/
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