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اول فصل

بودم و داشتم  دهیتختم دراز کش يشد رو یروز جمعه ، تو اتاقم که پنجره اش رو به باغ وا م هی. بود  نیفرورد اواخر

هفت هشت تا گنجشک رو شاخه ها با هم . کرده بود  دارمیاز خواب ب شکایگنج کیج کیج يصدا. کردم  یفکر م

منم . کردن  یو با هم دعوا م دنیپر یور و اون ور م نیرو شاخه ها ا! شون هوا بود  کیج کیدعواشون شده بود و ج

.کردم یبودم و بهشون نگاه م دهیدراز کش

!هزار متر ستیباغ حدود ب هیبزرگ ،  یلیخ یلیباغ خ هیگوشه  دو طبقه بود يآجر یمیخونه قد هیما ،  خونه

 یمیخونه قد هیباغ بزرگم ،  نیوسط ا. اش ، خونه عموم و دو تا عمه هام  گهیگوشه اش خونه ما بود و سه گوشه د هی

لب پاك و ق هیپدر بزرگ اخمو با  هی. کرد  یم یخونه ها بزرگتر بود که پدربزرگم توش زندگ هیبود که از بق گهید

حبس  نهیاومد نفس همه تو س یو تا اسم آقا بزرگ م بردن یپدر بزرگ که همه تو خونه ازش حساب م هی! مهربون 

!.شد یم

.پنجره چهار لنگه بزرگ داشت هیبود که با باغ همسطح بود و  نییمن طبقه پا اتاق

گل  ایبوته نسترن بود  هی ای،  يکرد یکه نگاه م هرجا شو. و سبزه و چمن  اهیباغ پر بود از درخت و گله و گ نیا تموم

!درخت مو ایسرخ و 

 یمثلث ستادهیا يبلند که باالشون آجرها يوارهاید! و بزرگ  یمیچنار و کاج و سرو قد يدرختا! تا دور شمشاد  دور

اش از  وارهیبود که تموم د یهشت هیاول  يشد یاز درش که وارد م.  گفتنیبهشون کالغ پر م میشکل داشت که قد

 یلیخ يایدن هی!  يشد یم گهید يایدن هی، انگار وارد  يدش یوارد باغ م یاز هشت یوقت.  یمیاونم سنگ قد. سنگ بود 

!صد سال فرق داشت رونیب يایکه با دن یمیقد

!دست خوردنش رو گرفته بود يحفظ شده بود و پدر بزرگم با اصرار جلو یمیخونه ها و باغ ، به صورت قد تموم
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.بود که اونم همونجور حفظش کرده بود دهیباغ و خونه ها ، از پدرش بهش ارث رس نیا

 شیاول! صورت بمونه و دست نخوره  نیمجموعه به هم نیخواست ا یباغ ، فقط سه نفر بودن که دل شون م نیا تو

.اریهم من و کام گهید يپدربزرگم بود و دو تا

دو تا خواهر کوچکتر از خودشم  اریمن پسر تک خونواده بودم اما کام. تر بود پسر عموم بود که از من بزرگ اریکام

 یکیبود و اون  ونیشون کتا یکیاسم . هم کالس اول دبستان بود  یکیشون تازه رفته بود دانشگاه و اون  یکی. داشت 

.ایکامل

شوهر عمه هام . دو تا  یکیون دختر داشت و ا هیشون  یکیدو سال کوچکتر بودن و  یکیهام از پدر و عموم  عمه

ردن و  کیرو متر م نیافتادن تو باغ و زم یکردن ، راه م یهردوشون کارمند بازنشسته بودن و از صبح که چشم واز م

باغ رو  نیزودتر ا دیخوندن که با یپدر و عموم م وشگ ریو مرتب ز دنیکش یکردن و ساختنش ، نقشه م میتقس يبرا

.باغ بزرگ و قشنگ نیا هیالصه همه با هم متحد شده بودند علخ!کرد و ساخت  کهیت کهیت

خوره و آدم  یبه چه درد م یمیقد يباغ و خونه ها نیزدن که ا یهمه اش غر م!  نطوریخانواده هم هم يو دخترها زنها

صحبت  نیالبته ا! حرفا  نیو خالصه از ا نجاینفر رو دعوت کنه ا هیکنه  یکشه و جرات نم یدوستانش خجالت م يجلو

 سهیشد همه ماست ها رو ک یاما تا پدر بزرگ وارد م! نبود  معکه پدر بزرگ تو ج یخودشون بود و تا وقت نیها فقط ب

 یمیپاساژ و چند تا خونه قد هیدو تا کارخونه و . پولدار بود  یلیپدر بزرگم خ! زدن  ینم کیکردن و جلوش ج یم

.بزرگ ساخته بود ، داشت يالیو هی شیکیتو شمال که تو  شهر و هفت هشت تا باغ بزرگ يتو چند جا گهید

ملک و امالك  نیهس خودشونو تو دل پدر بزرگ جا کنن چون تموم ا يکردن که هر طور یم یسع ی، همگ لیفام نیا

ن واسه خودشو یکاله هینمد  نیاز ا دیزدن که شا یدر و اون در م نیهمه ا! و ثروت ، فقط به نام خود پدر بزرگم بود 

!حرفا بود نیجور کنن اما پدربزرگم زرنگ تر از ا

هر کدوم از ما هام ،  يبرا. ، بعدش من  اریاول کام یعنی. بود  اریچند تا خونواده ، فقط عاشق من و کام نیتموم ا نیب از
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با  رایهم اصرار داشت که من و کام یلیخ! بود  ونیلیهر کدوم پنجاه شصت م متیبود که ق دهیخر نیماش هی یکی

.میکن یدختر عمه هامون عروس

 شیپدر بزرگم ، پ ياز کارخونه ها یکیو مثال هر کدوم تو  میبود که دانشگاه مون رو تموم کرده بود یچهار سال سه

چون ! نبود  شتریدو سه روز ب ي، هفته ا میکرد یالبته اگه بخوام درست بگم ، اگه کار م.  میکرد یپدرامون کار م

کردن پدربزرگ ،  یهمه فکر م لیفام نیتو ا. دنبالش بودم  کهرفت و منم  یکار در م ریه بود از زهر جور ک اریکام

من و  قیاز طر شهیکرد ، هم یکه م ییداشت و کمک ها ریواقعا دست خ. نبود  نطوریمالش به جونش بسته است اما ا

خونه  ازکمتر ! داشت  یاخالق بخصوص هی!  مینگ چکسیاما بهمون گفته بود که به ه!  میبود و ما ازش خبر داشت اریکام

 ينجوریکسم حق نداشت که هم چیه.  دیرس یاومد فقط تو باغ بود و با باغبونا به باغ م یهم م یاومد و وقت یم رونیب

زدن  یدر م دیبا هیبق! خونه اش  میبر میهر وقت خواست میکه اجازه داشت میبود اریتنها من و کام! وارد خونه اش بشه 

 !"اومدن یم گهیوقت د هیو  گشتنیبر م دیاگه نه که با نوارد بش تونستنیداد م یاگه جواب م .

 يکه از پشت پنجره صدا کردمیرو نگاه م شکایبودم و داشتم کنج دهیاون روز صبح ، تو رختخواب دراز کش خالصه

.اومد اریکام

آمد نیریکه آن خسرو ش زیآمد گفت برخ نیبه بال داریسحرم دولت ب_

خردم  هی!  کنهیو داره منو نگاه م سادهیپنجره وا يحس کردم که اومده جلو! خوابم  یعنیزود چشمامو بستم که "

."صبر کرد و بعدش گفت

گفتم من رفتم شمال ، خداحافظ یکنم وگرنه بهش م دارشیآد ب یدلم نم!  دهیمعصوم خواب يمثل فرشته ها!  شیآخ_

!

."مو گفت دمیزود از جام پر"
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!اومدم_

، هان ؟ يخواب بود _ اریکام

!بودم داریخواب و ب_

!آره جون عمه ت _ اریکام

؟!شمال  يبر يخوا یم يجد_

.اره_ اریکام

!االن همش بارونه ها_

!چه بهتر _ اریکام

!؟ میبر يخوا یاالن م نیهم_

.می، برم ساك وردارم و بر يایاگه م نمیاومدم بب _ اریکام

!ز صبحونه نخوردممن هنو_

!جان ناپلئون ییسر برم سراغ دا هیواال  دیبا. عجله نکن  _ اریکام

!؟ یک_

!آقابزرگ _ اریکام

!جان ناپلئون ییدا یگیاگه آقا بزرگ بفهمه بهش م_

.فتیپاشو راه ب _ اریکام

!صبحونه نخوردم که_

!ایکن و ب يلقمه غاز هیبپر  - اریکام

!"از ته باغ اومد غیج هی يبگم که صدا يزیچ هیتا اومدم "
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!بود ؟ یچ_

!قورباغه انداخته تو اتاقش و ترسوندتش هی يپدر سوخته ا هیحتما ! بود  " نیآفر " يصدا صدا _ اریکام

!تو اتاقش ؟ یقورباغه انداخت_

!چرا من ؟ _ اریکام

!؟ ییمنظورش تو "پدر سوخته  " گهیلبخند و عشوه م هیبا  يهر دختر یوقت نجایآخه ا_

!حاال من شدم پدر سوخته ؟ ییعمر پسر عمو هیبعد از ! دستت درد نکنه  _ اریکام

!گهیخب آره د_

!و انقدر به مردم بهتون ناحق نزن میپاشو کارا تو بکن بر _اریکام

!"باغ اومد گهیطرف د هیاز  يا گهید غیج يدفعه صدا هی"

!بود ؟ یک یکی نیا_

 هیهم  گهیپدر سوخته د هیحتما !  گهیبود د "دالرام  " يصدا نیا! ؟ يدینم صیصداها رو تشخ چطور تو _ اریکام

!انداخته تو رتختخوابش گهیقورباغه د

!؟ یکن یم دایهمه قورباغه از کجا پ نیتو ا_

!گهید فتیپاشو راه ب! تو  گهیباز م _ اریکام

"پنجره و بهش گفتم يبلند شدم و رفتم جلو"

؟ کاریچ يبر يخوایبزرگ م آقا شیپ_

!براش خبر دارم_ اریکام

؟ يچه خبر_

!چه خبره نمیواستادم بب نایبود که رفتم پشت در اتاق بابا ا میساعت دو دو و ن شبید_ اریکام
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!؟یستیپشت در اتاقشون گوش وام يریمگه تو م_

؟ يریمگه تو نم! خب آره  _ اریکام

!بده یلیخ نکاریا! معلومه که نه _

پشت در اتاقشون  رمیم شمیخواب م یمن هر وقت ب! کاره  یفیچه ک نیبار برو بب هی! هم خونه  یلیاتفاقا خ_ اریکام

!که نگو هیتئاتر هی!  ستمیگوش وام

!یفرهنگ یواقعا ب_

ن تو بجو يثر " گهیکنه و م یاولش بابام شروع م!  هیهنر یاسیس یاجتماع ياقتصاد یاتفاقا تئاترش فرهنگ_ اریکام

!"جماعت به نون شب شونم محتاجن نیاز ا یبعض! خرابه ها  یلیمردم خ يوضع اقتصاد

."رسهیخدا رو شکر که ما دست مون به دهن مون م " گهیبعد مامانم م!  شیاجتماع ياز اقتصاد نیا

!"کرد شهینم يکار چیتا فرهنگ مون درست نشه ه! ، اشکال از فرهنگ مونه  ایثر یدونیم " گهیبابام م بعد

خان  ینعلیدرست کرد حس شهیم يآخه فرهنگ مردم رو چه جور " گهیبعد مامانم م!  یفرهنگ ياقتصاد نجاشیا تا

بجون تو ! رو عوض کنه تا فرهنگ مردم عوض بشه  استشیدولت س دیبا یعنی! روش کار کرد  دیبا " گهیبابم م "!؟

درست کرد و  ریاز ز دیبا! که حظ کنن  بدم لیتحو یلکتشب بدن دست من ، صبح بهشون مم هیمملکت رو  نیاگه ا

!"رفت باال

 یصدائ هی،  کنهیکار م یاسیس یفرهنگ یو اجتماع ياقتصاد لیکه بابام داره رو مسا یحاال در مدت! ش  یاسیاز س نمیا

،اگه  ایبجون تو ثر " گهیو بابام م شهیبعد چراغ خاموش م! بخوابن  رنیکه بگ ارنیانگار دارن لباساشونو در م!  ادیهم م

.....که دیتراش یه مجسمه از سنگ مرمر می دید یآنژ االن زنده بود و تورو م کلیما

"اومد گفتم یو همونجور که اشک از چشمام م دمیخند یدلمو گرفته بودم و م"

!رو بشنوم زایچ نیخوام ا ینم!  گهیباشه د! خب  یلیخ_
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!جلسه ياز قسمت هنر نمیخالصه ا! که  يدیهمه رو شن!  يونمونده که بشن يزیچ گهید _ اریکام

؟ کاریچ يبر يخوا یآقا بزرگ م شیباالخره پ_

دوبار  یکی.  يدیچراغت خاموشه و خواب دمی، د نجایبلند شدم اومدم ا. زده بود که سرم  یخوابیب شتیآخه د _ اریکام

اونام . نه  ای دارنیدالرام ب ای نیآفر نمیبب نجایعمه ارفتم دم خونه .  یخواب یراست راست دمیآروم صدات کردم و د

.نایبابا ا اقبرگشتم تو خونه و رفتم پشت در ات. خواب بودن 

!!خب_

و  یزد به فرهنگ يا قهیدو دق زیگر هیو بابام  یشروع شد و بعدش اجتماع يبا بحث اقتصاد شهیاولش مثل هم _اریکام

کار کنه ، به مامانم گفت  يرفت رو معضالت هنر یو همونجور که داشت م یاسیگرد س زیتو م يا قهیدق مینشست ن هی

رو جمع کنه خونه ما که در مورد فروش  لیبشه ، همه فام دارآقا بزرگه خبر  نکهیامشب ، بدون ا یعنیکه فردا شب ، 

!باغ صحبت کنن

!بعدش ؟! خب _

!گهید نیهم _ اریکام

!شد ؟ یبعدش چ یعنی! شد ؟ یچ گهید_

؟!کارا بد و زشته  نیا یگفتیدرد به جون گرفته ، تو که م! زهرمار شد  گهیبعدش د_ اریکام

!گهیبگو د! گم شو ..... اه _

!  کاسویراست رفت طرف پ هیو از اون ور  ینچیآنژ و لئوناردو داو کلیبابام زد به سبک ما گهیبعدش د_ اریکام

کار به  دمیخوابم گرفت و رفتم تو اتاقم و نفهم گهیکرد که من د یم قیآخرشم داشت در مورد سبک کمال الملک تحق

!دیکجاها کش

!بحث گوش بدم نیبارم منو ببر به ا هیجون من _
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 نیا!  گهیدارن د یینشست ها نیهمچ هیاونام حتما ! خودت گوش بده خب  يگرد ننه بابا زیبدبخت برو به م _ اریکام

!خودت ينطق بابا يپا نیخب دو قدم برو بش! ؟ يمنو گوش بد ياباب یکه سخران يایب يخوا یهمه راه م

."، دختر عمه م اومد نیآفر يصدا اریکه از پشت کام میدیخند یم ییدو تا میداشت"

!اریکام_

حالت چطوره ؟! خانم  نیسالم آفر _ اریکام

.ممنون ، خوبم _ نیآفر

؟ يسامان کار دار طرفا ؟ با نیا ياومد يزود نیچطور صبح به ا _ اریکام

"به من کرد و سالم کرد که جوابش رو دادم و گفت ینگاه هی نیآفر

.نه ، با تو کار دارم_

!جونم بگو _ اریکام

!اومدم قورباغه تو بهت پس بدم - نیآفر

!کدوم قورباغه م رو ؟ _ اریکام

!دمیترس یلیخ! نبود  یقشنگ یشوخ! تو اتاقم  یهمونکه انداخت _ نیآفر

.کار رو نکردم نیبعدشم من ا! قورباغه  هی، چه برسه به  یترسیسه سرم نم ویتو از د _ اریکام

!کرده ؟ یپس ک _ نیآفر

!خود قورباغه هه! خب معلومه  _ اریکام

!تو تختخواب من ؟ ادیپره م یخودش از پنجره م ينجوریآخه قورباغه هه هم _ نیآفر

حاال زبون بسته ! ؟ گهید پرهیخب قورباغه هه م! تو تختخواب تو ؟ امیپرم م یاز پنجره م ينجوریپس من هم -  اریکام

؟ يکرد کارشیرو چ
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!شهیش هیبابام گرفت و انداختش تو  _ نیآفر

!گناه داره زبون بسته.... اه  _ اریکام

"گفت دیخند یکه م نیافر`

!تو اتاق دختر خانما ادیاجازه ن یب گهیتا اون باشه د! حق شه_

؟! شهیتو ش نشینداز یو م نشیریگیتو اتاق شما ، م ادیاجازه ب یب یهر ک_ اریمکا

"گفت رفتیکه با خنده داشت م نیآفر"

!رشیبگ ای، ب یدر هر صورت اگه قورباغه ت رو خواست! رو که نه  یهر ک_

!ممنون یلیخ! موندن رو ندارم  شهیمن اصالً طاقت تو ش_ اریکام

"تاز همون دور گف نیآفر"

!اندازه تو ندارم ، نترس شهیش_

 شهیسازا که ش شهیش نیا ننینب ریخ! شهینم دایاندازه من پ شهیخاك تو گورم کنن که ش! خدا بدور ! واا  _ اریکام

!سازن یاندازه من نم

 لیمفا نیا يتو.  دمیخند یمنم بهش م! کرد  یرفت نگاه م یو م دیخند یرو که داشت م نیگفت و آفر یم نارویا"

!"شدن ینم فشیو حر دنیترس یم اریهمه از زبون کام

تو اتاق تو  ادیب یاگه کس.....تو روحش سگ! منو ندارن  زیبرها رو که سا شهیش نینون به نون شون نرسه ا_ اریکام

!شهیش تو ش یدنبال قورباغه که توام با دو تا عشوه بکن

"نگاه بهم کرد و گفت هیبعد برگشت طرف من و "

؟ يخندیم یچ به_

!به تو_
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!تو رختخوابم یمارمولک انداخت هیبگه  ومدهین یکیتا اون  میپسر برو کاراتو بکن بر_ اریکام

!؟ نایبه جون ا ينداز یبا م یکنیم دایهمه جک و جونور رو از کجا پ نیتو ا_

!کار منه نایکه ا يباور کرد يجد _ اریکام

پس کار منه ؟_

سوخت  یدلم نم یعرضه ها داشت نیتو اگه از ا!  سیکارا ، کار تو ن نیکه ا خورمیکه رو تو قسم م یکیمن ! نه  _ اریکام

!سیاما کار منم ن! 

؟! نایتو رختخواب ا رنیقورباغه ها و مارمولک ها خودشون م نیپس ا_

موش و گربه و سوسک و  ی، از فردا شبش هر چ امی، منم ب انیم نایکه ا ییعشوه ها نیواال اگه دو تا از ا _ اریکام

!بدو کاراتو بکن ظهر شد! تو رختخوابم  انیکنن بهم و م یخرچوسونه س بند م

****

لقمه  هیخوردن کردم و  یسالم به پدر و مارم که داشتن صبحونه م هیو رفتم تو آشپزخونه و  دمیتند لباسامو پوش`

خرده غرغر کرد و منم زود از خونه اومدم  هیپدرم  .شمال  رمیکردم و گفتم دارم م یگذاشتم دهنم و ازشون خداحافظ

.طرف وسط باغ که خونه پدربزرگم بود میراه افتاد اریو با کام رونیب

 هیدو طبقه بود وسط باغ که جلوش  یمیخونه قد هی،  میگفت یبهش آقا بزرگه م اریپدر بزرگ که همه جز کام خونه

خونه هم به عهده زن مش صفر ، باغبون مون بود  نیر و نظافت اشام و ناها.و بزرگ مثل استخر داشت  یمیحوض قد

.شون میبود دهید میکه تا ماها چشم وا کرده بود

 بایاز اتاقا که تقر یکیخودش تو ! رفت  یکتاب باال م واریاز در و د! بود و کتاب  یمیقد يزایخونه آقا بزرگه فقط چ تو

خط و . دور تا دورشم کتاب بود و دفتر و قلم . خوند  یو کتاب منشست  یداشت ، م دیبه تموم باغ مشرف بود و د

 یشاه نیناصرالد يقور هیکرد و  ی، از صبح تا شب قل قل م تشهم بغل دس یمیسماور قد هی! هم داشت  یربط قشنگ
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که آخه معلوم نبود !  دنیرس یخوردنش رو داشتن و بهش نم يآرزو لیکه همه تو فام ییچا نیهم روش بود با بهتر

! و من  اریکرد جز کام یتعارف نم ییهم چا چکسیبه ه! شه  یکه انقدر خوش طعم م زهیریم يش چه عطر ییتو چا

رفت سر سماور و واسه خودش  یو م دیرس یتا که م اریکام یعنی! داد  یم ییاونجا ، بهمون چا میرفت یماها م یوقت طفق

!ختیر یم ییچا

 یهفتاد هشتاد قدم بایاز خونه ما تا وسط باغ که خونه آقا بزرگه بود تقر. بزرگه طرف خونه آقا  میرفت ییدو تا خالصه

 یبلند م ییبو هی! محشر بود  گهیداد که د یهم که مش صفر باغ رو آب م یوقت!  اهیهمه شم درخت و گل و گ! شد  یم

 اریمن و کام! کرد  یو پر مشده و عطر گلها و سبزه و چمن تموم هوا ر سیخاك خ يبو! کرد  یم جیشد که آدم رو گ

مخصوصا . که باغ دست بخوره  میذاشتیتو جبهه آقا بزرگه و نم میهم رفته بود نیواسه هم میباغ بود نیعاشق ا

!یچیه گهیدادن که د یم وهیهم م یشد و وقت یم جیکردن از عطرشون آدم گ یشکوفه م یاش که وقت وهیم يدرختا

. داد زد و آقا بزرگه رو صدا کرد اریو از همون جا کام ونیباال تو ا میاز پله ها رفت جلو خونه شو میدیبعد رس قهیدق چند

."بود نیعادتش هم

!خاج ممصادق! حاج ممصادق  _ اریکام

"گفت اریتا آقا بزرگه چشمش به ما دوتا افتاد ، به کام. بعد در رو وا کرد و رفت تو "

!من لخت باشم دیتو ؟ شا يایبعد ب یدر بزن هیاول  ینگرفت ادیپسر تو _

!جز شما دمیهمه رو لخت د لیفام نیمن تو ا! چه بهتر  _اریکام

."گفت دیخند یآقا بزرگه که داشت م"

؟ نیراه افتاد ییکجا دوباره دو تا! زهره مار _

.دانشگاه میریم میدار_ اریکام

....که نیاز درس غافل نش!  نیآفر!  نیآفر - آقابزرگه
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کرد و گفت یه مکثدفع هی"

!بعدشم ، کره خر شماها که سه چهار ساله دانشگاه تون تموم شده! امروز که جمعه س _

کتاب کهنه  هیاش نشسته بود و  یشگیهم يرفت طرف سماور ، آقا بزرگه سر جا اریخنده و کام ریز میزد ییسه تا"

."خوند یکه ورق هاش زرد شده بود دستش بود و داشت م یمیو قد

:جلوش گفت ذاشتیو همونجور که م ختیر ییچا هیاستکانش رو ورداشت و براش  اریمکا

 یواشکیکتابا و  نیا يال یبد بد گذاشت ينکنه از اون عکس ها! ؟ یشیخسته نم یخونیحاج ممصادق ، انقدر کتاب م_

 نکهیا يجا!  یبهم نگفت یباشم نگ خالصه بهت گفته! ها  سنینو یپات م ایاون دن! ها  حهیاز شما قب نکارایا! ؟ یزنیم دید

!یشو بهت نشون بدم حظ کن یواقع میروز پاشو با هم بر هی،  یکن یعکسا رو نگاه م نیا ییتنها یشن یم

."گفت دیخندیآقا بزرگه که م"

!تو پسر یالل نش_

"بغل آقا بزرگه که گفت میو نشست ختیخودش و من ر يهم برا ییدو تا چا اریکام

!؟ يدخترا رو در آورد نیا غیکه ج يکرد کاریباز چ_

!ذوق کرده بودن! بود  یو خوشحال يشون از شاد غیج _ اریکام

آروم ، ساکت ، !  گهیسامانم بچه س د نیا! بود نه عموت  ينطورینه بابات ا! ؟ یرفت یتو به ک دونمیمن نم_بزرگه  آقا

!بینج

!به بابا بزرگش یحسن رهیتره به تخمش م_ اریکام

!یخدا نکنه تو به من رفته باش_بزرگه  آقا

! شما س  یمال دوره جوون!  هی یقیکه توش پر تشو دهیدو سه تا پرونده از شما دستم رس! حاج ممصادق خان _ اریکام

!دو نمونه از شاهکار هاتو رو کنم ؟ یکی يحاال دوست دار
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؟ نیکجا راه افتاد يودز نیاصالً شما دو تا صبح به ا! ال اله اال اهللا  _بزرگه  آقا

."، گفت خوردیاش رو آروم آروم م ییکه داشت چا اریکام"

!شمال!  میمسافر_

؟!شمال _بزرگه  آقا

.یدست بوس و خداحافظ میبا اجازتون ، اومد_ اریکام

."و گفت يبه ما کرد و لبخند ینگاه هیآقا بزرگه "

!ی، جوون ی، جوون یجوون_

."رو زد و گفت نکشیداشت و عگفت و کتابش رو ور نویا

!چقدر قشنگه نینیشعر رو براتون بخونم بب نیا نیگوش بد_

کنند یجلوه در محراب و منبر م نیکا واعظان

کنند یم گریآن کار د روندیبه خلوت م چون

دارم ز دانشمند مجلس باز پرس یمشکل

کنند یچرا خود توبه کمتر م انیفرما توبه

يروز داوردارند  یباور نم ایگوئ

کنند یهمه قلب و دغل در کار داور م نیکا

!میشعر رو کامل بفهم یحاج ممصادق از اون عکساشم بهمون نشون بده که معن! به به ! به به  _ اریکام

!بشه رتیو دستگ یو بفهم يریبگ ادی يزیچ هی ریزبون به کام بگ قهیدق هیپسر  _بزرگه  آقا

"گفت ختیر یخودش م يبرا گهید ییچا هید ، همونجور که داشت ش تموم شده بو ییکه چا اریکام"

گوشت  ریخونه ، ز نیتو ا یبشه و بفهم رتیدستگ گهید يزایچ یلیکه خ گمیم یچ نیگوش کن بب قهیدق هیحاال شما _
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!چه خبره

"رو ورداشت و گفت نکشیو ع نیرفت تو هم و کتابش رو گذاشت زم شیآقا بزرگه اخم ها"

!ه مگه ؟چه خبر شد_

 هیگفتن که ! سوار کنن  یکلک هیقراره امشب همه جمع شن خونه ما که در مورد فروش باغ صحبت کنن و _ اریکام

!نیجمع شن که شما خبردار نش يجور

"کرد و سرش رو تکون داد و گفت يفکر هیآقا بزرگه "

!نطوریکه ا_

"خرده فکر کرد و گفت هیدوباره "

دست نخورده بمونن ؟ ينجوریباغ و خونه ها هم نیخواد ا یلتون م؟ شما هام د یشماها چ_

االن هر کدوم چند ! درختا االن هر کدوم ازش چند تا آدمو دارن  نیا! ؟ سیباغ ن نیا فیخ! خب معلومه  _ اریکام

 یوقت!  رزهلیمن تنم م ادیبه خدا قسم اسم فروش باغ م!  شتریب دمیسال ، چهل سال ، پنجاه سال ، شا یسالشونه ؟ س

!کشه یم ریکنن قلبم ت عدرختا رو قط نیاز ا یکیروز ،  هیکنم ممکنه  یفکر م

؟ يدوست دار یلیباغ رو خ يدرختا_بزرگه  آقا

!یلیآره خ_ اریکام

 یدونی؟ م یچ یعنی عتیطب یدونیم! ؟ کنهیم زیدرختا چقدر هوا رو تم نیهر کدوم از ا یدونیم!  نیآفر _ اقابزرگه

......یدونی؟ م عتهیبسته به جون طبجون آدما 

!مونمیباغ نم نیهم تو ا قهیدق هیکه اگه درختا نباشن من  دونمیم نویمن به اوناش کار ندارم ، فقط ا_ اریکام

!يدیپس خوب فهم!  نیآفر_بزرگه  آقا

با دختر  یمن از بچگ! شه ؟ب میقا يته باغ ، چه جور رهیم یکیبا  یدرختا نباشن ، آدم وقت نیاگه ا! ؟ یپس چ_ اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦

!که نگو میکرد یخوب خوب م يها يو آنقدر باز میشد یم میدرختا قا نیپشت ا میرفت یعمه هام م

"کرد و گفت اریبه کام ینگاه هیآقا بزرگه "

!؟ یکش یتو از من خجالت نم! پدر سوخته  ادیتف به تو ب_

!حوضک یل یل یل یجومجومک برگ خزون ، لقل دو قل ،  هیکردن خجالت داره ؟  يمگه باز_ اریکام

.نداره یبیع ناینه ، ا! آهان _بزرگه  آقا

.میکرد یم ایباز نیپشت درختا از ا میرفت یم میبود کیاره ، کوچ_ اریکام

!؟ نه ؟ يخاطره دار ایباز نیاز ا یلیخ_بزرگه  آقا

 زیخاطره انگ یلیاونش خ!  میکرد یم يشوهر باز و زن و میشد یکه خسته م ایباز  نیمخصوصا بعد از ا! آره _اریکام

!بود

"بهش کرد و گفت ینگاه هیآقا بزرگه ! من مرده بودم از خنده "

!؟ نیکن ینم ایباز  نیاز ا گهیاالن که د_

!گهینه بابا د _اریکام

!حمد اهللأخب ، ال_بزرگه  آقا

! کنه ؟ يحوضک باز یل یل یل یقل دو قل و ل هیو  حوصله داره جومجومک برگ خزون یک گهید! آره بابا _ اریکام

!از همه بهتره يهمون عروس دوماد باز

!؟ يدر اومد ينطوریآخه تو چرا ا! پسر  یبش لیذل _بزرگه  آقا

!؟ میکن یبا دختر عمه هامون عروس دیماها با نیگینم شهیمگه خودتون هم.....! اه _ اریکام

!هی یواقع یوسخوب آره اما منظورم عر_بزرگه  آقا

!گهیکنم د یم يباز یواقع یخب منم واقع_ اریکام
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!پدر سوخته یکن یتو غلط م _بزرگه  آقا

!؟ میرینکرده زن بگ نیتمر نیگیشما م یعنی_ اریکام

!خواد ینم نیتمر زایچ نیا_بزرگه  آقا

داماد ،  شمیمثال من م! رو بفهمه  گریاخالق همد یقبل از عروس دیآدم با! خواد  یم نیتمر زایچ نیاتفاقا ا_ اریکام

قبال  دیبا! خب !  کنهیدر خونه رو برام وا م نیو مثال آفر امیمن شب خسته و مرده از سر کار م! عروس  شهیم نیآفر

!گهیبگم د زنمبه  یچ دیجور وقتا با نیکنم که بدونم ا نیتمر

"بهش کرد و بعد رو کرد به من و گفت ینگاه هیآقا بزرگه "

!؟ یکنیم ایباز  نیوام از ات_

!ساقدوش من شهیم شهیهم يطفلک تو باز نیا! نه بابا  _ اریکام

!شمال نیفعال هم الزم نکرده بر!  ینکن ایباز  نیاز ا گهیتموم درختا رو قطع کنن که د دمیفردا م نیهم_بزرگه  آقا

؟!شمال  مینر _ اریکام

ونه تون ؟امشب جلسه س خ یگیمگه نم! نه  _بزرگه  آقا

!چرا _ اریکام

.کارتون که کار دارم یپ نیبر نی، حاالم بلند ش نیجلسه باش نیتو ا دیپس شما دو تا حتما با _بزرگه  آقا

برگشت و بهش گفت اریکه دم در ، کام میکرد یو خداحافظ میمون رو خورده نخورده ، بلند شد یی، چا اریمن و کام"

"

جواب پس بدن ؟ دیبا ای، تموم تن و بدن مون اون دن میبکن يکار بد ایدن نیتو اراسته که اگه ! حاج ممصادق _

.....کنن و یتک تک اعضأ بدن مونو مواخذه م ایاون دن! اره بابا جون  _بزرگه  آقا

"کرد و گفت اریبه کام نکشیع ریاز ز ینگاه هیبعد "
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؟ یپرس یم یواسه چ_

 ناونقدر از ای! ال جواب پس بدن ٔسو توننیاندازه م هیجفت چشم تا  هیه که خوام بگم که حواس تون باش یم _ اریکام

!کتاب و نگاه کن يبد نذار اون ال يعکس مکسا

!"، خورد تو سر من اریکم يلنگه کفش آقا بزرگه ، جا رونیتا من اومدم برم ب!  رونیگفت و در رفت ، رفت ب نویا"

!شد ؟ تیورط!  گهیپسر برو کنار د!! آخ _بزرگه  آقا

!خداحافظ! نشد  مینه آقا بزرگ ، طور_

!"دیخند یداشت م رونیب اریکام"

!اریخجالت بکش کام_

چرا ؟ _ اریکام

!؟ یزنیبه آقا بزرگه م هیحرفا چ نیا_

!کنه ینگاه م یکتاباش و ه يال ذارهیبجون تو عکس م_ اریکام

!یگیدروغ م_

!به جون تو گمیم _ اریکام

؟!سا از اون عک_

.دوست داشتن یلیخ گرویدو تا همد نیآخه ا! فکر کنم عکس مامان بزرگه س ! نه  - اریکام

؟ میکن کاریحاال چ_

رو ؟ یچ _ اریکام

!گهیشمال رو د_

.میفردا رفت دمیشا.  میریبذار امشب بگذره ، بعد م _ اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩

.پس بذار برم ساکم رو بذارم خونه_

.چه خبره مینیسر خونه ما ، بب هی میبر ایفعال ب_ اریکام

جلسه امشبه ؟ یتو مطمئن_

.شهیخونه ما معلوم م میبر ایب_ اریکام

، گوجه سبزا که به درخت بود آدمو وسوسه  میشد یاز وسط باغ که رد م.  نایا اریطرف خونه کام میراه افتاد ییدو تا"

!"بود دهیچیو زردآلو همه جا پ السیگ يعطر شکوفه درختا! کرد  یم

!باغ دست بخوره نیا فهیواقعا ح_

.راحت باشه التیخ! دست بهش بزنه  یکس ذارمینم_ اریکام

هم !  میباغ خاطره داشت نیا ياز هر جا.  میکرد یو فقط بهشون نگاه م میشد یاز وسط درختا و گلها رد م ییدوتا"

!اریمن ، هم کام

خواهر  میدیتو که د میرفت ییباغ بود و دو تا گهیگوشه د هیکه  نایا اریدم خونه کام میدیخرده بعد رس هی خالصه

!"کنهیم هیبود ، داره گر ونیکه اسمش کتا اریکوچکه کام

!هواس بچه ؟ ونتیچته باز ش _ اریکام

!درسام مونده داداش_ ونیکتا

؟ یتو امسال چندم _ اریکام

.اول داداش _ ونیکتا

!اول دانشگاه ؟ _ اریکام

!اول دبستان! نه داداش  _ ونیکتا

!مون ؟ یکیکو اون ! شد ؟ ینم نداختیتورو پس نم يریما ، سر پ يبابا نیا! ؟ یتو اول دبستان _ اریکام
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داداش ؟ یک _ ونیکتا

مون کو ؟ یکی، اون  ییهم تو یکیمنم ،  یکیخب ،  _ اریکام

؟ نیگیرو م ایکامل _ ونیکتا

!؟ یستین ایمگه تو کامل_ اریکام

."گفت دیخند یرفته بود و داشت م ادشیاش  هیگر گهیکه د ونیتاک"

.ونمیمن کتا! نه داداش _

برات بکنم ؟ دیبا کاریحاال من چ. خب ، ولش کن _ اریکام

.نیخرده کمکم کن هی _ ونیکتا

!جات برم مدرسه ؟ يخوا یم _ اریکام

"رفت و گفت سهیغش و ر ونیکتا"

!دهیتون نم خانم معلّم مون تو کالس راه_

جوون ؟ ای رهیخانم معلم تون پ_ اریکام

!آنقدرم خوشگله که نگو! جوون جوونه  _ ونیکتا

باشه از فردا کالس رو شروع . فعال کار دارم !  رمیمن خودم جات م. مدرسه  يخواد تو بر یاز فردا نم. باشه _ اریکام

!کنم یم

"اومد گفت یکه از خنده اشک از چشماش م ونیکتا"

!گهینم کتهیبهم د یک چیداداش ه_

 یلیرو از برنامه تحص کتهیکار خوب کرده و د هیحاالم که آموزش و پرورش ! برو خدا رو شکر کن ! چه بهتر  _ اریکام

!؟ یحذف کرده ، تو ناراحت
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!داداش گمیتو خونه رو م _ ونیکتا

کنم ؟ کاریخب حاال من چ! آهان  _ اریکام

!کنه ی، فردا خانم معلمم دعوام م سمینون کتهیاگه د_ ونیکتا

!خانم معلمت جوون و خوشگله ؟ یتو مطمئن _ اریکام

!اره داداش _ ونیکتا

.نخوره خله یهر ک -چوب معلم گله  گهیم! نداره  یبیخب ، پس ع _ اریکام

.بهم بگو کتهید هیتورو خدا داداش ،  _ ونیکتا

.سیبنو برو کتابت رو وا کن ، از روش _ اریکام

"با تعجب گفت ونیکتا"

!؟ سمیبنو کتهیاز رو کتاب د_

نوشتم  یها مو از رو کتاب م کتهیمنکه بچه بودم ها ، تموم د!  یشیم ستی؟ تازه همه شم ب هیمگه چ! خب آره _ اریکام

!تازه همون سال اولم تو دانشگاه قبول شدم! 

"زدم تو پهلوش و گفتم"

!یکن یم يبد آموز يدار! ؟ يدیبچه م ادی هیچ نایا_

 یم ادیخوب خوب  يزایاز صبح تا شب انقدر از تو ماهواره چ ینیب یبچه رو که م نیا! جوش نزن  يخودیتو ب _ اریکام

!بدم ، توش اثر نداره ادشیبدم من  زیکه دو تا چ رهیگ

"بعد داد زد"

!ایکامل!  ایکامل_

.رونیبا دوستش رفته ب!  ستشیخونه ن_ ونیکتا
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!نمیاون کتابت رو بب اری؟ ب!ها  میکرد ریگیعجب شر_ اریکام

."و خودش دفترش رو وا کرد و آماده نوشتن شد اریزود کتابش رو داد دست کام ونیکتا"

!ها یسی، اما تند تند بنو گمیم کتهیبهت د _ اریکام

.چشم داداش_ ونیکتا

"گفت اریکه کام میشسترو دو تا مبل ن ونیکتا ي، همونجا جلو اریمن و کام"

.واسه خودمون جور کردم يچه برنامه ا گمیبهت م. تموم بشه  کتهیحاال بذار د.  میریو م گمیشو م کتهید قهیدق هی_

"نگاه بهش انداخت گفت هیرو وا کرد و تا  ونیگفت ، کتاب کتا یبه من م نارویهمونجور که داشت ا`

!؟ چرا سر و ته چاپ کردن نارویا....! اه _

"غش کرد از خنده و گفت ونیدوباره کتا"

!نیداداش ، کتابو سر و ته گرفت_

از کجاش بگم ؟.  سیخب بنو....! اه  _ اریکام

.میهمه جاشو خوند! از همه جاش  _ ونیکتا

.بادام دارد يمامان آرزو سیبنو!  سیننو!  سیننو! نه ! نه . ، مامان بادام دارد  سیخب بنو _ اریکام

!پسر ؟ یگیا چرت و پرت مچر_

!مامان آرزوش رو داشته باشه شهیآخه بادوم انقدر گرون شده که فقط م_ اریکام

!"از خنده میمرده بود ونیمن و کتا"

مامان .  دیآخه حقوق بابا به نان نرس! بابا و مامان هر دو نان داد  سیبنو!  سیننو! نه ! نه . بابا نان داد  سیبنو _ اریکام

!تا بابا نان داد.رفت سرکار ، کمک بابا کرد يبورهم مج

!گهیبابا زودتر بگو تموم شه د_
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کنن با هم  یسارا و دارا غلط م!  سیننو!  سیننو! نه ! نه ! روند  یسارا و دارا با هم به مدرسه م.  سیخب بنو _ اریکام

، نه بهم سالم  دنید گرویاگرم تو راه همد. د رون یبه مدرسه م ییسارا و دارا هر کدام تنها سیبنو! به مدرسه بروند 

!ابونیرود و دارا از اون ور خ یابون به مدرسه میور خ نیسارا از ا!  يزیکنن و نه چ یم

!"میدیخند یو فقط م میدل مونو گرفته بود ونیمن و کتا`

سارا و دارا !  سیننو نمیا! نه  !نه ! هستند  گریهمد يبرا یسارا و دارا دوستان خوب سیبنو. ؟ خب  ینوشت _ اریکام

!دنیبچه ها م نیا ادی هیچ نایا!  یچه برسه به دوست. ببرن  گرویکردن که اصالً اسم همد جایب یلیخ

.شد رید میبابا بگو بر_

؟  ینوشت. کنند  یسارا و دارا در خانه به مادرشان کمک م سیبنو! خوبه  نیا! آهان !  گهیزودتر د سیبچه بنو_ اریکام

توبه  ایخدا! زبونم الل ! زبونم الل ! نه نه نه ! نه .  روندیبا هم به گردش م لیتعط يسارا و دارا در روزها سیبنو. خب 

کنن که به درس و  یکارا رو م نیهم! کارا بکنن ؟ نیاجازه داده که با هم از ا اسارا و دار نیبه ا یک دونمینم! توبه 

نداشتن و از صبح تا شب تو خونه  گهیهم با کار همد يکار! زهرا  هیبود و  يبرک هیزمان ما !  گهید رسنیمشق شون نم

 یزندگ نکهیا! شده  یوزشآم ستمیتو س یاشتباه هیانگار ! نبود  ياز گردش مردشم خبر! خوندن  یبودن و درس م

 گهید! صالً ولش کن ا! اول دبستان  یجکسون رو ورداشتن کردن الگو تو کتاب فارس کلیما یزندگ!  سیسارا و دارا ن

 کتهیطرف بهت د نیبذار از ا!  آرمیپدرت رو در م یرو وا کن نجاهایا يال.  یکتاب رو بخون يطرفا نیا يهم حق ندار

.آمد دآن مر سیبنو! آهان ! بگم 

"بعد با خنده برگشت طرف منو نگاه کرد و گفت"

!؟ ادیهم مونده که ب يمرد گهیمگه د_

!گهید میبابا کلکش رو بکّن بر_

آن مرد !  رنیگ یو همه مونو م نجایا زنیر ی؟ االن م یسینو یم يدار یچ! نه ! نه . آن مرد داس دارد  سیبنو_ اریکام
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 یافغان هی!  سین یرانیآن مرد اصالً ا! آن مرد کلنگ دارد ! دارد  لیآن مرد ب سیبنو! است  ستیکه داس دارد کمون

و  لیالبته حاال که پول افغانستان شده دالر ، آن مرد ب! افغانستان  ستدفر یرا م شیکند و پول ها یکار م نجایاست که ا

ماه آنجا کار کند ،  کیکه اگر  ردیگ یبزند ، ده دالر م نیکه به زم لیهر ب. رود افغانستان  یدارد م یکلنگش را ور م

!بخرد نجایآپارتمان در ا هیتواند  یم

!ظهر شد آخه اریکام_

مجله جوانان رو ورداشتن دادن دست بچه ! که  سین کتاب فارسی! س  ٔوامونده نیا ری؟ تقص!کنم  کاریچ من _ اریکام

؟ هی یخیکتاب چرا انقدر کهنه س ؟ مال چه تار نیاصالً ا!  یکتاب فارس يها جا

"انداخت و گفت ینگاه هیصفحه اول کتاب رو وا کرد و "

!؟ ياز کجا آورد نویا! جاه و چهاره که مال سال پن نیبه جون گرفته ، ا شیآت_

"گفت دیخندیکه م ونیکتا"

.کردم داشیاز تو چمدون بابا پ_

!سیمال شماها ن نکهیا! بگم ؟ کتهیبه من که بهت د شیپس چرا داد _ اریکام

!درساش بهتر چاپ شده نیدونم داداش اما ا یم_ ونیکتا

ساعت دو تا آدم  میالف بچه ، چطور ن هی نیا! تورو خدا نگاه کن ! ؟ شیباز یقرط ای، چاپش بهتره  دهیور پر_ اریکام

!بزرگ رو مچل کرده ؟

!گهید يباشه خواهر تو یباالخره هر چ_

!نمیبب اریبلند شو دختر برو کتاب خودتو ب _ اریکام

"که گفت میم کردبهش سال ییدو تا. اومد تو اتاق  ارمیاز جاش بلند شد ، مادر کام دیخند یکه همه ش م ونیکتا`

؟ نیکن یکار م یچ نیدار_
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!شد ریکارخونه د!  میبر دیبا میما کار دار! بچه بگو آخه  نیبه ا کتهید هی ریبابا بگ_ اریکام

"با دست زد تو صورتش و اومد جلو و گفت اریمادر کام"

.گمیم کتهیمن خودم بهش د!  نیشماها بر نیبلند ش! خدا مرگم بده  يوا_

"کرد و گفت يمادرش فکر میبلند شد تا ما"

!امروز که جمعه س!  اریکام_

.خداحافظ.  میما رفت! کار ، جمعه و شنبه نداره  _ اریکام

"، مادرش گفت میفتیراه ب میتا اومد"

!رسهینم یچیعقلم به ه گهیدرست کنم ؟ به خدا د یحداقل بگو ظهر ناهار چ_

.خورشت بادمجون درست کن _ اریکام

!که میخورد روزیپر _ اریکام مادر

.فسنجون درست کن _ اریکام

!بابات دوست نداره _ اریکام مادر

.بادمجون درست کن میخوب حل _ اریکام

که آخرش جون داره ؟ ییبه غذاها يتو چرا بند کرد!  میبادمجون ندار...... اه  _ اریکام مادر

!ها رو دوست دارمغذا نجوریفقط ا!  هینطوریطبع من ا _ اریکام

؟ یبگ یتون ینم گهید يغذا هی _ اریکام مادر

!کوفته دست به گردن! چرا _ اریکام

که مامانش  رونیو بردمش ب دمیدستشو کش. از خنده میغش کرد ونیمن و کتا. مات شد بهش  ينجوریمامانش هم"

"گفت
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.میمهمون دار! ها  نینر ییشب جا_

"طرف باغ میو رفت رونیب میاومد نایا ریاز خونه کام ییدو تا"

؟ میکن کاریخب ، حاال چ_

رو ؟ یچ _ اریکام

؟ میکار کن یچ هیتا شب که مهمون!  گهیاالن رو د_

.برو زود برگرد. غم نداشته باش  يتا منو دار. تا بهت بگم  ایبپر ساکت رو بذار خونه و ب _ اریکام

رفتم طرف خونه  اریاخت ی، ب کترهیاز وسط باغ برم که نزد نکهیوض اچرا ع دونمیراه افتادم طرف خونه مون اما نم"

شدم و اومدم  مونیراه که رفتم پش يتا وسط ها. عمه کوچکم که اون گوشه از باغ بود که گوشه روبروش خونه ما بود 

فقط . مه ام بود چشمم به خونه ع! رفت  ینم شیچرا پام پ دونمیبر بزنم طرف خونه خودمون اما نم ونیاز همون جا م

شد و طبقه اول که هم کف باغ بود ، پشت شمشادا  یم دهیبودم ، طبقه دوم خونه شون د ستادهیکه من وا ییاز اونجا

!گندم! پشت شمشادا اتاق گندم بود !  نییپا ختیدفعه دلم ر هی. شد  ینم دهیشده بود و د میقا

اومدم از همونجا برگردم و برم خونه ! شدم  یم يجور هیتم گف یهر بارم که م. اسم رو تو دلم گفتم  نیبار ا چند

!نایبرد طرف خونه گندم ا یمنو داشت به زور م یکیانگار !  ذاشتینم يزیچ هیخودمون اما 

پنجره  هیکه همه شون هم کف باغ بودن و  میرو واسه خودمون ورداشته بود یی، تو خونه ها ، اتاقها لیفام يبچه ها ما

خودشون ورداشته  يطبقه باال رو برا ياولش تموم دختر عمه هام ، اتاق ها یعنی!  شدیکه تو باغ وا مبزرگ داشتن 

کرد ، همه اتاقاشونو عوض  فیبراشون حرف زد و ازش تعر نییپااتاق طبقه  ياز آب و هوا اریبودن اما از بس کام

!بودن یکار راض نیهم از ا یلیانگار خ! کردن 

خرده  هی!  شدینم دهید يزیاز باالشون که چ. پشت شمشادا  دمیخرده بعد رس هیف خونه شون و راه افتادم طر خالصه

شده بودم اونجا و  دهیکش اریاخت یب! رو کردم اما دست خودم نبود  نکاریچرا ا دونمینم. با دست الشون رو وا کردم 
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.معلوم نبود يزیشمشادا چ ياز ال! اومدم  یدنبال چ دونستمیخودم نم

 يدفعه صدا هینرفته بودم که  شتریاما دو قدم ب. و راه افتادم که برم خونه خودمون  دمیدفعه از خودم خجالت کش هی

هر ! قدم از قدم وردارم  تونستمینم. پاهام حرکت نکرد  گهید.  خواندیداشت آواز م.  دمیاتاقش شن يگندم رو از تو

داشته باشم  یاحساس نیهمچ هیتا حاال سابقه نداشت که ! نستم تویکردم که از جلو خونه شون رد بشم نم یم یسع یچ

!امروز چه م شده بود دونمینم! 

کردم  یم یسع. خونشون رفتم جلو  يبرگشتم و شمشادا رو دور زدم و از روبرو.  رمینتونستم جلو خودمو بگ باالخره

.پام بلند نشه يآروم آروم برم که صدا

!رفتم طرف اتاق گندم یواشیمنم . م جلو پنجره ها نبود ه یخونه شون بسته بود و کس در

با خودم گفتم ! خواست برم  یخواست برم جلو و هم دلم نم یهم دلم م. تا پنجره اتاقش فاصله نداشتم  شتریقدم ب دو

! ؟ یهم نکشه ، خودم چ غی؟ اصالً اگه ج شهیم یبکشه چ غیدفعه برم و ج هی ينجوریاگه ا! نکنه لباس تنش نباشه 

از اون گذشته من اصالً ! بکنم  يکار نیهمچ هیبدوره که  يو جوانمرد تیاز انسان! ؟ کشمیخودم از خودم خجالت نم

راستش ! کارا نکرده بودم  نیمن تا حاال از ا یول يزیچ هی یرو بگ اریحاال اگه کام! کارا باشم  نینبودم که اهل ا یآدم

.دمیترس یم يزیاز آبرور یلیمن خ. نبود  شیالً ترس حالکه اص اریبرعکس کام!  دمیترس یهم م یلیخ

بود و  ستادهیوا نهیآ يجلو! کنم  یو دارم بهش نگاه م ستادمیپنجره اتاق گندم وا يجلو دمیفکرا بودم که د نیهم تو

 دیجد يالمد نیاز ا. موهاشو کوتاه کرده بود  یتازگ. خوند  یو آواز م کردیداشت موهاشو شونه م. پشتش به من بود 

 شرتیت هیبود با  دهیپوش نیشلوار ج هیلباس تنش بود ،  شبختانهخو.  زننیکه دخترا موهاشونو تا سر شونه هاشون م

.خوشرنگ

 یعنی. هم خوش اندام بود  یلیداشت و خ يعمه و شوهر عمه ام که قدشون نسبتا کوتاه بود ، گندم قد بلند برعکس
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هم که  يگاه گدار. بود  یعال یلیرفت استخر ، شناس خ یسه روز م يهفته ا. شنا شترمیب. کرد  یورزش م شهیهم

توش شنا ، از همه  میرفت یم یبود و ماها همگ زیتم يو تا چند روز میکردیتابستون آب استخر وسط باغ رو عوض م 

تا اون لحظه . داشت  یقشنگ یلیهم اندام خ نیهم يرفت برا یهم م کیمناستیتازه کالس ژ. کرد  یمون بهتر شنا م

با هم  یکه از بچگ دمیدیدختر عمه رو م هی، فقط  دمید یهر وقت گندم رو م یعنی. فکر نکرده بودم  زایچ نیاصالً به ا

چه ! گندم . دقت نکرده بودم  ينجوریتا حاال به اسمش هم ا! ساله به اسم گندم  هیو  ستیدختر ب هی!  میشد بزرگ

!یاسم قشنگ

انگار تموم خاطراتم پاك شده ! رفته بود  ادمیاز  زیرو تو ذهنم مجسم کنم اما انگار همه چ کردم که چهره اش یسع

!دمید یدختر رو م نیبار بود که داشتم ا نیاول يبود و برا

جمع  نجایاومد که هر جا مادرم ا ادمینه ؟ فقط  ایبود ؟ قشگ بود  يبود ؟ صورتش چه جور یو آبروش چه رنگ چشم

 نیخواست هم یدلم م! خوشگل تره  لیفام يبود که گندم از همه دختر عمه هام و دخترا نیاز اشدن ، صحبت  یم

دختر  نیباره که به ا نیاول يبرا نکهیا مثلدرست .  نمیبار صورتش رو بب هیاالن برگرده طرف من که حداقل 

دفعه از خودم خجالت  هی!  شدیم، ن ادیب ادمیخرده صورتش  هیآوردم که حداقل  یبه ذهنم فشار م یهر چ! برخوردم 

! باشه  دهیمنو ند یخدا خدا کردم که کس! کردم  ینگاهش م یبودم پشت پنجره و داشتم دزدک ستادهیوا!  دمیکش

دفعه  هی! در جا خشکم زد ! صدا داد  یچوب و قرچ کهیت هیکه اومده بودم برگردم که پام رفت رو  ياومدم همونجور

بزنه  غیج ایهر لحظه منتظر بودم که ! نتونستم از جام تکون بخورم  گهید! طرف پنجره چون ، گندم برگشت  ياز صدا

شده  ينجوریاونم انگار هم! حرف بزنم  تونستمینم ینداشتم حت يکار چیقدرت ه. باهام برخورد کنه  تیبا عصبان ایو 

اونم نتونسته  یحت! کرد  یو نگاه مفقط همونجور که شونه تو دستش بود و دستش وسط هوا مونده بود ، داشت من! بود 

رو  گهیو همد میبود ستادهیمثل مجسمه ها وا ییدوتا! فقط صورتش طرف من بود ! بود که کامال به طرف من برگرده 

."اومد اریکام يدفعه از پشت سرم صدا هیکه  دیچقدر طول کش دونمینم!  میکرد ینگاه م
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!سامان! سامان  _ اریکام

خونه شون اومدم کنار و خواستم برم طرف خونه خودمون که  يو از جلو دمیدو اریاخت یبلند شد ، ب اریکام يتا صدا"

تموم !  زدیم یکنم ؟ قلبم مثل چ کاریبگم و چ یچ دیبا دونستمیاونقدر هول شده بودم که نم!  اریکام کمیرفتم تو ش

"زود گفتمهول شدم و  شتریبکرد که  یداشت نگاهم م اریکام! تنم داغ شده بود 

!اومدم ساکم رو بذارم_

"به ساك که هنوز تو دستم بود کرد و آروم گفت ینگاه هی اریکام"

!؟ نایخونه عمه ا يساك رو بذار_

!خونه خودمون! نه ! نه _

،  نیگفت یخبر ؟ حداقل م یچطور انقدر ب! ؟ یک! ؟ نایخونه عمه ا نیو اومد نیکرد یشماها اسباب کش.....!! اه  _اریکام

!کمک میاومد یماهام م

"فقط نگاهش کردم که گفت"

انشا اهللا که براتون ! اوال که منزل نو مبارك .  نیمکان داد رییو تغ نیکرد یاسباب کش یو مبارک یبه سالمت میحاال گر_

!چرا هنوز ساك دست ته ؟ یول! اومد داشته باشه 

"به ساك کردم و گفتم ینگاه هی"

!ذارمشیاالن م_

 یراست! تون  یبرم خونه قبل گهیوقت باهات کار داشتم د هی. رو به منم بده دتونیآدرس خونه جد گمی، م نیبب_اریکام

؟ نیدیخر لیرو با وسا دی، خونه جد نمیبب

!؟ یگیم يدار یچ! گم شو _

؟ نیدیتوش رو هم با خونه خر لی، وسا نیدیخونه رو خر نیا یوقت گمیم _اریکام
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!تو ؟ یگیم یو ؟ اصالً چر لیکدوم وسا_

!؟ نیخوام بدونم دختر عمه مونم رو خونه بود که شما معامله ش کرد یم_اریکام

؟ يباز شروع کرد_

ساعته که منو  مین.  يایو ب ت رو بذاري ٔکه ساك وامونده یمن رفت شیتو ؟ از پ ایمن شروع کردم !  کهیمرت _اریکام

شما  نمیبیکه م نجایاومدم ا. برنگشته خونه  گهیبا تو رفته ، د یاز وقت گهیت موسط باغ ، رفتم دم خونه تون مادر یکاشت

!؟ يکجا بود! حاال من شروع کردم ؟!  یکن یو فرار م ییدویم يهراسون دار

!به جون تو یچیه_

؟ يکرد یم کاریچ نجایراستش رو بگو ا! به جون دو تا عمه هات  _اریکام

."و دستمو گرفت و گفت دیدنبالم دو اریکام راه افتادم طرف خونه خودمون که"

!؟ دیرس یباالخره فصل درو و خرمن کوب! به گندم زار عمه ؟ يو زده بود نجایا ياومده بود_

!؟ یچ_

!؟ پس داس ت کو ؟ یگندم درو کن يرفته بود _اریکام

!ستمین زایچ نیکه من اهل ا دوننیشکر خدا همه م! گم شو _

 زیآن مرد با چ! آن مرد آمد ! خدا به داد عمه برسه ! رت فرستاده دنبال آرد گندم واسه حلوا پس حتما ماد _اریکام

!آن مرد با داس آمد یعنی! آمد 

!سیه.... ! اه _

صدامونو گندم خانم بشنوه ؟ یترسیم! ؟ هیچ _اریکام

!اونور تا بهت بگم میبر ایب! پسر ؟ یزنیچرا داد م_

پسر خوب  میبر ای، ب میبر ایب!  امیباهات م يکه بخوا یی، هر جا یاگه قراره راستش رو بهم بگ! چشم !  نیآفر _اریکام
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صندوق  شهیحاج ممصادق صداقت پ!  یراستگو و درستکار و درست کردار و صادق که الحق به همون بابا بزرگت رفت

!ایصدق ک يایزاده مصدق ن

از  گاریدو تا س اریکام. آروم شده بودم  یکم.  مینشست مکتین هیو متر اون طرف تر و ر ستیب میبا هم رفت ییدو تا"

"شو داد به من و گفت یکیدر آورد و روشن کرد و  بشیتو ج

بار گناهانت سبکتر . بهتره  یرو بگ اتیجزئ یکه افتاده رو برام بگو ، هر چ یآروم آروم و شمرده ، هر اتفاق!  نیبب_

!  يدار یاالن چه حال دونمیم! کن  یبگو و خودت رو خال!  زمیبگو عز! عمو جون  بگو پسر! و وجدانت آسوده تر  شهیم

.و خودتو راحت کن رونیب زیبر!  يتحت فشار

!گم شو_

؟ یبگ يخوا ینم_اریکام_

!که بگم سین يزیچ_

 يو هول شد دهیرکه انقدر رنگ و روت پ يتا نفهمم تو کجا بود! حساسم  زایچ نیکه من رو ا یدونی، م نیبب _ اریکام

اونوقت گندش در !  یمحل قاتیتحق رمیاالن م نیهم یاگه نگفت!  یچیکه ه یاگه با زبون خوش گفت!  ستمیول کن ن

.خودت مثل بچه آدم برام همه رو بگو!  ادهایم

!اصالً دست خودم نبود اریبه جون کام_

!سیکارا اصالً دست خود آدم ن نیا!  درد خودت بدون کیمنو شر! کنم  یکامال احساست رو درك م _ اریکام

!رو کردم نکاریشد که ا یچ دمیبه جون تو اصالً نفهم_

از خودت  ياریاخت چیمن خودم حاضرم برات شهادت بدم که تو در اون لحظه ه! اصالً خودتو ناراحت نکن  _ اریکام

!کرده کتیتحر یکی احتماال!  یهست " ییببو "تو چه  دونمیندونه ، من م یهر ک گهید!  ینداشت

!؟ یدونیتو از کجا م یول! آره بجون تو _
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!گهیتجربه دارم د!  سیدفعه اولم که ن _ اریکام

!کشوند اونجا یبزور منو م یکیانگار !  نیبب_

! کار کرده  نینفر تورو بزور وادار به ا هیگفت که  شهیکردن م يزیچ یتیاگه شکا!  نیخوبه ا یلیخ! خب _ اریکام

.نییپا ادیمجرمت 

!کار جرمه ؟ نیمگه ا! ؟ نییپا ادیم یچه جرم_

!گهیکا جرمه د نیا!  سین يا گهیو کس د میخودمون نجایبابا حاال که ا _ اریکام

!سیباشه اما جرم ن يممکنه کار بد!  سیجرم ن چمیه!  رینخ_

!؟ی، تو مطمئن نمیبب _ اریکام

!کار جرمه نیکه ا گهینم یقانون چیه! آره که مطمئنم _

!؟ یگیجون من راست م_ اریکام

!آره به جون تو_

؟ کنهیرو ثابت م نکاریماده از قانونه که جرم نبودن ا ایکه طبق کدوم بند و تبصره  یبگ قایدق یتونی، م نمیبب _ اریکام

.نباشه ایکه بخواد جرم باشه  ومدهیمساله ن نیا یقانون چیاصالً تو ه_

!؟ دمیترس یانقدر تا حاال م يخودیپس من ب !تورو خدا  _ اریکام

!بپرس لیوک هی، برو از  گمیکه من دارم بهت دروغ م یکنیاگه فکر م_

و  یقیاز اون گذشته ، تو هم رف!  یرو بگ يزیچ يخودیکه ب یستین یتو آدم! من حرف تورو قبول دارم ! نه  _ اریکام

مگه نه ؟! سوزه  یم شتریکه ب لیدلت واسه من از وک گهید! هم پسر عمو 

!معلومه! خب آره _

!باشه شیدوم نیکه ا دمیاصالً من تا حاال از تو دروغ نشن _ اریکام
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!ادیمن اصالً از دروغ بدم م_

.شناسمت یم!  دونمیم _ اریکام

!ترسم یخرده م هیبهت دروغ نگفته باشم ، ته دلم  نکهیا يبرا اریاما کام_

.قانون پشتته گهیحاالم که د! ؟ یترس واسه چ _ اریکام

!باشه تم دهید یکیترسم  یآخه م_

!اونجا بود ؟ یمگه کس....!! اه  _ اریکام

!نه فکر نکنم_

!بعد يکرد یور اون ور رو نگاه م نیو ا يکرد یخب اول حواست رو جمع م _ اریکام

.....نبود ، اما یکس. نگاه کردم _

!اری؟ به دلت بد ن يشد یوسواس_ اریکام

!؟ یباشه چ دهید یاگه کس_

شاهدم با پول  شهیروز و روزگار م نیالبته تو ا!  شهیخرده مشکل م هیکار ! شاهدم هس هیخب ، اونوقت  _ اریکام

به  خوامیهم م یهر چ!  بهیعج یلیبرام خ يزیچ هیاما من !  گهیوقتا د نیخوبه ؟ واسه هم یچ يپس پول برا!  دیخر

!ونمتیخودم بقبولونم ، نم

رو ؟ یچ_

 يکرد یو محل رو برس نجایا يو اومد یمن رفت شیاز پ ي، تو چطور قهیو پنج دق ستی، ب ستیب نیتو ا نکهیا _ اریکام

بجون تو !!  رونیب يو اومد يکرد يو صحنه رو هم پاکساز يسر و صدا کار تو کرد یو ب يدیطرف رو کش کیو کش

!تونمینم بفهمم نویکه ا آرمیبه خودم فشار م یهر چ

!نداشت که يخب کار_
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رو که تو  ییکارا نیتموم ا تونمیدو ساعت نم یکی، تو کمتر از  میمن با تموم زرنگ!  بهیعج یلیواسه من که خ_ اریکام

جدأ ! مثل تو ، انقدر شل و وارفته  یاونم از آدم! آوره  رتیجدأ ح!  بهیواقعا عج! ، بکنم  يکرد قهیدق ستیدر عرض ب

!بهت نشان افتخار داد دی؟ با هیچ کیتبر! منو باش ! گفت  کیتبر بهت دیبا

!کاره که آدم انقدر طولش بده ؟ نمیا گهید! گم شو توام _

 هیجون من اگه به ! ؟ يکرد دایپ يدینکنه راه جد! ؟ يمتحول شد نقدریشبه ا هیتو چطور !  زادیبابا دست مر _ اریکام

!بده ادی، به منم  يبرخورد کرد يدیجد ستمیس

!؟ یچ يبرا دیجد ستمیس_

!گهید سیو تو قانونم نوشته جرم ن يکه کرد يکار نیهم_ اریکام

!از پنجره گندم رو نگاه کردم ؟ یکه رفتم دزدک نیهم_

"خرده منو نگاه کرد و بعد گفت هیآن ساکت شد و  هی"

!؟ يداز پنجره گندم رو نگاه کر یو فقط دزدک نجایا يمن اومد شیتو از پ_

!خب ، آره_

!يذاریسر به سرم م يدار! برو گم شو _ اریکام

!نه به جون تو_

گندم رو  یپشت پنجره و دزدک يو بر نجایا يایکه ب يدیرس نقدری، فقط ا يکه از من جدا شد یتو از وقت یعنی_ اریکام

!؟ ینگاه کن

.آره_

!؟ سیجرم ن ای،جرمه  يکرد یکه دزدک ینگاه نیا یکه بفهم یگشت یم یتو کتاب قانونم ه _ اریکام

!گهیآره د_
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!بود ؟ یترست واسه چ نقدریپس ا _ اریکام

!باشه دهیدفعه منو ند هینفر  هیکه  نیهم يبرا_

"خرده بعد گفت هیمات منو نگاه کرد و  ينطوریهم"

!؟ ینگاه دزدک هیواسه  يتو دو ساعته وقت منو تلف کرد! خاك بر سرت کنن سامان _

!نگاه نبود هی_

"و گفت دیدفعه خند هی"

بوده ؟ یچ گهیحاال زودتر بگو د!!  طونیش يا!نگاه کوچولو نبوده ؟ هیپس !  گهیبگو د نویخب ا_

!کردم یبودم و نگاهش م ستادهیوا ينجوریهم قهیدو دق یکی_

"خرده بعد گفت هیلبش رفت و دوباره مات شد بهم و  يخنده از رو"

!؟ يکرد یفقط نگاهش م قهیدو دق یکی_

.آره_

!؟ يکه بهش مات شده بود يبود دهیتوش د یبیعج زیچ _ اریکام

؟ یبیعج زیچه چ یعنی_

؟ زایچ نیمثال لباس تنش نبود و ا _ اریکام

!اومد یهم بهش م یلیخ. شرت  یت هیو  نیشلوار ج هی. لباس تنش بود ! نه _

!؟ يکرد یو نگاه م يبود ستادهیرو وا یخب تو پس چ _ اریکام

!گهیخود گندم رو د_

و فقط گندم رو نگاه  يبود ستادهیوا نایپشت پنجره عمه ا قهیدو دق یکیتو ! نه  ایشده  می،خوب حال نمیبذار بب _ اریکام

، درسته ؟ يکرد یم
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.آره_

؟ نیفقط هم _ اریکام

.آره_

کرد ؟ یم کاریبعد گندم چ _ اریکام

! پام صدا کرد و متوجه شد  ریچوب خشک ز هیو اومدم برم که  دمید من از خودم خجالت کشبع. اولش متوجه نبود _

تو  يدفعه صدا هیبعد !  مینگاه کرد گرویهمد ییدوتا ينجوریبعد هم! سرشو برگردوند طرف منو ، اونم نگاهم کرد 

.و فرار کردم دمیبلند شد و منم ترس

.دمیموقع سر رس یدر واقع من ب یعنی_

!گهیره بابا دا_

گفت که من مزاحم نگاه کردن تون شدم ؟ شهیدر واقع م یعنی_

؟ ياومدیم رتریخرده د هی شدینم! آره _

.جبران کرد شهیم! نشده  ياالنم که طور.  شدیچرا ، م _ اریکام

؟ يچه طور! جون من ؟_

اریکام

.تا من برگردم نیجا بش نیهم قهیدق هیتو _

!ایباشه ، اما زود ب_

!امیم يا قهیدق هی _ اریکام

قلوه سنگ ورداشت و اومد طرف من که  هیدرخت ،  يخرده جلوتر و از پا هیبلند شد و رفت  مکتین ياز رو"

."و اونم پشت سرم دمییدو یم یحاال من ه. اونم دنبالم کرد ! داره و در رفتم طرف خونه مون  یالیچه خ دمیفهم
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!؟ وونهید یکن یم نیچرا همچ_

اونجا و  يدو ساعته منو نشوند! کنم  یم نیچرا همچ یفهم یبا قلوه سنگ زدم سرتو شکوندم م یصبر کن وقت_اریکام

خنک  گرمیج نی؟ من تا سر تو رو نشکونم ، ا ينگاه به گندم کرد هی یدزدک یکه رفت! ؟ یکه چ يدلمو خوش کرد

!ذارمتیزنده نم رمتیواستا وگرنه بگ!  شهینم

"گفتم دمییدو یو م دمیخند یه مهمونجور ک"

!سنگ رو بذار تا واستم_

!واستا گمیم! خلِ شل و ول  وونهیواستا پدر سگ د _ اریکام

!"آورد یسرم م ییباال هی دیرس یبود که اگه بهم م یاز دستم عصبان نقدریا! گفت  یم يبه خدا داشت جد"

!نکن ایشوخ نیاز ا! افته ها  یم ياتفاق بد هیبه جون تو  اریکام_

!گمیواستا م!  ذارمیبدبخت اگه دستم بهت برسه که زنده ت نم! افته ؟ یاتفاق بد م هی _ اریکام

عمه ام  یکیاون  يو دالرام دو تا از دخترا نیما آفر يوسط باغ که از سر و صدا دمیرس!  دمیدو یو م دمیخند یم"

اونا رو  اریتا کام! زود رفتم طرف شون و واستادم ! گاه کردن واستادن و مات به ما دوتا ن يشد و همونطور داشونیپ

:گفت ونجاو اونم واستاد و از هم نی، سنگ رو انداخت زم دید

!يخسته شدم ، اصالً تو برد!  گهیسامان جون باشه د_

"گفت دیو دالرام رس نیبعد آروم اومد جلو و تا به آفر"

!؟ دمیمن نفهم و شدن که یگل سرخ ک يغنچه ها نیبه به ا_

"و بهش سالم کردن دنیهر دو خند`

؟ یوقت صبح نیکجا ا! ماه تون  يسالم به رو _ اریکام

.میگوشه باغ درس بخون هی میریم میدار _ نیآفر
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؟ نیبخون یچ نیخوایحاال م!  نیآفر!  سیمثل درس ن یچیه یگفتم که تو زندگ شهیمن هم! به شماها  نیآفر _ اریکام

.اتیادب _ دالرام

!چقدر شاعرانه!  اتیفصل بهار و باغ پر از گل و درس ادب! به به  _ اریکام

؟ نیکرد یم کاریچ نیشماها داشت _ نیآفر

ولش  گهیحاال د!  میکرد یم يسنگش باز هیبا  میفعال داشت یعنی.  میکرد یم يباز "هفت سنگ  " میداشت _ اریکام

.کن

!میدوست دار یلیماهام هفت سنگ خ!  مینک يبا هم باز نیایب! نه  _ نیآفر

!گم شه هفت سنگ! ؟ هیچ يباز....! اه _ اریکام

!خونه که یلیخ _ دالرم

!پر سر و صدا ياون باز هیچ!  سیاصالً م خوب ن _ اریکام

؟ میکن کاریپس چ _ نیآفر

"آروم با خودش بردشون و گفتو دالرم واستاده بود ، دستشونو گرفت و آروم  نیهمونجور که وسط آفر اریکام"

خرده  هیو  میخون یم اتیخرده ادب هی، بعدش  مینینش یو م میکن یپتو پهن م هیگوجه سبز ،  يدرختا ریز میر یم_

!!نقدریبه درختاس ا ییگوجه ها هی!  میخور یخرده گوجه م هیو  میخون یم اتیخرده ادب هی،  میخور یگوجه م

"پرتقال رو نشون داد و گفتاندازه  يزیچ هیو با دستش "

!کیکالس اتیو هم از ادب گمیمعاصر م اتیبعدش خودم براتون هم از ادب_

!؟ يمگه بلد _ نیآفر

.تون نشه یفرانسه که اصالً خودتونم حال اتیتو ادب امیم سیانگل اتیاز ادب نیهمچ! اره که بلدم  _ اریکام

؟ اریکام يعربم بلد اتیادب _ دالرام
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عجم  ایشام رو ؟ عرب رو بگم  ای يخوایعراق رو م اتیبرات بگم ؟ ادب يخوایاز کجاش م! اونو که فوت آبم  _ اریکام

خوبه ؟! لبنان  يایکیتا نزد گمیم کنمیرو ؟ اصالً براتون از همون عربستان شروع م

"برگشت طرف منو گفت اریرفتن که کام یباهاش م دنیخند یکه م ينجوریو دالرام هم نیآفر"

 گهیفکر د هیبرو ! نوع جرمه  هینگاه کردن تو خونه مردم خودش  یاز پنجره دزدک! بدون  یدونیاگه نم! شازده پسر _

!واسه خودت بکن يا

"بعد دوباره راه افتادن که دالرام برگشت و گفت"

؟ ادیمگه سامان نم_

 یلیحاال خ! کنه  یم یرو برس شیتصد سال پهنوز داره نثر هفتصد هش! کهن رو بلده  اتیاون فقط ادب! نه  _ اریکام

!رو شروع کنه گهیدرس د هی دیبا گهید قهیبعدشم اون تا چند دق! مونده تا به درس ما برسه 

کردم که کم کم رفتن طرف آخر باغ و پشت  یواستاده بودم و نگاهشون م. خنده و رفتن  ریو دالرام زدن ز نیآفر"

تا برگشتم !  دمیپا شن يبدم که منو تنها گذاشت که از پشت صدا اریبه اون کام اومدم دو را فحش! درختا گم شدن 

همه ش !  شهیبد م یلیخ دمیور برم طرف خونه مون که د نیاومدم از ا! نفسم بند اومد ! طرفم  ادیگندم داره م دمید

.دمیکش یش خجالت ماز! جوابشو بدم  یچ دونستمینم!  ارهیرو به روم ب شیساعت پ مین انیکه جر دمیترس یم

."بهم و سالم کرد دیخرده بعد رس هی"

.سالم_

!دی؟ منو که د امی؟ چرا صبر نکردن منم ب!کجا رفتن  نایا اریکام_ گندم

!"هیرو شروع کنه چ گهیدرس د هی دیبا گهید قهیکه گفت تا چند دق اریمنظور کام دمیتازه فهم"

.رفتن درس بخونن_

!درس بخونن_ گندم
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!گوجه بخورن! نه _

!وقت صبح ؟ نیا! گوجه بخورن ؟ _ گندم

!رفتن هم درس بخونن هم گوجه بخورن! دونم  ینم_

؟ یچرا تو باهاشو نرفت_ گندم

.  دمیهمون لباس تنش بود که د. بوته گل رز  هیشونه هامو انداختم باال که پشتش رو بهم کرد و رفت طرف "

عطر  هیاز کنارم رد شد ،  یوقت. بود  فیظر یلیحرکاتش خ. شونه هاش  کیزدبود تا ن یخوشرنگ ییموهاش خرما

!بهم دست داد یبیحال عج هیبه مشامم خورد که  ییخوشبو

"گل سرخ کند و برگشت طرف من و گفت هیدوال شد و "

.االن تلفن کرد خونه مون نیمامانش هم.  میدعوت شد نایا اریانگار امشب خونه کام_

."ن دادمسرمو تکو"

، نه ؟ هیپسر بانمک و با مزه ا یلیخ _ گندم

.یلیآره خ_

!روز باهاش آشناشون کنم هیکه  گنیهمش به من م! تمام دوستام عاشقشن  _ گندم

!"احساس حسادت کردم اریتو دلم نسبت به کام دفعهی"

 یعنی،  شتریب نیالبته آفر! رامم عاشقشن و دال نیآفر. خندونه  یکنه و م ی، همه رو شاد م ذارهیپا م ییهرجا _ گندم

!هم براش داره یاالتیخ هی

حسادت  اریداشتم به کام! از خودم بدم اومد ! تر شد  يشده بود قو جادیکه توم ا یاحساس. سرمو دوباره تکون دارم "

تا . مجسم کردم رو تو ذهنم  اریدفعه صورت کام هی! حس شدم ، از خودم متنفر شدم  نیمتوجه ا یوقت! کردم  یم

من  ياز برادر برا اریکام!  دمیتو خودم د یحال خوب هی! رفت  نیچهره اش جلو نظرم اومد ، همه اون احساس از ب
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"هم گفتم نیهم يبرا! برادرتر بود 

!باشه و عاشقش نشده باشه دهیرو د اریکه کام دمیرو ند يتا حاال دختر! س  افهیو خوش ق پیواقع خوش ت اریکام_

!طونهیخرده ش هیاما _ دمگن

 نقدریپسر ا نیا! نداره  چکسیداره ه اریکه کام یدل!  گمیم یچ یفهمیم شیاگه بشناس!  هیپسر خوب یلیخ اریکام! نه _

!لمیباهاش فام کنمیبا معرفت و خوبه که من افتخار م

؟! يدوستش دار یلیانگار خ_ گندم

رو  یکس میتو تموم زندگ! هاش نکن  یشوخ نینگاه به ا!  یانسان واقع هی!  هی یاون چه جور آدم یدونیتو نم!  یلیخ_

!واقعا با گذشت و فداکاره!  دمیند اریمثل کام

؟ یباش ينجوریکه توام براش هم يانقدر دوستش دار یعنی_ گندم

.آره_

"خرده نگاهم کرد و گفت هی"

!باشن ينجوریچقدر خوبه که دو نفر با هم ا! خوش به حالتون _

.یمرس_

حال آقا بزرگه چطوره؟ یراست_ گندم

.خوبه_

؟ نشینیبیشماها هر روز م_ گندم

.بایتقر_

چطور تا . کردم  یمنم همونجا واستاده بودم و نگاهش م. خرده اون طرف تر بود  هیکه  مکتین هیرفت نشست رو "

!"خوشگل و قشنگه نقدریحاال متوجه نشده بودم که گندم ا



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢

!؟ يستادچرا وا _ گندم

کنم ؟ کاریچ_

.نیبش ایخب ب _گندم

.برم دیکار دارم با_

خرده که راه رفتم ،  هی. کردم و از اون ور رفتم طرف خونه مون  یخداحافظ هیلب  ریمنم ز! شونه ها شو انداخت باال "

و رفتم و تا  نییاسرم رو انداختم پ. رفت طرف خونه شون  یاونم بلند شده بود و داشت م. برگشتم و نگاهش کردم 

تو و خودمو انداختم رو  دمیاز همون پنجره اتاقم پر. خونه بشم  رددر نزدم که از تو راهرو وا گهیبه خونه ، د دمیرس

منو دم خونه  اریامروز کام یکاشک.  ادیخوشش م اریاحساس کردم که گندم از کام. کنم  کاریچ دیبا دونستمینم. تخت 

باشه ، حتما به خاطر من صداشو  ينطوریاگر ا! ؟ یاگه اونم از گندم خوشش اومده باشه چ حاال! بود  دهیند نایگندم ا

، امکان  ادیخوشم م يزیاگه بفهمه من از چ! شناسم  یرو م اریمن کام! طوره  نیحتما هم!  گهینم یچیو ه ارهیدر نم

!کار رو کرده نیهم شهیهم! بره  زینداره طرف اون چ

 يبرا یحت دیچرا با! از خودم بدم اومده بود که نگو  نقدریا. رو تخت  دمیاشتم و دوباره دراز کشنوار گذ هیشدم و  بلند

 اریکام! خواستم به گندم فکر کنم  یاصالً نم گهید! کنم  دایپ ارینسبت به کام یاحساس نیهمچ هیهم که شده  هیثان کی

که من کرده بودم ،  یبار به خاطر اشتباهات نیچند! بود پناهگاه  هیدر تموم مدت عمرم برام مثل . بود  زیعز یلیبرام خ

بودم و فرار کرده بودم ، اون  کوندهیرو ش شهیش هیو من با توپ  میکوچک تر بود یلیخ یوقت! شده بود  هیاون تنب

د و شاخه اش شکسته بو الاز درخت زردآلو رفته بودم با یوقت! خورده بود  یرو گردن گرفته بود و کتک مفصل انیجر

باشه اما در زمان خودش ،  تیاهم یب یلیکارا خ نیا نیحاال ممکنه که ا! شده بود  هی، باز اون گردن گرفته بود و تنب

مون کنن ،واقعا برامون وحشتناك  هیشد که تنب یو قرار م میکرد یکارا رو م نیو هر کدوم از ا میبود کیکوچ یوقت

!بود



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣

توم  بیعج یلیخ یلیاحساس خ هیشد و  يجور هی، دلم  نییند افتاده باشم پابل يجا هیدفعه انگار که تو خواب از  هی

با گلوله برف زد تو صورت  اریروز که برف اومده بود ، کام هی،  میبود ییافتاد که کالس دوم راهنما ادمی! شد  جادیا

آقا بزرگه ! گم شده بود  که اصالً اریکام!  تیدر خونه مون شکا دنپدر و مادرش اوم! مونو فرار کرد  هیدختر همسا

ترکه از  هیکنه ،  تشیکارا نکنه و مثال ترب نیاز ا اریکام گهید نکهیا يشد و برا یعصبان یلیخ دیرو شن انیجر یوقت

که  دمیمفه یاون روز وقت! کتکش بزنه  یبرگشت حساب اریکام یخواست وقت یم! برف  يدرخت کند و گذاشت ال

 یکرد اما وقت ینم هیرو تنب یوقت کس چیآخه آقا بزرگه ه! نگران شدم  یلی، براش خ دایب اریسر کام ییقراره چه باال

!کرد یم يکرد بدجور یم

 یم ادشیحاال که  ".گلوله برف رو من زدم ! آقا بزرگ  "آقا بزرگه واستادم و گفتم  يمحکم رفتم و جلو یلیخ ادمهی

!رهیگ یافتم چقدر خنده ام م

!يهمراه با تعجب و ناباور ینگاه!  رهینم ادمیوقت  چیبه من کرد که ه یروز آقا بزرگه نگاه اون

بودم خدا  دهیکار رو کردم اما چقدر ترس نیمنم هم! باال  ارمیبرف درآورد و به من گفت که دستامو ب يرو از ال ترك

، آروم  تیود و هم عصبانب یکه دستام باال بود آقا بزرگه که تو چشما و صورتش هم مهربون نجوریخالصه هم!  دونهیم

!"کن ي، مردونه فداکار یکن يفداکار يخوا یم قتیخاطر رف هکار تو نبوده ، اما حاال که ب دونمیم "بهم گفت 

!رونیب زدیکرد ، جاش خون از کف دستم م یو بلند م زدیهر کدوم رو که م! تا ترکه گذاشت کف دست من  چهار

کردم و نه  هیخواستم نعره بزنم ، نه گر ید بغض تو گلوم جمع شده بود و از درد ماز در نکهیها رو که خوردم با ا ترکه

!عقب دمینعره زدم و نه دستمو کش

! بهم زد و رفت  يبه من کرد و لبخند ینگاه هیتموم شد ، آقا بزرگه که اشک تو چشماش جمع شده بود  هیتنب یوقت

 شیخونه ما پ دی، دو دیرو فهم انیبرگشت خونه و جر اریکام ساعت بعدش که هی! ، بماند  دمیحاال چقدر سرزنش شن

به خاطر  "بهش گفتم ! که کار من بوده ؟ یچرا نگفت! ؟ يکرد نکارویدستامو گرفت و نگاه کرد و گفت چرا ا! من 
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 دفعه اشک از چشماش اومد هیکرد و  يخنده ا هیبهش گفتم  نویا یوقت "!بود  گهید زسر چی! برف که نبود  ٔگوله

!دفعه دوال شد و کف دستامو ماچ کرد هیبعد  " یبگ یدروغ حساب هی یتونیوقت نم چیتو ه! پپه  "و گفت  نییپا

 نیبخورم اما ا گهیحاضر بودم صد تا ترکه د! عوضش کنم  ایدن هیداشتم که حاضر نبودم با  یلحظه چنان احساس اون

!احساس رو داشته باشم

 دمیاومدم بلند شم برم ته باغ که د! تنگ شد  اریکام يدفعه دلم برا هی! قشنگ بود  یلیخاطرات برام خ نیا ياداوری

!"در جا خشکم زد!  کنهیگندم پشت پنجره واستاده و داره منو نگاه م

!؟ یکن یم کاریچ نجایا_

."پاکت رو گرفت جلوم هیبدون حرف ، "

!؟ هیچ نیا_

؟ یشناس یتو فرزانه رو م_ گندم

!نه_

!مون دوستم که باباش دکترهه_ گندم

!شناسم ینه نم_

!خونه ما نجایاومد ا یهمونکه اکثراً م_ گندم

!خب! آهان _

.نامه رو اون داده نیا _ گندم

!؟ یچ يبرا_

.یفهمیبخونش خودت م ریبگ _ گندم

"نامه رو ازش گرفتم و گفتم"
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!نوشته ؟ یتوش چ_

!شعر هی _ گندم

!شعر ؟_

"دسرشو تکون دا"

!شعر ؟ یچ يبرا_

!حرف زد شهیبا شعر راحت تر م _ گندم

؟ یچه حرف_

!، از عشق یقشنگ از زندگ يحرفا_گندم _

!به من ؟! عشق ؟_

 یلیخ! بدمش به تو  دیاگه ازش گرفتم با!  سیدرست ن نکاریا دمیخواستم بهت بدمش اما د یاولش نم... آره  _ گندم

قبلش شماره تلفنت رو ازم گرفت اما چند بار که بهت زنگ زده و روش نشده ، باهات  یعنیخواسته ،  نویوقته که ازم ا

.دفعه برات نامه نوشته نیکه ا نهیحرف بزنه و تلفن رو قطع کرده ، ا

!هم هس یپس خجالت_

!دیشا_ گندم

"نامه رو برگردوندم بهش و گفتم"

.ریبگ!  يقبول کرد نکارویکه ا يتوام اشتباه کرد.  ادیکارا خوشم نم نیمن از ا_

"بهم کرد و نامه رو گرفت و گفت ینگاه هی"

!بهیعج یلیخ_

!؟ یچ_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٦

!يپسر نیهمچ هیدوروزمونه و  نیتو ا _ گندم

باهام  یکه تلفن دهیخجالت کش یمگه نگفت!  سین گهید يتازه فرزانه هم مثل دخترا!  گهیجوره د هی یخب هر کس_

!سیودش همراه نحرف بزنه ؟ پس اونم با جو خ

"خنده ریدفعه زد ز هی"

؟ هیچ يخنده ت برا_

!یچیه _ گندم

!شمیجدأ ناراحت م یاگه نگ_

رو کرده ؟ نکاریچرا ا یدونیم.  گمیبهت م. ناراحت نشو  _ گندم

"نگاهش کردم"

 هیکه اون  یتو فکر کنکلک رو زد که مثال  نیهم ا نیهم يبرا!  يدار یآخه خبر داره که تو چه جور اخالق_گندم _

!هی یدختر محجوب و خجالت

عقب ،  ختیر یگرفت باال و موهاش م یو سرش رو م دیخند یم یوقت!  دنیکه گفت دوباره شروع کرد به خند نویا"

دفعه به خودم اومدم و اخمهامو کردم تو هم  هیخواست چشم ازش بردارم اما  یشد که اصالً دلم نم یبه قدر خوشگل م

"و گفتم

.، برو گهیخوب د_

"دفعه خنده اش قطع شد و صورتش گل انداخت و گفت هی"

.خداحافظ_

"و تا برگشت که بره گفتم"

!پشت پنجره اتاقم این ينجوریبه بعدم ا نیاز ا_
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"بهم کرد و گفت ینگاه هیواستاد و "

!به اون در نیا_

!"و رفت دیبعد خند"

. ، نوار تموم شده بود اما حوصله نداشتم بلند شم برم و اون طرفش رو بذارم  دمیرفتم رو تختم دراز کش دوباره

آدم  یگاه! قشنگ نبود  یچینبود انگار ه اریکام یاما وقت. گوش کردم  شکایگنج کیج کیچشمامو بستم و به ج

رو به  ایدن يها يبد تموم! دل ازش بکّنه  تونهینم گهیکه د نهیبیو محبت م یو صافا و دوست یمهربون یاز کس يطور

اون  یکرنگیآدما به خاطر  یاز تموم دورنگ!  کنهیاون در م یرو به قشنگ ایدن يها یتموم زشت! بخشه  یاون م یخوب

براش ! ال  دهیا شهیبراش م!  سین لیفام هی ایدوست  هیفقط  گهیکه اون آدم براش د شهیم نمیبه خاطر هم!  گذرهیم

!سمبل هی شهیم

تا ! افتاد رو صورتم  هیسا هیبردم که احساس کردم  یکردم و لذت م یفکر م زایچ نیودم و داشتم به ابسته ب چشمامو

"که گفت دمیبهش خند!  کنهیجلو پنجره واستاده و داره منو نگاه م اریکام دمیچشمامو وا کردم د

!؟ یتو بخوابه که تنها نباش شیپ ادیب قهیدق هینبود  یکس!  رهیمادرت برات بم_

!، زشته شنوهیم یکیگم شو ، _

!خوابم یم شتیپ امیاالن خودم م! ها  يغصه نخور _اریکام

"و گفتم رونیب دمیبا خنده از جام بلند شدم و از پنجره پر"

؟ نیگوجه سبزها تونو خورد_

قت نشد طرف ضعف داشتن که و اتیدو تا طفل معصوم تو ادب نیا نقدریا! اصالً وقت نشد ! نه به جون تو  _اریکام

!  فهیضع هی، پا یدونیم یعنی! بشن  تیخرده تقو هیکردم که  یهمه ش داشتم رو ضعفشون کار م!  میگوجه ها هم بر

 شهیانقدر پدر سگ گسترده س که نم!  میعرب موند اتیادبتو همون ! که  میدیو فرانسه نرس سیانگل اتیاصالً به ادب
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!ردش کرد

!د ؟حاال باالخره ضعف شون جبران ش_

رو هم  هیدو جلسه ، سر و ته قض یکیبود ، با  یکیاگه ! براشون کرد  يکمتر از پنج جلسه امکان نداره بشه کار _اریکام

!همون پنج جلسه خوب گفتم!  يریادگدوتان و هر دو شونم تشنه ی ٔاما وامونده. آوردم  یم

"دفعه صورتش رو ماچ کردم که گفت هیخندم گرفت و "

!ریحداقل اول ازم اجازه بگ!  یوحش! ؟ يبود که کرد يچه کار نیا ایح یب شرف رذل یب_

؟ يدیخب حاال اجازه م_

بود ؟ یماچ واسه چ نیحاال ا! تاتار  کهیمرت! گم شو برو ته صف  _اریکام

!یواسه دلتنگ_

گذشت ؟  يه جورکالس تو چ یراست. ممنون  یلیخ! ها بکنه  يخدا عوضش رو برات تو بهشت حواله حور _اریکام

راندمان داشت ؟

!ولش کن اصالً! نه  یعنیآره ، _

!؟ هی یچه جور جواب گهیاره ، نه ، ولش کن د!  يرو گذروند یچه کالس مبهم _اریکام

!ندارم براش یالیآخه منکه خ_

بق قانون نگاه کردن رو ط یجرم دزدک زانیم یداشت! ؟ يکرد یم کاریپشت پنجره ش چ شیپس دو ساعت پ _اریکام

؟ يدیسنج یم یاساس

.رفتم اونجا يجور نی، هم دونمینه ، خودمم نم_

 یچه کس!  يریسر و سامون بگ دیباالخره که با. تو خوبه  يگندم رو بچسب که از هر نظر برا نیبچه جون هم_اریکام

!؟ يواخیم یچ گهید! تورو هم که دوست داره ! و شناخته  دهیبهتر از گندم ؟ هم خوشگله و هم د
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!؟ یدونیتو از کجا م_

!س گهیهمد شیدرد دل شون پ نایا!  شهیباغ زود پخش م نیخبرا تو ا _اریکام

!؟ ریگیراست م_

.گفت یامروز داشت دالرام م! بجون تو  _اریکام

"و گفتم دمیخند"

!یگفت یهشام عرب رو براشون م نامهیزندگ یداشت یحتما وقت_

چرت و پرت  يواستاد میبر ایب! کردم  یم يقطام عرب رو براشون بازساز نامهیتم زندگکه داش یموقع! نه  _اریکام

!یگیم

همه اش از . دلم راحت شده بود  گهید. اون تو بود  نامونیطرف گاراژ که ماش میراه افتاد یبا خنده و شوخ ییدو تا"

."سیدنبالش ن اریخواست مطمئن بشم که چشم کام یدلم م.  دمیرس پیدر مورد گندم م اریکام

"دمیازش پرس میشد اریکام نیسوار ماش ییدو تا یوقت

؟ ياز دختر عمه ها رو دوست ندار چکدومیتو ه!  اریکام_

!نه _ اریکام

؟ يرو دوست دار یپس تو ک_

!میکن یکنم بابات بذاره با هم عروس یمن تورو دوست دارم که فکر نم _ اریکام

!ردنه ؟ک یحاال وقت شوخ! گم شو _

خوبه ؟ 4تا  2ساعت ! کنم  یواسه من معلوم کن که من شوخ یساعت هی؟ تو  هیکردن ک یپس وقت شوخ _ اریکام

!زنمیباهات حرف م يدارم جد_

!؟ يدیاز دهن من شن یکلمه حرف حساب هیتو تا حاال ! ؟ یصحبت کن يباهام جد ياصالً من آدمم که تو بخوا _ اریکام
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؟ میبر يخوا یحاال کجا م.  میروشن کن بر!  میبرو بابا ، نخواست_

!، اگه بد بود اون وقت اعتراض کن مبذار بری! ال نکن ٔسو.  يایقراره با من ب یوقت_ اریکام

 اریکام. بست  یمش سفر داشت در گاراژ رو پشت سرمون م یوقت.  رونیب میرو روشن کرد و از گاراژ اومد نیماش"

"بهش گفت

!مش صفر يها_

.بله آقا _صفر  مش

؟ یگیم یدو تا کجا رفتن چ نیا دیپرس یاگه کس _ اریکام

"گفت دیخندیمش صفر که م"

بگم آقا ؟ دیبا یچ_

اونام . عالمه بار دست شه  هیکه  دنیرو د رزنیپ هی،  رونیو آقا سامان تا از گاراژ اومدن ب اریآقا کام یگیم _ اریکام

!؟ يملتفت شد! نه ش سوارش کردن و بردن برسوننش خو

.بله آقا _صفر  مش

!یجاسوس ی، ب ینره که جاسوس ادتی!  نیآفر_ اریکام

!میآخه آقا ما سخته مونه که دروغ بگ _صفر  مش

 یگیو به کوکب خانم م يبر یخونه شون م يرو براش تا تو یخونه بقل نیکلفت ا لیکه زنب یچطور موقع _ اریکام

!؟ یکه دروغ بگ سیو تا قدم رفتن رو ندارم ، سختت نکنه و جون د یپاهام درد م

"گفت دیدفعه رنگش پر هیمش صفر که "

!؟ اریآقا کام یزنیچرا داد م....! اه _

!گهیخب جوابمو بده د _اریکام
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،  نیشما بگ یهر چ! چشم ! چشم ! کنه  یالم شنگه به پا م هیو  شنوهیم فهیضع نیتورو خدا داد نزن االن ا _صفر  مش

خوبه ؟!  گمیمنم همونو م

!سیسخت ن ادمیدروغ گفتن ز يدیحاال د!  نیآفر _اریکام

"میگفت و پاشو گذاشت رو گاز و حرکت کرد نویا"

؟ یفهمیرو از کجا م زایچ نیتو ا اریکام_

!رسهیخبرش به من م ینفر آب بخوره ، آن هیباغ اگه  نیتو ا _اریکام

!يخبر یازش بهس که  زامیچ یلیخ!  يغلط کرد_

!؟ مثال اون نامه که گندم داد بهت ؟ ییزایچه چ _اریکام

!؟ یدونیتو از کجا م....! اه _

بود ؟ یاون نامه چ انیجر نمیکن بب فیرو برام تعر انیحاال خودت مثل آدم جر _اریکام

"نامه رو بهش گفتم که گفت انیو جر دمیخند

!؟ يخب خره چرا نامه رو بهش پس داد_

!ادیکارا بدم م نیا از_

؟ یستین لیم یب گهید قی، از طر ادینامه بدت م قیکارا از طر نیاز ا یعنی! ؟ يجد _اریکام

؟ میریم میباالخره کجا دار! شو  گم

.میرسیم گهیاالن د! و حرف نزن  نیبش _اریکام

****

،  میدیخونه شون که رس کینزد.  نایا رایخونه کام میرفت میخونه و مستق میشب بود که برگشت 8ساعت  کینزد بایتقر

تو و از راهرو  میو رفت میدر رو وا کرد. معلوم شد که همه مهمونا اونجا جمع شدن .  میدینوار و کف زدن رو شن يصدا
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خرده باهامون دعوا کرد و بعد هول مون داد طرف  هیاومد جلو و  اریبه مهمونخونه که مادر کام میدیو رس میکه رد شد

دفعه همه ساکت شدن و برگشتن طرف ما و چپ چپ بهمون نگاه  هی،  میونه تا در مهمونخونه رو وا کردمهمونخ

.میو من سالم کرد اریکردن که کام

کرد و آروم  یسالم هی دی، خواهر از جاش بلند شد و اومد طرف ما و تا رس ایبهمون تکون دادن که کامل يسر هی همه

"گفت

.ع خرابهاوضا! داداش حواست باشه _

"گفتم اریآروم به کام. گفت و رفت  نویا"

!نایا گنیبهمون م يزیچ هیاالن ! حاال  يدید! زوده  یگیم یه!  اریبهت گفتم بلند شو کام یه_

"به من کرد و گفت ینگاه هی اریکام"

!نترس میبر ایب_

"بود گفت یعصبان یلیکه خ اریکام ، پدر میدیوسط مهمونخونه که تا به مبل ها رس میراه افتاد ییدو تا"

؟ ییمعلوم هس تا حاال کجا_

"آروم گفت یلی، خ نشستیمبل م هیهمونجور که رو  اریکام"

!نره ٔشما باشم که لو هی یمواظب مهمون دیبا! که معلومه  شیمعلوم_

"بازنشسته بود گفت ریعباس آقا شوهر عمه بزرگم که دب! شد  زیهمه ت يدفعه گوشا هی"

؟ یچ یعننره ی ٔخان ، لو اریکام_

!گرفتن و اونو دعوت نکردن یمهمون نجایجان ناپلئون خبر دار نشه که ا ییدا نکهیا یعنی _اریکام

"دفعه همه با هم گفتن هی"

!!!جان ناپلئون ییدا_
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"و گذاشت رو پاش و گفت یردستیز هیورداشت با  اریخ هیآروم  یلیخ اریکام"

؟ نیشناس یآقا بزرگ رو که م!  گمیخان رو محاج ممصادق _

"شدن که بلند شن زیخ میگفت همه از جاشون ن نویتا ا"

!میبود درستش کرد یاما با هر بدبخت میاومد ریدرسته د!  نینیبش!  نینترس _اریکام

، با خنده گفت اریمچاقو گرفته بود جلو کا هیکه  یو دوباره نشستن و عباس آقا در حال دنیکش ینفس راحت هیهمه "

"

؟ زمیعز هیآقا بزرگ چ انی، جر نمیبب! پوست بکن گلوت تازه بشه ! جون  اریکام ریبگ_

"چاقو رو ازش گرفت و گفت اریکام"

!تو باغ که حاج ممصادق خان صدامون کرد میتا پامونو گذاشت. خونه  میدیرس شیساعت پ هی بایما تقر_

نشسته بودن دل تو دلشون نبود و  اریکه دور تا دور کام نایحاال ا!  اریس کندن خکه گفت شروع کرد به پو نویا"

 ياتاقا.  یمیقد یلیخ یلیبود و خ يماها همه دو طبقه آجر يخونه ها! کند  یپوست م اریداشت آروم آروم خ ارمیکام

.شده يبلند و گچ کار يبزرگ با سقف ها

قسمت اون طرف و  هیطرف و  نیقسمت ا هی. شده بود  لیدو قسمت تشکبزرگ بود که از  یلیسالن خ هی،  مهمونخونه

کرد اما از هر طرف  یدو قسمت رو از هم جدا م بایبود که تقر یقشنگ یلیخ یآهن ينرده ها شنیپارت هیوسطش مثل 

کرده بودقشنگ  یلیبودن که سالن رو خ دهیچیرونده پ يها اهیگ نینرده ها رو هم از ا نیب.  دید گرویشد طرف د یم

.

باغ بزرگ  نیگوشه ا هیهر کدوم ! واقعا هم قشنگ بودن ! همه دو طبقه ، مثل هم . بود  نطوریهم هم گهید ياونا خونه

!کنن که آقا بزرگ همه رو بفروشه يکار هی خوانیچرا م نایکه ا دونستمیاما من نم. و درخت  اهیو با صفا و پر گل و گ

 هیماجرا رو بفهمن ، پدر بلند شد و  هیکند و همه منتظر بودن که بق یرو پوست م ارشیخ اریهمونطور که کام خالصه
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"و داد بهش و بعد با خنده گفت اریورداشت و رفت طرف کام زینمکدون از رو م

داشتن ؟ کارتونیعمو جون آقا بزرگه چ_

"نمکدون رو از پدرم گرفت و با خنده گفت اریکام"

!ها کار داشتنبا شما! با ما کار نداشتن _

"و آروم برگشت سر جاش دیدفعه رنگ از صورت پدرم پر هی"

هم رفته بودن  لیفام يقسمت مهمونخونه بود که مثال بزرگترا نشسته بودن و جوون ها نی، ا میکه ماها بود ییاونجا

 میرفت یماها هم م و شستنیطرف م نیگرفتن ، بزرگترا ا یم یمهمون هی یوقت. بود  نطوریهم شهیقسمت هم یکیاون 

.اون طرف نرده ها

"گفت دیشن نویا یباشه ، وقت اریعموم که پدر کام"

!نمی؟ درست حرف بزن بب یچ یعنیبا ما کار داشتن _

!بگم تونمیرو نم یهمه چ یعنی! حرف بزنم  تونمیدرست درست نم _ اریکام

!؟ یچ یعنی _ اریکام پدر

!بگم متونیرو نم زایچ یبعض یعنی _ اریکام

!یکلمه به کلمه شو بگ دیبا _ اریکام پدر

به پدر من که  ینگاه هیبه پدرش کرد و بعد  ینگاه هیرو درسته گذاشته بود تو دهنش ، برگشت  اریکه خ اریکام"

"پدرم بهش گفت

.یشمام به ما بگ دیآقا بزرگه گفتن با یهر چ! آره عمو جون _

"و گفت رو از تو دهنش در آورد اریخ اریکام"

!کار زشته نیآخه ا_
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چرخوند  یمرتب سرش رو م ارمیگفتن و کام یم يزیچ هیدفعه همه شروع کردن با هم حرف زدن و هر کدوم  هی"

"زدیکه حرف م یطرف کس

!زشته ؟ شیچ! بگو عمه  _بزرگم  عمه

!یزشت اون که به ما نگ _ کمیکوچ عمه

!رهینم رونیب نجایحرف از امطمئن باش ! جون  اریبگو کام _آقا  عباس

.هم نترس یچیجون از ه اریبگو کام _ مادرم

"پدر گندم که اونم بازنشسته بود گفت"

!بچه حرفشو بزنه آخه نیا نیبابا بذار_

 یشونو و دفعه اول میبود دهیخانم و آقا که ماها تا حاال ند هیدرسته هنوز دستش بود ، برگشت طرف  اریکه خ اریکام"

دوست رو با خودمون  هی ای لیفام هی یهر کدوم از ماها ، گاه! سابقه نبود  یکردن البته ب یشرکت م یکه تو مهمون بود

"به اونا کرد و گفت ياشاره ا هی اریخالصه کام.  میبرد یم یکیاون  یبه مهمون

!؟ سیجلو مهمونا بگم زشت ن_

راحت حرفت رو ! از اقوام منن ! هستن با خانم شون  یفتح يقاآ!  ستنین بهیکه غر نایا! جون  ارینه کام _آقا  عباس

!بزن

از ! اومد  یصدا از صدا در نم! رو دوباره نمک زد و درسته گذاشت تو دهنش و شروع کرد به خوردن  ارشیخ اریکام"

بود  نایو سال گندم ا رو که هم سنّ گهیدختر د هیو  ونیو کتا ایو دالرام و کامل نیهمونجا که واستاده بودم، گندم و آفر

چشم همه شون به  یعنی. کردن  یطرف رو نگاه م نیپشت نرده ها ا زصدا داشتن ا یکه اونام ، ساکت و ب دمید یم

.بود که پشت به اونا نشسته بود اریکام

"رو قورت داد که پدرش گفت ارشیکرد ، خ یرو نگاه م هی، همونجور که داشت بق اریکام باالخره
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نه ؟ ایگفتن  یآقا بزرگ چ یگیمباالخره _

"سرشو تکون داد و گفت اریکام"

 میمن و سامانم رفت! خونه ش  میاشاره کرد به ما که بر!  میدیخونه ش واستاده بود که ما رس وونیحاج ممصادق تو ا_

!ستهاش نش یشگیهم يسر جا دمیتو خونه که د می، بعد رفت وونیباال تو ا میاز پله ها رفت. طرف خونه ش 

"گفتن خب یدادن و م یسرشونو تکون تکون م یهم ه گهید يگفت و اونا یرو آروم آروم م نایا اریکام"

!"کره خرا کجان ؟ نیا "به ما دو نفر کرد و گفت  ینگاه هی!  میجلوش نشست میرفت _ اریکام

! بخند  یحاال نخند ک! خنده  ریزاز اون طرف مهمونخونه زدن  نایگندم ا دفعهیلحظه سکوت کامل برقرار شد و  هی"

داشت به  يجد يهم جد اریکام! اما به زور جلو خودمو گرفته بودم  دمیترک یطرف داشتم از خنده م نیخود من که ا

 دنیجمع و جور کردن و بعد شروع کردن به زور خند خودشونخرده  هیاونام . کرد  یعمو و بابام و عمه هام نگاه م

"که عموم گفت

!گفتن یرگ حتما شما دو تا رو مآقا بز_

!ها نیببخش!  کهیشما و عمو و عمه جون بزرگه و عمه جون کوچ یعنی! گفتن  یاتفاقا شما چهار تا رو م! نه  _اریکام

!؟ یگیم يدار یکره خر معلوم هس چ....! اه  _ اریکام پدر

کنم بابا جون ؟ کاریمن چ _ اریکام

!؟ یزنیکه تو م هیچه حرف نیآخه ا _ اریپدر کام_

!گفت نویحاج ممصادق ا! به من چه مربوطه ؟ _ اریکام

!زد دیرو که نبا یهر حرف _ اریکام پدر

!نیشما به زور مجبورم کرد! خواستم بگم  یمنم که نم _ اریکام

"گفت یم يزیچ هی یدفعه همه شروع کردن به رفع و رجوع کردن و هر ک هی"
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!نیفرما یم یآقا بزرگ شوخ!  نداره بابا یبیع _آقا  عباس

!چقدر بانمکن! قربون آقا بزرگ برم من  یاله _ کهیکوچ عمه

!کنن یها م یشوخ نیاز ا یآقا بزرگ گاه _ پدرم

!کنه یم یشوخ ينطوریاز بس دوست مون داره باهامون ا! خدا نگهدارش باشه آقا بزرگ رو  _بزرگ  عمه

"گفت اریکه پدر کام گفتنیم يزیچ هیداشتن هر کدوم  يطور نیهم نایا"

؟ یگفت یباالخره تو چ_

 یکیرو گفتم رفته گردش ، اون  یکی، اون  دیرو گفتم رفته خر یکیبهانه آوردم ،  هیواسه هر کدوم !  یچیه_ اریکام

!گهیدرستش کردم د يجور هیخالصه ! رو گفتم تو خونه س 

"کردن دوباره همه شروع کردن به حرف زدن و شکر خدا رو"

!گذشت ریخب ، شکر خدا به خ _پدرم

!حمد اهللأال _ کهیکوچ عمه

!بچه نیبه ا نیآفر_بزرگه  عمه

!دهیبه موقع به دادمون رس!  نیواقع آفر_آقا  عباس

!کارش یبره پ میزودتر بحث رو شروع کن ومدهیحاال تا گندش در ن _ اریکام

!گهیراست م _گندم  پدر

"خرده بعد گفت هیه کرد و همه ساکت شدن و عموم دو سه تا سرف"

.نظرشو بگه ی؟ هر ک نیباغ دار نیدر مورد ا يشماها چه نظر_

"اول همه ساکت شدن که پدرم گفت"

؟ نیگیم یخان داداش ، شما خودتون چ_
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!  گهیبراش کرد د يرفک هی دیبا!  ادهیهم ز یلیافتاده که خ نجایا يا هیسرما هیباالخره ! بگم  یواهللا چ _ اریکام پدر

؟ نیگیم یشما چ

.که بشه ازش استفاده کرد يزیچ هیبشه به  لیبألستفاده ، تبد هیسرما نیا شهیم! طوره  نیبه نظر منم هم _ پدرم

!؟ خورهیبه چه درد م نیهمه زم نیآخه ا! اره بابا  _بزرگه  عمه

 یور جارو م نیاز ا! برگها رو جارو کنم  نیباشه و اجارو دستم  دیاز صبح با! همه درخت  نیاونم با ا _ کهیکوچ عمه

.نیزم زهیر یکوت برگ م هی گهیساعت د هی،  یکن

؟ نیپس شماها همه موافق _اریکام پدر

"کردن قیهمه شروع کردن به تصد"

!رهیگ یبو ببره که قراره درخت قطع بشه ، جلو کارو م ياگر شهردار! عجله کرد  دیفقط با _آقا  عباس

مگه نه . شهیجور م یپول که باشه همه چ!  گهیساختن ؟ با پول د يهمه باغ رو چه جور نیا! اونم راه داره  _گندم  درپ

؟ یجناب فتح

"دهنش گفت ذاشتیکه داشت هندوانه م یفتح يآقا"

!رهخود دا يچهار تا درخت که جا گهید!  خونهیبرات آواز م شهیبلند م يمرده بذار يزبون رو رو یپول ب_

!میتقس بیترت مونهیپس فقط م _ اریکام پدر

.یکیطبق قانون وراثت ، پسر دو تا دختر !  سین ياونم که مساله ا _ پدرم

"دفعه ساکت شدن که عباس آقا گفت هیو عمه هام "

.طور بوده نیهم میاز قد!  گهیخب بله د_

"گفت اریکردن که پدر کام دییتا يعمه هام مجبور"

؟ شهیم یچ هیسرما ! هیسرما_
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!اونم با من _ یفتح يآقا

؟ نیشما نقشه رو آماده کرد _پدرم

!نداره که ينقشه کار_ یفتح يآقا

!چهل طبقه س یبرج س هیصحبت !  میبساز میخوا یکه نم یاتاق کاهگل هیبابا  _ پدرگندم

!نیاصالً نگران نباش! اونش با من  _ یفرح يآقا

!مونه که ینم یمشکل گهیپس د _ پدرم

!آفتاب نزده کار تمومه! درختا  يپا میبهتره شبونه ، اره بذار _ اریکام پدر

"دفعه گفت هی کردیکه تا حاال ساکت نشسته بود و اونا رو نگاه م اریکام"

و اره  باغ بلند بشه با تفنگ دو لولش اره نیاره تو ا يصدا! درختا ؟ مگه حاج ممصادق کره ؟ يپا میاره بذار یچ یچ_

!کنه یم یکیکش رو 

"دفعه همه ساکت شدن که عباس آقا گفت هی"

!شترهیاز همه ماها ب نیانگار عقل ا!  گهیبچه راست م نیا_

! و حاضره  یطرف ح! که انگار حاج ممصادق مرده  نیکنیم میاموال تقس نیو دار نینشست نجایا نیشما همچ _ اریکام

!کنهیارث محرومتون م از نیشاخه درختش بزن هیدست به 

"خرده بعد عمه بزرگم گفت هی!  دیگفت رنگ همه پر نویتا ا"

؟ يدار يجون تو خودت چه نظر اریکام_

خوب ، باغ  يکمه ؟ خونه خوب ، جا یزندگ نیتون تو ا ی؟ چ نیکارو بکن نیا نیخوایم یچ يآخه شماها برا _ اریکام

؟ نیکه ندار نیالزم دار یچ! خوب  نیدرامد خوب ، ماش!  یو قشنگ یبزرگ نیبه ا

"همه دوباره ساکت شدن که عمه کوچکم گفت"
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!؟ یکار مخالف نیتو با ا یعنی_

باغ ،  نیتلف شده تا ا يچه عمر نیدونیم! ؟ نیباغ بزن نیدست به ا ادینم فتونیآخه شما ح! معلومه که مخالفم  _اریکام

، تو  نجایشماها و ما همه ا! زادگاه شماس  یدارن ؟ نا سالمت یسنّ و سال درختا چه نیهر کدوم از ا نیدونیباغ شده ؟ م

؟! نیخودتون خراب کن, که زادگاه تونو شهیم یدل تون راض يحاال چه جور!  میاومد ایباغ به دن نیا

بودم ، رفتم که واستاده  ییمنم از اونجا. ش رو داد به مبل و ساکت نشست  هی، تکّ یرو گفت و ناراحت و عصبان نایا"

"ش نشستم و آروم گفتم یرو مبل بغل دست اریکام شیپ

!منم مخالفم_

"آن همه برگشتن به من نگاه کردن که عمه بزرگم گفت هی"

!؟ شهیفقط سهم تو و بابات چقدر م یدونیم! ؟ ادیم رمونیساخته بشه ، چقدر پول گ نجایاگه ا یدونی؟ م! زمیچرا عز_

"گفتم نگاه بهش کردم و هی`

آقا بزرگه اونقدر بهمون داده که تو !  میدار زیاالنشم همه چ نیاوال که ما هم!  سیکه پول ن زیعمه جون همه چ_

 میخوایم یچ گهیپس د! اپارتمان  هیبرابر  متشیمنه ، ق يپا ریکه ز ینیاالن ماش نیهم!  میکم ندار یچیمون ه یزندگ

؟ به خدا  میخوایم یچ يهمه پول رو برا نیآخه ا! ؟ میمون رو نابود کن خیخودمون تار يخودمون با دستا دی؟ چرا با

کوچه شونو صد  هیتو  یمیخونه قد هی،  یخارج يکشورا نیا! باغ رو نداره  نیخاطر قشنگ تو ا هیپوال ازش  نیتموم ا

ما  یباستان رآثا يبرااونا !  مینابود کن میخوایرو م ییجا نیهمچ هیاون وقت ما ! کنن  یسال به همون صورت حفظ م

 قهیعت يزایچ يدالل ها و دزدا نیمونو از ا شیکاسه شکسته هفتصد هشتصد سال پ هیو  دنیدالر پول م ونیلیصدها م

 یمون رو از کشور ، قاچاق یچند وقته چقدر آثار باستان نیتو ا!  میدونیمونو نم زایچ نی، اون وقت ما قدر ا خرنیم

 ي، ظرفا یمیقد ي، کتابا یمیقد ي، ، مجسمه ها یمیقد ي، لوح ها یمیقد يدرها! ا؟به اون میو فروخت میخارج کرد

 نایا! ماس  خیتار نایا! تمدن ماس  نایحواس تون کجاست آخه ؟ ا! بردن  رانیاز ا میداشت یآثار باستان یهر چ!  یمیقد
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!ماس يها شهیر نایا! گذشته ماس 

کدوم فکر نکردن که دارن  چیه! پول  يبرا! ؟ یچ يبرا! و فروختن رو بردن  نایشرف تموم ا یعده آدم دزد ب هی

! کردن  یکار رو نم نیاگه شرف داشتن که ا یعنی! فروشن  یم ایدزدن و به خارج یخودشونو م يشرف و آبرو

!داره ؟ یبه وطن چه فرق انتیبا خ! داره ؟ یچه فرق رانیو فرختنشون با فروختن خاك ا نایا دنیدزد

"شده بودم و نتونستم حرف بزنم ، ساکت شدم که پدرم گفت یانعصب یلیخ"

!ناموس فروخته یشرف ب یکدوم ب نیبرو بب! ؟ میفروخت میما برد یرو که گفت یینایمگه ا_

 نیهم شیکی!  میرو که برامون مونده حفظ کن ییزایاون چ نیحداقل بذار! که فروخته باشه  یناموس یشرف ب یهر ب_

!گهیشده د یخیتار زیچ هی نمیا! اومدن مردن  ایبه دن! کردن  یباغ چند نسل زندگ نیتو ا! اش باغ و ساختمون

کنارم ! گندمه  دمیبرگشتم طرفش که د! نفر بغل دستم واستاده  هیآن احساس کردم که  هیدوباره ساکت شدم ، "

فقط چشمم به گندم ! گفتم  یم یاشتم چرفت که د ادمیاصال ! کرد  ینگاهم م بیحالت عج هیواستاده بود و داشت با 

؟!بودم  دهیرو تو گندم ند یقشنگ نقدریچطور تا حاال ا. بود 

"تا برگشتم طرفش گفت! با پاش زد به پام  اریکه سرم طرف گندم بود ، کام همونجور

!لطفا دیادامه بد!  دیفرمود یم یفرهنگ راثیدر مورد م دیداشت_

!!هان ؟_

!زنده عتیبه طب نیبعد برس نیرو تموم کن یفرهنگ راثیاول بحث م گمیم! مرض  _ اریکام

"و گفت هیگفت و بعد روش رو کرد به بق یلب ریز يزیچ هینگاهش کردم که `

با چنگ و  دیماها با! خاك شرف ماهاس  نیا! شجره نامه ماهاس  اهایگل و گ نیا! درختا شناسنامه ماس  نیا!  نینیبب_

که  یکی، من  گمیدارم بهتون م! وجب شم دست بخوره  کی یکه حت میاجازه بد دینبا!  میفظت کنمحا نایدندون از ا

رو شبونه قطع  نجایا يتموم درختا نیبخوا نکهیچه برسه به ا مدرختا مخالف نیشاخه از ا هیصد در صد با قطع کردن 
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دادن  یباغ نگهبان نیکنم تو ا یامشب شروع م نیاصالً از هم! و اون  دونمیمن م نمیاره بب یکیبه خدا اگه دست !  میکن

از نصفه شب  امم کیکش!  میبد کیدرختا کش نیا يکنم که با هم را صبح ال یدختر عمه هام رو هم صدا م نیاصالً ا. 

از ! خودشه  يخونش پا. بشه  داشیکه نصفه شب به بعد تو باغ پ یبه حال اون کس يوا. تا سر آفتاب  شهیشروع م

قطره خون مون پاش  نیتا آخر!  میباغ و درختاش نیا یدختر عمه هام ، حام نیپسره سامان و ا نیمن با ااالن  نیهم

صحبت ، صحبت خون و  گهی، د نیحواس تونو جمع کن!  سیدر کار ن هم یشوخ چیه!  گمیدارم بهتون م!  میواستاد

!هیزیخونر

و پشت  میبرگشت اریتا من و کام! کردن  "نوچ نوچ  "شروع کرد  یکیرو گفت و ساکت شد که از پشت سرمون  نایا"

کنه و  یو دالرام و اون دختره پشت سرمون واستادن و اون دختره نوچ نوچ م نیآفر میدی، د میسرمون رو نگاه کرد

"گفت اریبه کام میکنیبهش نگاه م میماها دار دید یوقت!  داهیسرشو تکون م

؟ نیخت آدم بکشبه خاطر چند تا در نیخوایشما واقعا م_

!ادیب یقطره خون از دماغ کس هی امیدن يبذارم بخاطر تموم درختا خورمیمن گًه م _ اریکام

"نگاه کرد و گفت اریدختره با تعجب به کام"

.....نمیبب یاگه اره دست کس نیمگه نگفت_

 شهیشدن و امروز فرداس که ر ریه پهم گهیدرختا که د نیا! جوون و نهال ها رو گفتم  يمن درختا! نه نه نه  _ اریکام

! درختا  نیبجون ا میفتیو ب میوردار ریت هیامشب هر کدوم از ما  نیاز هم دی؟ با هیچ نیدونیاصالً م! شون کرم بذاره 

 نیو ب خیکهن رو از ب يکه درختا لهیاص یرانیهر ا فهیاصالً وظ!  میل بدیباغ رو صاف و مسطح تحو نیا دیصبح نشده با

انجام  یمونو به خوب فهیوظ ایرانیچند ساله خدا رو شکر خدا رو شکر ما ا نیتو ا نییدقت بفرما یشما اگه کم!  ارهیدر ب

،  نیببخش!  نجایبه ا مشیندو کوشش رسو یمملکت و با سع نیبه جون ا میبا حداکثر قدرت و توانمون ، افتاد!  میداد

!نداشتم ؟ شما رو ارتی؟ چطور من تا حاال افتخار ز هیاسم شما چ
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.هستم نیمن نگ_

 امیمن االن م نیاجازه بد.  نیباش نشیکه شما نگ يخوش به سعادت اون انگشتر!  یچه اسم قشنگ! به به  _ اریکام

!دمیبراتون شرح م عتیم رو در مورد طب یخدمتتون و تز کل

"پ چپ نگاه کردم که گفتگفت و اومد بلند بشه بره که دستش رو گرفتم و نذاشتم بلند بشه و بهش چ نویا"

. باغ رو معلوم کنم  نیا فیتا من تکل نینیبش نجایا نیاریب فیتشر! ؟ زشته به خدا  نیاصالً چرا شما پشت من واستاد_

!نمیبب نیبش گهیجا د هیسامان بلند شو برو 

"اومد جلو گفت یم اریهمون طور که از پشت مبل کام نینگ. کردن  یرو نگاه م اریهمه ساکت شده بودن و کام"

!؟ شهیم یآقا بزرگ چ فیپس تکل_

که شما مرتب  یبه شرط. کنم  یش م یشده راض يخودم هر جور. تا بهت بگم  نیبش نجایشما ا! اونش با من  _ اریکام

خانم سر پا واستادن ؟ ینیبیمگه نم! پاشو سامان .  میمشکل رو حل کن گهیو به کمک همد نیبا من در ارتباط باش

"تشکر ازم کرد و نشست رو مبل و گفت هی نیاز جام بلند شدم و نگ يمجبور"

؟ ینشدن چ یاگه راض_

 رمردیعمر واسه پ!  هیچ نیدونیم یعنی.  میکن یاصالً با همون اره ها و تبرها تکه تکه اش م!  مشیکش یخب م _ اریکام

. ده سالم اضافه بر استاندارد جهان عمل کرده  کیحاج ممصادق نزد نیا!  هیساله کاف 60 رزنیساله ، واسه پ 70

که  نیشما غافل! رو نوبر کنم  نایا يگفت منتظرم گردو یمن م ههام چند تا گردو ته باغ کاشته و اون دفعه ب یتازگ

معامله  نیاما شما در ا! کنم  یم یفضول نیببخس! ؟ حداقل هفت سال  نهیکشه تا به بار بش یگردو چند سال طول م

داره ؟ يدرختا قطع بشه واسه شما استفاده ا نیاگه ا یعنی؟  نیهست نفعیذ

"گفت داشتیور نم اریو چشم از کام دیخند یکه م نینگ"

.هستم یفتح يمن دختر آقا_
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!پس یشما دختر عمر و عاص...! اه  _ اریکام

!بله ؟ _ نینگ

!شت ؟که نقش عمر و عاص رو دا یگیرو نم یفتح يمگه همون آقا _ اریکام

.هستن يپدر من رو کار برج ساز.  میندار ینسبت شونیما با ا!  رینخ _ نینگ

برج رو بسازن ؟ نیا شونیحتما قرار ا!  نطوریکه ا! آهان  _ اریکام

.حل بشه نجایاگه مشکل ا _ نینگ

اصالً  گمیمن م!  میه باشنداشت زایچ نیبه کار ا ياصالً بهتره ما جوونا کار! چرا حل نشه ؟!  شهیحتما حل م _ اریکام

با  دونهیخودش م شونیا!  شونیشون دست ا میبسپر یعنی. شما  يبه بابا میباغ رو حواله بد نیا يچطوره تموم درختا

.  میزنده رو دنبال کن عتیبحث طب هیاون طرف سالن و بق میبر میش لندبهتره ما جوونا ب! کرد  کاریچ دیدرختا با نیا

!گهید نیپاش. تو کار بزرگترا دخالت کرد  دیکه اصالً نبا میبر نیپاش!  نیچطوره ؟ پاش

رو گرفت و بلند کرد و به منم اشاره کرد که بلندشم و خالصه  نیگفت ، اول خودش بلند شد و بعد دست نگ نویا"

"و گفت یفتح يو آقا نایرو راه انداخت طرف اون قسمت سالن و لحظه آخر خودش برگشت طرف عمو ا یهمگ

!نیبکن شیکار هیدرختا دست شما سپرده ، خودتون  نیا_

"بعد برگشت طرف ما و گفت"

که گلوموم تازه بشه ، باشه ؟ ارهیب ییمش صفر بگم برامون چهار تا چا نیپشت اون نرده ها ، منم با ا نیتا شما بر_

و  نیو دالرام و نگ نیآفر.  رونیرفت ب کرد از در مهمون خونه یبلند بلند مش صفر رو صدا م کهیگفت و در حال نویا"

"منم رفتم بغل گندم و بهش گفتم. اون قسمت مهمون خونه  نی، راه افتادن که بر ایکامل

؟يایمگه تو نم_
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"دنیکه راه افتاد ، شروع کرد به خند يهمونجور"

؟ يخند یچرا م_

!یفتح يآقا به میدرختا رو حواله بد گهیم!  اریکام ياز حرفا و کارا _ گندم

"من نگاه کرد و گفت يکه چند قدم اون طرف تر واستاد و برگشت تو چشما دنیمنم شروع کردم به خند"

پشت پنجره اتاقم ؟ ياومده بود یچ يامروز برا_

"و گفتم نییسرمو انداختم پا"

؟ يناراحت شد یلیکردم ، خ ي، کار بد نیببخش_

.نه _ گندم

.هیبق شیپ میبر ایخب ب_

!يجوابمو بد خوامیم _ گندم

.بگم یدونم چ ینم_

 اریکام مینیبنش میپشت نرده ها و خواست میدیتا رس.  هیبق شیپ میرفت ییدوباره بهم نگاه کرد و راه افتاد و دو تا"

"شد و گفت داشیپ

!؟ نجایا نیچرا اومد_

!نجایا میایب یخودت گفت_

رو آدم ول  ییهوا نیهمچ هی سین فیح! آزاد  يتو هوا رونیب میبر!  رهیگیفه خون مآدم خ هیچ نجایا! نه بابا  _ اریکام

.االی نیبلند ش! کنه بچپه تو خونه ؟

طرف در مهمونخونه  میراه افتاد یدوباره همگ. نگفتم  یچیچشمک بهم زد و منم ه هیبهش بگم  يزیچ هیتا اومدم "

"گفت دیرو د ونیتا کتا اریکام. اه افتاد دنبال مون ر اریکام کهی، خواهر کوچ ونیکه کتا
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بچه ؟ يایکجا م گهیتو د_

.شما رو در موردش گوش بدم يحرفا خوامیم! عالقه دارم  یلیخ عتیداداش من به طب _ ونیکتا

!؟ يعالقه مند شد عتیتوام به طب....! اه  _ اریکام

!یلیآره داداش ، خ _ ونیکتا

!ادهیز یلیت خ يریکنه که ماشااهللا هزار ماشااهللا عالقه به فراگ ریو عاقبت ما رو با تو بخکه خدا آخر  میبر ایب _ اریکام

 اریطرف باغ که آروم به کام میو رفت میو از جلو خونه رد شد رونیب میبا خنده از مهمون خونه اومد یخالصه همگ"

"گفتم

ه؟یچ انیجر_

!آقا بزرگنگو که مش صفر رو فرستادم دنبال  یچیه _ اریکام

!؟ یگیراست م_

!اریآره ، اما صداشو در ن _ اریکام

 یدو ساعت قبلش باغ رو ابپاش یکیمش صفر . بود  یدرختا قدم زدن ، هوا عال يال میبدون حرف شروع کرد یهمگ"

طرف  میرفت واشی واشی. باغ روشن بود  يشده بود و چراقا کیهوا تار. خاك نم زده بلند شده بود  يکرده بود و بو

:و گفت دیکش قینفس عم هی نینگکه  میهم نشست يروبرو مکتیرو دو تا ن ییجا هیوسط باغ و 

!بره نیاز ب ییجا نیهمچ هی فهیواقعا ح_

"رفت کنارش واستاد و گفت اریکام"

!شدنجنگ کردن و کشتن و کشته  گهیو آب و خاکشون با همد نیاالن آدما به خاطر زم نیتا هم خیاز اول تار_

؟ نیکار رو بکن نیهم نیخوایشما م _ نینگ

"فقط نگاهش کرد اریکام"
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!دوست دارم یلیباغ رو خ نیداداش منم ا _ ونیکتا_

"به موهاش و گفت دیو رفت بغلش کرد و دست کش دیبهش خند اریکام"

!دو تا قلب کنار هم ؟خورده س و روچند تاشون عکس  ریرو چند تا از درختا عکس قلب ت یکنیفکر م!  یکت_

.ده تا داداش _ ونیکتا

"و گفت دیدوباره بهش خند اریکام"

.شترینه ب_

!تا ستیب _ ونیکتا

"دوباره سرشو تکون داد اریکام"

.خودت بگو داداش _ ونیکتا_

!رو همه شون _ اریکام

!!رو همه شون ؟ _ ونیکتا

!آره رو همه شون _ اریکام

داداش ؟ شهیمگه م _ ونیکتا

؟ شهیچرا نم _ اریکام

همه قلب رو درختا بکشه ؟ نیا تونهیم یک!  ادهیز یلیآخه خ _ ونیکتا

!گهید يشم کسا هیبق!  دمیرو خودم کش شترشینصف ب! خودم  _ اریکام

"گفت ایرو نگاه کردن و کامل گهیبا خنده همد ایلیو دالرام و گندم و کام نیگفت آفر نویتا ا"

!داداش دمیال نکشمن تا حا_

هم ،  شیدو تا قلب ، پ یگاه!  نیکشیدرخت م هیرو تنه  يروز هیهمه مون  یعنی!  یکشیم يروز هیتوام  _ اریکام
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!بودم يطور نیمن که ا! خورده  ریدونه تنها و ت هی یگاه

؟ يدیچند تا قلب تا حاال کش نمیکن بب فیداداش تعر _ ونیکتا

!ياودختر تو چقدر کنجک _ اریکام

!تورو خدا داداش بگو _ ونیکتا

"خرده صبر کرد و گفت هی. کردن  ینگاه کرد ، همه فقط داشتن تو دهنش رو نگاه م هیبرگشت و به بق اریکام"

.گمیرو برات م شیاما اول. گفت  شهیهمه ش رو که نم_

درخت  هی يدرختا ، جلو يال میکه رفت يترم ستیب هی.  میدنبالش راه افتاد یبعد بلند شد و راه افتاد و ما هام همگ"

از تنه  ییجا هیفندکش رو در آورد و روشن کرد و دستش رو گرفت باال و  بشیواستاد و از تو ج یمیبزرگ و قد

"درخت رو روشن کرد و به همه نشون داد و گفت

!نیدو تا قلب رو نگاه کن نیا_

جا  هیبود که  نیمثل ا.  مینگاه کرد دادینشون م اریرو که کام یا قلبجلوتر و دو ت میو رفت میهمه سرهامونو بلند کرد"

، کج و معوج دو  اهیس کیبا ماژ نکهیمثل ا. کرد  یفقط رنگش فرق م. زخم شده باشه و دوباره گوشت نو آورده باشه 

!"باشن دهیتا قالب تو هم کش

 سین گهیخونه بود که االن د هیخرده باالتر  هیباغ ، در  يروبرو نیتازه کالس پنجم رو تموم کرده بودم ، هم _ اریکام

 هیخرابش کنن توش  نکهیقبل از ا یول. رو ساختن  دهیساختمون جد نیخرابش کردن و جاش ا شی، چند سال پ

من کالس دوم  یوقت. بود  میدختر کوچولو اسمش مر ندختر کوچولو داشتن ، او هیکردن که  یم یزندگ يخانواده ا

تا من رفتم کالس پنجم و اون  ينجوریمن رفتم کالس سوم اون رفت کالس دوم و هم یوقت. س اول بود بودم اون کال

.رفت کالس چهارم

"بعد برگشت طرف من و گفت"
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اومد سامان ؟ ادتی_

"و سرمو تکون دادم که گفت دمیبهش خند"

،  ي، هفت سنگ ، باال بلند يباز یل یل.  میکرد یم يباز میمر نیتابستونا با ا شهیسامان هم نیمن و ا! اره ، خالصه _

. بود  یکیراه مدرسه هامون .  میکرد یم يو با هم باز میشد یگردان م هیشدن  یبچه ها جمع م یخالصه وقت!  یوسط

تابستونام صبح و ظهر و عصر !  ابونیخ هیو موقع برگشتن با هم از  میشد یرد م ابونیخ هیوقت مدرسه با هم از تو 

.به راه بود يباز

! تنگ شد  میمر يدفعه دلم برا هیچرا  دونمیروز صبح که از خواب بلند شدم نم هی. همون تابستون بود  يآخرا ادمهی

 دمیبود که تا رس نیا هینکته جالب قض!  رونیزود دست و صورتم رو شستم وصبحونه خورده نخورده ، از باغ زدم ب

تا !  کنهیجلو در خونه شون واستاده و داره به در باغ نگاه م میمراما  کننیم يباز ابونیبچه ها دارن تو خ دمی، د رونیب

؟  یکن ینم يگفتم چرا با بچه ها باز دمیتا بهش رس. رفتم جلو و اونم اومد جلو ! شدم  يجور هیچشمم بهش افتاد 

!کنم يباز هیدوست ندارم با بق یراحت گفت تو که نباش یلیاونم خ

بود که مهر و محبت و عشق رو تو دل مون روشن  یدرآمد کاف یدختر و پسر به سادگ هیکه از زبون  دو تا جمله نیهم

!کنه

البته اون موقع قد ! کندم  نجایبود که با چاقو دو تا قلب ا نیکه کردم ا يکار نیبرگشتم خونه ، اول ی، وقت ياز باز بعد

!قالبا رو کندم نییاون موقع همون پا! رشد کرده و رفته باال  نقدریدرخته ا نینبود ، حاال ا شتریب میمتر و ن هی دیمن شا

چشماش  دمیکنم د يروز صبح که رفتم باهاش باز هیآخر تابستون مثل برق و باد اومدن و رفتن که  ي، روزا خالصه

ره از اونجا قرا گهیکه تا چند روز د دمیکرده اما فهم تشیاذ یکس کردمیشده ؟ فکر م یچ دمیازش پرس!  هیا هیگر

!دمیموقع فهم ونرو ا ییجدا یبار معن نیاول يبرا!  نیکنن و بر یاسباب کش

 ریاومد بذارم ز ونیکام یبودم که وقت دهیکوب خیتخته درست کردم که توش چند تا م هی!  دمینقشه ها که نکش چه
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 شهیراژ ورداشته بودم که بپاشم رو شرنگ از تو گا یقوط هی! رو ببره  نایا میکه پنچر بشه و نتونه اثاث مر کشیالست

 نایا میآورده بودم و با طناب بسته بودم جلو خونه مر ریگ ابونیخ وسگ از ت هی!  نهیکه راننده نتونه جلو شو بب ونیکام

 يبودم که جلو دهینقشه کش هیهزار و . خالصه ! اومد ، بندازمش به جون راننده هه  یاسباب کش ونیکام یکه وقت

منم مرتب .  رمیجلو رفتنش رو بگ تونمیاونم بهم اعتماد کرده بود و دلش قرص بود که من م.  رمیرو بگ میرفتن مر

!زایچ نیدادم و از ا یبهش قول م

 یروز مونده به اسباب کش هی نکهیشد تا ا یتر م يکردم ، اراده ام قو یدو تا قلب نگاه م نیو به ا اومدمیبارم که م  هر

چه  نمیرو بب میبار مر نیآخر ياصالً وقت نشد که برا! ، منو ورداشتن و بردن شمال  یس گردنشون ، با زور کتک و پ

!رمیجلو رفتن اونو بگ نکهیبرسه به ا

"به دو تا قلب کرد و گفت ینگاه هیو  دینفس بند کش هی،  دیحرفش که رس ينجایا"

همون روز از اون خونه  ي، معلوم شد فردا دمیکه پرس از بچه ها. بود  یخال نایا می، خونه مر میاز شمال برگشت یوقت_

!سرزنش هی!  غامیپ هی!  يادگاری هی! گذاشته بود  یبرام باق يزیچ هی میفقط مر. رفتن 

بود ؟  یچ نیدونیم! بهم نشون دادن  زیچ هیدرخت  هیو رو تنه  نایا میها دستم رو گرفتن و بردن جلو خونه مر بچه

! خونه شون  اطیتو ح دمیشون رفتم باال و پر واریو ازد دمیهمون موقع پر ادمهی! خورده  ریقلب ت هی! قلب  هیعکس 

!کردم هیشون نشستم با گر اطیپشت در ح!  ختهیبهم ر زیبود و همه چ یخال یخونه خال

!دمیخورده کش ریقلب ت هیدو تا قلب ،  نیا ریدرخت و ز نیهم ریبرگشتم تو باغ خودمون ، اومدم ز یوقت

!خورده ریو چند تا ت دمیو سالم کش حیکه چند تا قلب صح ادینم ادمیاز اون به بعد  گهید

!دیکش یو خود چاقو برام دو سه تا قلب م ذاشتمیدستم روون شده بود که تا چاقو رو م نقدریا ایآخر نیا

!"دمیخند یگفت و برگشت با خنده منو نگاه کرد که داشتم بهش م نویا"

رو درختا قلب بکشم ؟ يروز هی تونمیاداش ، منم مد _ ونیکتا
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"و گفت ونیبا خنده نشست جلو کتا اریکام"

 دهیقشنگن که به کثافت کش یزمان زایچ نیا!  یدرختا رو به گند نکش نیکه نه اون قلبا و نه ا یاما به شرط زمیآره عز_

!نشده باشن

"کرد گفت یداشت نگاهش م که ساکت نیبعد صورتش رو ماچ کرد و بلند شد و به نگ"

!خانم نیفکر کنم که وقت رفتن شماس نگ_

!چطور مگه ؟ _ نینگ

اونم آقا ! اوناهاش ! کنن  یباغش دارن توطعه م هیشرف به آقا بزرگه خبر داده که عل یآدم پست ب هیآخه _ اریکام

!به کانون فتنه رهیبزرگ که داره م

رفت و مش  یآقا بزرگه داشت با عصا ش جلو م!  میرو نگاه کرد دادیون منش اریکه کام ییطرف جا میبرگشت یهمگ"

!صفر هم دنبالش

که  یبرگشتم طرف درخت!  میو گندم همون جا واستاد اریفقط من و کام!  دنیدو نایا اریدفعه همه به طرف خونه کام هی

"بود و گفتم دهیروش قلب کش اریکام

موننیمچقدر خوبه که خاطرات رو تنه درختا _

هم  گروید يقلبا یلی، خ يدرختا باال بر نیاز هر کدوم از ا یاگه بتون! ارتفاع از درختاس  نیکه خاطرات ا نایا _ اریکام

!ماها خونه کرده یمیقد يکه توش خاطرات نسل ها ینیب یم

!شده با سنجاق سر عمه کنده فیهم ظر یلیکه خ گهیدو تا قلب د! و خط بابا ریت هیقلب و  هی! تا قلب با خط عمو  دو

"و گفتم دمیبا تعجب بهش نگاه کردم و خند"

!؟ اریکام یگیراست م_

 یرو هم م يریپ یلیخ ي، قلبا میاز درختا باال بر شتریخرده ب هی میمن مطمئنم اگه بتون!  سین يزیکه چ نیا _ اریکام
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 شهیهم!  گهیعشق د!  امرزیخانم بزرگ خدا ببا سنجاق سر  ایآقا بزرگه تو درخت کنده شدن و  يکه با چاقو مینیب

هم هس شهیبوده و هم!

"به من و گخانم کرد و راه افتاد طرف خونه شون يخندها هیگفت و  نویا"

"که گندم گفت میرو نگاه کرد اریو رفتن کام میواستاد ییدو تا"

هس ؟ ادتیتو اون دختره _

.ادمهیآره _

ود ؟بود ؟ خوشگل ب یچه شکل _گندم _

!نه ایدختر قشنگه  هی شهیتو اون سنّ و سال معلوم نم_

!شهیچرا معلوم م -  گندم

!منکه متوجه نشدم_

"برگشت طرف من و روبروم واستاد و تو چشمام نگاه کرد و گفت"

؟ يدیتوام تا حاال رو درختا قلب کش_

.نه_

!؟ یگیم يجد _ گندم

"سرمو تکون دادم و گفتم"

!آره_

!؟ يدیدونم نکش هیتا حاال  یعنی _ گندم

!مسخره س!  هیکارا به نظرم بچه باز نی، ا یدونیم یعنینه ، _

!سین يبچه باز چمیه _گندم
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کنه ؟ یچاقو ورداره بره درختا رو زخم هی دیعاشق شد با یهر ک یعنی_

!بلوغه هی،  جانهیه هیخاطره س ،  هیاحساس ،  هیبه ثبت رسوندن !  سیکردن درختا ن یزخم نیا _گندم

!در ذهن و روحش ثبت کنه گهیجور د هیرو  نایا تونهیخب آدم م_

!یکن یش نگاه م یرو فقط از جنبه منطق زیتو هر چ!  یاحساس یتو ب _گندم

....دیفقط شا!  سین نطوریاصالً ا. نه _

؟ یچ دیشا _گندم

!دونم ینم_

؟ ياصالً تو تا حاال عاشق شد _گندم

!دیم ، شادون ینم_

!؟ يپس شد _گندم

صبحا که .  دمشیدیتو راه مدرسه م شهیهم. بود  یکیا من  رشیدختره بود که مس هیکه بودم ،  رستانی، دب یدون یم_

کردم ، بعد از چند  یمنم نگاهش م. کرد  یبه من نگاه م یاومد و ه یم ریمدرسه ، اونم از همون مس میرفتیم اریبا کام

! بود  یقشنگ یلیآخه دختره خ! عشق  ایعادت بود  دونمینم االح. کردم  دایپ یاحساس هیبهش وقت متوجه شدم که 

.....بود که انگار یجور خاص هیکرد ،  یبه آدم نگاه م یوقت

!يبد حیمفصل برام توض نقدریخواد ا ینم گهید!  هیکاف! خب  یلیخ _گندم

!يدیخودت ازم پرس یول_

!نینه ؟ هم ای يا حاال عاشق شدکه ت دمیمن فقط پرس _ گندم

!گهیگفتم د یخب منم داشتم م_

!نه ای،آره  یکلمه بگ هی یتونست یتو م _ گندم
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!نه ایآره  دونمیآخه خودمم نم_

!؟ يعشق تون ، دو تا قلبم رو درختا کند يحتما برا! بدتر  گهید _ گندم

!بکشم ، چه برسه رو تنه درخت ، اونم با چاقو یست و حسابقلب در هیو مداد  دیرو کاغذ سف ستمینه من اصالً بلد ن_

حداقل  يطور نیا!  يریبگ ادیو کندن قلب رو درخت رو با چاقو  يبهتره هر چه زودتر بر! واقعا که سامان  _ گندم

!باهات حرف زد شهیم

!؟ هیشیم یچرا عصبان_

!ستمین یمن اصالً عصبان_ گندم

!؟ یزنیداد م يپس چرا دار_

!یزنیداد م يتوام دار_ ندمگ

تنه درخت با چاقو قلب بکشه ،  يپسر بلد نباشه رو هیبه نظر من اگه . گندم  نیبب!  میباش یبهتره منطق! خب  یلیخ_

!سیاز نظر منطقم درست ن! باشه  تونهینم یچیه لیدل نیا

!؟ يدیمفه!  ادیبدم م یمنطق و آدم منطق یمن اصالً از هر چ! گوش کن سامان  _ گندم

"دو سه قدم که ازم دور شد برگشت و گفت! برگشت و رفت  تیگفت و با عصبان نویا"

!برنج شل ریپسره ش_

نبود که ماها از  یدفعه اول! شدم  یعصبان یلیخ! کرد  نیمونده بودم چرا همچ! و رفت  دیو دو هیگر ریدفعه زد ز هی"

و  میذاشتیسر به سر هم م يها ، خالصه گاه گدار ي، تو باغ ، وسط بازها  یتو جمع ، تو مهمون!  میزدیحرفا بهم م نیا

حرفش  نیو احساسم نسبت به گندم عوض شده بود ، ا دیاما از امروز صبح به بعد که د میزد یحرفا بهم م نیاز ا

،  میگفت یم هگیبهمد زایچ نیاز ا یوقت شهیهم! زد  گهیجور د هیحرفا رو  نیدفعه ا نیخودشم ا! ناراحتم کرد  یلیخ

!گذاشت و رفت هیدفعه با گر نیاما ا میکرد یم یو شوخ میدیخند یبعدش م



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٥

چه خبره اما حوصله  نمیخواستم برم اونجا بب. باال گرفت نایا اریدفعه متوجه شدم که سر و صدا از طرف خونه کام هی

!اقم و رفتم تو رختخوابمتو ات دمیاز پنجره پر دمیراه افتادم طرف خونه خودمون و تا رس. شو نداشتم 

هم بهش داشتم که از احساس امروز  یاحساس خوب هیبودم که اون حرفا رو بهم زده اما  یعصبان یلیدست گندم خ از

!بود شتریصبحم بهتر و ب

! عاشق شده بودم ؟ یعنی! بود  نیعشق هم دیشا! حس کردم  یبیحال عج هیو تو دلم  دمیچرا خند دونمیدفعه نم هی

!یگندم ؟ چه اسم قشنگعاشق 

.  میکرد یم يباز ایو دالرام و کامل نیبا گندم و آفر اریافتادم که من و کام ییموقع ها ادی. کم برگشتم به خاطراتم  کم

و گندم مثال گرگ  میکرد یم يگرگم به هوا باز یوقت شهیهم ادمهی! با من  اومدیگندم م شهی، هم یکش اریموقع  ادمهی

!زدیرو م هیکرد و بق ینکار رو نمیمنو بزنه ، ا تونستیم نکهیشد ، با ا یم

! زدن  یحرف م گهیبا همد تیاومدن خون و با عصبان یکه داشتن م دمیپدر و مادرم رو شن يفکرا بودم که صدا نیا تو

"به پنجره اتاق من ، پدرم صدا کرد دنیتا رس

!سامان_

.بله_

!؟ يدیخواب _ پدرم

.....دارمینه ب_

پس چرا چراغ اتاقت خاموشه ؟ _ مپدر

.دمی، دراز کش يطور نیهم_

خبر کرده ؟ یآقا بزرگ رو ک يدیتو نفهم _ پدرم

شده ؟ یمگه چ! نه _
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؟ نیشماها کجا بود _ پدرم

شده ؟ ي، طور میتو باغ بود نایا اریبا کام_

.بخواب رینه بگ _ پدرم

دوباره برگشتم به خاطراتم و هر . فکر کنم  زایچ نیاشتم در مورد احوصله ند. گفت و با مادرم اومدن تو خونه  نویا"

 شهیهم! شد  یم رمیتازه دستگ زیچ هیکردم  یبه هر کدوم که فکر م! رو که با گندم بودم ، آوردم تو مغزم  يلحظه ا

انگار !  هستم من یعجب آدم! کنه اما من متوجه نشده بودم  کیجور خواسته بود که خودشو به من نزد هیگندم 

!که بهم زد همه ش درست بوده ییحرفا

از . برنج شل  ریواقعا گندم حق داشت که بهم بگه ش. حالت ذوق توش بود  هیکه  يخنده ا هی! خنده ام گرفت  دوباره

رفتم جلو پنجره اتاقش و  یواشکیکه  دهیامروز صبح د یهمه سال وقت نیحتما بعد از ا! حرف رو بهم زد  نیحرصش ا

جلو و باهاش صحبت  رمیمعروف مرد شدم و حتما م قولکنم با خودش گفته که اخالقم عوض شده و به  یم نگاهش

عجب ! امروز چند بار خواست سر حرف رو باهام وا کنه ، من احمق صحبت رو عوض کردم  یبعدشم وقت! کنم  یم

!م من يخر

!"دمیصدا از خواب پر هیوقت با  هی!  دفعه چشمام گرم شد و خوابم برد هیفکرا بودم که انگار  نیا تو

!  يآها!  دارهیداروغه ب!  ناینلول! نایجونورا نجنب يآها! ، باغ در امن و امان است  دیباغ آسوده بخواب یاهال _ اریکام

!ارنیپدر و مادر هنوز هوش!  دییایآهسته ب! آقا پسرا ! دختر خانما 

!"`چطور خوابم برده دمینفهم! صفه شب گذشته بود خرده از دوازده ن هیساعتم رو نگاه کردم ، "

و  نیها پاورچ ییها ، پدر دا ییدختر دا! پسر خاله ها ! دختر خاله ها ! پسر عمه ها ! دختر عمه ها !  يآها_ اریکام

!است داری، باغ هنوز نسبتا ب دییایآهسته ب

"و گفت رونیب دم پنجره اتاق من که پدرم سرشو از پنجره طبقه باال کرد دیرس"
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!گهی؟ نصفه شبه ول کن برو د يپسر مگه تو خواب ندار_

.سالم عمو جون _ اریکام

!؟ یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیتو ا _ پدرم

رو تو  یبعد از نصفه شب هر ک. بکشم  کیحاج ممصادق بهم گفته امشب تو باغ کش! منه  کیامشب نوبت کش _ اریکام

!بخواب تا اسمتو ننوشتم ها ریشمام زودتر برو بگ! کنه  هشیو صبح بدم بهش که تنب مسیاسمش رو بنو دمیباغ د

!"لبش گفت و سرشو کرد تو و پنجره رو بست ریز يزیچ هیپدرم "

"رونیو از اتاق رفتم ب دمیپر

!تو ؟ ییکجا _ اریکام

.بودم دهیخواب_

!چه خبر بود یدونینم! خونه ما  يومدیپس چرا ن _ اریکام

.حوصله نداشتم_

گندم کجا رفت ؟ _ اریکام

.رفت خونه شون_

خب چه خبر ؟_ اریکام

.یچیه_

شده ؟ یچ نمیبگو بب!  یگیدروغ م گنیچشمات م _ اریکام

.وسط درختا تا بهت بگم میبر ایب_

!؟ يگرد یاش م یو حاال دنبال مفاد قانون يزد دیگندم رو د یو دزدک يجا واستاد هینکنه باز  _ اریکام

!شنوه یم یکی میبر ایب! گم شو _
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"، با خنده گفتم میتر بود واستاد کیجا که تار هیباغ و  يوسطا میبا هم رفت ییدو تا"

!به کمک دارم اجیمن االن واقعا احت اریکام_

 زایچ نیند و افقط جون مادرت دنبال تبصره و ماده و ب! کردم ؟ غیو من در یکمک خواست یپسر جون تو ک _ اریکام

!ترس تو دل ما ننداز يخودینگرد و ب

!سیخبرا ن نیاز ا گهیدفعه د نیا! نه به جون تو _

!بدم هیتا در اسرع وقت انواع و اقسام خدمات رو ارا يالزم دار یچه کمک نمیحاال بگو بب!  نیآفر _ اریکام

.باشهوارد  زایچ نیو ا یکنم که تو عشق و عاشق دایرو پ یکیخوام  یم_

"به من کرد و گفت ینگاه هی"

 زایچ نیکه تو ا يگرد ینفر م هیبغل دستت واستادم اون وقت تو دنبال  نجایمن ا! واقعا خاك بر سرت کنن سامان _

!نه ؟ ایپاره آجر بزنم تو سرت حقته  هی؟ حاال اگه با !وارد باشه 

!ها يو لوس باز یوخاما بدون ش!  گهیمنظورم به خودته د!  دونمیچه م...! اه _

شده ؟ یچ نمیبگو بب!  یحرف هیخب حاال شد  _ اریکام

"و گفتم دمیخند"

گفت ؟ یگندم بهم چ یدونیامشب م_

!هیانگار موضوع جد _ اریکام

!؟ یپس چ! آره _

"شنگول شده بود و خنده گفت یکه حساب اریکام"

!ت بهتگف یچ نمیبگو بب!  گردهیبه کامت داره م ایانگار دن_

!شده بود که نگو یاونقدر از دستم عصبان! برنج شل  ریبهم گفت ش_
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"بهم کرد و خنده رو لباش خشک شد و گفت ینگاه هی"

متخصص در امور طناب و  هیدنبال  یمتخصص در امور عشق و عاشق هیگشتن دنبال  يحساب بهتره به جا نیبا ا_

!بدبخت ینکه هر چه زودتر خودتو دار بز يبگرد سمانیر

؟ یچ یعنی_

 نیدختره در نخست! ؟ یبدونم اصالً تو آدم خوامیم! نه ! آدم بشه ؟ یباعث خوشحال نقدریکه ا هیزیچ نمیآخه ا _ اریکام

 هیدختر به من  هیاگه ! واال خجالت داره سامان ! ؟ یبرنج شل ، اونوقت تو جشن گرفت ریمکالمه عاشقانه بهت گفته ش

 يو دار يدیحرف رو شن نیاون وقت تو ا. کنم  یم کیخودم شل قهیگلوله تو شق هی یمعطل یبزنه ، ب یحرف نیهمچ

!یکن یم یکوبیپا نجایا

!گفت آخه يصبر کن بذار بگم چه جور_

!چه برسه به کلمه دومش هیکاف یخودکش ي؟ همون کلمه اولش برا کنهیم یچه فرق گهیگفتش د يچه جور _ اریکام

!کنه یمآخه لحن گفتن فرق _

معطل  االی! نداره  یجز خودکش يا جهیپسر گفته بشه بازم نت هیحرف به  نیلحن ها هم ا نیاگه با بهتر یحت _ اریکام

!االی! خودت رو بخر  يهم نوع ها تیثیحداقل انقدر همت داشته باش و آبرو و ح!  يما پسرا رو نبرد ينکن تا آبرو

.ونه توناصالً برگرد برو خ! ؟ يباز شروع کرد_

.بوده يلحن کالم چه جور نمیبگو بب! خب بابا  یلیخ _ اریکام

!حرف رو به من زد نیبود ا یعصبان یلیگندم چون خ_

!حق داره واال _ اریکام

.بهم گفت که منو دوست داره میمستق ریبه طور غ یعنی! که اونم منو دوست داره  دمیحرفش فهم نیاز ا یعنی_

بند  مین جهینت هیکردن و آخرش به  یمختلف رو برس يرهایهمه جون کندن و تفس نیا يکه جا سیبهتر ن _ اریکام
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!؟ یبزن میو حرفت رو مستق يتکون بد هی، اون زبون صاحب مرده ت رو  دنیرس میمستق ریغ

خواسته ؟ یازم چ یدونیحاال م! گوش کن .... اه _

!جو عرضه هی _ اریکام

!دو تا قلب یعنی! قلب  هی_

گرده ؟ یدنبال قلب م ضیواسه آدم مر _ اریکام

!زنهیرو تنه درخت قلب بکشم باهام حرف نم رمینگ ادینه بهم گفته تا _

"به من کرد و گفت ینگاه هی"

شده  يدو تا قلب منبت کار يا قهیبه جون تو ، دق! خواستن  یشرطا از من م نیاز ا یکاشک!  یسهل طیچه شرا_

ازت خواست ؟ يزیچ نیهمچ هیشد که  یاال چح!  دادمیم لشونیتحو

رو  شتیدرخت و خاطرات ده پونزده سال پ ریز يبرد یهمه رو ورداشت یاز تو مهمون!  گهیتوئه د ریهمه اش تقص_

!ينشون داد

داره ؟ کاریخاطرات من به شماها چ _اریکام

 هی؟ منم  يفت اصالً تا حاال عاشق شدگ! ؟ منم گفتم نه  يدیتا حاال قلب رو درخت کش دیازم پرس!  گهید یچیه_

تا . عاشق اون شده باشم  دی، شا دمشیدیبود که تو راه مدرسه م يدختر هیبعد گفتم .  دونمیکردم و گفتم نم يفکر

قلب بکشم  ستمیبلد ن دمیمنم گفتم رو کاغذ سف! ؟ يشد و گفت حتما براش رو تنه درخت قلبم کند یگفتم عصبان نویا

!طرف من این ینگرفت ادیاونم گفت تا !  چه برسه رو درخت

!يحرف رو بهش زد نیا يکرد يخب کار بد _اریکام

کدوم حرف رو ؟_

دختر با  هیهر وقت ! گفت خره  زایچ نیاز ا دیبه دخترا که نبا.  یعاشق شده باش دیشا یهمون که بهش گفت _اریکام
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اگه  "! یعشق من نیو آخر نیتو اول! نه  یر ضبط شده فقط بگمثل نوا دیبا يتا حاال عاشق شد زمیعز " دیناز و ادا پرس

 یعشق من هست نیو آخر نیتو اول! نه  " یبگ دیدوباره با "؟ ومدهیخودت ن يدختر چیواقعا از ه زمیعز "بازم گفت 

 نیو آخر نیتو اول! نه  " یگیبازم باالفاصله م "بوده به من بگو  تیتو زندگ یاگه کس زمیعز "دختر گفت  هیاگه  "!

!"یعشق من

کنم ؟ کاریچ دیحاال با_

رو ؟ یچ _اریکام

!گهیقلبا رو د_

؟ يچاقو دار _اریکام

.تو اتاقم دارم_

.اریبپر وردار ب _اریکام

"که گفت اریکام شیکوچولو ورداشتم و برگشتم پ يچاقو هیرفتم طرف خونه مون و از پنجره رفتم تو و "

!بکن معطل نکن الایدرخت خوبه ،  نیهم ایب_

!تیترب یب_

!گمیقلبا رو م _اریکام

"نگاه بهش کرد و گفت هی اریخرده بعد کام هیرفتم جلو درخت و با چاقو شروع کردم به کندن که "

که  يدیقلب د هی، تو تا حاال  نمیبب! ؟ يدیقلبه کش نمیا! رو ببره  دنتیقلب کش نیمرده شور اون عشقت رو با ا_

!باشه ؟ لیمکعب مستط

"که کنده بودم کردم و گفتم یبه قبل ینگاه هی"

!؟ یچ یعنیکارا  نیآخه ا_
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 یکشیواسه معلمت که نم!  یکشیم يکه دوستش دار يدختر يقلب رو برا نیا يدار! با احساس بکش االغ  _اریکام

چپ و راست رو  زیطن و دهلواسه قلبش ب! سر جلسه امتحان علوم نشسته  کنهیم الیخ! کن  گاین! نمره بهت بده 

!يریرو کامل بگ مرهرو هم بکش که ن یشش اهرگیسرخرگ آئورت و س یبارک هیخب !  دهیکش

!یکیاونم تو تار! کارا نکردم  نیآخه تا حاال از ا_

براش وسط باغ ، جلو بابا ننه دختر ،  يبر شهیروز روشن که نم! کرد  یکیتو تار دیکارا رو فقط با نیبدبخت ا _اریکام

!یقلب بکش

!من بکش يتو جا ایب اریجون کام_

!يضرب رد هی! هم نداره ها  يدیتجد گهید رنی؟ بدبخت تقلبت رو بگ! یتقلب اونم اول عشق و عاشق! به به  _اریکام

!ستمیآخه بلد ن_

!ینباش زایچ نیو اکه حاال دنبال تقلب .  یکارا بکن نیاز ا يایدرس خوندن ب ياون موقع ها جا یخواستیم _اریکام

!دونه برام بکش هیجون سامان _

!نمیبرو کنار بب! بده به من اون چاقو رو بدبخت خره االغ گاو نفهم  _اریکام

"چاقو رو ازم گرفت و گفت"

!دمیدفعه من برات کش نیا میری؟ گ یکن یم یخودم بکش چه غلط يجلو رو ایدفعه فردا خانم معلم گفت ب هیاگه _

!، بابامم نبوده یچیه ستمیخودم که ن!  ستمیخطها ن نیا آخه من اصالً تو اباب_

!باال تا بهت نشون بدم میدرختا بر نیاز دو تا از ا ای؟ پس ب!خط ها نبوده  نیتو تو ا يبابا _ اریکام

کنه از  حتیخواد منو نص یم میناهار نشست ایوقتا مثال سر شا م  یگاه!  سیبرنامه ها ن نیاصالً بابام تو ا!  يغلط کرد_

!کنه یم قیو مامانم هم تصد گهیخودش برام م یدوران جوان یپاک

کردم که مهر و  دایدرخت دو تا قلب پ هی يباال شیاتفاقا چند وقت پ! کنه  قیتصد دیهمون فقط مامانت با _ اریکام
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 زونشیبه درخت آو دنیموقع کش دونمینم حاال! بود  دهیقلبا رو هم وارونه کش نکهیا بیعج! تو پاش بود  يبابا يامضا

!داشته يزیچ یخودش انحراف ایکرده بودن 

!گهیدو تا قلب بکش کار رو توم کن ، د! ؟ یگیکه م هیچرت و پرتا چ نیا..... اه _

!هاس ؟ یشل نیمگه به ا _ اریکام

!؟ یکشیحاال م! سخته  میلی، خ یچیه سیشل که ن! خب  یلیخ_

؟يخوایم یچه نوع قلب نمیباول بگو ب _ اریکام

!گهیکارش د یدو تا بکش بره پ!  گهیقلبا د نیاز هم_

دست صاحب قلب  نکهیبه محض ا یعنی! تازه اول شه ! کارش  یپ رهینم گهید یقلبا رو بکش نیاوال که اگه ا _ اریکام

 گهید!  هی يسند محضر هی نیا ! شهیت شروع م ی، تازه بدبخت يو قلبا رو بهش نشون بد نجایا ياریو ب يریدوم رو بگ

دو تا قلب که خشک  نیبه ا یکنار و برس يت رو بذار یزندگ وکار  دیبا گهید!  دهیچون به ثبت رس رشیزد ز شهینم

به قلب رو  یمنته يو رگه ها يایصبح به صبح ب دیبا! به موقع ، هرس به موقع  نیآب به موقع کود به موقع ، وج! نشن 

مرتب آمپر خونش رو  دیبا! وقت رگ بسته نشه و عشق سنکوپ نکنه  هیکه  یسمباده بزنو توشو  یخوب پاك کن

دفعه قالبا  هیتوش که  يزیخون بر گرتیاز تو ج دیخونش کمه زود با يدیدفعه د هیاگه ! که کم نباشه  یچک کن

به  قهیضربان قلب دق انزیم! ساعت  میساعت به ن میقند خون ن زانیم! فشار خون ، ساعت به ساعت ! نکنه  پاجیریگ

!هیبه ثان هیشمارش تعداد گلبول قرمز ، ثان!  قهیدق

!یبکش خوادیاصالً نم! بده به من اون چاقو رو _

!کنمیت م ییمنه که دارم راهنما ریتقص _ اریکام

؟! یرسیهمه قلب م نیبه ا يخودتو بگو که چه جور! دو تا قلب بکشم  خوامیمن فقط م_

!که خودشون کاراشو بکنن مارستانی، کنترات دادم به ب دمیرو که کش ییوم قلبامن تم _ اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٨٤

!بعد از نصفه شبه 1ساعت !  میبابا بکش بر_

؟ يخوایم یخب حاال چه قلب _ اریکام

!؟ میمگه چند نوع قلب دار_

! تنگ  ترالیم چهیقلب با در! د گشا ترالیم چهیکلفت ا قلب با در وارهیقلب با د! نازك  وارهیقلب با د!  یلیخ _ اریکام

!قلب سالم! قلب چاك چاك ! قلب صاف و اطو خورده !  دهیقلب چروک

قلب نازك ! با عشق خاموش شده  میقلب سنگدل دار! نوع عشقه  هینشون دهنده  نایهر کدوم از ا! ؟ يکار يکجا پسر

.دوام یبا عشق ب

!کشمیات مبر کیتو نوع عشقت رو بگو ، من خودم اتومات اصالً

عشق  ای يخوایم نیعشق خون! عشق آروم ؟ ای يخوایعشق تند م! عشق به خاکستر نشسته ؟ ای يخوایم نیآتش عشق

؟ میمال

!شد ریبابا د_

!گهیبگو بکشم د! من که منتظر توام _ اریکام

!نیدو تا قلب بکش که مبلغ عشق باشه ، هم_

!بده گهید يسفارشات رو ببر جا.  کنمینم یغاتیمن کار تبل! چاقو رو  نیر ابراد ریبگ! ؟ يخوایم یغاتیقلب تبل _ اریکام

!سر و صدا بلند شد نایمرتبه از ته باغ ، از خونه گندم ا هیبهش بگم که  يزیچ هیاومدم "

"گفت اریکه کام میخرده گوش داد هی ییتا دو

!عواس ؟د ایکنن  یم يباز یاسیس یاجتماع یفرهنگ يدارن تئاتر اقتصاد_

!انگار دعواس_

.شده یچ مینیبب میبر ایب! خبرا نبود که  نیاز ا نایخونه عمه ا _اریکام
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!هیاختالف خانوادگ هیحتما ! به ما چه مربوطه . توام نرو ! زشته !  امیمن نم_

.من که رفتم!  این ياین يخوا یبه من مربوطه ، تو م فتهیب یباغ هر اتفاق نیتو ا _اریکام

!صبر کن اومدم...! اه _

بلند شد و  شهیش هی کستنیش يکه صدا میدیو تا رس نایطرف خونه گندم ا میدرختا ، آروم آروم رفت ياز ال ییدو تا"

!گهید شهیش هیپشت سرش 

!"گندم بلند شد يکه صدا میشد میخونه شون قا يجلو يپشت شمشادا میرفت ییتا دو

!چرا ؟! چرا ؟! چرا ؟! د ؟چطور دلتون اوم! دروغگوها ! دزدا _

 میآن فکر کرد هیزد که ما  یو حرف م دیکش ینعره م نیهمچ! کرد  یم هیو گر دیکش یم غیگفت و ج یرو م نایا"

!"که خونه شون دزد اومده

!چرا ؟! ؟ نیرو کرد نکاریچرا ا _ گندم

!"رفتن یروم قربون صدقه اش مآ یو عمه و شوهر عمه ام هم ه گفتیم غیو داد و ج هیرو با گر نایگندم ا"

!!دزدا! ؟ هیمن چ فیتکل! کنم ؟ کاریحاال من چ _ گندم

!"رونیاز تو خونه افتاد ب یصندل هیپنجره شکست و  شهیدفعه ش هیکه  میبهم کرد ینگاه هی اریمن و کام"

 نقدریدختره رو ا نیاکه  يکرد یخرده زودتر اقدام م هی، خب خبر مرگت  یقلب بکش یخواست یتو که م _اریکام

!ینچزون

!دعواشون شده ينطوریا یسر چ نمیبذار بب! ؟ هی یشوخ یحاال وقت_

!تو میبر ایب گمیم!  سین یمعمول يدعوا هیهس  یهر چ نیا _اریکام

!؟ میدرسته ما دخالت کن یعنیآخه _

؟ مینیگوشه بش نیهم ينجوریهم یعنی _اریکام
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!دونم ینم_

 يعمه م و شوهر عمه م بلند شد و بازم صدا يو زار هیو گر ونیش يدفعه صدا هیطع شد و لحظه صداها ق هی"

."اومد زایچ نیو بشقاب و ا وانیشکستن ل

_اریکام

!منکه رفتم تو!  این ياینم تو

ر و شروع کرد به در زدن و عمه و شوه نایو از رو شمشادا رد شد و رفت پشت در خونه گندم ا دیگفت و پر نویا"

!"عمه م رو صدا کردن

!گندم!  يمنوچهر يآقا! عمه  _اریکام

!"بلند شد يمنوچهر يآقا يدفعه صدا هیبه در که  دیکوبیکرد و محکم م یبلند بلند صداشون م اریکام"

!کمک! کمک ! تو  ایب!  اریکام_

تو خونه  دیکه شکسته بود پر يرهامعطل نکرد و از اون طرف از پنج گهید دیرو شن يمنوچهر يآقا يصدا اریتا کام"

گوشه  هیخونه شکسته و درب و داغون شده و عمه م  هیتموم اسباب و اثاث میدیتو خونه د میدیتا رس! و منم دنبالش 

 دمیتا رس. اومد  یاز اونجا م يمنوچهر يگندم و آقا يداطرف آشپزخونه که سر و ص دمییدو! غش کرده و افتاده 

خواد گندم  یآشپزخونه رو ورداشته و انگار م يچاقو يمنوچهر يآقا یعنی! شده  زیگندم گالو با يمنوچهر يآقا دمید

آن هر دومون خشک مون زد که  هی!  کنهیرو گرفته و داره از خودش دفاع م يمنوچهر يآقا يرو بکشه و گندم دستا

!میتکون خورد هی يمنوچهر يآقا ادیفر با

!گهیکمک د نیایب! ؟ نیچرا واستاد _ يمنوچر يآقا

به  اریو منم رفتم طرف گندم که کام يمنوچهر يرفت طرف آقا اریکام! طرفشون  میدیپر ییکه گفت دو تا نویا"

"گفت ادیحالت فر
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!؟ یکمک دختره رو با چاقو بکش میایب_

"گفت دیکش یم ادیکرد و هم فر یم هیکه هم داشت گر يمنوچهر يآقا"

!!کشه یه خودشو مدار!! کشه  یداره خودشو م_

رو از  يمنوچهر يآقا يدستا اریشده بود چون کام رید گهیاما د! که چاقو دست گندمه  میآن تازه ما متوجه شد هی"

هر دو با هم در  اریفقط خدا رحم کرد که من و کام! بود  يمنوچهر يگندم جدا کرده بود و منم حواسم به آقا يدستا

 يدر لحظه ا قایدق! طرف شکمش  نییآورد پا یو رو برده بود باال و داشت مطرف گندم که چاق میدیلحظه پر کی

!من يو لبه ش گرفت به بازو نییبه گندم که چاقو اومد پا دیما رس يدستا

!"رو هوا دیدفعه خون مثل فواره پاش هی

!انصاف یسامان رو ب یکشت _اریکام

."و اومد طرف من رونیب دیگندم کش يکه گفت چاقو رو از تو دستا نویا"

!!کجات خورده ؟ _اریکام

!!مواظب اون باش_

!کجات خورده ؟ گمیم _اریکام

!سین يزیچ! بازومه _

اونم !  رفتیداشت خون م ينجوریاز بازوم هم! من نگاه کردم  يبرگشتم و به گندم که مات شده بود به بازو"

!کردیمن نگاه م يدستاشو گرفته بود جلو دهنش و فقط به بازو

و  يمنوچهر يمن و محکم گره زد و بعد برگشت طرف آقا يدور بازو دیچیدستمال ورداشت و پ هیو  دیپر اریکام

"گفت ادیگندم و با فر

!؟ نیکه درست کرد یچه بساط نیا_
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و تا اومد حرف بزنه که گندم از تو آشپزخونه  یدستش رو گذاشت رو قلبش و نشست رو صندل يمنوچهر يآقا"

!"رونیر کرد بفرا

"غش فقط گفت مهیبا حالت ن دید نویهم که ا يمنوچهر يآقا"

!!نشیریبگ!  ارهیسر خودش ب ییباال هیخواد  یم! بره  نینذار!  نشیریبگ_

تا !  دیدونیدنبال من م ارمیکام! دنبالش  دمیدو یدستم به بازوم بود و م هی! دنبال گندم  دمییکه گفت دو نویا"

"، بازم رو گرفت و گفتبهم  میدیرس

!مارستانیب میبر ایب_

!دنبال گندم میبر! گندم ! گندم _

!میزخم برس نیبه ا دیاالن با! پدر سگ چاقو کش رو ! ولش کن بابا  _اریکام

!نباشه يکار ایتو ب! نه _

!داره االغ يزیخونر _اریکام

!گمیبهت م ایب!  سین يزیچ_

طرف خونه گندم  انیهمه اهل خونه ها با لباس خواب دارن م میدیتو باغ ، د میتا رفت.  رونیاز خونه ب میزد ییدو تا"

!دنیکش غیج هی دنیبسته د يو بازو یوضع منو با اون لباس خون یعنی،  دنیتا ما رو د. نایا

:و نگاه داره و گفتنتونست خودش دی، تا اونا رو د میدیدو یم میداشت ییبغل منو گرفته بود و دو تا ریکه ز اریکام

.....که وقت ندارم وگرنه فیح!!  يزیانگ جانیچه صحنه ه! چقدر آدم با لباس خواب ! مهربون  يخدا يوا_

!"خنده ام گرفته بود از حرفاش"

!؟ بدو! یکنیحاالم ول نم_

!نکنم نایهم به ا ینگاه هیبود سر راه  فیح! گفتم  دنیدر حال دو! وقت رو که تلف نکردم  _اریکام
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باغ چشم مادرم افتاد به من و تا  گهیطرف د هیدفعه از  هیخنده که  ریز میزد میدییدو یکه م يهمون طور ییدو تا"

!"غش کرد هی یلباسم خون دید

!تا حاال می؟ فقط سه تا مجروح داشت! یچه حادثه شوم _اریکام

کجا رفت گندم ؟!  اریبدو کام_

.رونیاز باغ ب رهیداره م! اوناهاش  _اریکام

.اریب نویتو بدو ماش_

بهش و مچ دستش  دمیرس ابونیوسط خ! دنبال گندم  دمیو دو رونیرفت طرف گاراژ و منم از در باغ رفتم ب اریکام"

!"دمیرو گرفتم و کش

!نمیواستا بب_

!ولم کن _ گندم

!واستا گمیم_

!"نیو نشست رو زم دیکش غیکه از درد ج.فشار دادم ، مچ دستش رو  ارهیتا خواست دستشو از دستم در ب"

!!؟ هیباز وونهیچه د نیا!! دختر  یکنیم نیچرا همچ_

"آروم گفت کردیم هیگندم که داشت گر"

!بذار برم! ولم کن سامان _

!؟ يکجا بر! آخه چرا ؟_

!کنم سامان یخواهش م! تو فقط بذار برم !  دونمینم _ گندم

!!شده ؟ یه چآخ!! ؟ یچ یعنی_

.فقط بذار برم _ گندم
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!نمیپاشو بب! ؟ یکن یم يزیچرا آبرور_

موقع  نیتو هم.  هیگر ریبه بازوم کرد و دوباره زد ز ینگاه هیتو چشمام کرد و بعد  ینگاه هیبلند شد واستاد و "

"و گفت نییو جلومون ترمز کرد و اومد پا دیرس نشیبا ماش ارمیکام

!!يبچه آورد نیسر ا ییچه باال نیبب وونهیدختر د_

!اریولش کن کام_

!نمیبب نیسوار ش _ اریکام

!امیمن نم _ گندم

!شهیبچه ناسور م نیاالن زخم ا! سوار شو دختر  گمیم _ اریکام

پشت فرمون و منم اون طرف سوار شدم که  دیپر اریو کام نیتو ماش میرو وا کرد و گندم رو نشوند نیدر عقب ماش"

"بهمون و گفت دیمش صفر رس

!!؟ نیریکجا م! شده آقا ؟ یچ_

!خداحافظ!  میکه کمک کن میریم میدفعه واقعا دار نیمش صفر ا _ اریکام

 ادهیمنم از اون ور پ. شد  ادهیزد رو ترمز و پ مارستانیبعد ، جلو ب قهیده دق. که گفت و با سرعت حرکت کرد  نویا"

"اش کنم که گفت ادهیردم و دست گندم رو گرفتم و خواستم پرو واک نیشدم و در عقب ماش

.هستم نجای، من هم نیشما بر! ولم کن سامان _

.يایب دیتوام با! شه  ینم_

!گمیبهت م نییپا ایب! و شماها  دونمیبچه کم بشه ، من م نیمو از سر ا هیاگه !  نییپا ایبا زبون خوش ب _ ریکام

 دییپرستار چشمش به لباس من افتاد دو هیتا . تو  میو رفت مارستانیطرف اورژانس ب میادراه افت ییخالصه سه تا"

لباس منو در  اریتا دکتر برسه ، پرستار با کمک کام. و پانسمان و دکتر خبر کرد  یجلو و منو برد تو بخش جراح
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"آوردن که پرستار گفت

!!؟ نیشده ا یچ_

!نیا يرفت تو بازو ی، سر اسباب بعض میکرد یم يباز! بابا  یچیه _ اریکام_

!!وقت شب ؟ نیا! ؟ يباز _ پرستار

!کنه يباز دیکه گرفت با شیآدم باز! وقت نداره که  یوقت و ب يباز _ اریکام

و گفت دیبه موهام کش یدست هیبه من کرد و  ینگاه هی اریکام. کرد و شروع کرد به شستن بازوم  يپرستار خنده ا"

"

ه ؟درد دار_

.نه_

!یبرات که چقدر خره مظلوم رمیبم _ اریکام

"کرد و گفت یما واستاده بود و داشت به من نگاه م يسقلمه زد به گندم که پهلو هیبعد "

!!؟ ینیب یم! بچه قلوه کن شد  يبازو_

دکتر اومد و سالم کرد و موقع  نیتو هم. نداشته باشه  شیاشاره کردم که کار اری، به کام هیگر ریگندم دوباره زد ز"

"به زخم من کرد و گفت ینگاه هیو  میماهام جوابش رو داد

!!درسته ؟! آقا  يرفته رو بازو ي، سر اسباب باز نیکرد یم يپرستار گفت باز_

!بود زیت یلخی ٔاره دکتر جون ، سرش وامونده _ اریکام

"کرد و گفت يدکتر خنده ا"

!ودهب یخطرناک يحتما اسباب باز_

!بله _ اریکام
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بوده ؟ یچ يحاال اسباب باز _ دکتر

.کارد آشپزخونه_ اریکام

کرده ؟ یم يباهاش باز یک _ دکتر

!تجربه تازه کار یالت چاقو کش ب هی _ اریکام

!!تازه کارا نیامان از ا _ دکتر

!بچه از دست رفت! دکتر جون کارت رو بکن !  میکش یم نایاز دست ا میکش یم یکه هر چ _ اریکام

.سین یمهم زیچ.  نینگران نباش _ دکتر

!خوام جاش رو بازوش نمونه دکتر جون یم _ اریکام

.کهیفرو رفته خود زخم کوچ ی، عمق مونهینم _ دکتر

"به گندم کرد و گفت ینگاه هیبرگشت و  اریکام"

!!بود نهیزخم طرف س نیاگه ا! پس دکتر جون انگار خدا رحم کرده _

!اومد یبر نم یاز دست کس يکار گهیاه بود د _دکتر

!هی یچاقو کش ناش یتوف به گور پدر هر چ_ اریکام

و  اریتموم شد پانسمان کرد و برام نسخه نوشت و داد دست کام یزدن بازوم و وقت هیخالصه دکتر شروع کرد به بخ"

"که نذاشت و گفت نییپا امیاومدم از تخت ب. رفت 

.امیو ب رمیخانم پرستار بگ نیدستورالعمل داروها رو از ا نیصبر کن من ا هقیدق هی_

!دستورش رو که دکتر تو نسخه نوشته حتما_

!بپرسم ضرر نداره که گهیبار د هیباشه ،  _ اریکام

!خب برو از خود دکتر بپرس_
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 قهیدق هیتو !  گهیکارش د یپ رهیم گهیخانم پرستار م نیدکتر سرش شلوغ ، مزاحمش نشم بهتره ، هم _ اریکام

.بخواب تا من برگردم

"گفت دیگفت که همون خانم پرستار اومد طرف ما و تا رس یرو م نایداشت ا"

.گذشت ریشکر خدا بخ_

؟ چمیبپ دینسخه رو کجا با نیخانم پرستار ، ا نیببخش. بهش رحم کرد  یلحمد اهللا خدا خیٔاره ال_ اریکام

.خانه که باشههر دارو _ پرستار

؟ نیدواخونه رو نشون بد نیایو ب نیتک پا لطف کن هیشما  شهینم.  میبیمحله غر نیآخه ما تو ا _ اریکام

!فتمیآخه من االن ش_ پرستار

.نیاریب فیتموم شد تشر فتتونیهر وقت ش میکن یخب ماها صبر م _ اریکام

!شه؟یم یتون چ ضیپس مر _پرستار

!مونم کرده ، فعال که حالش خوبه ضیرم يگور بابا _ اریکام

"و گفت دیخنده ام گرفت ، خانم پرستار خند"

!شهیمن ساعت نه صبح تموم م فتیآخه ش_

 9شده ساعت  میبعد از نصفه شبه ، تا چشم بهم بزن 2االن ساعت ! به صبح نمونده که  يزیچ گهید! خب بشه  _ اریکام

داره ؟ یبی، چه ع میکن یخرده رو هم صبر م هی نیا! صبح 

"بهش بگم و از جام بلند بشم که به زور منو خوابند رو تخت و گفت يزیچ هیاومدم "

!مثال یتو مجروح! بخواب _

!خونه آخه میبذار بر_

!کنه بچه دیخون تول تریل میبخواب بذار مغز استخونت حداقل ن! چقدر خون ازت رفته ؟ یدونیم _ اریکام
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مال تو ؟ ایکنه  دیتولمغز استخون من _

 یکنم م ی، حاال که فکر م نیدونیم!  گهیم ونیشده داره هذ یبچه جراحتش عفون نیخانو پرستار ، ا نیببخش _ اریکام

آدرس بدم  نیدی؟ اجازه م!!هم بهتر از شما  یچه کس! کنه  يمجروح پرستار نیتا چند وقت از ا دینفر با هی نمیب

؟ نیریبال و پر ما رو بگ ریل و زمنز نیاریب فیخدمت تون ، تشر

"اومد تو قسمت ارژانس و بلند گفت مارستانیموقع نگهبان ب نیتو هم"

مال شماس ؟ دهیبنز جد نیآقا ، ا نیببخش_

بود ؟ يامر. با اجازتون _ اریکام

.رونیب ادیاز تو پارك ب خوادیم نیماش.  نیجابجاش کن نیاریب فیلطفا تشر _ نگهبان

.فت ، از جام بلند شدم و گفتمگ نویتا ا"

!شد ریخونه د میرو بکن بر مارستانیبرو حساب ب_

خرده  هیطرف در که  میتشکر کردم و با گندم راه افتاد دیخند یرفت طرف صندوق و منم از پرستار که م يمجبور"

به گندم  میخرده که رفت هی.  میدو راه افتا میشد نیو سوار ماش رونیب میرفت مارستانیاز ب ییاومد و سه تا اریبعدم کام

"گفتم

!؟ انیبود جر یچ_

!نقص عضو شد هیقتل و  هیبود که منجر به  یساده خونوادگ يدعوا هی! نبوده  يزیچ _ اریکام

!اریشده کام یچ نمیبذار بب_

"رو نگاه کرد و بعد گفت رونیخرده ب هیو  شهیگندم سرش رو برگردوند طرف ش"

؟ نیدار گاریس_

!طرفش میدفعه برگشت هی اریمن و کام"
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!خدمت تون ؟ ارمیاما منقل با ذغال خوب موجوده ، ب میندار گاریس _ اریکام

"خرده ساکت شد و بعد گفت هی"

!امیاونجا نم گهیمن د!  نیطرف خونه نر_

!؟ یچ يآخه برا_

.نگفتم يزیچ گهیمنم د. بهم اشاره کرد که ولش کنم  اریکام. نگفت  یچیبازم ه"

:دفعه گفت هیکه  میجلو در باغ و واستاد میدیبعد رس قهیدق چند

!این نجایحمال مگه بهت نگفتم ا_

 ينطوریگندم ا تیاصالً شخص! حرف بزنه  ينطوریا یتا حاال سابقه نداشت گندم با کس!  میشوکه شد اریمن و کام"

!"نبود

!حمال ؟ یگیبه من م _ اریکام

!گمیفت تون مبه ج _ گندم

!کردن شون تیبچه ترب نیمرده شور تو و اون ننه بابات رو ببرن با ا!  نمیبب نییبرو پا!  یکنیتو غلط م _ اریکام

 دمی، رس ابونیشدم ، تا خواست بره اون طرف خ ادهیمنم پ. شد  ادهیرو واا کرد و پ نیگفت گندم در ماش نویتا ا"

"بهش و دستش رو گرفتم و گفتم

!دهیاز تو بع! چه طرز حرف زدنه گندم ؟ نیا_

!ریتوام برو بم _ گندم

"بهش کردم و گفتم ینگاه هی"

!!؟ یتو همون گندم_

!؟ یفهمیم!  ستمیکس ن چیمن ه _ گندم
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!"ارهیدستش رو از تو دستم در ب خواستیبه زور م"

!!ولم کن گمیم! ولم کن  _ گندم

!؟ يولت کنم کجا بر_

!سیتو مربوط ن به _ گندم

!ها یکن یم م یعصبان يدار_

!؟ یکن یم یچه غلط یش یعصبان _ گندم

!؟ يشد ينطوریتو چرا ا_

به تو چه ؟ _ گندم

!تو یها برامون نذاشت هیزشته آبرو جلو همسا! خونه  میبر ایب_

!من اصالً آبرو ندارم _ گندم

!؟ يدیفهم!  يدیاز چشم خودت د يدید یچ، هر  ادیمزخرفا از دهنت در ب نیا گهیبار د هی_

!گم شو کثافت _گندم

!نیو نشست رو زم دیکش غیبازوش رو فشار دادم که ج نیگفت همچ نویتا ا"

"لحظه به خودم اومدم و بهش گفتم هی"

!میپاشو بر!  میبراش بکن يفکر هیاومده با زبون خوش بگو تا  شیبرات پ یاگه مشکل! تو  میبلند شو بر_

"ش بازوش رو گرفته بود گفت گهیبلند شد و همونجور که با دست د"

!احمق دستم شکست_

.تو میبر ایب! خودته  ریتقص_

!کشمیم غیبرم ج ياگه نذار _ گندم
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.میبر ایب!  یکنیاز شور بدرش م گهید يدار_

محکم  یلیس هیمنم ! ک خواستن و کم دنیکش غیکه ببرم خونه که شروع کرد به ج دمیگفتم و دستش رو کش نویا"

از  يحرف زد نیوقت کوچکتر چیگندم که ه نیا میاصالً مونده بود!  نییپا دیپر نیاز ماش ارمیکام! زدم تو صورتش 

!شده ينطوریاومد چرا ا ینم رونیدهنش ب

! اصالً دست خودم نبود  !کردم  کاریچ دمیبودم که نفهم یاونقدر عصبان.  رمیاشاره بهم کرد که جلو خودمو بگ هی اریکام

.بودم یاز دست خودم عصبان

.، نگاه کردم ، از خودم بدم اومد کردیم هیبه گندم که صورتش رو تو دستاش گرفته بود و آروم گر برگشتم

چقدر به  دونمینم. و چشمامو بستم  نیرو دادم به ماش میش رو داد به من ، تک یکیروشن کرد و  گاریدو تا س اریکام

.چشمامو واکردم ، بهم اشاره کرد که برم طرف گندم. بازوم رو گرفت  اریالت موندم که کامهمون ح

 یها داشتن ماها رو نگاه م هیدو تا پنجره وا شده بود و چند تا از همسا یکی. روبرو رو نگاه کردم  يو خونه ها برگشتم

صورتش  دفعهی. آروم نازش کردم . اده بود واست يو رفتم طرف گندم که همونجور نیرو انداختم زم گارمیس. کردن 

!"آن جا خوردم هیبود که  فرتو ن نهیرو برگردوند طرف من ، اونقدر تو چشماش ک

!بزن ایب! ؟ یبزن يخوای؟ بازم م هیچ _ گندم

!دست خودم نبود. گندم  خوامیمعذرت م_

.هیاومد . اشک هاشو پاك کرد "

حرفش رو خورد و حالت صورتش عوض شد . ادب بازوم که پانسمان شده بود دفعه چشمش افت هیبهم بگه که  يزیچ

"دستش رو گرفتم و گفتم! نبود  يتو صورتش خبر شیخرده پ هی نهیاز اون نفرت و ک گهید! 

.میبر يخوا یبگو کجا م.  میریخونه ، خب نم میبر خوادیاگه دلت نم_

.کنهینم یبرام فرق _ گندم
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.شو نیپس سوار ماش_

."رو براش وا کردم ، نشست تو و منم رفتم جلو نشستم نیدر ماش"

!!ها نینر ییجا.  امیسر خونه بزنم و ب هیمن برم  _ اریکام

"منو بهم داد و نشست پشت فرمون و گفت لیبعد برگشت و موبا قهیده دق"

گندم ؟ میبر خوادیکجا دلت م_

رو  نیاشاره بهش کردم که سرش رو برام تکون داد و ماش! ه بود عوض شد یلیاش خ افهیق. بهش کردم  ینگاه هی"

"گوشه واستاد و برگشت طرف گندم و گفت هیتو کوچه پس کوچه و بعدش  دیچیپ. روشن کرد و راه افتاد 

بتو گفته ؟ یک نویا_

"نگفت یچیو ه نییگندم سرشو انداخت پا"

!!به گندم گفته ؟ یرو ک یچ! ؟ اریشده کام یچ_

!سین نایبه گندم گفته که بچه عمه ا یکثافت اشغال هی _ اریکام

؟! سین نایبچه عمه ا یچ یعنی_

همونجور تو . نگاه چپ چپ به من کرد که تازه متوجه منظورش شدم و برگشتم و گندم رو نگاه کردم  هی اریکام"

 هی یحت!  نییاومد پا یک از چشماش مصدا اش یب!  ناشک از چشماش اومد پایی ٔگوله ٔمن نگاه کرد و گوله يچشما

!"کردم یداشتم دق م! رو صورتش  ختیر یاشک بود که از چشماش م يفقط تند تند قطره ها زدیمژه هم نم

چقدر ! ؟ ي؟ تو چرا باور کرد!زده  یحرف نیهمچ هی یکدوم کثافت! ؟ هیچ ایمسخره باز نیا!! حرفا ؟ نیا یچ یعنی_

!گهید هیچ ایور يدر نیا!  اریکام نمیبرگر خونه بب! رو به تو گفته ؟ نایا یک! غه همش درو نایا! تو  يساده ا

چشمم ! کاغذ زرد و کهنه رو در آورد و گرفت جلو من  هیبلوزش و  ریرو گفتم گندم آروم دستش رو برد ز نایتا ا"

توش  بیو غر بیبرق عج هیازش گرفتم اما هنوز داشتم به چشماش که ! تو چشماش بود اما دستم رفت طرف کاغذ 
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.حالت ترسناك هی! کرده بود  دایپ یبیحالت عج هی! کردم  یشده بود نگاه م دایپ

شدم و  ادهیمنم پ. و وازش کرد  نیماش يچراغا يشد و رفت جلو ادهیپ نیکاغذ رو از دستم گرفت و از ماش اریکام

.ششیرفتم پ

به بعد با  نینامبرده از ا یسربرست. ند خود ، عزت را واگذار کردم فرز.... قدرت  نجانتیا "کاغذ نوشته شده بود  تو

."بچه ندارم نینسبت به ا یحق چگونهیه نجانبیاست و ا... خانواده 

!"بعدش نوشته بود امضا و اثر انگشت"

"کردم و گفتم آورد نگاه یدر م گاری، دو تا س گارشیکه داشت از تو پاکت س اریاز رو کاغذ بلند کردم و به کام سرمو

....لیدل نکهیا!! ؟ یچ یعنی نیا_

"رو روشن کرد داد دست من و گفت گارینذاشت حرفم رو تموم کنم و س"

!شلوغش نکن سامان_

!؟ مگه نه ؟! اریکام سیحرفا که درست ن نیا_

خواست  یدلم م.  نگاه داشت نهیپک محکم زد و دودش رو تو س هیخودشم روشن کرد و  گاریفندکش رو زد و س"

بخشش  نانیخواست با اون آرامش اطم یدلم م! حرفا دروغه  نیش ثابت کنه که همه ا یشگیاالن با منطق هم نیهم

رو شروع کنه و همه مونو بخندونه و بهمون  یاالن شوخ نیهم خواستیدلم م! همه ش دروغه  نایبهم نشون بده که ا

 کنمیدارم نگاهش م دید یوقت!  دیکشیرو م گارشیواستاده بود و س نیماشاما فقط جلو ! حرفا دروغه  نیبگه که همه ا

"گفت

!واسه سرطان خوبه! رو بکش  گارتیس_

که آروم  نمیگوشه بش هیخواستم برم . تا االن متوجه دردش نشده بودم ! کنه  یآن احساس کردم بازوم درد م هی"

"بهم گفت
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!ينشون ند يعکس العمل بد!  کنهینگاه مون م گندم داره! مواظب رفتارت باش سامان _

!همه درسته ؟ نایا یعنی!  اریکام_

!بودن دهیترس یلیخ يمنوچهر يرفتم خونه ، عمه و آقا شیخرده پ هی یاما وقت دونمینم _ اریکام

!؟ یچ یعنیخب _

!حتما هس ییزایچ هی نکهیا یعنی _ اریکام

!!؟ سیگندم دختر اونا ن یعنی_

؟ کنهیم یتو فرق يمگه برا _ اریکام

!نه_

"رو نگاه کرد و گفت نیبرگشت تو ماش"

!دفعه داغون شده هیکه  سین خودیب!  کنهیفرق م یلیاون طفل معصوم خ ياما برا_

!؟ میکن کاریچ دیحاال با_

 اجیبه کمک احت یلیخ اون االن.  ششیپ میبر ایفعال ب!  دهیکارا هس که فقط زمان انجامش م یلیخ!  یچیه _ اریکام

!داره

!به کمک ما ؟_

.تو میبر ایب! نه به کمک خدا  _ اریکام

 اریو کام میخرده سکوت کرد هی! کرد  یگندم فقط به دهن ما نگاه م.  نیتو ماش میدور و رفت میانداخت گارامونویس"

"گفت

.....دهیرو نشون نم يزیورقه کاغذ چ هی نیگندم جون ، ا نیبب_

!خودشون گفتن _ مگند
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!!گفتن ؟ ایخود ک_

!.....مامانم و _ گندم

"دفعه حرفش رو خورد و گفت هی"

!اونا_

ن ؟ یاونا ک _ اریکام

!همون دو تا _ گندم

!کدوم دو تا ؟_

 میکرد گهیمدبه ه ینگاه هی اریمن و کام "!  ستنیچون اونا پدر و مادر من ن! بگم مامان با بابام  تونمینم گهید _ گندم

"گفت اریکه کام

!رو دادن دستت ؟ نیو بعدشم ا یستیاونا صدات کردن و بهت گفتن که تو بچه ما ن یعنی_

کرد اصالً  یکه آدم فکر نم يا هیگر هی!  دیلرز یکه تموم بدن ماها م کردیم هیگر نیهمچ!  هیگر ریدفعه زد ز هی"

،  دنیشروع کرد اشک هاشو پاك کردن و خند! نداشت  یعی حالت طباصالً! دفعه قطع شد  هیاما . داشته باشه  یتموم

"گفت

رو  نکهیمثل ا! براتون بگم  يچه جور دونمینم!  سیاصالً دست خودم ن! بهتون زدم  ياگه حرف بد نیبچه ها ببخش_

،  دیکنیشماها کمکم م! کنم ب دیبا کاریچ دونمینم! بگم  دیبا یچ دونمینم!  نییبلند ولم کردن پا يجا هیانگار از . هوام 

همه سال  نیا! مگه نه ؟!  میبود يهم باز گهیموقع که با همد هیباالخره  اما نیستیهام ن ییهر چند که پسر دا! مگه نه ؟

آره ! که ؟ ادتونهی!  میکرد یم يبا هم گرگم به هوا باز!  میرفت یاستخر م!  میکرد یم يباز یوسط!  گهید میبا هم بود

؟ ادتهی! ؟ يکرد ینگام م یداشت! پشت پنجره اتاقم  ياومده بود! سامان ؟ ادتهیامروز صبح ! آره ؟! ؟

"و گفت دیکش غیدفعه ج هی"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٢

!!نه ؟ ایکثافت  ادتهی_

"جلو که نشسته بودم دستش رو گرفتم و گفتم یاز همون صندل"

....حرفا نیا!  ادمهیمعلومه که _

!آره ؟! آره ؟! ؟ میزد یحرف م میداشت ییدو تا!! ؟ ادتهیامشبم  _ گندم

!برنج شل ریش یآخرشم بهم گفت! نباشه ؟ ادمی دیچرا با!  ادمهیاونم _

!گمینم گهید!  گمینم گهید! غلط کردم ! غلط کردم  _ گندم

وسط  دست منو! اومد  یاصالً صدا درست از گلوش در نم! نفساش به شمارش افتاده بود !  دیلرز یم دیداشت مثل ب"

 دهیبر دهیبر! تونستم نگاه ش دارم  یکه اصالً نم دیلرز یدستش م نیهمچ! کرد  یدستاش محکم گرفته بود و ول نم

!کردیباشه داشت از ترس سکته م دهیروح د هیانگار !  واریو رنگش شده بود مثل گچ د زدیحرف م

.....میریاالن ما م! نشده به خدا يطور! گندم  سین يزیچ_

!نیکنم ؟ تورو خدا تنهام نذار کاریچ! کجا برم ؟! رو ندارم برم  ییجا چیمن ه! تورو خدا !  نینر! نه  _ گندم

!!گندم! گندم _

"و گفت دیسرم داد کش اریدفعه کام هی"

!االغ گهید ششیبلند شو برو پ_

!"و رفتم عقب دمیپر یصندل يمنم از ال! بهم  دیرو محکم کوب نیشد و در ماش ادهیپ نیبعدشم از ماش"

دوم فصل

"رو واا کرد و گفت نیدر ماش اریبعد کام قهیچند دق"

!بده شیخرده دلدار هیگفتم ! چه خبره بابا ؟!  گهیباشه د! خب  یلیخ_
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"شد گفت نیسوار ماش اریتا کام. گندم نسبتا آروم شده بود  گهید"

دختر عمه جون ؟ يآروم شد_

!ستمیمه شماها نمنکه دختر ع _ گندم

 یکاغذ بدن دست آدم و بعدش همه چ کهیت هیدفعه  هی شهینم نکهیا!  میماها آدم ی؟ ناسالمت هیحرفا چ نیا _ اریکام

و  نیقوان نیا!  میکاغذا رو ما خودمون درست کرد نیبابا ا! و نا محرم بشن  بهیمرتبه با هم غر هیعده ،  هیباطل بشه و 

!  رنیکاغذا که درست شده دست خودمونه پدر خودمون رو در ب نیهمکه  سیقرار ن!  میقأعده ها رو خودمون ساخت

، هر  میکردیم یارکشی یروزگار ، وقت يفقط تو باز! جاس  هیهمه مون از  شهیر!  میهست یکیماها به خدا همه مون 

 یهس ؟ وقت ادتیخودمون که  يایباز!  یکی میشیکه تموم بشه دوباره همه مون م يباز! دسته  هیتو  میکدوم افتاد

 یبد م گهی، با همد میزد یم گروی، همد میکرد یبا هم رقابت م! دسته  هیتو  میرفت ی، هر کدوم م میرد کیم یارکشی

پسر  میشد یو دوباره م میشد یو دوباره همه با هم خوب م خوردیشد ، دسته ها بهم م یکه تموم م ياما باز میشد

رو خراب کنه که  زیهمه چ يطور نیدفعه ا هیبرگ کاغذ  هیباشه که  راگه قرا!  گهیهمد ، پسر عمو و دختر عمه ییدا

بشه و معلوم  دایکاغذ پ کهیت هیمن ،  ياگه مثال فردا پس فردا از تو صندوقچه بابا!  شهیسنگ رو سنگ بند نم گهید

اگه پس فردا ! ؟ نینم ک کهیت کهین و تسر م نیزیشماها بر دیداشتم ، با گهید نید هیبشه که مثال من مسلمون نبودم و 

بابا بزرگ من بوده و تو  نیآقا بزرگه ، استال يو به من بگه که مثال جا ارهیبنچاق درب هیمامانم بقچه اش رو وا کنه و 

عمه بزرگه  گهیهفته د هیاگه ! ؟ ستیروس کمون هی شمیمن م گهی، د رانی، منو آوردن ا هیانقالب روس یشلوغ پلوغ

و  لیو اسم و فام گهیراست م نمی، منم بب يشجره نامه مال تو نی، ا ریعمه جون بگ گهگوشه و ب هیکنه  منو صدا

منو اعدام کنن ؟ رنیبگ دی، با المیاز نوادگان ات یکیکه من  دهیورق پاره پوره و نشون م هیمشخصات من خورده تو 

؟ یهون هست هی ای روس هی یبگ یتونیم گهیبشه ، تو د يزیچ نیهمچ هیاگه  _ گندم

! که پرورش داده شده  یهمون یهر کس!  میرانیا هی!  ستمیهون که ن لیاز مردم قبا یکی ایروس  هیاما واقع  _ اریکام
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فردا دانشمندا بخوان اسم موجودات رو عوض کنن و مثال به آدما بگن گاو و به  نیاگه فردا هم! بذار برات بهتر بگم 

،  ایرانیما ا نیکه ب يمونو بدوشن ؟ تو االن خبر دار ریش دیو از همون موقع با میشیاو مگاوا بگن آدم ، ماها همه گ

 يو زنها و دخترا رانیکه عربا حمله کردن به ا یاون وقت!  نیخودمونم خبر ندار! ؟ مییچقدرمون از نوادگان عرَبا

و  رشی، زدن ز يزین و به خاطر آبرورکردن و ازشون بچه دار شد زشونیرو به اسارت بردن تو عربستان و کن یرانیا

اونام رفتن زن گرفتن و شوهر کردن و بچه دار !  یچیه! شدن ؟ یبچه ها رو به امان خدا ول کردن ، اون بچه ها چ

 نیهم يدیدفعه د هیکنه ،  قیو تحق فتهیراه ب یکیاگه ! به امروز  دهیکار رو کردن تا رس نیشدن و بچه هاشونم هم

،  رانیقبل از حمله اعراب به ا!  مشیاالن بکش نیهم میریپس بگ!  ادهیبن ز اله دی، از خاندان عب سامان مظلوم ساکت

شماها  ریو بگن نخ انیخب حاال عربا ب!  میاما همه مسلمون شد.  مییهمونا يبودن ، ماها بچه ها یهمه اجداد ما زرتشت

!سازدشون یآدما س که م اورب! باشن  خوانیون مآدما همونن که خودش!  شهینم نکهیا! ؟ نیستیمسلمون ن چکدومیه

"خرده بعد گفت هیگندم سرشو گرفت تو دستش و "

.دارم یحالت خفگ رونیب میبر_

:داد و گفت هیدرخت تکّ هیرو و گندم به  ادهیتو پ میو رفت نییپا میاومد نیاز ماش ییسه تا"

!نیبهم بد گاریس هیکنم  یخواهش م_

چند تا پک که زد به . براش روشن کرد  اریورداشت ، کام یکیرو در آورد و گرفت جلوش و  گارشیس پاکت اریکام"

"رو انداخت دور و گفت گاریسرفه افتاد و س

!کنه یآدم رو آروم م گاریکردم که س یتا حاال فکر م_

!کنه ، عقل آدمه یکه آدم رو آروم م يزیچ _ اریکام

؟ نیکردیم کاریچ نیدمن بو يشماها اگه جا _ گندم

.کردم خوب فکر کنم یم یاما حداقل سع دونمینم _ اریکام
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رو که افتاده فراموش کنم و اصالً بهش فکر نکنم  ییاتفاقا نیتموم ا نکهیا یعنی؟  یچ یعنیخوب فکر کردن  _ گندم

شده ؟ يزیانگار نه انگار که چ یعنی؟ !

 هیبراش  دال که بایٔسو هی! اومده  شال پیٔسو هی گهیاالن د!  یوش کنرو فرام يزیچ یتونینم گهیتو د! نه  _ اریکام

!یدنبالش نباش یتونینم ياگه خودتم بخوا گهیحاال د! گفته شده  شدهیگفته م دیکه نبا یحرف! کرد  دایجواب پ

!بکنم ؟ دیبا کاریپس چ _ گندم

و براشون مسلم شد  دنیجواب رو فهم یکه وقت ینباش ایمثل بعض!  یقبولش کن يدیبه جواب رس یوقت دیبا _ اریکام

که درست  سیحاال مهم ن! که باب طبع شون باشه  گردنیم یجواب هیو دنبال  کننیکه جواب درسته ، بازم قبولش نم

!که خودشون اونو بپسندن نهیبراشون مهم ا! نه  ایباشه 

!کرد دیبا کاریچ دونمیمن االن نم! کنم ؟ کاریچ دیاالن رو با نیبه من بگ _ گندم

به استراحت و آرامش  يزیاز هر چ شتریتو فعال ب! ؟ یبکن يحتما کار دیکه با يکرد یمگه تو گناه!  یچیه _ اریکام

!يدار اجیاحت

!استراحت و آرامش تو کجا ؟ _ گندم

!خونه خودت _اریکام

!سیخونه من ن گهیاونجا که د _ گندم

،  یداشته باشه و تو بچه اونا نباش قتیاگه مساله حق!  يتو اون خونه سهم دار یکساز هر  شتریاتفاقا تو االن ب _اریکام

بهت داده  يبهتر یلیخونواده خ هیجاش  دیخونواده ازت گرفتن ، با هی! رو بهت پس بدن  زایچ یلیجواب خ دیاونا با

!يریبگ لتمام با کما دیحقتم با.  يحق تو نیباشن و ا

"کرد و بعد گفتنگاه  اریلحظه به کام هی"

!؟ یگیبهم راست م يدار یعنی! ؟ يدار مانیا یگیکه م نایتو به ا_
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بهت دروغ بگم ؟ دیچرا با _اریکام

!اعتماد ندارم ادیبهت ز _ گندم

"برگشت طرف من و تو چشمام نگاه کرد و گفت"

که بهم گفت درسته ؟ یینایا! سامان _

.همه ش درسته. آره گندم جون _

؟ یرو درخت قلب بکن یگرفت ادیتو خودت ! تو  _ گندم

!نه_

!!!چرا ؟ _ گندم

من ، دو تا قلب  يگفته بودم که به جا اریشماها به کام يامشب ، قبل از دعوا نیهم! نداشتم  يکار اعتقاد نیچون به ا_

!رو درخت بکّنه

!چرا ؟ _ گندم

.رو بکنه نکاریخواستم که ا اریبه خاطر تو از کام. نداشتم  يقادکار اعت نیبه ا نکهیبا ا.  يچون تو ازم خواسته بود_

؟ یخودم و خودت قلب بکن يبرا یخواستیم _ گندم

!قرار بود بکّنه اریمن نه ، کام_

باالخره کند ؟ _ گندم

.خواست بکّنه که از طرف خونه شما سر و صدا بلند شد یم! نه _

!؟ کنهیفکر م یبشنوه آخه چ یکیاالن !  نیبکّن بکّن نکن نقدریبابا ا _اریکام

"و بهم گفت دیگفت ، گندم خند نویا اریتا کام"

؟ یبکن نکارویا یخواست یم یچون دوستم داشت_
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.آره_

؟ یاالن چ_ گندم

.انیجر نیاالنم برام همون طور ، مثل قبل از ا_

!ها ستمیدختر عمه ت ن گهیبرات نکردم ؟ من د یفرق چیه _ گندم

شدم طرف خونه  دهیکش اریاخت یامروز صبح ب نیمن هم! دختر عمه بهت نگاه نکرده بودم  هیاون وقتشم به چشم _

 گهید زیهر چ اینه عزت ! گندم !  يمن همون دختر يتو برا! به خاطر تو بود ! اونجا اومدنم به خاطر عمه نبود ! شما 

!که باشه يا

!چرا عزت نه ؟ _ گندم

!سامان تورو با نام گندم باور کرده نه عزت نکهیابه خاطر  _اریکام

"دفعه چشمش افتاد به بازوم و گفت هی.  دینگاهم کرد و خند"

!شده ؟ یبازوت چ_

رفتم جلوش و . کردن  هیدفعه صورتش رو گرفت تو دستاش و شروع کرد به گر هیلحظه مکث کرد و  هیبعد "

"م و بهش گفتمرو که از سرش افتاده بود درست کرد شیروسر

!نشده که يزیچ!  گهینکن د هیگر_

"رو بلند کرد و گفت سرش

!شد یچ دمیاصالً نفهم! به خدا دست خودم نبود _

.شهیدرست م یهمه چ. خودتو ناراحت نکن _

"دفعه دستمو گرفت و ماچ کرد و گفت هی. نازش کردم و اشک هاشو از تو صورتش پاك کردم "

!يدار بگو بخدا دوستم_
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!بخدا دوستت دارم گندم_

دستاش ! و نفس هاش کوتاه کوتاه شد  دیرنگش پر! شد  شیساعت پ میدوباره مثل ن! دفعه حالش عوض شد  هی"

 دهییراه رو دو لومتریک هیکه انگار  زدینفس نفس م نیهمچ! ترس دوباره نشست تو چشماش !  دنیشروع کرد به لرز

."شدیا آروم نمدستاشو گرفتم تو دستام ام! 

!آروم باش! گندم ! گندم _

 کاریچ ایخدا! ندارم  چکسویه! ندارم  چکسویه! کجا برم ؟! کجا برم االن ؟!  ترسمیم!  نیتو رو خدا تنهام نذار _ گندم

!!کنم ؟ کاریچ ایکنم ؟ خدا

بود  يمثل بچه ا! رو  اریتش بلوز کامدس هیدستش بلوز منو گرفته بود و با  هی!  دیلرز یگفت و م یرو م نایتند و تند ا"

!"کرد یو ول مون نم اریبود به من و کام دهیچسب.  نیولش کنن و بر یکیتو تار خوانیکه مثال پدر و مادرش م

!!یکن یخودتو داغون م يدار! گندم جون آروم باش_

!نیکنم فقط شماها نر یم یبگ يهر کار! باشه . باشه  _گندم

!میریبا هم م میبر میهر جا خواست!  میرینم ییما جا_

!میدیلرز یم میداشت ارمیکه از لرزش دستاش ، من و کام دیلرز یم نیهمچ! شد  یاصالً آروم نم"

دستش  یکیرو کرد ، گندم با اون  نکاریتا ا!  نیآروم بلوزش رو از تو چند گندم در آورد و رفت طرف ماش اریکام

منو گرفته بود  نیهمچ!  اوردمیاما به روم ن دیچیدرد تو دلم پ! بود  یجا که زخمدرست همون! من  يچنگ زد به بازو

"گفتیم اریبه کم یو ه نبود به م دهیچسب یدو دست! بخورم  تونستمیکه تکون نم

!نرو گمیمگه به تو نم! نرو کثافت _

!آروم باش! گندم _

!حمال رهیداره م _ گندم
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!آروم باش!  میرینم ییا جااز م چکدومی، ه رهینم! نه _

!بگو برگرده. بگو برگرده  _ گندم

؟!آخه  ير یم يکجا دار!  اریکام_

!نیدم ماش نیایب! اونجا  نیایشما هام ب! گندم جون  رمینم ییجا _اریکام

ش و منم با خود نیمن ، حرکت کرد به طرف ماش يکه چنگ زده بود به بازو و لباسا يدفعه گندم همونجور هی"

!اومد یاما صدام در نم مردمیاز درد داشتم م! کشوند 

به زور رو  یدست زخم هیدست سالم و  هیمنم با ! رد بشه ، پاش گرفت به جدول و افتاد  ابونیجدول خ ياومد از رو تا

که با طرف مون  دیپر اریکام! بود نگهش داشتم  ياما هر جور نیز میبود جفتمون با سر بخور کینزد! هوا گرفتمش 

"و گفتم دمیداد کش تیعصبان

!؟ يریم يآخه کجا دار_

!نیتو ماش نینیشماها بش!  نیایب _ اریکام

!"کردیاما مگه منو ول م نیعقب ماش یرو صندل مشیو نشوند میبرد ییدو تا"

!نیتوام بش! سامان  نیتوام بش _ گندم

!نترس.  نمیشیمنم م! باشه گندم جون _

خرده بعد در رو بست و برگشت نشست  هیو  نیرفت طرف صندوق عقب ماش اریو کام نیتو ماش مینشست ییدو تا"

"کوچولو داد به من و گفت يبطر هیو  نیپشت ماش

.قلپ بده بهش بخوره هی_

"کردم و گفتم يبه بطر ینگاه هی"

!؟ شهینم تیاذ_
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!بده بهش!  شهیکه هس که بدتر نم ینیاز ا _ اریکام

"رو وا کردم و گرفتم جلو گندم و گفتم يدر بطر"

.خرده بخور هیگندم جون ،  ایب_

!بود که من با دست خودم بهش بدم بخوره نیمنظورش ا! صورتش رو آورد جلو "

لحظه منو ول کنه  هیکرد اگه  یطفل معصوم فکر م! بود  دهیمنو چسب یدو دست! کرد  یاز بازو و بلوز من ول نم دستاشو

بهم اشاره ! وضع اونم بدتر از منه  دمیکردم که د اریبه کام ینگاه هیبرگشتم ! بغض گلومو گرفته بود ! کنم  ی، فرار م

کنار و  دیسرشو کش دیقلپ خورد و تا مزه اش رو فهم هیاونم . رو بردم جلو و گذاشتم به لبش  يکرد که منم بطر

"گفت

!؟ هیچ نیا! ؟ هیچ نیا_

!رسگندم جون ، نت سین يزیچ_

!خورمیمن نم _ گندم

!کنه یبخور آرومت م _ اریکام

!خورمینه، نم _ گندم

.خورمیمنم م نیبب _ اریکام

"رو از من گرفت و دو قلپ خورد و دوباره داد دست من و گفت يبطر"

!گهیزهر مار کن د ریتوام بگ_

!االن ؟_

!گهیحاضر بشه بعدا ، خوب االن د اریماست و خ گهیساعت د مین نیاجازه بد!  رینخ _ اریکام

!داشتم اجیواقعا بهش احت!  اریگفت کام یراست م! ازش گرفتم و دو تا قلپ هم من خوردم "
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 هیدونه داد به من و  هیبسته شکالت در آورد و وازش کرد و  هیاز تو داشپورت ،  اریکام! ته معده ام رو سوزوند  تا

"طرف گندم و گفتش رو گرفت  هیدونم خودش خورد و بق

.حاال تو بخور! ؟ میما هام خورد يدید_

!"مرتبه سرش رو تکون داد هیرو گرفتم جلو دهنش و اونم دو تا قلپ خورد و  يبطر"

!بد مزه س یلیخ _ گندم

.دونه شکالت بذار دهنت هی،  ایب!  گهیدعوا تلخه د _ اریکام

. دونه شکالت ورداشتم و گذاشتم دهانش  هیخودم ! کرد  یول نمشکالت رو گرفت جلوش اما بازم دستاشو از من "

."خورد حالت صورتش که از مزه تلخ تو هم رفته بود درست شد یوقت

.م بهش بده گهیخرده د هی _ اریکام

تا. رو روشن کرد  نیماش اریشکالت بهش دادم و کام هیم با  گهیقلپ د هی"

"گفت اریو به کام دیو چسببلند شد ، گندم محکمتر من نیماش يصدا

!؟ يبر يخوایکجا م_

!نترس! جا  چیه _ اریکام

!يزیچ یمارستانیب هی میبر!  اریکام_

!امینم مارستانیمن ب!  امینم مارستانیمن ب _ گندم

!یکه آروم بش میریبرات بگ يزیچ یقرص هی میخوایگندم جون م_

"دفعه شروع کرد به داد زدن و گفت هی`

!؟ نیاز شرم راحت بش يجور هی نیخوایکثافتا م _ گندم

!نه گندم جون_
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!؟ نیفهمیم!  امینم ییمن جا _ گندم

!آن آن!  میریجدا نم چیه! داد نزن ! باشه  _ اریکام

.خرده آروم تر شد هیخاموش شد ،  نیتا ماش. رو خاموش کرد  نیگفت و ماش نویا"

"ش رو داد به من و گفت یکیو  در آورد و روشن کرد گاریدو تا س اریکام

!بدتره نمیوضع تو انگار از ا!  ریبگ_

ترس  يخرده آروم شدم و برگشتم به گندم نگاه کردم که با اون چشما هیپک زدم و  هیرو ازش گرفتم و  گاریس"

!"انگار دزد گرفته منو گرفته بود که یدو دست نیهمچ! رو  اریکام قهیدق هیکرد و  یمنو نگاه م قهیدق هیخورده اش ، 

!اون آخه هی یزخم! گندم جون اون بازوش رو ول کن  _ اریکام

حال و  هیاصالً تو  یعنی! کرد  یگوش نم زایچ نینداشته باشه ، هر چند که گندم به ا شیبهش اشاره کردم که کار"

!بود گهید يهوا

انگار بهش اثر کرده . گندمم شل شد  يد ، دستاکه تموم ش گاریس. تموم شد  گارمونیکه س دیطول کش نقدریا خالصه

دوباره . و بازوم رو نگاه کردم  دمینفس بلند کش هیلرزش دستاش کم کم افتاد و بازو و بلوزم رو ول کرد که من ! بود 

!بود هو از پانسمانم رد شد رونیاز زخمم خون زده بود ب

!"هیگر ریبود کرد و دوباره زد ز یش که خون خالبه دست ینگاه هی! انگار گندم به خودش اومده بود  تازه

!هاش واا شده هیحتما بخ! زخمتو  نمیبب _ اریکام

!شده یدستش خون! چند تا دستمال بده !  سین يزینه چ_

در آورد و داد به من و منم دست گندم رو گرفتم و شروع کردم به پاك  نیاز جلو ماش يچند تا دستمال کاغذ اریکام"

"ن کف دستش و آروم آروم بهش گفتمکردن خو

!نشده به خدا يطور!  زمیآروم باش عز! ؟ یکن یخودتو داغون م يآخه چرا دار_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٣

! کنه  یبه حرفات گوش نم چکسمیه!  یرسینم يا جهینت چی، به ه یرو بکن نکارایگندم جون ، اگه تو ا نیبب _ اریکام

!یخودتو کنترل کن دیبا

"کرد و گفت اریبه من و بعدش به کام ینگاه هیا شو از تو صورتش پاك کردم ، برگشت دستمال ، اشکه هیبا "

!شمیم ينجوریمرتبه ا هی! به خدا  سیدست خودم ن_

!؟ یحاال که آروم _ اریکام

.از اون بده بخورم گهیخرده د هیآره فقط  _ گندم

"شکالت داد بهش و گفت هی ارمیخورد و کام گهیخرده د هیورداشتم با دادم بهش ،  یصندل يرو از رو يبطر"

رو روشن کنم ؟ نیماش يذاریحاال م_

؟ يبر يخوایکجا م _ گندم

!خونه _ اریکام

"تبسم کرد و گفت هی"

کدوم خونه ؟_

!رفت ؟ ادتیحرفام ! خونه من ، خونه تو ، خونه سامان ! خونه خودمون  _ اریکام

بشه  ادهیگاراژ خونه واستاد و تا خواست پ يبعد جلو قهیو چند دق میرکت کردرو روشن کرد و ح نیبرگشت و ماش"

تو  ینگاه هیتو صورتش غم و غصه معلوم بود ، اومد جلو و سالم کرد و  کهیکه مش صفر در گاراژ رو وا کرد و درحال

"فتدستاشو بلند کرد طرف اسمونو گ بهمرت هی،  نهیکه گندمم تو ماش دید یانداخت و وقت نیماش

!شکرت یاله_

شده مش صفر ؟ یچ _ اریکام

!رمردیپ نیجون به سر شد ا! ؟ نیآقا چرا تلفن تون رو خاموش کرد _صفر  مش
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!؟ هیک رمردیپ _ اریکام

!گمیآقا بزرگ رو م _صفر  مش

!سین شتریدو سالم ب یکیو  یس گهیم شهیاون هم _ اریکام

!نذار حال و حوصله ندارم سر به سرم اریآقا کام....! اه  _صفر  مش

باغ کجان ؟ یاهال _ اریکام

!زننیتلفن دست شونه و دارن به شما زنگ م هیجمع شدن و هر کدوم  کهیجلو خونه خانم کوچ _صفر  مس

!؟ يدیفهم!  میمن و سامان تنها اومد! ها  يدیند يدیشتر د! مش صفر  يها_ اریکام

خونه ؟ نیو برگردوندنگم گندم خانم ر هیبه بق یعنی _صفر  مش

!نیآفر _ اریکام

!دروغ بگم تونمیاما به آقا بزرگ نم _صفر  مش

!نمیبرو کنار بب! نگو  يزیچ هیفقط فعال تو به بق. اونجا  میریم میخودمون دار _ اریکام

"میشد ادهیتو گاراژ و پ میحرکت کرد و رفت"

.رو بردار ببر خونه آقا بزرگه نفهمه ، گندم یکه کس يطور یواشکی! سامان  _ اریکام

"رو گرفت و گفت اریمن و دست کام يدفعه گندم بازو هی"

!نجایفقط هم به خاطر شماها برگشتم ا! من فقط به شماها اعتماد دارم _

 پاره پاره! بچه رو ول کن  نیا يبازو ياما جون هر کس که دوست دار يممنون که به ماها اعتماد کرد یلیخ _ اریکام

!به بازوش ياز بس چنگ زد يش کرد

"تند ول کرد و گفت! منو گرفته  یزخم يدفعه گندم متوجه شد که بازم بازو هی"

.دیببخش!  دیببخش_
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!متوجه اومدن ما نشده یتا کس اینداره ، حاال فقط زود ب یبیع!  سین يزیچ_

!ندتونیبینم یکس! طرف خونه آقا بزرگ  نیشمشادا بر ياز ال.  نیدر عقب گاراژ بر نیاز هم! زودتر  نیبر!  اریکام

طرف خونه  میراهرو بود رفت هیشمشادا ، که مثل  يتو باغ و از ال میگاراژ رفت یدست گندم رو گرفتم و از در پشت"

جلو و  دیپر تا چشم آقا بزرگ به ماها افتاد. تو  میباال و آروم چند تا تقه زدم به در و رفت میآقا بزرگ و از پله ها رفت

زار زار ! کردن  هیگندمم شروع کرد به گر! بودم  دهیآقا بزرگ رو ند هیگر التا حا!  هیگر ریگندم رو بغل کرد و زد ز

!کردن یم هیرو بغل کرده بودن و گر گهیهمد ينجوریهم! کنم  کاریمونده بودم چ! کرد  یم هیگر

صدا کردم و بهش اشاره  نایطرف خونه عمه ا رفتیرو که داشت م اری، کام وونیا يو از باال رونیاز تو خونه ب دمیپر

.ادیکردم که تند ب

"گفتم دیطرف من تا رس دیوسط راه د از

!؟ يریم يکجا دار_

!بدم يخرده دلدار هیدختر عمه ها مو  نیا رمیم _ اریکام

!کاراس ؟ نیشده وقت ا ينطوریاالن که گندم ا! ا  یهست یعجب آدم وقت نشناس_

!شد لیقا دکه نبای ٔاستثنا! دختر عمه مه ، اونام دختر عمه مم نمیخب ا _ اریکام

!کننیم هیدارن گر يجور نیهم ییدو تا! چه خبره  نیتو بب ایب_

!نمیبب میبر _ اریکام

"ون گفتحالت دعوا بهش هیبا  کننیم هیکه دارن گر دیآقا بزرگه و گندم رو د اریتو خونه و تا کام میرفت ییدو تا"

!نمیبب نینیگوشه بش هی نیبر! ؟ نیآریدر م هیچ ایلوس باز نیا! خوبه خوبه _

"افتاد گفت اریآقا بزرگ تا چشمش به کام"

!دلم هزار راه رفت! تا حاال ؟ نیکجا بود_
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!نجایا میدختره رو آورد نیپدرمون در اومده تا ا! دستت درد نکنه س حاج ممصادق خان ؟ يجا نمیا _اریکام

دست تو چطوره پسر ؟ _بزرگ  آقا

.خوبه آقا بزرگ_

؟ نینگفت يزیکه چ یبه کس. تو  نیایو ب نیدر رو ببند _بزرگ  آقا

.نگه يزیچ ینه ، به مش صفر گفتم به کس _ اریکام

.نینیبش نیایب نیخوب کرد _بزرگ  آقا

"استکان گذاشت جلومون و گفت هی یکیو  ختیر ییبرامون چا اریو کام میو نشست میرفت یهمگ"

!شهینم یهر کس بینص ییچا نیبخور دختر عمه جون ، ا_

.به من نگو دختر عمه گهید کنمی، ازت خواهش م اریکام _ گندم

!؟ زمیعز یچ يبرا _بزرگ  آقا

 نیفهمیم! م  یراه دختر سر هی.  ستمیکس ن چیاصالً ه!  ستمینوه شمام ن!  ستمین نایمن دختر عمه ا نکهیا يبرا _ گندم

!؟ یچ یعنی یسر راه

.....به خدا! ؟ یزنیم هیحرفا چ نیا _بزرگ  آقا

 گهیشما بهتر از هر کس د یعنی!  نیدونیندونه ، شما که م یهر ک گهید!  نینکن یالپوشون گهیتورو خدا د _ گندم

!نیدونستیو مر انیپس شما بهتر از همه جر!  خورنیبدون اجازه شما ، آب نم نایا!  نیدونیم

."نییآقا بزرگ لبش رو گاز گرفت و سرش رو انداخت پا"

 انی، به من بگو جر یفقط حاال که آروم.  گمیبهت دختر عمه نم گهیچشم ، د. تورو خدا آروم باش گندم جون  _ اریکام

؟ يدیموضوع رو از کجا فهم نیتو ا. بود  یچ

"نگفت یچیداد و چشماشو بست و ه هیگندم به مخده تکّ"
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!شهیکه موضوع حل نم یگندم جون ، اگه به ما نگ نیبب_

"و گفت دیدفعه سرم داد کش هی"

که بشه با پول و  سین يزیچ گهید یکی نیا! ؟ نیحل کن نیخوا یرو م یشما ها چ! قراره حل بشه ؟ یچه موضوع_

!آقا بزرگ حلش کرد يباز یقدرت و پارت

!م نشو یعصبان!  يدیرو فهم يزیچ نیهمچ هی يتو فقط بگو چه جور _ اریکام

!همه ش دروغ باشه گندم دیاصالً شا_

!احمقانه به من نده يدلدار نقدریا! سامان  کنمیخواهش م _ گندم

....تو اشتباه دیآخه شا_

!یاحمق خودت! بس کن سامان  _ گندم

!؟ هیچ انیکه جر میما بفهم دیاما نبا! باشه ، من احمق _

!گهیخفه شو د _ گندم

"و گفت یش رو گذاشت تو نعلبک ییاستکان چو اریکه گفت ساکت شدم که کام نویا"

!ش رو نگاه دار یزخم يگندم خانم ، حداقل حرمت بازو_

!توام خفه شو _ گندم

و  مییدنبال شما اما اگه االن دو سه ساعته که!  میشیباشه ، خفه م!  سین یحرف میمن و سامان خفه ش نکهیاز ا _ اریکام

از  یکه هر چ سیقرار ن گهید!  ي، فقط بخاطر کمک به تو مینگفت یچیه يکرد يو هر کار مینزد یحرف یگفت یهر چ

 یو دهنت رو وا کن ياگه توام چشماتو ببند!  یمملکت نیا لکردهیتو دختر تحص یناسالمت!  یبارمون کن ادیدهنت در م

!خودت نگاه دار يحداقل دو نفر رو برا !سواده ؟ یآدم ب هیتو و  نیب یچه فرق

"گفت کردیم هیو همونجور که گر هیگر ریدفعه گندم زد ز هیرو گفت ،  نایا اریتا کام"
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 یغلط یتونیم یکن یبهم کمک م يمثال االن که دار یکنیفکر م! ؟ یکس یاز ب! ؟ ییاز تنها! ؟ یترسونیم یمنو از چ_

بدبخت من االن ! ؟ ستمیخودم نگاه داشتم پشتم گرمه و تنها ن يشما دو نفر رو برااالن که  یکن یفکر م! ؟ یبرام بکن

! بلند شو گم شو حمال ! که  دونمیمن شماها رو از خودم نم!  نیبه ایمن غر يشماها برا! کس ترم  ی، ب یکس یاز هر ب

!رمیاصالً خودم م

"گفت اریو کام مشیفتو گر میختیدفعه همه ما ر هیگفت و بلند شد که بره ،  نویا"

خرده  هیو  يکه تعارف رو کنار بذار میکن یاصالً من و سامان از تو خواهش م! به خدا  می، غلط کرد میبابا گًه خورد_

حمال ، احمق و ! ؟ یزنیلفظ قلم حرف م دنیرس گهیآدما که تازه به همد نیمثل ا هیچ!  یراحت تر با ما صحبت کن

 هیبا خواهر مون ! بگو  يزیچ هیبه مادرمون !  میا بهیبا هم غر مینک یاحساس م یگیبه ما مرو که  نایا! ؟ هیکثافت چ

!مینکن یبگیو احساس غر میبکن که با هم ندار بش يکار هیخالصه ! به بابامون دو سه تا بگو ! بگو  يزیچ

ماهام ولش . کرد  هیو فقط گراش رو داد به مخده و دستاشو گرفت جلو صورتش  هیدفعه آروم شد و دوباره تکّ هی"

.کنه تا آروم بشه هیخرده گر هی میکنار و گذاشت میو از دور و ورش اومد میکرد

به  ینگاه هیو آقا بزرگ  اریمن و کام!  نیکاغذ در آورد و انداخت رو زم هیشلوارش  بیخرده که گذشت ، از تو ج هی

.و دست بهش نزنم نمیبهم اشاره کرد که بش رایو تا من خواستم کاغذ رو بردارم ، کام میکرد گهیهمد

"تا خود گندم به حرف اومد و گفت دی، سه دققه طول کش دو

 دونمینم. م رفتم تو باغ قدم زدم  نیهم يبرا. برم خونه رو نداشتم  نکهیکه از سامان جدا شدم ، حوصله ا شبید_

، اونجا بودم ، بعدش  یساعت مین هی. در نشستم  يجلو ي، بعدش رفتم طرف خونه مون و رو پله ها دیچقدر طول کش

.رفتم خونه

"خرده مکث کرد و بعد گفت هی"

.اونا تو اتاق خودشون بودن_
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!آن؟ یاونا ک _آقا بزرگ _

!براشون گذاشته دیاسم جد! اونا  گهیبه ننه باباش م _ اریکام

"گفت اریکرد که زود کام اریبه کام ینگاه هیگندم برگشت "

خوبه ؟ "نکن  یحمال شوخ "!  گمیاالن خودم م! گندم جون زحمت نکش _

"خرده بعد گفت هیو  نییگندم سرش رو انداخت پا"

ورش  یوقت. گذاشته  يزیچ یغامیکاغذ افتاده کف اتاقم ، اول فکر کردم سامان برام پ نیا دمیرفتم تو اتاقم د یوقت_

!نیرفت و وسط اتاق خوردم زم جیسرم گ!  دنید دور سرم چرخدفعه اتاق شروع کر هیداشتم و خوندمش ، 

رو که  ییزایخواست چ یدلم نم! اومدم کاغذ رو پاره کنم اما نتونستم . خرده بهتر شدم  هیدونم چقدر گذشت که  ینم

!بگذارم تونستمیتوش نوشته شده بود باور کنم اما ازشم نم

!....و رفتم سر کمد رونیتاق رفتم باز ا واشیبعدش . شدم و دوباره خوندمش  بلند

"خرده بعد گفت هیدوباره مکث کرد و "

رفتم سر . اون تو  ذارهیمهمش رو م يزایچمدون داره که همه کاغذ و سند و چ هیکه  دونستمیم! رفتم سر کمد اون _

پاکت کهنه که درش رو  هیکاغذا رو در آوردم که چشمم افتاد به  یکی یکی. کمد و چمدون رو آوردم و وازش کردم 

! شد  یچ دمیاش رو نفهم هیبق گهید! کردم  دایرو پ اغذوازش کردم که اون ک! چسب زده بود و دورش نخ بسته بود 

.دمیکش یم غیانگار همونجا نشسته بودم و ج

بلند شد و مرتبه از جاش  هیبهش کرد و  ینگاه هیآروم کاغذ رو ورداشت و  اریکام. رو که گفت ، ساکت شد  نایا"

و  دیدفعه گندم مثل برق از جاش پر هیجا خورده بودم ، تند بلند شدم و رفتم دنبالش که  نکهیمنم با ا! رفت طرف در 

به ما و چنگ زد به  دیو دوباره از جاش بلند شد و رس نیزم خوردخورد و  زیدو قدم که ورداشت پاش ل! اومد طرف ما 

"، تند تند گفت زدینفس مو همونجور که نفس  اریبلوز من و کام
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!نینر! نینر!  نینر_

!شده ؟ یچ! ؟ اریکام يریکجا م_

.میآقا بزرگ تا ما برگرد شیگندم جون ، تو برو پ _ اریکام

"گفت ادیو داد و فر هیبه ما و با گر دیگندم که دوباره حالش بد شده بود ، محکم تر چسب"

!خوامینم!  خوامینم_

!آروم باش!  میرینم! خوب گندم  یلیخ! خوب  یلیخ_

طرف گندم و  دیو پر دیکه آقا بزرگ ترس دیلرز یو م زدینفس نفس م نیهمچ.  دنیدوباره شروع کرد به لرز"

!"اریبود به من و کام دهیو فقط چسب کردیبهش نم ییبغلش کرد اما گندم اعتنا

!افتهیاالن پس م نیا ! يزیچ يدکتر هیبه  نیزنگ بزن!  نیبکن يکار هی _بزرگه آقا

!شده يطور نیتا حاال دو سه بار ا نیا!  سین يزیچ!  نینترس _ اریکام

!؟ میکن کاریپس چ _بزرگ  آقا

!بخوره تا آروم بشه يدو تا قاشق بهش بد دیبا یکه تو دوالبچه گذاشت یدوا خارج شهیاز اون ش _ اریکام

گنجه و از  هیطرف  دیباشه ، پر دهیبه عقلش رس ییزایچ هیخودشم  کرد و بعد انگار اریبه کام ینگاه هیآقا بزرگ "

 يبطر اریتو استکان که کام زهیاستکانم ورداشت و برگشت طرف ما و تا خواست بر هیدر آورد و  يبطر هیته گنجه 

"رو از دستش گرفت و گفت

!خورهیم يبا بطر نیا! زحمت نکش حاج ممصادق _

!"گندم که اونم همنجور که بلوز ما رو تو چنگش گرفته بود ، دو تا قلپ ازش خورد رو گرفت جلو دهن يبعد بطر"

!که پشتش بذاره دهنش اریب يزیچ هیآقا بزرگ ، حداقل  _ اریکام

 ختیخودش ر يو توت خشک ورداشت و آورد و با دستا یخرده نخودچ هیو رفت و از تو گنجه ،  دیآقا بزرگ دو"
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!تو دهان گندم

اعتمادش از همه قطع !  میکه از جامون تکون بخور ذاشتیگندم نم یعنی.  میبرگشتم سر جامون نشست یهمگ دوباره

به  قهیدق هیو  کردیبه من نگاه م قهیدق هیترس خورده اش  يبا چشما! داشت  نانیشده بود و فقط به ما دو تا اطم

ماهام !  میبر ییجا ذاشتیرو گرفته بود و نم ارین و کامنفر دو تا دزد گرفته باشه ، اونم م هی نکهیدرست مثل ا!  اریکام

آقا بزرگه هم اون !  اریدستش به بلوز کام هیدستش به بلوز من بود و  هی! و اونم وسط مون  می، ساکت نشسته بود

 هی،  شیکه تا چند ساعت پ يدختر! گرفت  یاش م هیآدم گر! کرد  یصحنه نگاه م نیطرف نشسته بود و مات به ا

امروز ، مثل خود  نیصبح هم دیکه شا يدختر! ر سرزنده و شاد و سالم بود ، تو چند ساعت چقدر داغون شده بود دخت

!من عاشق شده بود

آروم  اریکام.اش رو داد به مخده  هیبهتر شد و دستاشو از بلوز ما ول کرد و تکّ یگذشت تا حالش کم يا قهیده دق هی

"به آقا بزرگه گفت

؟ يتو خونه دار يزیچ یازپامیدحاج ممصادق ، _

!بهش بخوره ؟ میبد یعنیاره ،  _بزرگه  آقا

!گهیاره د _ اریکام

......يزیچ يدکتر هیتا صبح ،  میصبر کن سیبهتر ن_بزرگه آقا

.بخوابه شما اون قرص رو بده ، کارت نباشه رهیاالن بگ دیبا نیا _ اریکام

"گفت اریآب برگشت و به کام وانیل هیدونه قرص و  هیخرده بعد با  هیآقا بزرگه بلند شد و رفت سر گنجه ش و "

نصفش کنم ؟!  هی یلیده م_

.همون خوبه! نه بابا  _ اریکام

مرتبه سرشو  هیگندم و خواست قرص رو بذاره دهنش که گندم  يتکون داد و رفت نشست جلو يآقا بزرگه سر"
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"گفت تیکنار و با عصبان دیکش

!؟ هیچ نیا_

.کننیآرومت م! قرصه ! گندم جون  سین يزیچ _ اریکام

من کرد و بعد دهنش رو وا کرد منم گذاشتم  ينگاه تو چشما هیقرص رو از آقا بزرگ گرفتم و بردم جلو دهنش ، "

ماهام با  گهید. ش رو داد به مخده و چشماشو بست  هیخورد و دوباره تکّ. آب رو دادم بهش  وانیرو زبونش و ل

خواست زودتر گندم خوابش  یمنکه دلم م.  میکردیمتو خودمون و فکر  میهر کدوم رفته بود.  مینزد یحرف هگیهمد

!  رونیخواست بره ب یمرتبه از جاش بلند شد و م هیرفته که  یحرف بزنم و بفهمم شک ش به ک اریببره تا بتونم با کام

 رفک! کرد  ینگاه م اریاونم داشت به کام. گ نگاه کردم برگشتم به آقا بزر!!  دهیفهم ییزایچ هیکه حتما  دونستمیم

! کاغذ رو انداخته تو اتاق گندم  نیا یرحم یخواست بدونه که کدوم آدم ب یاونم دلش م. فکر بود  نیکنم اونم تو هم

!بکنه ؟ یعمل نیهمچ هی یقشنگ نیدختر به ا هیبا  ادیدلش م یآخه ک

! کردم  یبا خودم م ییچه فکرا انیجر نیتا قبل از ا! دختر  نیاز ا فیح واقع. به صورت گندم نگاه کردم  برگشتم

مون  ندهیآ يکردم ، داشتم برا یبودم و فکر م دهیکه تو رختخواب دراز کش يا قهیاون چند دق! چقدر خوشحال بودم 

!گندم يستگارخوا میمادرم صحبت کنه که اگر بشه بر وبگم که با پدر  اریخواستم به کام یم.  دمیکش ینقشه م

چقدر تو . اومد که عروس بشه  یچقدرم بهش م!  دمیدیو اونو با لباس عروس م ي، خودمو با لباس داماد اهامیٔرو تو

 نیا! آخه چرا ؟! کرده ؟ یفیکار کث نیهمچ هی یشرف یآخه کدوم ب!  فیح!  فیح! شد  یلباس عروس خوشگل م

دشمن بوده که حاضر  نقدریباهاش ا یک یعنی! که  هنداشت یکار کس به ياصالً کار!  دهینرس یدختر که آزارش به کس

گندم ،دختر  دیاصالً چرا با! برده ؟ یم انیجر نیاز ا یچه نفع! کنه ؟ يدختر باز نیو احساس و روح ا یشده با زندگ

 نیا نقدریا!بود ؟ ینوشته شده بود ؟ خط ک یتو اون کاغذ چ! شدن ؟ یخودشون بچه دار نم یعنی! عمه م نباشه ؟

مرتبه  هالها یٔسو نینکرده بودم و حاال تموم ا دایرو پ زایچ نیاتفاق افتاده بود که وقت فکر کردن به ا عیسر انیجر
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!اومده بود تو ذهنم

!سامان! سامان  _ اریکام

"چشمامو وا کردم"

!؟ یخواب _ اریکام

!شده ؟ یچ_

!بلند شو!  سیه _ اریکام

!"چشماش کبود شده بود يطفل معصوم پا. بود  دهیآروم خواب. دم نگاه کردم برگشتم به صورت گن"

.خوابش برده_

!گهیاره ، بلند شو د _ اریکام

!بعد میاول بذار گندم رو درست بخوابون_

!ولش کن!  شهیم داری، ب میاالن دست بهش بز نویا!  خوادینم _ اریکام

!شهیسردش م! ؟روش  میننداز يزیچ ییپتو هی یعنیپس _

.می، پاشو بر ندازهیآقا بزرگ م _ اریکام

"گفتم دمشیتو راهرو واستاده بود تا د رونیآقا بزرگ ب.  رونیب میاز تو اتاق رفت اریبلند شدم و با کام"

.خورهیسرما م. رو گندم  نیپتو بنداز هیآقا بزرگ _

"گفت اریتکون داد و بعد به کام يته سر`

؟ یکن کاریچ ياخویحاال م_

!مینامه برس نیا سندهیبعدشم خدمت نو. که دل شون شور نزنه  میخبر بد نایبه عمه ا میاول بر _ اریکام

!اصالً کو اون کاغذش ؟! نامه رو نوشته ؟ یک یدونیمگه م_
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 یبچه سر راه هیتو  "توش فقط نوشته بود ! دستخط کاج و معوج بود  هی. وازش کردم . کاغذ رو داد بهم  اریکام"

!نیهم "! یهست

"نگاه کردم و گفتم اریبه کام برگشتم

!نوشته ؟ یک نویآخه ا_

؟ يدینفهم _ اریکام

از کجا بفهمم ؟_

!بوش کن _ اریکام

!کنم ؟ کاریچ_

!!؟ سیعطرش برات آشنا ن! کاغذ رو بو کن ! بو کن  _ اریکام

!"کم یلیاومد اما خ یم ازش بو عطر! گفت  یراست م. کاغذ رو بو کردم "

!دونمینم!  زنهیم گهیعطر د هیگندم ! اما نه ! عطر گندم باشه  دیشا_

"کاغذ رو ازم گرفت و گفت اریکام"

.میبر ایب!  شناسمیعطر رو م نیمن صاحاب ا_

"بعد برگشت طرف آقا بزرگه و گفت"

!آقا بزرگ ؟ هیچه داستان نیا_

"و گفت دین داد کشمرتبه سرمو هیآقا بزرگه "

!نیاز خودشون بپرس نیبر!  دونمیمن نم_

"که گفت رونیب میو از خونه آقا بزرگه اومد نییپا میسرمونو انداخت ییدو تا"

!ها کنهیهول م نهیبچه اگه بلند بشه و شماها رو نب نیا!  نیزودترم برگرد!  نینر ییجا!  يآها_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٥

!"دمیداد کش هیرفت که منو گ يچشم گفت و بازو هی اریکام"

!همه ش وسط دست و پاس! بازوت  نیتوام با ا... ! اه  _ اریکام

؟ هیعطر ک نیا!  اریکام_

!ستمیخودم مطمئن ن. تا بهت بگم  ایفعال ب _ اریکام

"بهش گفتم میرفتیهمونجور که راه م. طرف خونه عمه م  میراه افتاد ییدو تا"

؟ رهیم یتو شک ت به ک_

مثال اومده بود . من  شیاومد پ نیکرد ، آفر نایکه آقا بزرگه با عمه ا یی، بعد از دعوا شیچند ساعت پ نیهم _ اریمکا

!باهام حرف بزنه

!؟ یدر مورد چ_

.میبشه باغ رو بفروش یکنم که آقا بزرگ راض يکار هیخوارم کنه که برم تو جبهه اونا و  خواستیم! باغ  _ اریکام

!خب_

!دیچیم يکبر يداشت برام صغر _ رایکام

؟ یکه چ_

 یو چ الیو و کیباهاش چند تا آپارتمان ش میتونیدست مامانم و م ادیباغ فروش بره ، پول م نیگفت اگه ا یم _ اریکام

.شهیماها روشن م فیبعدشم تکل!  میبخر یو چ یو چ

!؟ یچ فیتکل_

!گهیتو د من و فیکه گفت تکل دمیازش پرس نویمنم هم _ اریکام

!تو و من ؟ فیتکل یعنی_

"به من کرد و گفت ینگاه هیواستاد و "
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!بازوت که نعره ت هفت آسمون بره ها نیتو ا زنمیم نیسامان به خدا همچ_

!؟ یواسه چ_

!تو و من ؟ فیتکل یگیاونوقت م! معلوم بشه  نیمن و آفر فیتکل گمیم _ اریکام

!دنیمن و تو کش يبرا یینقشه ها هیفکر کردم  !بود  يجور هیخب آخه جمله ت _

!هس ییخبرا هیمن و تو  نیب کننیاالن همه فکر م! ؟ یزنیم هیحرفا چ نیبابا ا _ اریکام

!من و تو بکنن يبرا يکار هی خوانیمنم فکر کردم م! من و تو  فیتکل یآخه تو گفت_

!!کنن ا یمون م سنگسار رنیگ یم آنیم! من و تو نکن  نقدریبابا ا _ اریکم

!گم شو....! اه _

"میراه افتاد"

.شهیمن و توام روشن م فیفروخته بشه ، تکل نجایگفت اگه ا یم! اره ، خالصه  _ اریکام

!یگفت يبازم همونطور!!  نیبب_

!رو ؟ یچ _ اریکام

!شهیمن و تو روشن م فیتکل یگفت_

"دوباره واستاد و گفت"

 هیکه تا  ستمیمن از اوناش ن! خام  الی، بهت بگم که همه ش خ يبه من دار يزیچ ي، اگه نظرسامان جون  نیبب_

 يخود یب يکه فکرا گمیدارم بهت م! ، هول بشم و خودمو ول بدم تو بغلش  ارهیب رمیگ یدرختا کس ونیگوشه باغ ، م

!ینکن

!؟ هی یاالن وقت شوخ!  اریگم شو کام_

تو سر خودمون  یخاک هیهمه دختر منو گرفته ، حداقل اول به خودم بگو که زودتر  نیا نیحاال اگه چشمت ب _ اریکام
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!میبکن

!میبر ایب! حرف زد  شهیاصالً با تو نم_

!گمیم! خب قهر نکن  یلیخ _ اریکام

!میدیزود بگو رس_

! ها  یستی، منظورم از تو ، تو ناگه وسطش گفتم من و تو !  نینقل قول کنم از طرف آفر خوامیاالن م!  نیبب _ اریکام

ندارم  یمن هنوز سنّ و سال نکهیاول ا!  لیبه چند دل! وسط روشن نخواهد شد که نخواهد شد  نیمن و تو ا فیتکل یعنی

مرد مورد عالقه من !  ادیبرنج مثل تو خوشم نم ریو ش یو پا چلفت تدس يبعدشم من از مردا.  دهیم ریش يو دهنم بو

پس اگه وسط حرفم گفتم من و تو ، به دلت ! نه ؟ ای يدیفهم! باشه  ایح یهم ب یکم هیو  زیخرده ه هی دیبا حایترج

!یکوفت کهینکن مرت زیصاحب مرده تم واسه تن و بدن من ت يصابون نزن و اون دندونا

.تورو خدا زودتر بگو! ها  شهیم داریاالن گندم ب اریکام_

!شهی، زنم م شیم خواستگاربابا ، بهم گفت که اگه بر چیه_ اریکام

!رك بهت گفت ؟ يطور نیهم_

.بود نیمنظورش هم یمستقما نگفت ، ول! نه  _ اریکام

گفت ؟ یچ قایآخه دق_

!گهیباغ روشن بشه و بعدش دست ماها رو بزارن تو دست همد فیگفت پدر و مادرش منتظرن که تکل یم _ اریکام

"گفتم رایاخت یب! اصالً حواسم جم و جور نبود "

!دست ماها رو ؟_

االن ! بشم ؟ کیکه تحر یزنیحرفا رو بهم م نیا یدرختا و ه ریز يآورد یکیتار نیشرف پست ، منو تو ا یب _ اریکام

!ات کنن کهیت کهیسرت و ت زنیکه اهل محل بر کشمیم غیج
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!اون طرف رهیصدات م! خجالت بکش  اریکام....! اه _

!کشمیم غیج يایجلو تر ب _ اریکام

 یپناه و صداشو نازك کرده بود و ه یب يدرخت واستاده بود مثل دخترا هیرفته بود پشت ! خنده ام گرفته بود "

"گفت یچرت و پرت م

!شنونیاالن صداتو م! به جون تو زشته !  اریکام_

!دستت به من برسه ، خودمو کشتم نکهیمطمئن باش قبل از ا _ اریکام

!من رفتم!  اریمکا یواقعا که لوس_

!جلو يایب دیبا!  يو در بر یبترس دی، تو نبا زنمیحرفا رو م نیمن ا یوقت! برنج شل ت کنن  ریخاك بر سر ش _ اریکام

!؟ یجلو داد بزن امیب_

 نییپا ادیمنم م يجلو تر صدا يایکه تو ب یمطمئن باش هر قدم! داد بزنم  خوامیکه م کنمیخره ، من وانمود م _ اریکام

!تر

!من رفتم!  ياریسر ما م ییباال هیهات  یشوخ نیتو باالخره با ا_

!کشمیم غیج ياگه بر _ اریکام

!بکن یبکن يخوایم یهر غلط! به درك _

حداقل ! طراوت  نیفصل بهار با ا ،یگنده گ نی، درختا به ا یقشنگ نی، مهتاب به ا یخوب نیشب به ا! خره نرو _ اریکام

!میکن يباز ينده لمیف هی ایب

!خوبه حاال آقا بزرگ بهت سفارش کرده ها! ها  شهیم داریاالن گندم ب! شد  رید میبر ایب_

"و گفت رونیاز پشت درخت اومد ب"

!به من و خودت یکن ی، تو وصل م نیکنم از طرف آفر یمن دارم نقل قول م یآخه هر چ_
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!ام نموندهبر یمنم که حواس حساب.  یزنیآخه تو بد حرف م_

!حاال ؟ يدیفهم! رو بدن به من و دالرام رو به تو  نیآفر خوانیگفت که پدر و مادرش م یبابا م _ اریکام

!!!؟ یگیجون من راست م_

!اره به جون تو _ اریکام

!؟ يکرد کاریاون وقت تو چ_

!دانا رو خوندم یک یچی، ا دانا یک یچیدرخت و براش ا هیپشت  دمی، از دستش در رفتم و پر یچیه _ اریکام

؟ یبهش گفت ی، چ نمیبگو بب! لوس نشو ... اه _

!زن گرفتن ندارم الیبهش گفتم که سامان عاشق گندم شده و منم که خ! رو دستش  ختمیرو ر یآب پاک _ اریکام

!؟ یرك بهش گفت يهامن طور_

در مورد تو و گندم ، ! رنجونم  یما رو از خودم نمخان یوقت چیه!  یشناسیتو که منو م! که نه  يطور نیهم _ اریکام

!و با پا پس زدم دمیکش شیبهش گفتم اما در مورد خودم با دست پ ينجوریهم

!اریمرد شور ترو ببرن کام_

 نایکردم که مثال گندم بچه عمه ا یاصالً من فکرشم نم!! راز باخبره ؟ نیدختره از ا نیا دونستمیآخه من چه م _ اریکام

!سین

!!ها شهیم داریاالن ب.  میو برگرد میزودتر بر ایحاال ب_

 يهمه جلو. ، از دور چراغاشون معلوم شد  میخرده که رفت هی،  نایطرف خونه عمه ا میو رفت میراه افتاد ییدو تا"

و عباس آقا و عمه م  یکیو خواهراش و اون  اریپدر و مادر من و کام.  زدنیجمع شده بودند و حرف م نایخونه عمه ا

افتاد به ما  ایمرتبه چشم کامل هیجلو ،  میرفت یدرختا م يکه از ال يهمونجور. خالصه همه اونجا بودن ! و دالرام  نیآفر

"و گفت دیطرف ما و تا رس دیو داد زد و دو دیکش غیج هی دیتا ما رو د! 
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!گندم کو ؟! داداش _

!شهیداره آرد م!  ابیتو آس _ اریکام

ترو خدا کجاس داداش ؟ _ ایکامل

!شهیکم کم داره آرد م! راستش رو بهت گفتم  _ اریکام

!همه جمع شده بودن دور و ور ما و فقط چشم شون به دهن ما بود گهید بایتقر"

باد کرده بود و مثل خون  هیعمه کوچکم از گر يچشما. نشست  مکتین هیو رو  نایراه افتاد طرف خونه عمه ا اریکام

کرد و  یهق هق م هیگرفت و  یاش م هیدم به ساعت گر! نداشت  یشوهر عمه مم حال و روز درست! شده بود قرمز 

!کرد یکار رو م نیهم وبارهبعد د قهیشد و دو سه دق یش و ساکت م یشونیتو پ زدیدو تا م

 يخرده که گذشت آقا هی. ال کردن رو نداشتن ٔاونام جرأت سو. گفت  ینم یچیو ه کردیساکت به همه نگاه م اریکام

"گفت اریبا حالت التماس به کام يمنوچهر

!رونیب ادیدلم داره از حلقم م! افتم  یدارم پس م!  نیبب! عمو ، ترو خدا بهمون بگو االن کجاس _

"و گفت هیگر ریدفعه زد ز هی"

آلو گرفتم به !  رهیگ یم شیآت گرمیداره ج! بشه ؟ ينطوریسنّ و سال رسوندمش که ا نیعمر جون کندم تا به ا هی_

!!خدا

!  کنهیم هیمعلوم بود که داره گر.  خوردیفقط آروم شونه هاش تکون م. ش و ساکت شد  یشونیدوباره زد تو پ"

و  هیگر نقدریا میما نبود یانگار وقت! بود  دهیتموم صورتش رو با ناخن هاش خراش. برگشتم به عمه م نگاه کردم 

رو  انیاشاره کنم که جر اریاومدم به کام! بود  نموندهجون به تنش  گهیدشو زده بود که االن دکرده بود و خو يزار

"شونو راحت کنه که خودش شروع کرد و آروم گفت الیخرده خ هیبگه و 

دم از اون گن گهید! سر خودش آورده بود  ییباال هی، حتما  میبود دهیرس رتریخرده د هیاما اگه ما ! فعال جاش امنه _
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!االن فقط آردش مونده!  سین يسابق خبر

صورتش رو ماچ کردم که ! شه بود  واریرنگش مثل گچ د! من باستاد و به بازوم نگاه کرد  يمادرم آروم اومد جلو"

"گفت اریکام

 نیدم رو اجون گن! گندم رو پاره پوره کرده بود  کمیبود جلو ، اون کارد آشزخونه االن ش دهیاگه سامان به موقع نپر_

!بچه نجات داد

دست مارم رو گرفتم و بردم !  دمیرو تو چشماش د ياحساس افتخار و سر بلند هی. چشمم افتاد به چشم پدرم "

و  نمیکنار و جا داد منم بش دیواستادم که خودشو کش اریو خودم رفتم بغل کام اریکام شینشوندمش پ مکتیطرف ن

"گفت

آدم در حق دشمن ! شرم کنه  دیبا! خجالت نکشه از خودش  دیدختر گفته با نیبه ا يزیچ نیهمچ هیکه  یاون کس_

!  نینینظر اون دختر رو بب هیو  نیبر خوادیفقط دلم م!  میستیآدم ن گهیهر چند که ما د! کنه  ینم يکار نیهمچ هیشم 

!وونهید هیشده مثل ! چند ساعت داغون شده  نیتو ا

"بهش کرد و گفت ینگاه هیبرگشت  اریکام! ند تر شد هق هق شوهر عمه م بل يصدا"

از  يا نهیچه ک! اومد ؟ رشیگ یچ انیجر نیبه گندم گفته بپرسم که از ا يزیچ نیهمچ هیکه  یاز اون کس خوامیم_

 قوم و گمیآخه به ما هام م! ؟ لیفام گنیآخه به ماهام م!ازش انتقام گرفت ؟ ينطوریطفل معصوم تو دلش بود که ا نیا

!بهی؟ واال صد رحمت به غر شیخو

دستاشو  یکیو  دنیشروع کرد شونه هاشو مال یکیطرفش و  دنیهمه پر!  نیحال شد و خورد زم یدفعه عمه م ب هی"

فقط  اریمن و کام! تو دهنش  زهیخواست آب بر یبه زور م وانیهم با ل یکیتو صورتش و  زدیم یکیماساژ دادن و 

 میاریگفت سرکه ب یم یکی! کرد  یبراش م يزیتجو هیگفت و  یم يزیچ هی ادیداد و فر با یهر ک.  میکرد ینگاه م
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! شده  دیگفت دندوناش کل یم یکی!  میاریگفت گالب ب یم یکی!  میاریگفت آبغوره ب یم یکی! دماغش  ریز میریبگ

!گفت شوکه شده یم یکی! گفت هول کرده  یم یکی

 یکیآرون آروم تو بغل اون . کردن  هیتا حال عمه ها اومد و شروع کرد به گر دیطول کش قهیدق ستیربع ، ب هی خالصه

"کرد که شوهر عمه م گفت یم هیعمه م گر

.ترو خدا کون پدر و مادرت بگو االن کجاس!  میافتاد يبه چه حال و روز نیبب! عمو ترو خدا رحم داشته باش _

!فتهیاز شماها ب چکدومیچشمش به ه دیاما نبا گمیچشم ، م _ اریکام

"گفت کردیم هیشوهر عمه م که گر"

!فقط بگو کجاس! چشم ! چشم _

.مشیخونه آقا بزرگه ، االنم با هزار مکافات خوابوند _ اریکام

!؟ گفتیم ی؟ چ کردیکار م یچ! آخه چه ش شده ؟ _عمه م  شوهر

!نهیرو بب چکسیه خوادینم! عتماد نداره ا چکسیجز من و سامان به ه! کامل  وونهید هیشده ! یچیه _ اریکام

!ششیبرم پ قهیدق هیبذار من  _عمه م  شوهر

حالت  قهیبه دق قهیدق!  نجایا میبرش گردوند یبا بدبخت! بچه دزد  گهیبه شماها م!  یچیشماها رو که ه! اصالً  _ اریکام

 یروانپزشک شیپ مشیتا فردا ببر میردبود آرومش ک یاما به هر جون کندن!  شهیکنه و حالش بد م یم دایپ یعصب

 تشیوضع سیتون ن یانگار حال گمیبهتون م یهر چ!  شهیم یچ مینیکه با قرص و دوا آرومش کنه تا بعد بب يزیچ

 یو قشنگ یدختر از خانم نیا!  نیپدرشود در آورد!  گهید نیولش کن!  ختهیش بهم ر یعصب ستمیکلّ س! خرابه  یلیخ

آدم  هی دیدفعه با هی. نداشت  یهم به کار کس يکرد ، کار یشو م یاشت واسه خودش زندگد! باغ تک بود  نیتو ا

!ارهیسرش ب ییباال نیهمچ هی وونهید

.افتاد هیگر ارمیاونا مادر کام هیاز گر. کردن  یم هیگر يمنوچهر يدوباره همه ساکت شدن و فقط عمه و آقا"
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"گفت يچهرمنو يبه آقا اریکه گذشت کام يا قهیده دق هی

داره ؟ تیواقع انیجر نیحاال ا_

گفت اریکردن که مادر کام هیانداخت و دوباره شروع کرد به گر ارینگاه به کام هیسرشو بلند کرد و  يمنوچر يآقا"

"

آدم نه ! بچه اونه که آدم براش خونه دل خورده باشه و بزرگش کرده باشه ! باشه  دهیکه آدم زائ سیبچه فقط اون ن_

بچه تا به سنّ و سال  هی! شه  یو سخت ی، تازه اول بدبخت ادیم ایزاد اما تا بچه به دن یبچه م هیکشه و  یم یاه سختم

! بچه پس بندازه  تونهیم يوگرنه هر ننه قمر! روز و روزگار  نیتازه تو ا ماون!  شنیم چارهیشماها برسه ، پدر و مادر ب

!بزرگ کردن و به سرانجام رسوندن بچه س اصل کار! نداره  يبچه درست کردن که کار

کدوم از شماها  هیاگه چشم گندم به . بشه  داشیدور وار خونه آقا بزرگ پ دیکس نبا چیدر هر صورت ه _ اریکام

بود  یبا هر بدبخت.  میما رسوند نجاشویتا ا! دنبالش  نیبر دیخودتون با گهیاون وقت د!  کنهیخونه فرار م نی، از ا فتهیب

!نیمسئول خودتونبشه  ياگه طور.  میو ساکتش کرد نجایا مشیآورد

فرمودند ؟ یعمو جون آقا بزرگ چ_آقا  عباس

؟ یدر مورد چ _ اریکام

!گهید انیجر نیدر مورد ا _آقا  عباس

 یکار ، کار ک نیقسم خوردن اگه بفهمن که ا! آن  یزخم ریعرضم به خدمتتون که آها بزرگ مثل ش! آهان  _ اریکام

گفت حاضره تموم ثروتش رو نون بخره بده سگ بخوره اما به اون ! کنه  یبوده ، کلّ اون خونواده رو از ارث محروم م

 داشیطرفا پ نیتون تا آقا بزرگه ا یسر خونه زندگ نیبر نیشحاال فعال پا! قرون نرسه  هیرو کرده  نکاریکه ا یکس

!نشده

"و زود گفت دیکه گفت ، رنگ از صورت عباس آقا پر نویا"
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.میدار اجیکه االن همه مون به استراحت احت میبر نیپاش.  گهیجون راست م اریکام_

مادر گندم و  شیپشت سرشم عمه بزرگم بلند شد و رفت پ. کرد و رفت  یخودشم اول از همه بلند شد و خداحافظ"

و  نیداد و با آفر يخرده بهش دلدار هی کرد و یاونم خداحافظ. بمونه که قبول نکرد  ششیبهش اصرار کرد که شب پ

"و ماچش کرد و گفت دو بغلش کر کمیعمه کوچ شیاومد پ اریمادر کام. دالرام رفتن 

بشه  دیکه نبا يکار. خرده دندون رو جگر بذار  هیفقط !  شهیدرست م زیهمه چ یبه خدا اگه دو سه روز صبر کن_

.میپاشو بر!  الهیفکر و خ نهیآدم تنها هم نش.  یتنها نباش که شتیپ امیمنم امشب م! خراب ترش نکن ! شده 

"بعد به مادر منم گفت"

.میبهم بگ دیحرفا هس که با یلیامشب خ ایشمام ب_

 يآقا. رفتن تو خونه  ییمادرم رفت کمکش و سه تا. رو گرفت و بلندش کرد  کمیبغل عمه کوچ ریگفت و ز نویا"

."ونیو کتا اریمن و کام میموند. فتن خونه ما هم با پدرم و عموم ر يمنوچهر

!؟ هیگندم سر راه یداداش راست راست _ ونیکتا

 ونیکتا يبعد بازوها. بشه  ونیکه هم قد کتا نیکرد و بعد رفت جلوش و نشست رو زم ونیبه کتا ینگاه هی اریکام"

"رو گرفت تو دستش و گفت

 یکنیم فیحرفا کث نیرو با ا يقند نیو زبون به ا یقشنگ نیو دهن با ا، چرا لب  یهست یخوشگل نیتو که دختر به ا_

؟

!گفتن نایآخه ا _ ونیکتا

!اونا غلط کردن _ اریکام

؟ یچ یعنی هی یبچه سرراه هیاصالً داداش  _ ونیکتا

!يدیکه تو بهش رس یبه همون حق!نتونسته به حقش برسه  لیبه هزار دل یطفل معصوم هی نکهیا یعنی _ اریکام
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؟ یچه حق _ ونیکتا

، پدر و مادرش مال  یگیکه م يبچه ا نیا یول! پدر و مادرت مال خودتن  یعنیحق داشتن پدر و مادر ،  _ اریکام

!گهید یکیدوستش نداشتن و دادنش به  ایمردن  ایحاال ! خودش نبودن 

!؟ شهیم یحاال گندم چ _ ونیکتا

کلمه حرف مفت که  هیبا ! که تا حاال بوده  هی یکرده ؟ گندم همون گندم یرقف يزیمگه چ! مثل سابق !  یچیه _ اریکام

!آدم خراب بشه هی یزندگ دینبا

؟ شهینم یچیپس ه _ ونیکتا

هم دوستش  یلیگردنت ، خ یخوشگل رو انداخت يطال ریزنج نی، مثال تو االن ا زمیعز نیبب!  شهینه که نم _ اریکام

؟ کنهیم یساخته نشده برات فرق شیدیکه تو خر ییاونجا ریحاال اگه بهت بگن زنج.  يدار

!نه _ ونیکتا

چرا ؟ _ اریکام

!خب چون دوستش دارم _ ونیکتا

. هستن و از کجا اومدن  یکه ک سیمهم ن گهید. دوست داشته باشن  گرویکه آدما همد نهیمهم هم!  نیآفر _اریکام

!نیهم! که آدما آدم باشن  نهیمهم ا

"داد و گفت اریپاشو نشون کام ونیموقع کتا نیتو هم"

!دوستش دارم به پام بستم یلیکه خ رمیدونه از همون زنج هی! داداش  نیبب_

!نمیبب اریبرو درش ب! ؟ یگرفت ادیرو  يباز یپدر سوخته از االن راه قرت!  يدیتو به گور پدرت خند _ اریکام

 نیچرا دهنت رو با ا یزنیشما که انقدر قشنگ قشنگ حرف م!  هشینم يبه پام باشه که طور نیداداش ا!  ونیکتا

!؟ یکن یحرفا زشت م
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شما که خلخال به پات !  نمیخانم ، مچ پاتو نشون بده بب ایکامل!  کنهیمنو خر م يالف بچه چه جور هینگاه کن  _ اریکام

!؟ ینبست

"و گفت دیخند ایکامل"

!از ترس شما نه داداش_

"برد طرف باغ گفت یکه با خودش م يبهش کرد و بعد دست منو گرفت و همونجور یهنگا هی اریکام"

!سیآدما ن يبد لیدل زایچ نیا! ، ببند  يتو به پات ببند رمیزنج هی یحاال اگه دوست داشت_

"برگشت و دوباره گفت میخرده که ازشون دور شد هی"

!شهینم دایر برات پکه خواستگا ينجوریا! م تو اون صورتت ببر  یدست هی_

!شم خوشگله ينجوریهم ایداداش کامل _ ونیکتا

!گهیمال زن و دختره د شیاره اما آرا _ اریکام

!"رفت به هوا ادمیکه دوباره فر دیدست منو کش ارمیخنده و کام ریزدن ز ونیو کتا ایکامل"

!وسط نیمش ولوئه اه! صاحاب مونده ت رو  یب يبازو نیبابا جمع کن ا....! اه  _ اریکام

"گفتم میرفتیم گهیهمونجور که با همد"

!روشن شد ؟ نقدریدفعه ذهنت ا هیچطور _

از ترس که نه ، احترام  یعنی!  زنهیاز ترس منم دست به صورتش نم!  گهیآخه طفل معصوم دانشجوئه د _ اریکام

! بشه باهاشون رفتار کرد  زایچ نیو کتک و اکه با ترس  ستنین يروزیدختر د گهیامروزه د يوگرنه دخترا!  ذارهیم

! داره  یزنم مثل مرد حق زندگ! بوده  یاشتباه کار یلیهمون موقع هام خ! دوره اش گذشته  گهید زایچ نیا یعنی

!  گهیحق رو داره د نیخب اونم هم!  یو فالن مدل موهاتو درست کن یمثال فالن لباس رو بپوش يچطور تو دوست دار

گرم کردن  زایچ نیابر قدرتا تا سرمونو با ا نیا! حرفا رو نداره  نیا گهیامروز د يایکردن تو دن شیتازه ، آرا
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!دنیرو چاپ ایدن ونخودش

.يکرد یکار خوب یول_

!شهینم بیآدم نانج زایچ نیبا ا!  تهیشاخه از انسان هیبعدشم نجابت .  کشهیاره ، جلو دوستاش خجالت م _ اریکام

!نشه کیال مرد تحرمث گنینه ، م_

و شل و  حالی، مرد اگه مثل تو ب یدر ثان! نشه  کیتحر يزیبا هر چ يخودیکه ب رهیخودشو بگ ياوال مرد جلو _ اریکام

!گهید رهیزن بگ ادیکرد که ب کشیتحر يجور هی دیباالخره با! که  موننیشوهر م یول باشه تموم دخترا ب

؟ ير ی،م يحاال کجا دار_

کردم ؟ یفکر م یبه چ یدونینباشه ، م تیکار ایب _ اریکام

.به گندم_

!از اون ریغ _ اریکام

.دونمینم_

لباس  هیخواست  یم یمثال هر ک ادمهی،  میبچه بود ی، وقت شیچند سال پ نیکردم که تا هم یداشتم فکر م _ اریکام

چرا ؟  یدونیم! نخر  یبخر ، ژاپن يبخر يخوایم یگفتن هر مارک یبخره ، همه بهش م یهر چ ایچرخ گوشت  ای ییشو

 ایدن شیتکنولوژ!  دهیژاپن کجا رس نیچند ساله بب نیا وحاال ت!  شدی، خراب م کردیدو دفعه کار م یچون جنس ژاپن

 هی، به ترک آوردنیم نیرفتن آلمان و اون طرفا ماش یکه م ایرانی، ا شیتا چند سال پ!  هیترک نیهم!  کنهیرو داره فتح م

نداختن  یو شکالت براشون م گاریس ي، بسته ها شهیش يباال و از ال دنیکش یرو م نیماش يها شهی، ش دنیرس یکه م

؟  میراه دور چرا بر! حاال برو نگاهشون کن ! بودن  یچقدر وحش نیبب یعنی! به کارشون نداشته باشن  يکه کار رونیب

، شدن مرکز  شناختنینم ییکه دست چپ و راستشون ییاعرب! شده ؟ یبود ، حاال چ یچ شیتا چند سال پ یدوب نیهم

!چه خبره یدوب نیبرو بب!  یتجارت جهان
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چرا ؟ چون  یدونیم!  مونهیکردن که دهن آدم وا م شرفتیپ نقدریا!  گهید ي، سنگاپور و هزار تا جا يمالز نیهم

هاشونو که  قهیسل! گذاشتن کنار  رو یشخص يها دهیعق! خرافات رو گذاشتن کنار ! خرافات نکردن  ریخودشون رو اس

!ت و منطقیو واقع قتیبه حق دنیصد هزار نوع بود گذاشتن کنار و چسب

 یتو خونه ، صدا از صدا در نم ذاشتیبابامون پاشو م یوقت يا! میکه همه ش تو گذشته ا نهی؟ ا هیاشکال چ یدونیماها م

،  اههیماست س گفتیاگه بابامون م يا!تومن  ونیلیم هی شدیسوراخ موش م دیکشیبابا مون کمربند رو م یوقت يا! اومد 

بله شما درست  میگفت یگفت االن وسط زهره ما همه م یاگه بابامون نصفه شب م يآ!  اههیماست س میگفتیما همه م

....اگه بابامون يا!  نیگیم

!يباشه بابا سرمو برد_

 یوقت هی! بابا زمونه عوض شده !  میشده ا يو روزگار سپر میهمه ش تو گذشته و قد!  گمیبه جون تو راست م _ اریکام

 ایاون ور دن میفرست یم هینامه رو تو چند ثان هی،  نترنتیاالن با ا! بره  دهیکش یماه طول م هیتا کرج رو  نجاینامه از ا هی

 میاون ور اون وقت به مردم بگ ور و نیا میکوپتر بر یخودمون با هل شهینم!  میاده کنیهامونو پ دهیو ا دیاگه قرار عقا! 

 یخارج يقرصها و دعواها نیبا بهتر نییخرده فشار خون مون افتاد پا هیتا خودمون  شهینم! مسافرت  نیبا شتر بر

 کیوتیب یقرص آنت هیبابا تا ! بخورن  نیخشت و ترنجب ریشدن ، ش ضیهر وقت مر میباال و به مردم بگ مشیببر

دارن ، لباس  کمیکنن خرج دارن ، ش یم که پژوهش م ییاونا! سال پژوهش الزمه  نیدرست بشه ، چند ایکشف بشه 

کشف و اختراع کنه  يزیچ هیکنه تا  یسال خرج و مخارج م ستیب اروی! بده ؟ یک دیرو با نایا!  خوانی، حقوق م خوانیم

 نهیهز! کف دستش  میبذار یو سنار سه شاه میخودمون استفاده کن شیعصا يبرا رأعشاز اخت میخوایاون وقت ما م. 

!شهیکه نم شهیجور نم یصنار سه شاه نیپژوهش آاآ با ا نیا

!رو گفتم ؟ نایمگه من ا! ؟ یزنیچرا داد م_

االن اگه بنده خدا واکسن کزاز رو کشف  نیهم! زشته واهللا !  ینگ زایچ نیوقت از ا هیکه تو  گمیاما م! نه  _ اریکام
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رو  يزیچ يبعدشم ، تو حق ندار!  يریکه کزاز نگ یآمپول بزن هیخرده دستت اوخ شد  هیا ت یتونستینکرده بود ، تو نم

اسم  ایمگه خارج!  انهیرا یبگ وتریمثال به کامپ يحق ندار شما!  یاختراع کرده اسمش رو عوض کن گهید یکیکه 

ما  يبه سعد ادیتو خوشت م!! ؟ يمثال به حافظ ما بگن هارد ایخارج ادیتو خوشت م! و حافظ ما رو عوض کردن  يسعد

!میاسم بذار رونیکه از کشور اونا اومده ب ییزایما رو چ ادیخب اونام خوش شون نم! ؟" يسند "بگن 

ت تموم شد ؟ یسخنران_

!نه، تهش مونده _ اریکام

!خب تمومش کن_

صحبت کنم ، کمال تشکر رو دارم  من فراهم کردن که بتونم با شما يرو برا تیموقع نیکه ا نیمن از مسئول _ اریکام

گرد و مصاحبه و مباحثه  زیبرامون بحث و گفتگو و م شتریب یونیزیچند تا شبکه تلو نیکه تو ا کنمیو فقط خواهش م

متنوع و سرگرم کننده پخش نکنن که ما از علم با دانش و  يبرنامه ها نقدرمیو ا میبدن که ما آگاه تر بش بیترت

دفعه  هیقسم که  یبه ک یواال به ک! الزم دارن ؟ حیو تفر یمگه مردم چقدر خوش! خبره آخه ؟چه .  میغافل نش یآگاه

!دل شونا ریز زنهیم یخوش

در .  میممنون و متشکر و سپاسگزار نیاصالً ماها همه ازمسول.  کنمیم يسپاسگزار نیهر صورت من بازم از مسئول در

!همه راحت بشه الیکه خ میالعمر سپاسگزار باش که مادام میوکالت بال عزل بد هی دیواقع ما با

!؟ کاریچ نجایا ياومد!  نایا نیدم خونه آفر میدیبابا رس.....! اه _

!رفت ، کفران نعمت نکرده باشم ادمیوقت  هیبکنم که اگه  نیتشکر از مسئول گهیتورو خدا بذار من دو تا د _ اریکام

!صبحه کیزدن! ساعت چنده ؟ یدونیم! خودتو لوس نکن _

.تا بهت بگم میبر ایب!  ییچه شب پر ماجرا _ اریکام

آروم دالرام رو  اریکام. چراغش روشن بود . بود  نایطرف خونه عامه ا نیطرف پنجره اتاق دالرام که ا میرفت ییدو تا"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٠

"دیکه ماها رو د رونیخرده بعد دالرام پنجره رو واکرد و سرشو کرد ب هی. صدا کرد 

!گندم ؟ شیپ نیسالم ، شماها نرفت _ دالرام

کجاس ؟ نینه هنوز ، آفر _ اریکام

.دیرفت گرفت خوان _ دالرام

؟ يدیتو چرا نخواب _ اریکام

.ادیخوابم نم _ دالرام

!واال يحق دار _ اریکام

"گفت اریدفعه دالرام هول شد که کام هی"

!، هان ؟ دهیوجدانت عذابت م_

!؟ یچ يبرا _ دالرام

!يکه کرد يبخاطر کار _ اریکام

!کدوم کار ؟ _ دالرام

!و اکسپرس نامه عیپست سر _ اریکام

!به خدا کار من نبوده! کدوم نامه ؟ _ دالرام

"کرد و آروم گفت يخنده ا هی اریکام"

.چرا کار خودت بوده_

!؟ یزنیحرف رو م نیا یچ يبرا _ دالرام

.ار تو بودهمطمئنم که ک نکهیا يبرا _ اریکام

.خداحافظ! ؟ نیرو به من بگ زایچ نیکه ا نجایا نیاومد ینصفه شب _ دالرام
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"بازم آروم گفت اریاومد پنجره رو ببنده که کام_

!کنه کاریچ دونهیاون خودش م گهید. به آقا بزرگه  دمیکاغذ رو م نیمنم ا. بخواب  ریباشه ، برو بگ_

!"زد گفت ، دالرام خشکش نویا اریکام"

شد دالرام خانم ؟ یچ _ اریکام

!؟ يتو شیمگه کاغذ پ یول!  یچیه _ دالرام

.منه شیاره ، پ _ اریکام

"گفت ارینگاه کرد که کام اریدالرام آب دهانش رو قورت داد و ساکت به کام"

؟ هیچ کنهیکه م يکار نیفردا صبح ، اول یدونیم. اگه به آقا بزرگه بگم که کار تو بوده _

"نگفت یچیدالرام بازم ه"

و در جا خونواده شما رو از ارث  نجایا انیکه با دفتر و دستک شون ب گهیدفتر خونه تون و م زنهیتلفن م هی _ اریکام

!کنهیمحروم م

!؟ یچ يخونواده ما رو برا _ دالرام

!کار ، کار تو نبوده ؟ نیا یگیم یعنی _ اریکام

!ماماننه به جون ! نه به خدا  _ دالرم

مهم بود که  یلی؟ برام خ يکرد نکارویاما من فقط اومده بودم که بپرسم چرا ا.  یگیحتما تو راست م! باشه  _ اریکام

 فیبهش تا خودش تکل دمیآقا بزرگه و نامه رو م شیپ رمیحاال م!  نیهم!  يدیموضوع رو از کجا فهم نیبدونم تو ا

 ریشب بخ. بخواب  ریحاال برو راحت بگ! راه اومد تا آقا بزرگه  شهیمتا بهتر بدون که با ما دو  یول! همه رو روشن کنه 

!خانم مارپل

"دفعه دالرام گفت هی،  میتا حرکت کرد.  میگفت و دست منو گرفت که مثال بر نویا"
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!نیصبر کن_

؟ يشد مونیپش _ اریکام

!کارت دارم یعنینه ،  _ دالرام

!ه آقا بزرگه در انتظاره؟ بگو ک يدار کاریچ _ اریکام

!شهیم داشیپ یکیدفعه  هی.  سیخوب ن نجای؟ ا میتو حرف بزن يایب شهینم _ دالرام

.خوبه نجاینه ، هم _ اریکام

"رو گرفته باشه گفت مشیتصم نکهیخرده ساکت شد و مثل ا هیدالرام "

؟ نیخوایم یشماها از من چ_

؟ يکرد رو نکاریفقط بگو چرا ا!  یچیه _ اریکام

؟ یگیکه م یمطمئن نقدریآخه تو از کجا ا _ دالرام

.دادیعطر تورو م يکاغذ بو نکهیاول ا.  لیبه چند دل _ اریکام

!عطر خود گندم باشه ياصالً بو دیشا! هم از اون عطر زده باشه  گهید یکی دیشا _ دالرام

 يعجله کرد نقدریا نکهیدوم ا!  يعطر ، عطر تو!  رهینم ادمیکه شب جمعه  ییمن بد از چهل سال گدا گهید _ اریکام

به هر خونواده هم ! که عمو از کارخونه آورده  يکاغذ مال سالنامه ا نیا!  یننوشت یکاغذ معمول هیکه حداقل نامه رو تو 

!نمیبب اریبرو مال خودتو وردار ب. داده  یکی

"رو گرفت و با التماس گفت اریامو دست ک هیگر ریمرتبه دالرام زد ز هیگفت  نویا اریتا کام"

اون ! رو کردم  نکاریچرا ا دونمینم!  مونمیخودمم مثل سگ پش! من اشتباه کردم !  ارینگو کام یتورو خدا به کس_

داغونم که  نقدریبجون مامان ا! بابام بود  ریاصالً همه ش تقص!  کنمیم کاریدارم چ دمیبودم که نفهم یلحظه انقدر عصبان

!نگو يزیچ یبه کس ونیجون کتا!  فهممینم حال خودمو
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رو  انیجر ياصالً چه جور! اما تو چرا ؟.  يزیچ هی، خب  کردیم نیاگه آفر! ؟ يرو کرد نکاریآخه چرا ا _ اریکام

!؟ يدیفهم

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هیکرد ،  یدالرام که اشک هاشو پاك م"

. برگشتن  رتریخونه ، بابا و مامان د میو با همه دعوا کرد و ماها اومد آقا بزرگه اومد ی، وقت شبید یبعد ازمهمون_

؟ گفت  یدونیگفتم از کجا م! شده که گفت سامان عاشق گندم شده  یچ دمیپرس. ناراحته  یلیخ نیآفر دمیمن د

. بود  یعصبان یلیخ موقع بابا و مامانم برگشتن خونه ، بابام نیتو هم. ترو برام گفت  يبعدش تموم حرفا! گفته  اریکام

مامان با زور ! به مامان  دیخونه پر دیتا رس! بود  دهیبابام از کجا فهم دونمینم! انگار آقا بزرگه رو گندم خبر کرده بود 

!دمیرفتم پشت در که اونا رو شن یواشکیمنم . بردش تو اتاق خواب 

؟ يدیشن یچ _ اریکام

!گفت یم ییزایچ هیو در مورد گندم  کردیبابام داشت با مامانم دعوا م _ دالرام

گفت ؟ یم یچ _ اریکام

!واسه ما آدم شده یگفت بچه سر راه یم _ دالرام

!خب_ اریکام

بهش نشون بده که  ارهیگفت به اون خواهرت بگو که اون ورقه رو که توش اسم ننه باباشو نوشتن در ب یم _ دالرام

در گوشش بگم اسمش عزت  یواشکیجاشه برم ! مانتال براش گذاشتن  یتگفت حاال واسه ما اسم سان یم!  هیبفهمه ک

!یچه اسم! به به ! کچله 

رو بابات گفت ؟ نایا _ اریکام

"دالرام سرشو تکون داد"

گفت ؟ یم یمامانت چ _ اریکام
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!شنونیبچه ها م! عباس  واشیگفت  یهمه ش م! خواست ساکتش کنه  یم یه _ دالرام

"و گفت هیگر ریدوباره زد ز"

!کنم یم کاریدارم چ دمینفهم گهیبودم که د یمنم اون لحظه به قدر عصبان_

!؟ يآریدختر م نیسر ا ییچه باال يدار يتو فکر نکرد _ اریکام

!کشتمشیاگه همون موقع جلوم بود حتما م! اون لحظه ازش متنفر بودم ! به خدا اصال دست خودم نبود  _ دالرام

!چرا ؟ آخه _ اریکام

"و دوباره گفت دیدست شو کش!  کردیم هیدالرام ساکت شد و فقط گر"

!چرا ؟_

!چون سامان عاشقش شده بود_ دالرام

"خرده مکث کرد و بعد آروم گفت هی اریکام.  نییگفت و سرشو انداخت پا نویا"

؟ يتو سامان رو دوست دار_

نگاه  گهیمات به همد ينجوریهم اریمن و کام! پنجره رو محکم بست  خرده بعد هیشد و  شتریدالرام ب هیدفعه گر هی"

 یفکر نم چیه! نبود  یبرام باور کردن!  دمیشن یفاصله دور م هیرو که آخر گفت انگار از  ییزایچ نیاصالً ا!  میکرد

تو  دیکه با دونستمیماصالً ن! بکنه  يکار نیهمچ هیکه به خاطر من  ادیز نقدریاونم ا.کردم که دالرام عاشق من باشه 

کردم که  یباهاش دعوا م ایکردم  یکردم آرومش م یباهاش صحبت م دیبا! نشون بدم  یاون لحظه چه عکس العمل

!چطور تا حاال متوجه نشده بودم که دالرام منو دوست داره ؟! کرده  يکار نیهمچ هیچرا 

دالرام پنجره رو بسته بود اما همون پشت پنجره !  کرد یاونم مات داشت منو نگاه م. نگاه کردم  اریبه کام برگشتم

خرده صبر کرد و بعد چند تا تقه زد به ششه که دالرام زود پنجره  هی اریکام. کرد  یم هیکرد و گر یداشت منو نگاه م

."رو وا کرد
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.همون نامه س نیا!  ریبگ ایب _ اریکام

"دالرام اشک هاشو پاك کرد و نامه رو گرفت و گفت"

؟ یگینم يزیچ یبه کس_

.فتهین ینه برو بسوزونش که دست کس _ اریکام

"لبخند زد و گفت هیبهش کرد و  ینگاه هیدالرام نامه رو وا کرد و "

!سیکاغذ سالنامه ن!  هیکاغذش کاغذ معمول!  يبهم کلک زد_

شده باشه و واقعا تو کاغذ ، هول ورت داشت که نکنه حواست پرت  يبود دهیچون ترس!  يتو کلک خورد _ اریکام

!یسالنامه نامه رو نوشته باش

؟ یکن یرو م نکاریچرا ا _ دالرام

رو ؟ يچه کار _ اریکام

.به من ينامه رو داد نیا نکهیهم _ دالرام

ختر که به اون د هی يمهم ضربه ا! رو کرده  نکاریا یکه ک کنهینم یفرق گهیاالنم د! احترام داره ! عشق مقدسه  _ اریکام

! و وجدانت  یمونیوسط تو م نیاما فقط ا!  شهیعوض نم يزیچ گهیاگرم معلوم بشه کار تو بوده ، د! خورده  چارهیب

.خداحافظ

تو چهار چوب  يهمونجور. لحظه آخر برگشتم و بهش نگاه کردم .  میکه بر میراه افتاد ییو دو تا دیدست منو کش"

"و گفتم نییبرگشتم طرفش و سرمو انداختم پا. کرد  یپنجره واستاده بود و منو نگاه م

!کرد ی، االن وضع فرق م ياگه خودت زودتر بهم گفته بود ایشدم  یمنو ببخش دالرام اگه زودتر متوجه م_

؟ گفتمیرو بهت م یچ _ دالرام

.مساله رو نیهم_
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گفتم دوستت دارم ؟ ی؟ بهت م گفتمیم یاومدم بهت چ یم _ دالرام

!داشت ؟ یبیه عچ! خب اره _

تو ! پسر بگه ؟ هیبه  يزیچ نیهمچ هی تونهینم چوقتیه بیترت نی، با ا یرانیدختر ا هیکه  يفکر کرد چیه _ دالرام

احساس  دیبا شهیما دخترا هم! بوده که خواستم بهت بگم اما نتونستم ؟ ییچند ساله چه حرفا نیکه تو ا یدونیاصالً م

 هیتو ، خودتم  یحت! تو دفتر خاطرات مونه  میدلمون رو بزن حرف میکه تونست ییاتنها ج!  میرو تو قلب مون خفه کن

 یاومدم بهت م یروز م هیاگه !  نجورهیتوام هم تی، چون ترب یقبول کن یتونینم یرانیدختر ا هیرو از  يزیچ نیهمچ

درسته ؟!  هی ایح یلف و بچه دختر ج یگفت یخودت م شیپ! اومد  یگفتم سامان دوستت دارم باالفاصله از من بدت م

!دیدونم،شاینم_

دختر !  دمیانگار دالرام رو تازه شناختم و د. اونم تو چشمام نگاه کرد . سرمو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم "

!قشنگ و بلند يابروها!  یوحش اهیس يبلند و چشما یمشک يبا موها! بود  یخوشگل

که دو سه قدم اون طرف تر واستاده بود و  اریب گفتم و راه افتادم طرف کامل ریخداحافظ ز هی. صبر نکردم  گهید

.کرد یداشت ماها رو نگاه م

معلوم نبود  يزیبود و از دور چ کیتار گهیاونجا د. وسط شون  میبه درختا و رفت میدیو رس میچند قدم راه رفت ییتا دو

! کرد  یرو نگاه م یکیهنوز همونجا واستاده بود و تو تار. کردم  دوباره واستادم و برگشتم به پنجرته اتاق دالرام نگاه. 

"خودشم بغلم نشست و گفت. نشوند  مکتین هیخرده برد جلو تر رو  هیدستمو گرفت و  اریکام

؟ دمیرس يا جهیامشب به چه نت یدونیم_

امشب ؟ يدر مورد ماجراها_

.آره _ اریکام

؟ يا جهیچه نت_
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!کنه یم دایپ یفصل چه بازار داغ نیتو ا برنجریش نکهیا _ اریکام

!گم شو_

 ياز بس که جلو! ؟ یکشته مرده داشته باش نقدریا يکرد یتو خودتم اصال فکرشو م!  گمیبه جون تو راست م _اریکام

!؟ يکرد ییمردم رو هوا يدخترا ،ياریادا اطوار در م نایا

تو ؟ ای آرمیمن ادا اطوار در م_

!!عاشق تو شدن ؟ نایپس چرا ا آرمیمن در ماگه  _ اریکام

االن که داشتم به دالرام  نیهم!  نمیب یم گهیجور د هیهمه رو ! شدم  نیامروز چرا همچ دونمیبه جون تو خودم نم_

گندمم ! موهاش چقدر قشنگه ! داره ؟ یقشنگ يچه چشما!  دمشیدیباره که م نیاول يکردم ، انگار برا ینگاه م

! افتاد  یکردم ، انگار دفعه اول بود که چشمم بهش م اهشوز صبح که رفتم دم خونه شون و از پنجره نگامر!  نطوریهم

....يچه موها! داره  یچه اندام قشنگ! خوشگله  یلیاونم خ

!چشمات واشده ؟ نقدریا ییهویکه  يخورد یشرف تو امروز صبح چ یب _ اریکام

!به جون تو خودمم موندم_

!وا شده رتتی، چشم بص یخلسه عرفان هیدر  ای ررسهیبلوغ د ای!  دمیفهم _ اریکام

!گمیم ينکن دارم جد یشوخ_

ت ،  یشناس بایفقط جون مادرت اگه چشم ز!  یکن ینگاه م گهیچشم د هیبه منم با  يپاشم تا زوده برم که دار _ اریکام

دست  ییبه پا نشده ، دو تا گهیشر د هیبا  ومدهیدر ن هگیگند د هی، زودتر به خودم بگو که تا  نهیبیم گهیجور د هیمنم 

 هیخودم زودتر  دیاتفاقا با!  میو بر میباغ و آدماش رو ول کن نیو ا میکن زو مثل دو تا پرنده پروا میریرو بگ گهیهمد

ز چنگم در تورو ا دهیورپر يدخترا نیبجنبم ا ری، د يکرد دایکه تو پ یبازار داغ نیبا ا. به حال خودم بکنم  يفکر

!شهیم دایهم پ نیکه االن سر و کله آفر میبر میپاشو پرواز کن!  آرنیم
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ت شروع شد ؟ یباز شوخ_

 یچوب کلفت و بلند دستش گرفته بود و داشت م هی. شد  دایدرختا پ يموقع ، سر و کله ، مش صفر از ال نیتو هم"

"گفتم اریآروم به کام! اومد طرف ما 

ساعت چنده ؟_

!چطور مگه ؟ تازه اول شبه _ اریکام

چنده ساعت ؟_

.بعد از نصفه شب میسه و ن _ اریکام

!فکر کرده دزد اومده تو باغ! سراغمون  ادیهمونه که مش صفر داره با چماق م_

"بهش کرد و گفت ینگاه هیکه نشسته بود ، برگشت طرف مش صفر و  ينجوریهم اریکام"

!يشد زیمش صفر سحر خ_

.فکر کردم دور از جون ، دور از جون ، دزد اومده! آقا  نییشما....! اه  _صفر  مش

****

.نه _ اریکام

.کنه یداره م کاریبدونم االن ددالرام چ خوادیدلم م_

!به تو چه مربوطه ؟ _ اریکام

!زودتر بهم گفته بود یکاشک! آخه دلم براش سوخت _

!؟ نهیتوش بش ادیب تونهیزودتر رزروش کنه م یکه هر ک سمایمگه دل تو هواپ!  نمیبب _ اریکام

!دیکش ینم نجاهایاگه زودتر گفته بود ، کار به ا نکهیا یعنی! نه _

!یگیچرت و پرت م يدار گهیکه د میپاشو بر _ اریکام
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شه؟یم یباالخره چ انیجر نیا یعنی!  اریکام_

!يذاریبلند شم برم بخوابم ، تو نم مخوایم یمن ه!  يحاال خودتم کرم دار نیبب _ اریکام

!خونه آقا بزرگه میبر ییدو تا دی؟ با یبخواب يکجا بر_

!که تو چشمات واشده یشب!  یاونم چه شب! اونجا  امیسال نم یمن س _ اریکام

!میلوس نشو پاشو بر_

سابقه رو خراب  نیشبه تموم ا هیره امکان ندا! کردم  یسال با آبرو زندگ يو خرده ا ستیمن ب! برو گم شو  _ اریکام

!کنم

!؟ يباز شروع کرد_

!رو وردار برو گهید یکی!  ستمی؟ من اهلش ن ياز من دار ییجایبرادر چه توقع ب _ اریکام

!ها میش ینم داریبه جون تو صبح ب!  میپاشو بر_

!یبخواب گهیاتاق د هیتو  يآقا بزرگه بخوابم و توام بر شیکه من پ یاما به شرط امیم _ اریکام

!من رفتم خداحافظ_

!نمیصبر کن بب!  يو با خودت ببر يریمنو بگ يبا خشونت مچ دستا دیتو االن با! ؟ يخره باز جا زد....! اه  _ اریکام

سوم فصل

پتو  هیگه آقا بزر. گندم همونجا که بود ، هنوز خواب بود .  میدیخونه آقا بزرگ خواب میرفت اریاون شب من و کام"

بود و داشت فکر  داری، آقا بزرگه هنوز ب میدیکه رس اریمن و کام. سرش  ریمتکام گذاشته بود ز هیبود روش و  دهیکش

.میدیطبقه باال و خواب میما هام رفت کردیم
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."دمیرو د اریچشمامو که وا کردم ، کام!  دهیداره تکونم م یکی دمیصبح بود که د 7حدود  ساعت

.پاشو _ اریکام_

!شده ؟ یچ_

.نشده يزیچ _ اریکام

؟ یپس چ_

.شهیم ری، د گهیپاشو د گمیم _ اریکام

"از جام بلند شدم و گفتم"

گندم خنوز خوابه ؟_

!هول نکن اما گندم گذاشته رفته _ اریکام

!!کجا ؟! رفته ؟_

.دونم ینم _ اریکام

 يجا. آقا بزرگه تو اتاقش نشسته بود و رفته بود تو فکر .  نییپا و رفتم طرف پله ها و رفتم طبقه دمیاز جام پر"

."بود یگندم خال

!رفته ؟_

.صبح زود انگار بلند شده رفته _بزرگ  آقا

!حواسم پرت بود. ، سالم  نیببخش_

!حاال خودتو ناراحت نکن. سالم بابا جون  _بزرگه  آقا

!؟ نیشما متوجه نشد_

 دونمنمی ٔوامونده! که رفته  دمیوقت فهم هیچشمم که گرم شد . بودم  داریصبح ب 5 کیتا نزد بشیمن د _بزرگه  آقا
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!گهیخوابه و مرگ د!  دمینفهم یچیچرا ه

!نیحاال شمام خودتونو ناراحت نکن _ اریکام

!که افتاده هی یاتفاق .

درمون یدرد ب کیو هزار و  يریپ _بزرگه  آقا

!؟ میکن داشیپ يه جورحاال چ! آخه کجا رفته ؟_

!گهید شهیم يجور هیباالخره  _ اریکام

!پول یو تنها ، ب کیدختر ،  هیآخه _

"خرده بعد برگشت و گفت هیطبقه باال و  دیکرد و دو يفکر هی اریمرتبه کام هی"

!سیپول ن یب ادمیز_

!چطور؟_

.منو با خودش برده لیعابر کارت و موبا _ اریکام

!زنگ بهش بزن هی. خب خدا رو شکر  _ بزرگه آقا

جواب داد که شروع  لشیخرده بعد انگار موبا هیرو گرفت و  لشیتلفن آقا بزرگه رو ورداشت و شماره موبا اریکام"

.نیکرد به حرف زد

."میدیشنیرو م اریکام يفقط صدا ما

!گندم! الو _

االن ؟ ییتو کجا_

!مییآ یباهات م میما که گفت! دنبالشون ؟ میبر گهیمگه قرار نشد که با همد_

!میکن داشونیپ میبر ختهینر ابونایکه پدر مادر تو خ ینصف شب! نه ؟ ای میشد که بر یصبح م دیخب با_
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؟ یرو چرا ورداشت لیاما اون موبا دمیشماره کارتم رو بهت م! باشه ، باشه _

!نفر با من کار دارن آخه ستیده ب يروز! دستمه  يعصا لیاون موبا! گوش کن _

سامان  کهیمرت نیا لیحداقل موبا! کنن  یدختر رو بشنون باهام قهر م هی ياگه صدا زننیکه به من زنگ م ییاونا...د _

کلفت ،  يهمه ش صداها! توش ثبت نشده  فیظر يدونه صدا هیکه از مخابرات بهش دادنش ،  یرو ببر که از وقت

، مثل همون  فهیمن کوچولو و ظر لیموبا! پاره آجر  هی ازهاند یخرک يالیاز اون موبا لشیموبا! کلفت توش پخش شده 

!شهیصداها که توش پخش م

.رمزش چهار تا صفره!  یمواظب باش عابر کارتم رو گم نکن.  نجاسیآره ، ا_

.دار گهیرو ن یگوش

"تلفن رو داد به من و گفت"

!رو پس بده لیبکن اون موبا يکار هیتورو خدا . با تو حرف بزنه  خوادیم_

!....اه_

"رو ازش گرفتم یگوش"

!گندم! الو _

.سالم _ گندم

سالم حالت خوبه ؟_

.خوبم _ گندم

؟ ي؟ چرا صبر نکرد يرو کرد نکاریچرا ا_

!رفتم سامان یم دیبا _ گندم

!میرفت یخب با هم م_
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.نیبش ریکه باهاش درگ سیمساله مربوط به شماها ن نینه ، ا _ گندم

!؟ ییتو االن کجا_

!شهر غبار گرفته نیجا تو ا هی _ گندم

.رسونم یخودمو بهت م گهید قهیتا ده دق ییبگو کجا_

.سامان تیبرو دنبال زندگ _ گندم

!؟ هیحرفا چ نیا_

.میش یخوشبخت م گهیکردم که با همد یفکر م! حرفا داشتم که بهت بزنم  یلیخ _ گندم

!نشده يحاال که طور_

چطور بشه ؟ یخواست یم گهید _ گندم

!برگرد! کنم گندم  یازت خواهش م_

!بفهم! سامان  تونمینم _ گندم

!کنم یم داتیگردم و پ یشهر رو بگردم ، م نیشده تموم ا!  کنمیم داتیمن پ_

!وقت رو تلف نکن! شارژ نداره سامان  گهید لیموبا نیا _ گندم

!کنمیم داتیمن پ_

!یبگ یهر چند که فکر نکنم بتون! خوام ازت بشنوم  یم _ گندم

!یتو هنوز منو نشناخت_

!اما االن آقا بزرگم حتما اونجاس ییاونجا حداقل تنها! سخت تر از قلب کندن رو درخته  _ گندم

!که باشه يکنم حاال هر جور یم داتیپ! دوستت دارم گندم _

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هیگفتم بهش  نویا یوقت"
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!يفرصت دار لیشارژ موبا هیفقط !  يکه دوستم دار یثابت کن دیبا_

!چقدر بگردم سیمهم ن! کنم  یم داتیحتما پ!  امیدنبال دلم م_

"لحظه دوباره ساکت شد و بعد گفت هی"

يدیبه من خند تو

یدانستینم و

هیبه چه دلهره از باغچه همسا من

دمیرا دزد بیس

دیمن تند دو یاز پ باغبان

دیرا دست تو د بیس

آلوده به من کرد نگاه غضب

دندان زده از دست تو افتاد به خاك بیس

و هنوز یتو رفت و

هست که در گوش من آرام آرام سالها

خش گام تو تکرار کنان خش

دهد آزارم یم

کنان شهیمن اند و

پندارم نیا غرق

چرا که

کوچک ما خانه
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نداشت بیس

"دمینشن یصدائ گهید"

!گندم! گندم ! الو _

سرمو انداختم . تلفن رو آروم گذاشتم سر جاش  یصبر کردم و بعد گوش گهیخرده د هی. تلفن رو قطع کرده بود "

و ت يو رو پله ها رونیمنم آروم از خونه رفتم ب.  دنیپرس يزیگفتم و نه چ يزی، نه چ ارمیآقا بزرگه و کام.  نییپا

.نشستم وونیا

"و آروم گفت شمیاومد پ ارمیخرده بعد کام هی

؟ يواقعا دوستش دار_

.آره_

؟ یجو به وجود اومده قرار نگرفت ریکه تحت تاث یمطمئن یعنی _ اریکام

 یکه باشه برش م ياالنم هر جور! شدم طرف اتاقش ، عاشقش شدم  دهیکش اریاخت یآره ، از همون لحظه که ب_

!خونهگردونم 

"و گفت دیخند اریکام"

.دوشم یسنگ م رهیش _ رمیگ یم ایموج از در _ پوشمیرخت هر جنگ م _رو دوشم  ذارمیکوه م_

.شمرم دونه به دونه یم _ نُیهمه خاك زم _باد نشونه  رمیگ یم _آرم ماه تو خونه  یم

!نداره يکدوم کار چیه _چشمات بگن آره  اگه

"نگاه کردم و گفتم برگشتم بهش"

!ياما چه جور_
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"دستش رو انداخت دور گردنم و صورتم رو ماچ کرد و گفت"

مونده ! که بغل دستت نشسته  رمیشمس وز! ارسالن که حاضره  ریام! همه غصه رو  نیاز چشمات ا رونیب زیبر_

!میخر یپاساژ گلستان م میریکه اونم م یکفش و لباس آهن

!؟ میشروع کن دیآخه از کجا با_

؟ يبهت گفت که ساکت شد یآخرش چ _ اریکام

!شعر خوند هیبرام _

!ییدو تا ابرو يقر هی یبشکن هی؟  يپس چرا ساکت واستاده بود _ اریکام

.اریحوصله ندارم کام_

خوند ؟ يحاال چه شعر _ اریکام

.مصدق بود دیاز حم_

کدومش ؟ _ اریکام

.يدیتو به من خند_

!نمیبخون بب!  گهید میاکن داشیپ میتونیشعر م نیخب خره از رو هم _ اریکام

يدیبه من خند تو

یدانستینم و

هیبه چه دلهره از باغچه همسا من

دمیرا دزد بیس

 يداره بره دزد الیشعر معلومه که خ نیطبق ا. شو خودم بلدم  هیبق! بشه  ریتفس دیبا! بسه  نجایخب ، تا هم _ اریکام
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!میکن رشیبدزده ، دستگ بیتا اومد و خواست س! داره  بیباغ که س هیدم  میبر دیما با یعنی! کنه 

پاشو معطل !  هی یشمرون بیبهش ، س بیس نیکتریاالن نزد! ها  یکینزد نیهم ادیکه اتفاقا قراره ب میبر دیبا پاشو

!نکن

!گهینکن د یشوخ_

؟ هیمظهر چ بیس _ اریکام

!گهید يزایچ یلیو خ یعشق ، زندگ_

!؟ یاگه گفت! م هس  گهید زیچ هینه ،  _ اریکام

!حتما اسمش حواس! دوستش  شیرفته پ! حوا ! اره ، اره !!  حوا

؟ يآدرسش رو دار _ اریکام

!نه_

؟ يش رو دار گهید يآدرس دوستا _ اریکام

!بود نیاکلانگار اسمش ژ. بار گندم رو رسوندم دم خونه دوستش  هی! شونو آره  یکی_

.بعدا میلباس عوض کن هیو  میبذار اول دست و صورت مونو بشور _ اریکام

 اریکام.  میو زود برگشت میو لباسامونو عوض کرد میآب به صورتمون زد هیخودمون و  يخونه ها میرفت ییدو تا"

.میرو روشن کرد و حرکت کرد نشیماش

 فونیآ نیاتفاقا خود ژاکل.  میمن رفتم زنگ خونه شونو زد.  میبودخونه دوست گندم  يبعد جلو قهیدق ستیربع ب هی

.رو جواب داد و اومد دم در

"، شناخت و سالم کرد و گفت دیرو د اریمن و کام تا

افتاده ؟ یاتفاق_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٨

خونه احتماال رفته ! کرده و از خونه قهر کرده  دایخرده با پدر مادرش اختالف پ هیگندم !  سین یمهم زیچ _ اریکام

.دوستش حوا خانم

!؟ نیدیاسم رو از کجا فهم نیشما ا _ نیژاکل

.آن یمیصم یلیانگار با هم خ! خودش به سامان گفته  شیوقت پ یلیبار خ هی یعنی!  گهید يجوریهم _ اریکام

"خرده فکر کرد و بعد گفت هی نیژاکل"

!اسم نداره نیبه ا یگندم دوست_

رد گندم رو  میستیکه تون میخوشحال بود یلیتا اون لحظه خ!  میوا داد اریمرتبه من و کام هیگفت ،  نیژاکل نویتا ا"

!"تو دلم ختیوجود نداره ، دوباره غم و غصه ر یکس نیهمچ هیگفت که  نیژاکل یاما وقت میکن دایپ

به سامان گفته ؟ يزیچ نیهمچ هیپس چرا گندم  _ اریکام

"گفت اریسرشو تکون داد که کام نیژاکل"

 هیگندم با روح! مهمه  یلیما خ يبرا دنشیاما فهم! شما و گندم و دوستاش  نیراز ب هی نیا دیخانم ، شا نیژاکل نیبب_

!نیکمک کن نیتونیکنم اگه م یخواهش م.  فتهیهم ب يممکنه براش اتفاقات بد!  رونیبد ، از خونه رفته ب یلیخ یلیخ

"و بعد گفت ما کرد يبه هر دو ینگاه هی نیژاکل"

!نداره یوجود خارج یکس نیهمچ هی یعنی!  میندار یدوست نیهمچ هیمتاسفم ، ما اصالً _

!نشونه باشه هی ایرمز  هیاما ممکنه  _ اریکام

"گفت نیبه ژاکل نیطرف ماش بردیم کهیدست منو گرفت و در حال اریکام.  نییسرشو انداخت پا نیژاکل"

!خداحافظ!  نی، شما مسئول فتهیبراش ب يق بدباشه ، اگه اتفا ادتونی_

طرف  دییدو نیرو روشن کنه ، ژاکل نیخواست که ماش اریو تا کام میو سوار شد نیطرف ماش یآروم رفت ییدو تا"

!"میشد ادهیزود پ اریمن و کام!  نیماش
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!تنها راه کمک کردن به گندمه نیبراتون گفتنش سخته اما ا دونمیم _ اریکام

!گندم خودش گفته که حوا دوست شه ؟ _ نیژاکل

!میدیرس جهینت نیشعر به ا هیخانم ، ما از مفهوم  نینه ژاکل_

"بعدش گفت.  کردیلحظه ساکت شد ، داشت فکر م هی"

.تو خونه براتون بگم نییبفرما_

.جا خوبه نی، هم میشیمزاحم نم گهید. ممنون  یلیخ _ اریکام

انگار .  میو بزرگ بود واستاد کیخونه ش هیکه  نایا نیخونه ژاکل يرو ، جلو ادهیتو پ میاومد نیاز بغل ماش ییدو تا"

خرده که گذشت  هی. فکراشو بکنه  میو گذاشت مینگفت یچیه ارمیمن و کام! نگه  ایهنوز دو دل بود که بهمون بگه 

"گفت

!مهم باشه یلیممکنه مساله خ! آره ، حق با شماس _

!ور مگه ؟چط _ اریکام

بوده ؟ ادیز یلیاختالفش با پدر و مادرش خ _ نیژاکل

.بایتقر _ اریکام

!خدا کنه من اشتباه کرده باشم _ نیژاکل

ممکنه !  میزودتر خودمونو به گندم برسون دیما با!  نیزودتر بگ نیدونیم يزیکنم اگه چ یخانم خواهش م نیژاکل_

!که هس بره ییهر لحظه از اونجا

!س دهیا هی!  سین ی، حوا فرد خاص نینیبب _ نیژاکل

!؟ دهیا_

!میکرد یصحبت م لیمسا نیدر مورد ا یلیمن و گندم و دوستامون خ یعنیماها  _ نیژاکل
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؟ يچه مسالها _ اریکام

!گندم بود دهیا نیا یعنی! مظره  هیکه حوا  میما معتقد بود! آدم و حوا ، مرد و زن  _ نیژاکل

!؟ یمظهر چ_

!تکامل آدم! تکامل  _ نیاکلژ

"که گفت میفقط نگاهش کرد اریمن و کام"

ناقص بوده و با  زیچ هیکه گندم معتقد بود آدم بدون حوا  نهیا یبراتون خنده دار باشه اما موضوع اصل دیشا دونمیم_

 دونمینم! دوم بوده  مهین هیحوام .  شهیش کامش م گهید مهیبا ن يزیگندم معتقد بود که هر چ! اومدن حوا کامل شده 

؟!نه  ای نیفهمیم

!ییبایو ز یزشت!  يو بد یخوب! مثل شب و روز  _ اریکام

!و روشن کیتار!  یپر و خال _ نیژاکل

!زنده بودن و مردن_

"گفت نیخرده بعد ژاکل هی! ساکت شدن  نیو ژاکل اریگفتم کام نویمرتبه تا من ا هی"

مرحله  نیگفت آخر یم شهیگندم هم!  میدیرس یمساله م نیآخر بحثها به هم شهین همچو!  ترسمیم نیمنم از هم_

!حاال تو هر مورد! حوا کامل کننده آدم  یعنی! شه  یبا مردن آدم ها کامل م ایدن نیتو ا

مردن بوده ؟ يبرا امیپ هیش  یشعر که برام خوند معن نیپس ا_

!کنه یاره ممکنه خودکشکه د یو اعصاب خراب هیبا اون روح _ اریکام

!شده ؟ یآخه چ _ نیژاکل

 دیبا!  رونیکرده و از خونه زده ب یسخت يبه پدر و مادرش دعوا میدونیفقط م!  میدونیخود ما هام درست نم _ اریکام

.میکن داشیزودتر پ یهر چ
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؟! امیمنم باهاتون ب نیخوایم _ نیژاکل

!میبر دیکجا با میدونینم یعنینه ممنون ،  _ اریکام

!بتونم بهتون کمک کنم دیبود شا ياگه مساله ا نیکن اداشتیشماره منو  _ نیژاکل

 میشد نیو سوار ماش میو تشکر کرد یکرد و شماره خودشم بهش داد و خداحافظ اداشتیرو  نیشماره ژاکل اریکام"

از تو پاکت در آورد و  گاریتا سگوشه نگاه داشت و دو  هیرو  نیماش اری، کام میخرده که رفت هی.  میو حرکت کرد

"شو داد به من و گفت یکیروشن شون کرد و 

.میاز گندم ندار یآدرس چیفعال ه!  نیاز ا نیا! خب _

!داره ؟ یخودکش الیبه من بگه که خ خواستهیفقط م یعنی_

!دیشا _ اریکام

؟ میکن کاریحاال چ_

!کردم ییکارا هی دیحاال بذار من با عقل و پول شا.  ینک يکار یتو با دل و احساسات که نتونست _ اریکام

؟ یکن کاریچ يخوایبا پول م_

!  یاونم فقط زبون! ، اما فقط احترام  ذارنیاحترام م زایچ نیروزگار ، همه به عشق و احساس پاك و ا نیتو ا _ اریکام

!قرونم ازش نداره هیاالن  زایچ نیوگرنه ا

!یکنیتو اشتباه م_

برو از رو اون کاغذ که مشخصات پدر و مادر گندم رو توش نوشته  فتیاالن راه ب نیهم! شعار نده ، ثابت کن  _ رایکام

!نمیکن بب داشونی، پ

....خرده سخته اما هیخب _

، احساس تو  بتیپول تو ج ي، همون دربون دم درش تا بفهمه جا يهر جا بر! ممکنه  ریبنده خدا غ! سخته ؟ _ اریکام
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 دیبا ای،  يتو هر جا انجام بد يبخوا کیکار کوچ هیاالن !  رونیب ندازتتیاونجات و از در م زنهیلقد م هی،  يبت دارقل

 میمونو گرفته بود نایماش نیکه هم شیچند وقت پ! باشه  بتیتو ج وونپول فرا ای،  یکت و کلفت داشته باش یپارت هی

؟ ادتهی

شو ؟ یچ_

!گهیوشته بودن داسم منو اشتباه ن _ اریکام

!آهان_

 کیکه نزد دیسوز از ته دلش کش گریاه ج هیاسم من اشتباه شده ،  نجایو تا بهش گفتم آقا ا اروی شیرفتم پ _ اریکام

!رنیبگ شیکه اونجا بودن آت یینایبود از گرماش تموم ماش

 شیام تکون داد که انگار جواب آزمابر يسر هیچشمش به اسم من که تو اون کاغذ غلط نوشته شده بود افتاد ،  یوقت

!کرد يبراش کار شهیهم نم گهیو د دهیسرطان خون عمه شو د

قراره خودشو و خونواده  گهیساعت د هیتو چشماش بود که انگار  يغصه ا هیمن نگاه کرد ،  يبرگشت تو چشما یوقت

!، زنده زنده بزارن تو قبر یشو ، دسته جمع

....من کرد که يبرا ینوچ نچ هی

!شد ؟ یبگو باالخره چ! سرم رفت ....! اه _

! زودتر منتقل کردم بهش  يرو منتقل کنه به من ، من پنج تا هزار یو نا کام يدیو نا ام اسیتا اومد !  یچیه _ اریکام

 چیهقبل  هیچند ثان يدیو نا ام اسیاز اون  گهید! جلو چشماش واشد  یرو به زندگ يتازها چهیدر هیدفعه  هیانگار 

!شد حیتصح منانجام شد و اسم  قهیکار تو دو دق! نبود  ياثر

آورد طرف منو  گاریبکن که حواسش پرت شد و دستش رو با س يکار هیحرفا  نیا ياومدم بهش بگم بابا جا"

!"ترسه رو سوزوند نییبه همون بازوم که زخم بود و پا دیچسب گارشیس
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!حواست کجاست ؟! سوختم بابا ! آخ _

؟ یسوانح و سوختگ مارستانیب میبر دیحاال با! همونجا سوخت که قبال اوخ شده بود ؟!  رمیبم یاله _ اریمکا

!؟ یسوانح و سوختگ_

یاوختگ شهیم! االن هم اوخ شده ، هم سوخته  نیا! نه  _ اریکام

"و گفتم دمیخند"

؟یبکن یتونیم کاری، حاال چ یپول گفت دیدر فوا نهمهیا! بکن آخه  يکار هیبابا _

اسم ! نگو  يزیبهش چ میکن یکه م ییکلمه در مورد کارا هیاما حواست باشه ، . کرد  ییکارا هی شهیسخته اما م _ اریکام

؟ وریبوده ؟ قدرت و ز یپدر و مادرش چ

؟ میبهش نگ يزیاما چرا چ. آره _

!میبهش بگ میکه بر دینبا! که مثال مادرش فالن بوده  میدیفهم دیبابا شا _ اریکام

؟ شهیم یچ میخب اگه بگ_

 یکه مادرت کلفت خونه حاج آقا فالن بوده خوشحال م يدیفهم یو مثال م ياون بود ياگه تو خودت جا نمیبب _ اریکام

؟ يشد

!؟ میبهش نگ یچیاصال ه یعنی،  دونمینم_

 یصداش م وریبوده که ز دایجیلو برلو  نایفقط دعا کن معلوم بشه که مادرش ج!  دونمیم من نم یکی نیا _ اریکام

!قدرت گفتنیکردن و باباشم کرك داگالس بوده که تو خونه بهش م

."میرو روشن کرد و حرکت کرد نیماش اریخنده و کام ریز میزد ییدو تا"

برامون بکنه ؟ يکه بتونه کار یشناسیرو م یکس_

.آره _ اریکام
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کجاس ؟ میریم میکه دار نجایا_

.یفهمیصبر کن م _ اریکام

 هیطرف  میو رفت میشد ادهیپ ییگوشه پارك کرد و دو تا هیجردن  يکرد و بعد طرفا یرانندگ يقهایدق ستیب"

دختر خانم  هیزنگ زد و  اریکام. شرکت  هیطرف  میطبقه دهم و رفت. باال  میو با آسانسور رفت کیش یلیساختمون خ

."کرد سالم دیرو د اریتا کامشرکت بود در رو واا کرد و  یکه انگار منش

چطوره احوال شما ؟! خانم سالم از بنده س  _ اریکام

"گفت اریجوابشو داد و تعارف مون کرد تو ، که کام یخانم منش"

.شرکت هستن یخانم منش نویم شونمیا. من هستن  يپسر عمو شونیا_

"خانم گفت نویمن سالم کردم که م"

!نیرو به من بگ نشویاسم ا نیفراموش کرد_

!يباصر ریبص يآقا! شدن  ریتا حاال بص شبیاز د یعنیالبته ! هستن  " ریبص " شونیا!  نیآخ ببخش _ اریکام

"زدم تو پهلوش و گفتم"

.خوشبختم یلیمن سامان هستم خانم ، خ_

!دارن یخان با همه شوخ اریکام _ نویم

دارن ؟ فیخانم کجا تشر دایل _ اریکام

.تو دفترشون هستن _نویم

.خبر بهشون بده و بگو من اومدم هیزحمت  یب _ ریکام

"جواب داد گفت دایرو زد و تا ل فونیآ نویم"

.آوردن فیخان تشر اریکام_
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!چه عجب ؟ _ دایل

!عجب جمال شماس _ اریکام

!لیتو جناب ستاره سه نییبفرما _دایل

"و گفت دیخند نویم"

.خان لیسه دیبفرمائ_

!ایستاره جون دنبالم ب _ اریکام

بزرگ و  یلیاتاق خ هیخانم  دایدفتر ل. تو  میدر رو واکرد و رفت هیچپ چپ نگاهش کردم و دنبالش رفتم که  هی"

چند . اومد طرف ما  یداشت از پشتش م دایاتاق بود که ل يباال زیم هی. مدرن  یلیو قشنگ بود با مبل و اساس خ کیش

."قشنگم دور و ور دفتر گذاشته بودن یلیتا گلدون خ

!؟ ییمعلوم هس کجا! سالم  _ دایل

!دنبال مشکالت مردم _ اریکام

؟ یگیبه منم دروغ م! گم شو  _ دایل

چه طرز حرف زدن جلو پسر عمومه آخه دختر ؟ نیا _ اریکام

!؟ نیشما حتما سامان خان هست! تورو خدا  دیببخش......! اه  _دایل

، حال شما چطوره ؟سالم _

.کنمیخواهش م نینیبش نییممنون ، بفرما _ دایل

"جلومون نشست و گفت گهیمبل د هیاومد رو  دامیو ل میو رو مبل نشست میرفت ییدو تا"

!دفعه سومم مادرت باهام دعوا کرد.  يسه دفعه بهت تلفن کردم نبود روزید_
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کفران  نقدریننه من ا نیچرا ا دونمیاصالً نم! ننه و راحتم کنه  نیاخدا منو بکشه از دست ! ؟ یگیراست م _ اریکام

بخدا  گهید!  دهینکن گوش نم لیو م فیح نقدریزن ا گهیبابام بهش م یهر چ! طور ها  نیتو خونه م هم! کنه  ینعمت م

!نیخودتون ببخش یشما به بزرگ!  رهیگ یو جاشو نکبت م رهینعمت داره از خونه مون م

"گفت دیخندیم که دایل"

!؟ يکردیم کاریو چ يکجا بود سیمعلوم ن!  داهیکه جواب نم لتمیموبا_

که هر وقت  کنمیم يکار هیدفعه  نیا! نکن  فیشما خون خودتو کث! ان شا اهللا  لمیموبا نیبمونه ا يباطر یب _ اریکام

!یکن دایپ یبهم دسترس قهی، در عرض دو دق یکارم داشت

؟ یگرفت يه اماهوار لیموبا _دایل

 یرو م لمیاون موبا لمیموبا نی؟ از ا هیچه جور یدونیاصالً کار مخابرات که م!  خورهیگرفتم اما اونم به درد نم _ اریکام

!نیینفرما يریلطفا شماره گ! مشترك مورد نظر دستش بنده  گهیو م داهیخانمه جواب م هی رمیگ

تماس گرفت ؟ شهیباهات م يپس چه جور _دایل

!ایب! ساده  یلیخ _ اریکام

"وگفت دایدونه مو کند و داد به ل هیسرش  یموه يگفت و از ال نویا"

!شمیبزن ، در جا جلوت حاضر م شیآت نویا ی، هر وقت کارم داشت ریبگ_

."دنیشروع کرد به خند دایل"

 لیچه بهتر که در ارتباطاتم از وساعقب ،  میریم میدار يطور نیما که فعال هم!  شهینم یمیقد يزایچ یچیه _ اریکام

،  یاحظارم کن يادیز.  ریتماس بگ یباهام داشت یکار واجب یکه وقت کنمیفقط ازت خواهش م!  میاستفاده کن یمیقد

!شمیکچل م

!دلش برات تنگ شده یلیخ! بذار بابامو صدا کنم  _دایل
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!؟ یچ یعنیبابامو صدا کنم !  نمیبب نیبش ریبگ _ اریکام

!االن تو دفترشه!  ندتیبب خواستیدلش م یلیآخه خ _دایل

؟ يکه زنگ زد یداشت کاریاول بگو تو باهام چ. نمشیب یحاال بعدا م _ اریکام

!.جشن تولدمه.  هیامشب خونه مون مهمون _ دایل

!مبارکه ان شا اهللا! ؟ یگیراست م _ اریکام

؟ شمیچند ساله م یاگه گفت _دایل

؟ ساله زدهیس _ اریکام

!گم شو _دایل

!خب چهارده ساله _ اریکام

!شمیو پنج ساله م ستیب - دایل

!ساله فدهیبهت بخوره ه یلیتو خ! مثل سگ  یگیدروغ م يدار _ اریکام

"برگشت به من گفت! مرده بود از خنده  گهید دایل"

!نیهست اریکام شیپ شهیسامان خان خوش به حالتون که هم_

"کردم و بعد گفتم اریبه کام ینگاه هی"

....خانم نیبنده آفر! برن  یهمه اقوام لذت م یعنی! برم  یمرتب از وجودش تو خونه لذت م! بله واقعا _

"زود اومد تو حرفم و گفت اریگفتم ، کام نویتا ا"

.یکه حظّ کن خرمیو خوشگل برات م کیش يکادو هی! خانم به شما که امشب جشن تولدته  نیآفر یعنی_

"چپ چپ به من نگاه کرد و گفت هیبعد برگشت و "

 یچ گهیاز خواهرش د! مامانش خانم و کدبانو ! جواهره  کهیت هیباباش ! داره  یچه خونواده خوب دایل یدونیتو نم_
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!دمش به تو ، مال تو باشه یاونجا م میامشب که رفت!  يتو زیخواهرش درست سا! آره !  نمیبذار بب! برات بگم ؟

!اریگم شو کام _دایل

 چارهیگرده که خودشو ب یدختر م هیآخه طفلک سامان داره دنبال !  کنمیمثال با هم آشنا شون م گمیم یعنی _ اریکام

!کنه

!؟ نیازدواج کن نیخوایجدا م! چه جالب  _دایل

!هی ینخودچ هیعقلش اندازه  نیا! اش رو نخور  افهیگول ق! آره  _ اریکام

!خان اریکام ریبگ ادیتو  _دایل

؟ رمیبگ ادی، من چرا  هی یکیژنت نایتو خونواده ا یوانگید _ اریکام

!ارنیب فیسامان خان هم تشر دیپس امشب حتما با _دایل

.ممنون یلیخ_

!نره ادتونی! امشب حتما منتظرتون هستم !  گمیم يجد! نه نه  _دایل

!ها يایساعت نه ده شب ب ينذار _ اریکام

!بعد از ظهر اونجام 2نه ، ساعت  _ اریکام

"بعد برگشت طرف من و گفت"

 فیل هی میکه حداقل وقت داشته باش میپاشو بر! خانم  دایخدمت ل میبرگرد دیخونه با دهیکه انگار نرس میپاشوبر_

!میصابون به خودمون بزن

"گفت و از جاش بلند شد که بهش گفتم نویا"

؟ نجایا میاومده بود یچ يجون ما برا اریکام_

"کرد وگفت يفکر هی"
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!دونمینم_

!گندم_

!گندم ؟ _دایل_

!اومد ادمی! آهان  _ اریکام

!؟ هیگندم چ _ دایل

 نیا!  میخرده آرد گندم واسه ش بخر هیحلوا درست کنه ، به ما گفته که سر راه  خوادیننه ام م! بابا  یچیه _ اریکام

!که مطمئن تر باشه میو خودمون تو خونه عرش کن میخود گندم رو بخرکنه که  یسامان اصرار م

.یبرام بکن دیبا يکار هی یعنیباهات داشتم ،  يکار هی یراست_

؟ يچه کار _دایل

.میگرد یدنبال دو نفر م _ اریکام

به بابام بگم ؟ _دایل

!میکن داین رو انداخته که دو نفر رو براش پاز اقوام بهمو یکی!  شهیسال پ ستیمال حدود ب انیآره ، جر _ اریکام

دو نفر ؟ نیهستن ا یک _دایل

!ننه باباشن _ اریکام

مگه گم شدن ؟ _دایل

طفل ! نداره  ایدن نیکس رو تو ا چیه!  چارسیدختر بدبخت و ب هی اروی نیا! بگم ؟ يچه جور! نه  یعنیآره ،  _ اریکام

 خوادیپدر ما مادرش افتاده و م ادیکه  نهیا!  يخونه شو نزنه واسه خواستگاردر  اعدینم یک چیم زشته و ه یلیمعصوم خ

!هیدختر بدبخت یلیخ! جور کنن  يزیچ يرخواستگا هیاونا براش  دیکنه که شا داشونیپ

!؟ یچرا تو دنبال کار ش _دایل
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!ثواب داره!  کنهیدختر بدبخت تو خونه ما کار م نیا! بگم بابا ؟ يچه جور _ اریکام

.خب مشخصاتش رو بده من بدم به بابام _دایل

؟ ینوشت....  ینام خانوادگ. ورینام مادر ز. نام پدر قدرت . کن  اداشتیانشا اهللا ،  یش ریپ _ اریکام

.آره _دایل

....مادر... شماره شناسنامه پدر .... شهرستان  3صادره از بخش  _ اریکام

.کنمیم شیکار هیسخته اما  _دایل

."برامون نسکافه آورد و بهمون تعارف کرد و رفت نویموقع م نیهمتو "

چند سال شه ؟ نویم _ اریکام

چطور مگه ؟ _دایل

!بابا بزرگم يبرا رمشیبگ خوامیم _ اریکام

!پدر بزرگت چند سال شونه ؟! پدر بزرگت ؟ يبرا _دایل

ننه بزرگ  هیتو . ترسم از راه بدر بشه  یم. تنهام  گهیم یها سر افتاده و ه یفقط تازگ! نداره  یسنّ و سال _ اریکام

نباشه ؟ شتریسالش ب جدهیه فدهیکه ه يخوب و سالم ندار

!اریگم شو کام _دایل_

!ها يخواستگار میآ یما م یاگه داشته باش _ اریکام

!ساله ؟ جدهیه فدهیمادر بزرگ ه _دایل

!کنمیم یبابا بزرگمو راضمن . نداره  یبیو دو سه هم ع ستیحاال تا ب _ اریکام

!چه خوش اشتها _دایل

!به مرد چهل پنجاه ساله دنیساله رو م جدهیه فدهیوضع خرابه که دختر ه نقدریاالن ا! ؟ يفکر کرد یپس چ _ اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧١

!ادی یوضع بدت نم نیتوام که از ا _دایل

و خرده  ستیدختر ب هی توننیکه م ادیون بخوش ش دی؟ اونا که چهل پنجاه سال شونه با ادیچرا من خوشم ب _ اریکام

 هیواستم و تا  شگاهیبرم دم در زا دیفرمول عمل کنم با نیمن اگه بخوام طبق ا!  رنیسال کوچکتر از خودشون بگ يا

!عقدش کنم اآورد ، در ج ایکرد و به دن نیدختر بچه رو دکتر سزار

"گفت دیخند یکه همه ش م دایل"

!هشیم یکه چقدر عال يوا_

!افته سرم یم يآره فقط بچه دار _ اریکام

!یکنیم فیسال بعد ک ستیعوضش ب _ دایل

!گوشه خونه هیافتم  یکنم و م یسکته ناقص م هیاز شانس من ، تا مثال من پنجاه سالم بسه ،  _ اریکام

.يپرستار جوون خوشگل دار هیبازم خوبه چون  _دایل

 جیافل یمن پرستار خوشگل رو االن که سالمم الزم دارم نه وقت! پرستار خوشگل خوره اون  یبه چه دردم م _ اریکام

!شدم

!کن یبا من عروس ایب هی نطوریخب حاال که ا _دایل

"بهش کرد و گفت ینگاه هی اریکام"

!یگفت یم نوی؟ خب از اهمون اول ا نجایبه ا یکه صحبت رو برسون يدو ساعته منو به حرف کشوند_

؟ یگیم یتو چ! خب حاال گفتم  _ دایک_

!واستم انگار بهتره شگاهینه قربونت ، همون برم زا _ اریکام

!دلت بخواد یلیخ _دایل

!نه گهی، عقلم م خوادیدلم که م _ اریکام
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!تو اصالً عقلت کجا بود ؟ _دایل

!شتنیشده بودم ان يواسه خواستگار نجایحاال اگه امروز اومده بودم ا _ اریکام

!ياومد یاگه م _دایل

!خر شدم و اومدم يدیدفعه د هیحاالم  _ اریکام

!یمعلومه عاقل يایاگه ب! گم شو  _دایل

؟ یزنیم یاگه من شوهرت بشم ، منو با چ _ اریکام

!با چماق زد که دل همه دخترا خنک بشه دیتورو فقط با _دایل

هم بلند شد و در رفت  اریکام!  اریبودن ، پرت کرد طرف کامهم زدن نسکافه آورده  يرو که برا یگفت و قاشق نویا"

."خنده ریکه من قاه قاه زدم ز

!شهیم رید میپاشو بر! بود ؟ یخنده چه وقت نیا! زهرمار  _ اریکام

"گفت دایل رونیب مییایاز در ب میکردم و تخواست یخداحافظ دایاز جام بلند شدم و از ل"

!شهیبابام ناراحت م !ها  ياین ریشب د اریکام_

واسه من داره ؟ ییاالیخ يمگه امشب بابا _ اریکام

!دیشا _دایل

!لرزه یکنه ، تن و بدن آدم م یکه تا با اون چشماش به آدم نگاه م زتیه يکورشه اون بابا _ اریکام

"گفت رونیومد با یرو که دفترش بود واکرد و همونجور که داشت م یدر اتاق بغل دایل يگفت بابا نویتا ا"

!ادیآشنا م يصدا_

!دهیشن زادیآدم يبو! اومد  وید!  يوا _ اریکام

"که با خنده گفت میو بعدش من سالم کرد اریاول کام"
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!عنبر آورد يبا د آمد و بو! به به _

!بر آورد ؟...  يحاال باد اومد بو!دست شما درد نکنه  _ اریکام

شما ؟ چه عجب چشم ما به جمال  يچطور!مشک اومد  يکه بو نهیمنظورم ا! جون زبونم الل دور از ....! آاااا_دایل پدر

بابا چطورن ؟ مامان ، خواهر ؟! شما روشن شد 

.ممنون ، سالم دارن خدمتتون یلیخ _ اریکام

!سین داتیشما ؟ چند وقته پ ییکجا _دایل پدر

!گرفتارم بجون شما _ اریکام

؟ هیچ تیگرفتار!  انشا اهللا ریخ _دایل پدر

.مردم يدخترا يافتادم دنبال کار و گرفتار یعنی! مردم  يافتادم دنبال دخترا!  یچیه _ اریکام

"واستأده بود گفت اریکام شیو پ رونیکه اونم از دفترش اومده بود ب دایخنده و به ل ریزد ز دایپدر ل"

؟ يجون رو واسه شب دعوت کرد اریکام_

!بله _دایل

؟ یکنینم یدوست تون رو بهم معرف نیجون ا اریکام _دایل رپد

.پسر عموم هستن ، سامان شونیا _ اریکام

"گفت دایکه پدر ل میکرد یدوباره با هم سالم و احوالپرس"

! شما  يدار یو برازندگ یخوب نیبه ا ییپسر عمو دونستمینم!  یشاداب يچه جونا یعنی!  یبه به ، چه جوون شاداب_

!؟ یگیو به ما نم يپسر عموها و پسر خالهها دار نیه بازم از انکن

دست دوم و !  میجفت رو دار هی نیاهللا هم نیو ب ینیب نیخوایو آکبند م کیاگه فابر یعنی! نه به جون شما _ اریکام

!، بابام و عموم و شوهر عمه هامو بابا بزرگم هستن نیسوم و کار کرده اگه بخوا
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"و گفت اریو زد پشت کام دیخند دایپدر ل"

!خونه ما ياریب شونمیحتما ا دیامشب با! طونیش يا_

"گفت دیخندیکه م اریکام"

!آوردنش با من اما دختر بهش انداختن با شما_

"و گفت دنیقاه قاه شروع کرد به خند دایپدر ل"

؟ يریم يحاال کجا دار_

.میبهش برس دیباکه  میخرده کار دار هیبا اجازه تون  _ اریکام

!ما شیناهار بمون پ _دایل پدر

.میرسیشب خدمت م گهید. ممنون  یلیخ _ اریکام

.منتظرم!  نیایپس زود زود ب _دایل پدر

"گفتم اریکه به کام میشد نیو سوار ماش رونیب میو بعد از شرکت شون اومد میتعارف کرد گهیخرده د هی"

!کنه ؟ یتو ثبت کار م دایپدر ل_

.نه _ اریکام

؟ ششیپ يپس چرا اومد_

 نیهم! خوبه  یلیوضعشون خ! ها س  یلیدستش تو دست خ. کت و کلفت داره  يجاها آشناها یلیخ _ اریکام

چهارده پونزده طبقه س و تو هر طبقه ده دوازده ها ! ساختمون شونه  هی نیتازه ا!  ناسیمال ا ینیبیساختمون رو که م

!اش هیحاال برو سر بق!  رهیگ یساختمون م نیتومن از ا ونیلیهفتاد مشصت  یفقط ماه! شرکته 

!؟ آرنیپوال رو م نیاز کجا ا_

!آوردن هیاز همون جا که بق_ اریکام
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س  نایلقمه نون چند تا آدم بدبخت تو سفره ا هی یدونیم! ؟ يجور آدما نشست و برخاست دار نیاون وقت توام با ا_

؟

"گفت کردیرو شن م رو نیهمونجور که ماش"

.دونمیآره م_

؟ یکن یپس چرا باهاشون رفت و آمد م_

!بدبخت يلقمه نون ها رو برگردونم تو سفره همون آدما نیسر سوزن از ا هیاندازه  نکهیا يبرا _ اریکام

"گفت و حرکت کرد نویا"

؟ یچ یعنی_

 استی، بهتره با س رونیب یجور آدما بکش نیحلقوم ا مال مردم رو از رسهیتو زورت نم یوقت نکهیا یعنی _ اریکام

!یرو بکن نکاریا

!؟ يچه جور_

 میریگ یپول قلنبه ازشون م هیکنم و  یرو بندشون م استیشونو با س شیپ رمیهر چند وقت به چند وقت م _اریکام

خرده  هیراه  نیبهتره از ا!  میاینمبا زورم که از پس شون بر ! همه کارن  نجایا نایفالن که ا! عده آدم بدبخت  هیواسه 

اسم !  شنیش دعوت م یمهمون ییکه چه کسا گمی، بهت م ونجاا میامشب که رفت!  میریاز حق مردم رو ازشون بگ

!پرهیعقل از سرت م يشون رو بشنو

!گهیکه پولدارن د نهی؟ آخرش ا!هستن که عقل از سر آدم بپره  یمگه ک_

!يدیاسمشونو شن یعنی!  یشناس یها شونو تو دورادور م یلین اما خکه پولدار شیپولدار _اریکام

داره ؟ یبیخب چه ع_

و پاش و تجمل  ختیجماعت جمالت و سخنان و حرفاشون ، همش در مذمت اسراف و ر نیکه ا نهیا بشیع _ اریکام
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 نیو ا يمال مردم خور و ياز دزد يو دور يدار شتنیو خو ایو قناعت و حجب و ح ستنیساده ز دیو در فوا ییگرا

!زاسیچ

!؟ هی یچه جور مهمون یمهمون نیمگه ا_

که همون  يشون بد صیتشخ یو بتون ینیبب ابونیرو تو خ نایاگه بعدا ا یعنی!  یفهمیخودت م ياومد یوقت _اریکام

 ننیبب توننیرو مردم نم انیاصالً ا!  دید شهیجور جاها نم نیو ا ابونیرو تو خ نایهر چند که ا! هستن  یتو مهمون يمهمونا

!از ما بهترونن! 

!؟ یچ یعنی_

هر کدوم لباسا تن خودشونو  ایتو مهمون! جور  هی گهید يجورن و وقتا هیهستن  گهیبا همد یوقت نایا نهیا یعنی _اریکام

به  یلیه مثال خک دنیو نشون م پوشنیلباس ساده م هی رونیاما ب پرهیزناشونو و دخترا و پسراشونه که عقل از کله ت م

اگه دستت به دست شون  رونیو ب مونهینم زیرو م یخال قهیدق هیالس شون ی، گ یتو مهمون! اعتقاد دارن  ستندیساده ز

!ینیبیو م يایحاال م!  کشنیبخوره ، سه بار آبش م

؟ یکن يخانم رو خواستگار دایل نیا يدار الینکنه خ_

!داره جنوب فرانسه الیو هی،  ینیبیخانم رو که م دایل نیهم _اریکام

داشت ؟ شیرفته بود صورتش رو اصالح کنه ؟ ته ر ادشیباباش امروز  یراست_

!"دیبه من کرد و خند ینگاه هی اریکام"

."طرف خونه آقا بزرگه میرفت ییتو گاراژ و دو تا میرو زد نیماش. ساکت بود  یلیخونه ، باغ خ میدیرس یوقت"

!امن و امان است انگار شهر در _اریکام

.حتما بچه ها رفتن دانشگاه! ساکته یلیآره خ_

.نشده باشه يخبر میما نبود یخدا کنه که وقت _اریکام
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"داد زد اریدم خونه آقا بزرگه که کام میدیرس"

.میما اومد! حاج ممصادق خان _

.اریاول در بزن کام_

.به چشم يا_اریکام

داد  اریمرتبه کام هیآوردم که  یمنم پشت سرش رفتم و داشتم کفشامو در م! د و رفت تو و در رو واکر میدیتا رس"

"زد و گفت

!دمینکن که خودم د یمدرك جرمو مخف يخودیب_

دستش بود و همونجا  يبطر هی چارهیب! چهار چوب در اتاقش معلومه  يآقا بزرگه از جلو دمیسرمو برگردوندم که د"

!"کرد ینگاه م اریبه کام خشکش زده بود و داشت

_اریکام

، چه بغداد و چه بلخ دیعمر سرا گر

و چه تلخ نیریجو پر شود چه ش مانهیپ

ینوش که بعد از من و تو ، ماه بس یم

از غزه به بلخ دیبلخ به غزه آ از

!دوامه شهیش نیپسر ا! ال اله اهللا  _بزرگه  آقا

!هاس یلیخ يدوا شهیاون ش _اریکام

طرف  میرفت اریمن و کام. رو گذاشت تو گنجه و برگشت  ينگاه کرد و رفت بطر اریچپ چپ به کام هیزرگه آقا ب"

"اتاقش که گفت



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٨

!؟ نیچه کرد_

!یچیفعال که ه _ اریکام

!؟ نینکرد دایازش پ يزیچ ينشونه ا چیه_بزرگه  آقا

.نه فعال _ اریکام

.دمیبوده ، دودمانشو به باد م یاگه بفهمم ک.و به پا کرد ر شیآت نیکه ا یکنه اون لیخدا ذل _بزرگه  آقا

.نیولش کن! تره  مونیبوده االن خودش از سگ پش یهر ک _ اریکام

؟ میخبر بد يکالنتر میزنگ بزن گمیم _بزرگه  آقا

!از شما بپرسم يزیچ هی خوامیفقط من م.  میکن یم داشیخودمون پ.  سینه ، الزم ن _ اریکام

؟ یچ _ بزرگه آقا

گندم رو آوردن ؟ یچ يبرا نایعمه ا _ اریکام

.شدن یچون بچه دار نم _بزرگه  آقا

دوا درمون نکردن ؟ _ اریکام

گفتم بچه آوردن  یهم من بهشون م یهر چ. کردن اما نشد  یدکتر به اون دکتر م نیچند سال از ا! چرا  _بزرگه  آقا

!مکافات داره گوش نکردن کیهزار و 

بود ؟ یاز ک بیع _ اریکام

 نیا! جدا شن  یکیکه از اون  شدنینم یراض چکدومیرو دوست داشتن و ه گهیهمد نای؟ ا کنهیم یچه فرق _بزرگه  آقا

.کردن يکار نیهمچ هیبود که 

؟ نیبه من بد نیندار يزیچ ينشونه ا چیاز کجا گندم رو آوردن ؟ شما ه _ اریکام

.نکردم یدخالت چیم ، همن چون اولش مخالف بود _بزرگه  آقا
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.....دیشا میاز عمه بپرس میبر دیما با _ اریکام

.دوننیاونا خودشونم نم!  نیزحمت نکش يخودیب _بزرگه  آقا

!شه؟یمگه م _ اریکام

.، فاطمه خانم ، گندم رو اون براشون آورد میکارگر داشت هی میقد _بزرگه  آقا

حاال اون فاطمه خانم کجاس ؟ _ اریکام

.چارهیمرده ب _بزرگه  قاآ

"بعد آقا بزرگه برگشت طرف من و گفت"

گفت گندم ؟ یبه تو چ_

.نیدنبالم نگرد گهیگفت د یم_

!بود سرمون اومد ؟ یبتیچه مص گهید نیا ایخدا _بزرگه  آقا

!نیا دهیشما که سرد و گرم چش. خدا  دیبه ام شهیدرست م _ اریکام

مرور کنه ،  خوادیرو که م شیخاطره از زندگ هیآدم جوونه ،  یوقت.  شهیطاقتم م ی، ب شهیم ریآدم که پ _بزرگه  آقا

 هیمثل  شهیش براش م یشد ، تموم هفتاد سال زندگ ریکه پ یآدم وقت نیاما هم! ساعت براش طول بکشه  هی دیشا

؟ هیگربه اسم شون چ اون موش و! ؟ یپلنگ صورت ؟ دنیکه نشون م هیکارتونا چ نیمثل ا.ساعته  میکارتون ن

.آقا بزرگ يتام و جر_

!آهان ، همون _بزرگه  آقا

کارتون  نیفقط ا یمن از بچه گ!  ندرالیاونم کارتون س! کارتون  هیکارتون فقط !  خورنیاون کارتونا به درد نم _ اریکام

.کردمیرو دوست داشتم و نگاه م

!هیکارتون با احساس یلیآره خ_
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!جا شو دوست داشتم هیاون کارتونم فقط ! حساس رو ولش کن احساس م _ اریکام

.ندرالیکمک س ادیحتما همون جا که فرشته هه م_

و  رهیدوش بگ خوادیکنن و اونم م یم داریرو از خواب ب ندرالیس رنیاونجا که اول کارتون پرنده ها م! نه خره  _ اریکام

!بره سر نظافت خونه

!اریواقعا که کام_

!گهیخب عالقه س د _ رایکام

"کرد و گفت اریبه کام ینگاه هیآقا بزرگه "

!نیبه کارتون برس نیبر نیبلند ش_

وقت دوا خوردن تون شده ؟ _ اریکام

!سر به سر من نذار نقدریبرو پسر ا _ اقبزرگه

"که آقا بزرگه گفت میو بلند شد میخنده مونو خورد اریمن و کام"

.دو کلمه باهاش حرف بزنم خوامیم! ره گندم زنگ زد ، زود خودتو برسون به من سامان ، اگه دوبا_

.چشم آقا بزرگ_

.بسالمت _بزرگه  آقا

"گفتم اریو به کام میخلوت باغ نشست يجا هی میو رفت رونیب میاز خونه آقا بزرگه اومد ییدو تا"

!؟ یبکنه چ يکار هینکرده  يدفعه خدا هیاگه _

؟ آقا بزرگه ؟ یک _ اریکام

!گمیگندم رو م_

!ییهم تو یکیاون . واقعا دوستش داشته باشه  یکی خوادیاون االن دلش م!  يچون منتظر تو _ اریکام
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!منم که دوستش دارم_

.یبا احساس نقدریچقدر خوبه که تو ا!  زمیعز دونمیم یعنی! االغ  دونمیم _ اریکام

"چپ چپ بهش نگاه کردم و گفتم هی"

کردم ؟ یفکر م یداشتم به چ یدونیم_

؟ یبه چ _ اریکام_

!کنن دایبتونن رد ش رو پ دیبه گندم ، شا میزنگ بزن هیمخابرات ، از اونجا  میبر گمیم_

.فعال زوده _ اریکام

.جواب بده دیزنگ بهش بزنم شا هیبذار _

.خب بزن _ اریکام

!"رو گرفتم و تا دو تا زنگ زد ، گندم جواب داد اریکام لیدر آوردم و شماره موبا لمویموبا"

!گندم! الو _

!سالم زود دلت برام تنگ شه _ گندم

.تنگه شهیدل من هم_

!ریشماره گشاد تر شو بگ هیخب بده  _ اریکام

."چپ چپ نگاهش کردم هیبرگشتم "

!؟ ارهیکام _ گندم

.آره_

.زنگ زدن لشیموبا به یو هست ترایو م دایبهش بگو ل _ گندم

.بهت زنگ زدن یو هست ترایو م دایل گهی، گندم م اریکام_
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!؟ یکه بهشون نگفت يبد زیچ....! آ _ اریکام

.رهیگیبهش بگو بهشون گفتم خودش باهاشون تماس م _ گندم

.رهیگیبهشون گفته باهاتون تماس م_

!نمیببده من اون تلفن رو ب! گفته  خودیب.....! آاا _ اریکام

!؟ یکنیم نیچرا همچ! آاا _

!دخترا رو گم کنم نیا دیننه باباشو گم کرده ، من که نبا نیبابا ا _ اریکام

!خب بهشون زنگ بزن_

!اونا فقط شماره منو دارن یعنی! طرفه س  هیها شون  یارتباط بعض!  شهید نم _ اریکام

!!نه ؟ ایمن حرف بزنم  قهیدق هی يذاریم اریکام_

اون ! ها  رهیداره از دستم م میزندگ! بده به من  ارهیب يزیچ یآژانس هتو بده به ی ٔوامونده لیبابا بگو اون موبا _ اریکام

!آ ابونیبه ب ذارمیوقت منم سر م

"راه افتادم رفتم اون طرف تر"

؟ اریکام گهیم یچ _ گندم

.زننیکه بهش زنگ م ناسینگران ا_

!خوادیرو م اریو کام زنهیزنگ م یکی قهیبه پنج دق قهیدقپنج ! حق داره  _ گندم

.وونهینداره د یمون ریس_

.کنمیرو خاموش م لیسامان ، من موبا _ گندم

!تورو خدا نکن! نه،نه نکن _

.بهم زنگ نزن گهیپس د _ گندم
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!کنم ؟ داتیپ يآخه چه جور_

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هی"

!صبح تا شب کی یبه کوتاه! بود  یعشق کوتاه_

!تر بشه یطوالن شهیم_

!عشق ترحم زده ؟ هی! بشه ؟ یکه چ _ گندم

!يبهم فرصت بد دیتو با!  سین ينطورینه به خدا ، ا_

؟ یکن کاریکه چ _ گندم

.که نشون بدم چقدر دوستت دارم_

!نینشون بد گهیبه همد نیخواست یبعدش هر چ.  نیمنو بهم بد لیبابا موبا _ اریکام

!گهیم یچ نمیبذار بب اریکام! اه _

؟ اریکام گهیم یچ _ گندم

.خوادیرو م لشیموبا_

!رو به اون رو کنه نیآدمو ، از ا یزندگ تونهیجمله م هی یوقتا حت یگاه _ گندم

!برگرد کنمیگندم خواهش م_

!بشه ينطوریبود ا فیح _ گندم

!ییحداقل بگو کجا_

_گندم

سوزه یم من دل

ها پر بستند يقنار که
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پر پرستوها بشکند که

کبوترها را و

....کبوترها را اه

من در دل شب دل

ندیبیپروانه شدن م خواب

در صبحدمان داس بدست مه

ندیچ یخواب مرا م خرمن

!لوس یشوخ هیمثل !  هیباز هیفقط  یزندگ نیبخدا ا! گندم _

_گندم

باران ، باران يوا

!را باران شست پنجره شهیش

نقش تو را خواهد شست ؟ یدل من اما چه کس از

....رنگ یسرب آسمان

درون قفس سرد اتاقم دلتنگ من

پرد مرغ نگاهم تا دور یم

باران ، ،يوا

، باران

!نگاهم تا شست یمرغاب پر

!گندم! گندم _
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"گفت اریسرجاش که کامگذاشتم  لمویخرده مکث کردم و بعد موبا هی! تلفن رو قطع کرده بود "

!میکن داشیکنم که زودتر پ یبه جون تو همه ش خدا خدا م_

سوزه ؟ یتوام دلت براش م_

و بعدش هر جا خواست  رمیازش بگ لمویو موبا میکن داشیخوام زودتر پ یم! سوزه  یم لمینه ، دلم واسه موبا _ اریکام

!بره ، بره

!؟ یتو مثال آدم_

!الزم دارم به خدا لمویاما موبا دونمینم _ اریکام

!اریواقعا که کام_

!فت ؟ گیم یحاال چ _ اریکام

.خوندیبازم شعر م_

تا از خونه قهر ! خط شعرم بلد نبود آا  هیننه بابش معلوم بودن  یدختره تا وقت نیا!  نیتورو خدا شانس منو بب _ اریکام

 شهیکنه استعدادش شکوفا م یاز خونه ننه باباش قهر م یهر ک گنیکه م سین خودیب! کرد رفت ، شد حافظ تمام اشعار 

دختره رو  نیا يو تا صدا زننیکه االن چند نفر بهم زنگ م ي؟ وا مبگرد دهیبر سیگ نیخدا کجا برم دنبال ا يا!

!زننیبهم زنگ نم گهیو د شنی، ناراحت م شنونیم

!ر داشتمانتظا نایاز ا شتریازت ب!  يکرد دمیجدا ناام اریکام_

؟ یداشت يچه انتظار _ اریکام

.میکن داشیگندم رو پ یکمک کن نکهیا_

کنم شونو  یدونه دونه م. خوشه ش برسه  هیبه جون تو اگه دستم به ! نکنم  دایگندم رو پ نیمن ا نکهیمگه ا _ اریکام

!آرد شون کنه ابانیآس دمیم
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!باهام حرف نزن گهید_

خوند ؟؟ يچه شعر نمیخب بگو بب!  میرو بکش یکی نیناز ا دیاحاال ب! بابا  يا_ اریکام

!رفت ادمی ياز بس حرف زد_

!حفظ کنه تونهیدو خط شعر نم! تورو خدا  نیعاشق رو بب! به به  _ اریکام

!واسه آدم يذاریآخه تو حواس نم_

؟!، به من چه مربوطه  یحواستو جمع کن دیبا یتو عاشق _ اریکام

!؟ میکن کاریحاال چ_

!کدوم شعر بوده میدیفهم دیشا خونمیحاال خودتو ناراحت نکن ، من چند تا شعر م _ اریکام

!همه شعر ؟ نیا نیآخه ب_

نبود ؟ نیا نیبب!  گهیکرد د يکار هی دیباالخره با _ اریکام

محلمون ، تو شهر ما تکه دختر

اما سراپا کلکه نهیریو ش مهربون

.شعرا نبود نینه ، از ا_

نبود ؟ یکی نیا نیبب _ اریکام

...آخ دل داغون خودم _دل داغون خودم  _ اتیقربون خوشگل _دشمن جون خودم  _خودم  طونیش بال

!خوندیشاعرانه م يشعرا نیاز ا!  خوندیآهنگ برام نم....! آاا_

نبود ؟ نیا نیبب! آهان  _ اریکام

درشت ياست رسم سرا نیچن



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٧

به پشت نیز یو گه نیپشت به ز یگه

!نه! نه بابا _

؟ یچ نیا _ اریکام

بلند آسمان دیفردا بر آ چو

ابیو افراس دانیو گرز و م من

!شعرا رو بخونه نیبره جنگ که ا خوادیمگه م_

نبود ؟ یکی نیا نیبب! خب خب  _ اریکام

شودینم سریرنج گنج م نبرده

آن گرفت جان برادر که کار کرد مزد

؟ هی یوقت شوخ حاال! گم شو _

!گوش کن نویا!  گمیم يدارم جد _ اریکام

بگرفت و پا به پا برد دستم

راه رفتن آموخت وهیش تا

....نهاد بر لب لبخند

!ادیم ادمیبذار داره ...! آاا_

!خب! خب  _ اریکام

!گوش کن! آهان _
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سوزد یدل من م"

"پر بستند هایقنار که

!مونده ادمی نویفقط هم_

!یمثل خر تو گل نمون ينطوریحداقل برو چهار خط شعر حفظ کن که ا یبدبخت اگه عاشق _ اریکام

.تیترب یب_

!مصدق دیشعر مال حم نیا _ اریکام

پر پاك پرستوها را بشکستند که

کبوترها را و

....کبوترها را اه

.دیبه عبث انجام یمیعظ دیچه ام و

!خودشه! آره آره _

"خرده بعد گفت هیرفت تو فکر و  اریکام"

"کرج يالیرفته و نیغلط نکرده باشم ا_

!باغ کرج ؟_

بود ؟ کستهیکه بالش ش میکرد دایپرنده رو پ هی ادتهیآره ،  _ اریکام

!؟ دیچرا به عقل خودم نرس!  يوا يا_

بهش برسه ؟ يزیکه چ يتو عقل دار _ اریکام

؟ يشعرا رو از کجا بلد نیتو ا_

!ابزار کار منه نایخره ا _ اریکام
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!تا از اونجا نرفته میبر نیبدو سوار ش_

که  دیطول کش میساعت و ن هیراه شلوغ بود و .  میو حرکت کرد میشد نیطرف گاراژ و سوار ماش میدیدو ییدو تا"

د نگهبان باغ اومد دم در و خرده بع هیچند تا بوق زد و  اریکام.  میباغ آقا بزرگه واستاد يتو جاده کرج و جلو میدیرس

"که گفت میکرد کیجلو و سالم و عل میو رفت میشد ادهیپ اهامم. با تعجب در رو واکرد  دیرو د اریتا من و کام

!؟ آرنیم فیآقا امروز تشر_

چطور مگه عباس آقا ؟ _ اریکام

!بودن نجایآخه گندم خانمم ا _آقا عباس

!!؟ یک! گندم ؟_

"بعد خودش آروم گفت. به عباس آقا نگم  يزیمواظب باشم و چ یعنیار داد که دستمو فش اریکام"

؟ نجاسیعباس آقا ، گندم االن ا_

.رفتن شیپ قهیدق ستیربع ب هینه آقا ،  _آقا  عباس

اومده بود ؟ یبا چ _ اریکام

.انگار آژانس بود _آقا  عباس

!میتو راه بهش برس دیشا میبر ایب اریکام_

.نداره دهیفا _ اریکام

"بعد برگشت طرف عباس آقا و گفت"

س که رفته ؟ قهیدق ستیربع ب هیواقعا _

در رو واکنم آقا ؟! ساعت  مین دیشا _آقا  عباس

؟ نجایکرد ا یکار م یچ یعنی؟  کاریاومده بود چ نجایگندم خانم ا یراست.  مینه عباس آقا ، کار دار _ اریکام
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آژانسه دم در واستاد و گندم خانم . بوق زد و من در رو واکردم .  نجایا دیرس شیدو ساعت پ بایواهللا تقر _آقا  عباس

حاضر شد و براش  ییتا چا. نشست  یرفت دم در خونه و رو صندل. رو واکنم که نذاشت  الیخواستم در و. اومد تو 

!دمیخرده ترس هیراستش خودمم .  دیطول کش يا قهیدق ستیب هیبردم ، 

؟ یواسه چ _ اریکام

!بود ییجورا هیآخه گندم خانم  _آقا  عباس

؟ يچه جور _ اریکام

!بگم آقا یواهللا چ _آقا  عباس

!حرفت رو بزن! راحت باش  _ اریکام

 گاهینشسته بود و رودخونه رو ن ينجوریآخه هم!  دمیش ترس ییمنم خود به خدا! ناراحت بودن آقا  یلیخ _آقا  عباس

گفتم نکنه دور از جون دور از جون . رو که واسه شون بردم ، رفتم چند متر اون طرف تر نشستم  ییچامنم ! کرد  یم

!مرتبه خودشونو پرت کنن تو رودخونه هیگفتم نکنه !  الیو هزار تا خ یجوون!  گهیآدم د! به سرش باشه  یاالتیخ

خب ، بعدش ؟ _ اریکام

پلکم ، بهم گفت برم سر  یکه من اونجاها م دید یفقط وقت. دست نزد  رو که اصال ییآقا چا گهید یچیه _آقا  عباس

 کشینزد خواستمیم! زدن  لیدرختا رو ب يشروع کردم پا یرو ورداشتم و الک لیمنم رفتم اون طرف تر و ب. کارم 

به  گاهین هی و زدمیم لیب هیخالصه من . بهش برسونم  دموبکنه ، بتونم خو يباشم که اگه خانم خدا نکرده خواست کار

!کردم یبه خانم م گاهین هیزدم و  یم لیب هی یه! کردم  یخانم م

و حواسم به  زنمیم لیب یحاال من ه!  داشتیزول زده بود به رودخونه ، چشم از آب ور نم يخانم همونجور گندم

!خانمه

منم تند تند ! به من کرد  گاهین هیمرتبه گندم خانم از جاش بلند شد و  هیدرختا زدم  يکه پا لیهفت هشت ده تا ب هی
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!زدن لیشروع کردم به ب

خرده اومدم جلو تر  هیمنم ! ، دوباره نشست سر جاش  زنمیم لیمن حواسم به کار خودمه و دارم تند تند ب دید یوقت

!داشت ، بتونم بهش برسم یاالتیباشم که اگه زبونم الل خ کشیگفتم نزد! زدم  لیب

خرده کمر راست کردم و گفتم خانم  هی. چشمش به رودخونه بود  ينطوریخانم هم! زدم  لیب دوباره يا قهیده دق هی

!کرد خیتون  ییچا

درختا  ينشون بدم سرم به کار خودمه ، دوباره شروع کردم پا نکهیا يمنم برا!  ییبه چا گاهین هیبه من کرد و  گاهین هی

....زدم لیب يا قهیده دق هی! انگار نه انگار که حواسم به خانمه . زدن  لیرو ب

!يو رو کرد ری، باغ آقا بزرگ رو که ز يکه تو زد ییالیب نیعباس آقا با ا....! آاا  _ اریکام

خاك و  ریانداختم ز یرو م لیتک ب نیا! زدم  ینم لیکه ب یراست راستک!  زدمیم لیآقا ، من مثال داشتم ب _آقا  عباس

به  یمالونیرو که م لیب نیا. که خاك نفس بکشه  میدیخاك رو ورز م یگاه لیب با تک یعنی! آوردم  یدوباره درش م

....و کشهیو نفس م رهیخاك در م یخاك ، خستگ

؟ میاستفاده کن يدر کشاورز شتریب يبهره ور ياز هورمون برا میتونیبه نظاره شما ما م _ اریکام

"گفت ارینگاه کرد که کام اریعباس آقا مات به کام"

 یم انیرو ب یو خاکشناس يکشاورز یواسه من اصول و مبان يدار! کن  فیگندم خانم رو تعر انیابا من گفتم جرب_

؟!دست گندم خانم که دم بده به خاك  يداد لمیب هیحتما ! کرد  کاریگندم باالخره چ نمیبگو بب! ؟ یکن

کوت خاك رو  هیتا  خوادیم لیجون ف لیب نیا! زنه ؟ب لیاصالً گندم خانم کجا بتونه ب! نه آقا ، دور از جون  _آقا  عباس

!لیب نیاونم ا! و رو بکنه  ریز

تو  میبریتورو م لیب نیاصالً امسال ا! ت بخوره تو کاسه سر من  لیب نیا يدرد و باال یعباس آقا ، اله _ اریکام

 نیاصالً ا!  هی یارزش لیواره اش چه بقد و ق نیبا ا لیب نیکه ا ننیتا همه بب میکن یم یجشنواره و به عموم مردم معرف
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!نه ؟ ای لتیب نیبا ا یکنیش ؟ بابا ول مون م نهیبه س میبز اقتینشان ل هی میاالن بر نیت کجا س ما هم لیب

.چشم آقا _آقا  عباس

!شد ؟ یباالخره چ نمیحاال بگو بب _ اریکام

!؟ گهیخانمو بگم د _آقا  عباس

!برامون تموم کن بعد برس به خانم ت رو لیسرگذشت ب! نه  _ اریکام

"که عباس آقا گفت دمیمنم خند! خنده  ریعباس آقا زد ز"

.....لیب ينجوریهم میما دار دیواهللا خانم که د_

"گفت اریکه کام چارهیمرتبه حرف شو خورد ب هی"

برمش  یو م نیتو ماش ذارمشیمو  کنمی، در جا مصادره ش م رو ببري ٔوامونده نیاسم ا گهیبار د هیبه خدا اگه _

!یعرضه ش کن یکه بتون رسهیبه جشنواره هم نم گهیاونوقت د! تهران 

"و گفت دیدوباره عباس آقا خند"

منم آروم آروم . کرد  فونیلیت هیدر آورد و  فشیش رو از تو ک یعرضم به حضورتون که خانم گوش. چشم آقا _

 زایچ نیکه حرف حرف بارون و مرغ و قفس و شستن و ا دمیشن نویفقط ا! کردم  زیطرفش و گوشامو ت میخودمو کش

!دمی، من نفهم انیبود جر یحاال چ! س 

.کردیداشت با سامان صحبت م.  میدونیاونا رو خودمون م _ اریکام

راحت بود نا یلیطفلک خ! ؟ نیدار کاریبه خانم چ! براتون  میما بشور نیبد نیدار یشستن زیسامان خان چ _آقا  عباس

!هی یکار دختر دهات نایا! که جون شست و شو و رفت و روب رو نداره  يآخه دختر شهر! 

"که گفت میو بهش نگاه کرد میدیخند اریمن و کام"

کرد و  گاهیخرده بهش ن هی! در آورد که مثل چاقو بود  يزیچ هی فشیعرضم به خدمت تون که بعدش خانم از تو ک_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٣

!زدن زیمنم شروع کردم تند تند چ! کرد  گاهیبعد برگشت به من ن

!!زدن ؟ یتند تند چ _ اریکام

!گهید زیهمون چ _آقا  عباس

!؟ یچ _ اریکام

.اسمشو نبرم نیهمونکه شما گفت _آقا  عباس

؟! لیآهان ، ب _ اریکام

!نیآقا ، شما خودتون اسمشو برد _آقا  عباس

که انگار تا حاال سه تا  یکنیم ادیت  لیاز ب نیاما تو همچ. برم  یم یملآخه من اسمشو بدون تعصب و عرق  _ اریکام

!اسکار گرفته

چهل پنج تا مار  لیب نیاما تا حاال با ا! مثل آب خوردنه ! نداره  يکه کار لیب نیآقا اسکار گرفتن با ا _آقا  عباس

!موننیشون مثل بچه مارمولک م شیاسکارا پ نیکه ا میکشت

!باغ ، اسکارم رفت و آمد داره ؟ نیآقا مگه تو ا عباس _ اریکام

.تو باغ آنیاز تو سوراخ راه آب م. آزارم هستن  یزبون بسته ها ب! کم  یاره آقا ول _آقا  عباس

"گفت اریخنده که کام ریز میزد اریمن و کام"

هستن ؟ یچه رنگ نجایا يعباس آقا اسکارا_

اما آزار ! پدر سگا  ارنیهوش یلیخ!  يشکمشون خال خال قهوه ا ریو ز ییحناپشت شون  یعنیآقا ،  ییحنا _آقا  عباس

.رسوننیبه درختا نم

! ، نظرم در موردش عوض شد  یکه گفت ییزایچ نیبا ا یعنی!  مشینیبب گهینظر د هیما  اریرو ب لتیب نیبرو ا _ اریکام

هس ؟ يحاال چند متر!  یاضیر کیپالم مشیهوشان بفرست زیت نیبا ا گهیسال د میبتون دیشا ارشیبرو ب
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.شهیم يدو متر کینزد _آقا  عباس

قد و قامتش که خوبه ، استقامتش چطوره ؟ _ اریکام

.شد باالخره یگندم چ نیبب! انگار  میکار دار اریبابا کام_

 ییاستثنا لیب نیا تهران در مورد میباشه برگشت ادمی! واجب تره  لیب نیفعال سرنوشت ا! گندم رو ولش کن  _ اریکام

!میراحت ازش بگذار نقدریا دینبا! با آقا بزرگ صحبت کنم 

!اریکام یواقعا که لوس_

تا حاال تو جشنواره انتخاب ! عباس آقا  نمیبب! ؟ کنهیم فیتعر ییزایعباس آقا در موردش چه چ ینیبیمگه نم _ اریکام

؟ يشرکتش داد ییبایملکه ز

!"کردیرو نگاه م اریو مات ، کام جیعباس آقا گ"

در  ستهیشا لیاسمش انتخاب ب.  شهیبرگزار م ستهیهم هس که همزمان با انتخاب دختر شا گهیجشنواره د هی _ اریکام

 یو م دنیبهش م هیبورس هیو  شهیخدا که اول م دیبه ام سیببر اسمشو بنو گمیم!  هیرانیپر قدرت و هنرمند ا يدستا

روزگار  يعصا شهیو م رانیرو گرفته و برگشته ا درکش، م یچشم به هم بزن!  لیفرستنش خارج واسه ادامه تحص

!ت يریپ

!!نه ؟ ای یکنیول م اریکام_

.خب ، خب _ اریکام

بود ؟ یدر آورد چ فشیکه گندم خانم از تو ک يزیعباس آقا اون چ_

!بود یگوشت چیانگار پ!  ایدانه خ یول! قلم تراش بود ! واهللا انگار سنجاق سر بود ، اما نه  _آقا  عباس

!بود یانگار اره برق! اما نه ! بود  کیانگار گزل!  ای، نه خدا اینه خدا _ اریکام

!بذار حرفش رو بزنه آخه اریکام_
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بود عباس آقا ؟ یباالخره چ _ اریکام

!بگم یواهللا چ دونم،ینم _آقا  عباس

؟کرد  کاریباهاش چ! بود  یخب حاال هر چ _ اریکام

.فشیگذاشت تو ک یچیه _آقا  عباس

"نگاه به عباس آقا کرد و گفت هی اریکام"

!؟ فشیگذاشت تو ک یگیو بعدش م يجعبه ابزار رو اسم برد لیساعته تمام وسا میت گرفته ؟ ن یعباس آقا شوخ_

!درش آورد فیخرده بعد دوباره از تو ک هیآخه  _آقا  عباس

!خب _ اریکام

!کردن یدش رفت طرف ته باغ و شروع کرد تنه طع درخت رو زخمبع _آقا  عباس

گرفت و دنبال خودش  یکه دست عباس آقا رو م یدر حال اریو بعد کام میکرد گهیبه همد ینگاه هی اریمن و کام"

"، بهش گفت دیکش

!هوشمندت داره لیب اتیبا ادامه ح میمستق یزود اون درخت رو نشون بده که بستگ_

جاشو بهمون  هیدرخت و  هیتو باغ و عباس آقا بردمون دم  میشده بود ، رفت جیگ یبا عباس آقا که حساب ییدو تا"

!"خورده رو تنه درخت بکّنه ریقلب ت هیکرده بود  یگندم سع! گفت  یراست م. نشون داد 

!؟ گندم خانم چه ش شده ؟ هیچ نیآقا ا _آقا  عباس

.کنه یم قیواسه دانشگاه ش تحق داره. عباس آقا  سین يزیچ _ اریکام

"بعدش بهش گفت"

؟ ارهیت تییعباس آقا چا_

!نداره که يکار! آقا  کنمیاالن حاضرش م _آقا  عباس
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"گفتم اریبه کام میتنها شد ییدو تا یوقت. گفت و رفت طرف خونه ش  نویا"

!قلب رو رو درخت بکّنه ؟ نیهمه راه رو اومده که ا نیا یعنی_

.گرده یداره دنبال خاطراتش م _ اریکام

؟ یچ یعنی_

! زمان براش جلو بره  خوادی، دلش نم ستنیش ن ییپدر و مادر واقع نای، عمه ا دهیکه فهم یاز زمان یعنی _ اریکام

.نمونده باشه يزیکردنش چ دایبه پ دمیشا. گرده  یدنبال خاطراتش م نیهم يبرا. تو گذشته بمونه  خوادیم

!!ه ؟چطور مگ_

!  میکرد دایو پرندهه رو پ میبود نجایکه ا يمثل همون روز.  میآخه تو اکثر خاطراتش ماهام شرکت داشت _ اریکام

.خوادیم یخدا چ مینیتا بب میبر ایفعال ب

"بهمون و گفت دیطرف در باغ که عباس آقا رس میرفت ییدو تا"

!گذاشتم ییچا! کجا آقا ؟_

"در آورد و گذاشت تو دست عباس آقا و گفت ید تا اسکناس هزار تومانچن بشیاز تو ج اریکام"

عکس  هی میکه اومد گهیدفعه د! هوشمند  لیجون تو و جون اون ب.  گهیدفعه د يعباس آقا ، باشه برا میعجله دار_

!ازش کار نکش ادیفقط تورو خدا ز!  میانداز یباهاش م يادگاری

"س آقا اومد جلوتر و گفتکه عبا میبش نیسوار ماش میرفت"

!شون میکشیما خودمون م. تو باغ  آنیاسکارا م نیاز سوراخ راه آب از ا نجایا نیبه آقا نگ شهی، اگه م اریآقا کام_

"گفت کردیرو روشن م نیکه ماش یو در حال دیخند اریکام"

!س زهیجا هی، موش هستن ، اسکار  یگیکه م ییعباس آقا ، اونا_

."میفت و پاشو گذاشت رو گاز و حرکت کردگ نویا"
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چهارم فصل

منکه .  میدیتو خونه هامونو خواب میراست رفت هیکه  میخسته بود ییدوو تا نقدریخونه ، ا میدیرس یاون روز وقت"

.نشدم داریناهارم ب يبرا

."اومد پشت پنجره م و صدام کرد اریبود که کام میو ن شیحدود ش ساعت

!؟ یحال رفتاز  _ اریکام

"بلند شدم تو جام نشستم"

.خسته بودم یلیآره ، خ_

.میپاشو بر _ اریکام

کجا ؟_

!گهید دایجشن تولد ل _ اریکام

!اصالً حوصله شو ندارم_

.سر جاش ادیحوصله ت م میپاشو بر _ اریکام

.نه تو برو_

.میگردیزود بر م ایب _ اریکام

.نه ، ممکنه گندم زنگ بزنه_

!.ننه باباش فکرش باشن نی؟ بر! یابانیبه تو چه مربوطه ؟ مگه تو آس! گندم زنگ بزنه  میریحاال گ _ اریکام

.تورو خدا سر به سرم نذار ، حوصله ندارم_

!گذرههایخوش م! ؟ ياینم يجد_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٨

.نه ، تو برو_

؟ يناهار خورد _ اریکام

.نه_

!زن عمو! زن عمو  يآها! بخور  يزیچ هیحداقل بلند شو برو  _ اریکام

."شروع کرد به غر غر کردن دهیشروع کرد مادرم رو صدا کردن که در اتاقم واشد و مادرم اومد تو و نرس`

!صبحونه م نخورده!  کنههایضعف م نیا _ اریکام

"بهم گفت اریرفت طرف آشپزخونه که کام کردیکه غر غر م نجوریمادرم هم"

رو  یکس خوادینم یگندم اونجاس ول میآقا بزرگ گفت به همه بگ! گندم فرار کرده  مینگفت یبه کسحواست باشه ، _

.فعال خداحافظ.  گردمیمنم شب زود بر م. بخور  يزیچ هیحاال پاشو برو .  نهیبب

 هی. زدیر ممادرم هنوز داشت غ. به صورتم زدم و رفتم تو آشپزخونه  یآب هیمنم بلند شدم و . که گفت ، رفت  نویا"

!ال در مورد گندمٔسو هیو  کردال در مورد بازوم میٔسو هی زدیغر م

 اریکام لیرو ورداشتم و شماره موبا لمیناهارم رو که از ظهر برام کنار گذاشته بود خوردم و برگشتم تو اتاقم و موبا تند

.خاموشه لیموبا چند بار گرفتم اما هر دفعه گفت که. خاموش بود .رو که دست گندم بود گرفتم 

 رمیدوش بگ هیباالخره بلند شدم و رفتم !  دمیفهمیکمتر م کردمیفکر م یهر چ. نشستم رو مبل و رفتم تو فکر  گرفتم

.آروم بشه یکه اعصابم کم

قدم زدم که  ییخرده تنها هی. و رفتم تو باغ  دمیو لباسامو پوش رونیتو حموم بودم و بعدش اومدم ب يقهایدق ستیب هی

!"جا خوردم! جلوم  دیچیاز پشت شمشادا پ نیرتبه آفرم هی

.سالم _ نیآفر

.سالم_
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؟ ییتنها _ نیآفر_

...آره_

کجاس؟ اریکام _ نیآفر

.رونیرفته ب_

کجا ؟ - نیآفر

؟ رهیکجا م شهیهم_

"لحظه مکث کرد و بعد گفت هی"

گندم چطوره ؟_

.يهمونجور_

آروم تر نشده ؟ _ نیآفر

.نهیغمگ یلیم شده اما خآرو_

.که همه ش از عشق بود یبدون دیکرد ، اما با يبد یلیدالرام کار خ. حق داره  _ نیآفر

."فقط نگاهش کردم"

؟ هیعشق چ یدونیتو م _ نیآفر

.دونمینم_

!دردناکه یلی، خ دونمیمن م _ نیآفر

!و باشکوهه نیریکه ش کردمیتا حاال فکر م_

ازت بکنم ؟ یسوال هی تونمیم. ما اگه دو طرفه باشه ا. آره  _ نیآفر

.نکن که نتونم جواب بدم یسوال کنمیآره اما خواهش م_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٠

"به من کرد و بعد بازوم رو گرفت و گفت ینگاه هی"

؟ میقدم بزن_

."میآروم راه افتاد ییدو تا"

؟ يتو تا حاال عاشق شد _ نیآفر

"دوباره نگاهش کردم و گفتم"

!یدونیودت حتما بهتر مخ_

که عشقه ؟ یمطمئن _ نیآفر

!نه_

!؟ یپس چ _ نیآفر

!فقط احساس عشق کرده باشم دیمن شا نیآفر نیبب_

؟... یعنی _ نیآفر

دخالت  دیبا یمنطق ریو غ یمنطق لیاز مسا یلی، خ وستنشیکلمه و به وقوع پ نیبه وجود آمدن ا يبرا نکهیا یعنی_

!داشته باشن

!؟ نیماش هیمثل ساخته شدن  _ نیآفر

."دیبعد خند"

.با عشق سازنده اش!  شهیهم با عشق ساخته م نیماش هی! آره _

!؟ یسنجیم یمیو ش کیزیو ف یاضیبا فرمول ر زویتو همه چ _ نیآفر

!فرمول خودشو داره يزیهر چ_

عشقم فرمول داره ؟ _ نیآفر
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!آره ، اما فرمول خودشو_

!در کار کمک کنه دی؟ شا هیفرمولش چ یبگ شهیم! اله جالب شد مس _ نیآفر

."هنوز بازوم تو دستش بود. همونجا واستادم و نگاهش کردم .  دیدرخت ب هی ریز میدیرس"

!یو در مورد خودت اجراش کن يریبگ ادیکه من بگم و توام  سین يزیچ نی، ا نیآفر نیبب_

!.سشیبنو اهیخب نگو ، فقط رو تخته س _ نیآفر

!يکه دوستش دار یکس يکالس ، چشما نیا اهیس تخته

"نگاه با تعجب به من کرد و گفت هی"

!تورو بهتر شناخت دیبا! داشته باشه  یاحساسات نیهمچ هیپسر ساکت و محجوب ،  نیکه ا کردمیاصالً فکر نم_

!"کنار دمیکش یآروم خودمو کم! محکمتر تو دستش گرفت  یگفت و بازوم رو کم نویا"

؟ يدیعشق رو فهم ي؟ تو چه جور یتو خودت چ_

!صد هزار تا حس ونیاز م یحس! با حس کردنش  _ نیآفر

؟ یبا چه رنگ_

.مثل گل رز! سرخ  _ نیآفر

؟ يچه عطر_

!عطر غم _ نیآفر

!؟ ییحتما با طعم گس تنها_

!دیشا _ نیآفر

!؟ جمع شده اریتو کام نامیو حتما تموم ا_

."نگفت و فقط نگاهم کرد یچیه"
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؟ يدار دیترد_

؟ گهیم یچ اریکام _ نیآفر

!که نتونم جوابشو بدم ینکن یقرار شد سوال_

،ياز من کرد یسوال نیهمچ هیتوام  _ نیآفر

.يجواب بد یتونیو م دمیکه ازت پرس یتو خودت یول_

.داره اریبه کام یبستگ نیا _ نیآفر

!يتورو دوست داشته باشه ، توام دوستش دار اریاگه کام یعنی_

"آروم دستش رو از بازوم جدا و گفتم"

!منطق عشقه نیا!  يشوهر هی، تو دنبال  یستیتو دنبال عشق ن! موازنه س  هی! معادله س  هی!  سیعشق ن نیا_

"گفتم و راه افتادم که برم که گفت نویا"

؟ هیخارج از منطقش چ_

."نگاهش کردم برگشتم و"

، نه تلخ  نیرینه گس ، نه ش! با تمام طعمها  یو طعم! با تمام عطرها  يعطر! با تمام رنگها  یرنگ! با تمام حسها  یحس_

کدومش ، دلت رو  چیموقع ه چیش ، ه یو بفهم یبهش نگاه کن ينطوریاگه ا! همه با هم و در کنار هم ! ، نه ترش 

!یکنیدرك م کدومش رو هیهر لحظه !  زنهینم

شاد ؟ شهیبا هم و هم نایتمام ا _ نیآفر

!ناسیو غم جز ا يشاد! تمامش با هم _

!؟ هینطوریا یکنیواقعا فکر م _ نیآفر

!دمشید ينطوریمن ا_
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."زود روشنش کردم. زنگ زد  لمیکه گفتم و راه افتادم طرف خونه که وسط راه موبا نویا"

!الو_

!میدیفهم ریو د میگفت ری، د میدیشن ری، د میدید رید!  میدبو ریهمه عمر د _ گندم

!میآمد ریو امروز د_

!میامدیهرگز ن دمیشا _ گندم

رو درخت سخته ؟ دنیتوام قلب کش يبرا_

"لحظه مکث کرد و بعد گفت هی"

!میآمد ریپس د_

....!يجواب نداد_

!ندارن نیدستام تمر.  دیشا _ گندم

؟ یدلت چ_

!کنهیم نیاونم داره تمر _ ندمگ

؟ ییتنها_

!اگه بتونه _ گندم

"خرده ساکت شد و بعد گفت هی"

!گذره یداره زمان م! زود باش سامان _

!؟ یتونستیم يمن بود ياگه خودت جا! با کدوم انصاف تو ؟!  يچه جور_

!از عشقه ؟ ادهایفر نیا _ گندم

!تهینه از عصبان_
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!فقط ؟ _ گندم

.گهید يزهایو چ_

؟ زاسیاز اون چ یکیکه عشق هم  _ گندم

!آره! آره ! آره _

!میبرس رهاینذار به د!  ایپس زودتر ب _ گندم

!روزه ؟ هیعشق  هی ی؟ به نشون یبه کدوم نشون_

"ساکت شد"

!گندم يبرگرد دیتو با_

به کجا ؟ _ گندم

!خوانیکه تورو م ییآدما!  هیشون جات خال نویکه م ییآدما! که دوستت دارن  ییآدما شیپ_

"خرده ساکت شد و بعد گفت هیدوباره "

!اون آدما شیاما نه پ!  یبرم گردون دیتو با_

....تو! دارن  یمادر وپدرت چه حال یدونیتو نم! که همه تورو دوست دارن  نایآدما چشونه ؟ ا نیمگه ا_

"نذاشت حرفم تموم بشه و گفت"

حکم کند زر خدا شود میکه س یوقت

دروغ ، داور هر ماجرا شود یوقت

ستیز يتنفس ، هوا يهوا ، هوا یوقت

مرگ ، بر سر صدها صدا شود سرپوش
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پاره استخوان یکیدر انتظار  یوقت

ز جنبش دمها به پا شود هنگامه

، مغز و عقل هیسفره همسا يبه بو یوقت

معده شود ، اشتها شود اریاخت یب

آفتاب شیسوسمار صفت پکه  یوقت

رنگ ، رنگها شود و رنگها شود هی

شرم ریکه دامن شرف و نطفه گ یوقت

زا شود ارهیگردد و پت زیخ رجاله

اسیمنجالب  نیا یدر بزرگ بگذار

!!انزوا شود یمن به کوچک يایدن

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هی`

!شود رهای، د رهاینذار د_

!الو! گندم ! الو _

!بود بهم ختهیاعصابم ر!  نیبکوبم زم لمویموبا خواستیدلم م.  ومدین یصدائ گهید"

.شعر نیتو فکر ا. نوار گذاشتم و رفتم تو فکر  هیتو اتاقمو  دمیافتادم طرف خونه مون و از پنجره پر راه

!به گندم داره یچه ربط دمیفهمی، اما نم هی یبهبهان نیمیدونستم شعر مال س یم

کجا برم  دیبار با نیا دونستمینم!  دمیفهمی، کمتر ربطش رو م خوندمشیم شتریب یهر چ. ار تو دلم خوندمش ب نیچند

.بوده یمنظور گندم چ دیفهمیاون حتما م! بود  نجایا اریاالن کام یکاشک! 

تختم  يجلو واریورق کاغذ بزرگ ورداشتم و شعر رو با خط درشت روش نوشتم و با پونز زدمش به د هیشدم و  بلند
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. باشم  یکه منطق گفتیداشت بهم م. تو گوشم بود  اریکام يصدا. و بهش نگاه کردم  دمیو بعد رفتم رو تختم دراز کش

!بدون دخالت احساساتم فکر کنم

.و احساس و منطق و آرامش اون کار کنم دیکردم با د یو سع اریکام يگذاشتم جا خودمو

!صد بار خوندمش دیشا! دوباره از اول تا آخر ! ، از اول تا آخر  دمشخونیچشمام بود و مرتب م يجلو شعر

!هایچاپلوس!  هاییبه دورو! آدما فکر کردم  به

چند وقته ، هر لحظه  نیکه تو ا ییبه آدما! به پول فروختن  زشونویچند وقته همه چ نیکه تو ا کردمیفکر م ییآدما به

گرفتن پست و مقام ، تملّق صد  يکه برا ییبه آدما! نبود  یکیون شون که دل و زب ییبه آدما! رنگ عوض کردن  هی

!نفر از خودشون بدتر رو گفتم

 رفتیپرده از جلو چشمام کنار م هیانگار داشت ! دوباره از اول تا آخر ! ا اول تا آخر !  گهیصد بار د! خوندمش  دوباره

!شدیجلو چشمم روشن م زیو همه چ

 ای! ؟ گفتیداشت ماها رو م یعنی! نداشتن  یش نقش یآدما که تو زندگ نیاما ا! زد  یحرف م آدما نیدر مورد ا داشت

!؟ نجایا ادیب خواستیم یعنی،  گفتیاما اگه ماها رو م! عمه و شوهر عمه رو ؟

ه شدن اما چ ينطوریا هایلیروزا خ نیدرسته که ا! آدما کدوما بودن ؟ نیپس منظورش از ا.  گفتی، ماها رو نم نه

.دخالت نداشتن میحداقل به طور مستق! گندم داشتن  یتو زندگ یدخالت

منظورش به  یعنی! که شعر رو روش نوشته بودم ، واستادم  يکاغذ يروشن کردم و رفتم جلو گاریس هیشدم و  بلند

بود ؟ یک

افتاد که سال اول دانشگاه  دمایمرتبه  هیبکنم و پاره کنم که  واریاومدم کاغذ رو از رو د!  دیترکیم گهیداشت د مغزم

 يزیچ! نفر لو شون داده بود  هی! ، اسم گندم و چند تا از دانشجوها رو رد کرده بودن باال  یانیجر هیبار سر  هیبود ، 

 دیکه آقا بزرگ دخالت کرد و چند نفر رو د دیکشیم زایچ نیبه زندان و ا کارنمونده بود که اخراج شون کنن و داشت 
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!دو مسله حل ش

 هیگفت که  یگندم م شهیهم!  هیکرده و لو شون داده ک ینیریکه خود ش یاون کس دونستنیم نایاومد که گندم ا ادمی

!رسهیروز خدمتش م

رو  لشیموبا یکیشماره اون ! دست گندمه  لشیافتاد که موبا ادمی. خاموش بود  لشیموبا.  اریتلفن زدم به کام هی زود

:ورداشت چند تا زنگ زد تا. گرفتم 

!نییالو ، بفرما _ اریکام

!اریالو ، کام_

به پل  دهیحضور ، نرس نیسه راه ام. کن  اداشتی؟ آدرس رو ! يایب يخوایم يشد مونیپش! زود بگو گرفتارم  _ اریکام

؟ يکرد اداشتی! الممالک  یباج یج یج يبهادور ، کوچه اعتماد السلطنه ، منزل آقا ریام

!ملوس نشو کارت دار_

....هیکن ، فرمان اداشتیرو  حیآدرس صح! کارت رو بگو  نجایا ایب _ اریکام

!کله ت گرمه ؟!  اریکام_

جاهات  یلیخ يدیشنیو م يدیدیو م يخوردیو خوردم ، اگه توام م دمیو شن دمیمن د نجایکه ا ییزایچ نیا _ اریکام

!ی، گوش یگوش!  گرفتیم شیآت

."زدیشت حرف مدا گهید یکیبعد انگار با "

!؟ نیهس ا چی!  ٔوامونده مونهیمثل زهرمارم م! از بسکه خوردم  دمیترک! بسه مه  گهیجون ، د ینه حاج _ اریکام

!اریکام!  اریکام_

!؟ میکنیپاره م کهیتعارف ت نیدار ینیبیمگه نم!  اریزهرمار و کام....! آاا _ اریکام

!حواست به من هس ؟-
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!ی، گوش یگوش _ اریکام

."شروع کرد به حرف زدن گهید یکیدوباره با "

!واستادن نایاون ور بابات ا! درشون برو  یکی نیاز ا!.....  نیبب!  امیاالن منم م وونیتو برو تو ا! االن  امیبابا م _ اریکام

."بلند داد زدم"

!!اریکام_

!تو ؟ یگیم یچ! پرده گوشم پاره شد ! مرض  _ اریکام

!رسهیه اونجا ؟ صدا به صدا نمچه خبر_

شده ؟ یچ نمیآوردن ، بگو بب کیموز.  سین يزیچ _ اریکام

!خواستمیرو م نیشماره ژاکل_

!ایفقط ب!  رسهینم نیهس که به ژاکل نقدریا نجایا!  ایپاشو خودت تنها ب! کار  یچ يخوایرو م نیژاکل _ اریکام

!وونهیرو کار دارم د نیژاکل_

!سیاصالً به صرفه ن یکن که تک فروش دیخر یاز عمده فروش ایب! آا  نجاسیدنش امع _اریکام

!نه ای یگیم_

 يبدبخت گدا سیبنو! دستت رو بذارم تو دست وارد کننده ش  خوامیمنه که م ریتقص! کن  اداشتی! به درك  _اریکام

.....هیه عمده فروش ، مصرف سالش رو تهفروشگا هیاز  رهیبخره م خوادیم يزیآدم اگه چ! دونه خوار  هیدونه  هی

!؟ ادیبا اون رو سگم در ب یگیم_

!یگوش یگوش! کن بابا  اداشتی _اریکام

."حرف زدن یکیدوباره شروع کرد با "

االنم ! مرتاضه !  سیجور جاها ن نینه بابا ، اهل ا! شناستش  یم دایاسمش سامانه ، ل! به جون تو ! پسر عمومه  _اریکام
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آره ، اهل ! منه  کهیانگشت کوچ نیبازوش اندازه ا! بادوم  هیو  خورهیخرما م هی يروز! بادوم خورده چله نشسته  هی

! از معابد به اتمام رسونده و برگشته دوباره هند  یکیرو تو  التشیو تحص هاومد ایتو خود خود هند به دن! نوئه  یدهل

گوشه واستاده  هیهزار تا دختر ! دارهها  ياما ارادها! کرده  اریاخت ینیمعبد گوشه نش هیکه تو  مهیاالن سه سال و ن

!که نگو ییایاالغ تارك دن هی!  کنهیباشن ، نگاشون نم

!اریکام_

!گفتمیخانما م نیتو واسه ا یوگرافیداشتم ب....! اه  _اریکام

!؟ یکشیخجالت نم_

 اتیخصوص نیآدم با ا گنیم!  ارتتیز انیب افتنیراه ماالن همه شون دارن ! ت کردم  یبده بهشون معرف _اریکام

!کنهیحتما معجزه هم م یاخالق

!نه ؟ ای یگیم_

.....و ستیدو! بابا  سیبنو _اریکام

"کردم که گفت اداشتی"

.....هم بادوم هس ، هم مغز بادوم و هم.  نجایا ایبلند شو ب گمیم_

."شد که خودش تلفن رو جواب داد ییخدا. فتم رو گر نیتلفن رو قطع کردم و شماره ژاکل"

.الو ، سالم_

.نییسالم ، بفرما _ نیژاکل

....ییمن سامان هستم ، پسر دا_

.....که نایزنگ بزنم خونه گندم ا هی خواستمیم! اتفاقا االن تو فکرتون بودم ! حالتون چطوره ؟ _ نیژاکل

!؟ نیتلفن که نزد_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٠

!ور مگه ؟چط! هنوز نه  _ لنیجاکل

!که از خونه رفته دوننیپدر و مادرش نم!  نیفعال تلفن نکن کنمیخواهش م_

!شمیمتوجه نم _ نیژاکل

که نگران  مینگفت يزیماهام فعال به پدر و مادرش چ. از اونجا گذاشته و رفته . آخه گندم اومده بود خونه پدر بزرگم _

.نشن

!پس هنوز بر نگشته ؟ _ نیژاکل

.هنوز نه_

!؟ نینکرد داشیشمام پ _ نیژاکل

.مینه تا حاال نتونست_

....سیپل دی؟ شا نیازش خبر ندار _ نیژاکل

.باهاش حرف زدم یتا حاال چند بار تلفن. نداره  یفعال لزوم! نه ، نه _

گرده ؟ ی؟ چرا برنم گهیم یچ _ نیژاکل

.ازتون داشتم یالسو هیمزاحمتون شدم ،  نیببخش. و ناراحته  یفعال عصبان_

.کنمیخواهش م نییبفرما _ نیژاکل

سال اول دانشگاه رو ؟ ادیم ادتونیشما _

رو ؟ شیچ _ لنیجاکل

!زایهمون مساله اخراج و اون چ_

!آره ، چطور مگه ؟ _ نیژاکل

داده بود ؟ ينفر گندم رو لو هی ادتونهی_
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"مکث کرد و بعد گفت هی"

.ادمهی_

بود اون ؟ یک_

.دانشجو هیدختر بود ،  هی _ نیژاکل

رو کرد ؟ نکاریچرا ا_

ماهام .  دادی، گزارش م شدیتو دانشگاه م يهر خبر! بود که بدون کنکور وارد دانشگاه شپده بود  يدختر هی _ نیژاکل

.میدیبعدا فهم

بود ؟ يچه جور دختر_

 يتمام پسرا يآشنا!  گهیجور د هیود و باطنش جور ب هیظاهرش ! که  نیدونیم!  گهیدخترا د نیاز هم _ نیژاکل

!!دانشگاه

بود ؟ یمتوجه شدم ، اسمش چ_

!چطور مگه ؟ _ نیژاکل

!رفته باشه سراغ اون دیشا! فکر  هی، البته فقط  کنمیفکر م_

!؟ یچ يسراغ اون برا _ نیژاکل

!انتقام يبرا دیشا_

"سکوت کرد و بعد گفت یکم هی"

!گهیبود د نیخبر چ! گرم بود  یلیاون تو دانشگاه خ ، پشت نیدونیم_

هنوزم همون طور؟! االن کجاس _

.خرده خودشو جمع و جور کرده هیالبته .  کنمیفکر م. آره  _ نیژاکل
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؟ نیاسم و آدرسشو بهم بد نیتون یم_

.کنم داشیبراتون پ کنمیم یخودم ندارم اما سع _ نیژاکل

.خانم نیممنون ژاکل یلیخ یلیخ_

.زنمیکردم بهتون زنگ م داشیپ _ نیژاکل

؟ نیشماره منو دار_

.بهتره نیدارم اما اگه دوباره بگ _ نیژاکل

که چشمم به شعر  ينجوریو هم دمیدوباره رو تخت دراز کش. کردم  یرو بهش دادم و ازش خداحافظ لمیشماره موبا"

.بود ، رفتم تو فکر واریو د

که االن گندم کجاس و داره  دونستمیم خواستیدلم م! شد ؟ ينجوریمرتبه ا هی یه چرا همه چبود ک بیعج یلیخ برام

پدر  یحل بشه ؟ وقت يچه جور یمسله زودتر حل بشه و گندم برگرده خونه ، ول نیکه ا خواستی؟ دلم م کنهیم کاریچ

خدا ! ش خودشو وفق بده  یوضع فعلگندم بتونه با  نکهیاحل بشه ؟ مگه  ي،، چه جور ستنیو مادرش ، پدر و مادرش ن

اما از کجا معلوم که درست !  شهیاگه بتونم به موقع خودمو برسونم بهش چقدر خوب م! زودتر زنگ بزنه  نیکنه ژاکل

!؟ یتو کله ش نباشه چ يفکر نیهمچ هیاگه ! اشتباه کرده باشم  دیشا! حدس زده باشم ؟

عمه و شوهر عمه م  دمیبلند شدم و تو باغ رو نگاه کردم که د.  دمیشنپنجره ، صدا  رونیفکرا بودم که از ب نیهم تو

طرف دلم براشون  هیاز . باهاشون روبرو بشم  خواستیدلم نم! کنار  دمیخودمو زود کش. طرف خونه ما  آنیدارن م

.تمجرأت روبرو شدن باهاشونو نداش گهیو از طرف د سوختیم

بلند شدم . بعد منو صدا کرد  یکم هیمادرم در رو روشون واکرد و . ومد زنگ خونه مون ا يخرده که گذشت ، صدا هی

شدم  یخرده از دست گندم عصبان هی! رو بهشون داده  ایانگار خدا دن دنیتا منو د چارههایب.  رونیو از اوتاقم رفتم ب

از پدر  شتریب دی، اما شادرسته که پدر و مادر واقعه ش نبودن !  کنهیقضاوت م ينجوریپدر و مادر ا نیکه در مورد ا
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!ش ، دوستش داشتن یمادر واقع

 هیکه نمان گر کردیم هیگر نیهمچ!  هیار ریمرتبه عمه م اومد جلو و منو بغل کرد و زد ز هیکردم و رفتم جلو که  سالم

!بود هیم انگار همه ش در حال گر چارهیاون ب! شوهر عمه م که سرخ سرخ بود  يچشما! م گرفته بود 

:آورد و عمه م گفت ییو مادرم برامون چا مینشست یخرده که آروم تر شدن ، همگ هی هخالص

!چطوره بچه م؟_

....ش یش خوبه اما روح یبگم عمه جون ؟ حال جسمان یچ_

خودشو نگاه  نایا يآروم بهش اشاره کردم که جلو! ش گرفت  هیمادرمم گر. کردن  هیشروع به گر ییدوباره دوتا"

.داره

"خرده که گذشت عمه م گفت هی بارهدو

!قهیدق هیفقط !  مشینیبب قهیدق هیبکن که ماها  يکار هیعمه جون ، تورو جون مادرت _

!شهی، حالش بدتر م افتهیچشمش به شماها که م! بهتره  نیرو نکن نکاریعمه جون اگه ا_

!آخه چرا ؟!! آخه چرا ؟ _ عمه

!هینطوریخب فعال که ا_

!خوشه ؟ نهیاگه ما رو نب ینعی _ عمه

"فقط نگاهش کردم که گفت"

...که سوزهیم نیاما فقط دلم از ا.  میهست ینداره ، اون خوب و خوش باش ، ما راض یبیع_

"شوهر عمه م رفت تو حرفش و گفت"

.شهیدرست م یبه خدا همه چ دیام. خانم ، صبر داشته باش _

.ادی، خودش با مساله کنار م نیو تنهاش بذار نیصبر کن یکم هیشما فقط . عمه جون  گنیراست م_
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"گفت نییپا اومدیاشک از چشماش م نجوریهم کهیعمه م در حال"

 یبه ک! بگم ؟ یآخه برم به ک! دو روزه ، مردم و زنده شدم  یکی نیتو ا!  میکشیم یچ میماها دار یدونیآخه تو نم_

!فهمه ؟بگم که ب یبه ک! ؟ کشمیم یبگم که چ

 گهید. و مادرم بلند شد و رفت بغلش کرد و شروع کرد باهاش حرف زدن و آرومش کردن  نییسرمو انداختم پا"

 نیکه هم خواستیچقدر دلم م! بود  یتو باغ عال يهوا.  رونیبلند شدم و از خونه مون اومدم ب. اونجا بمونم  تونستمینم

!نشده بود ينطوریا یکاشک!  زدمیبا گندم قدم م یفیلط نیبه ا يو هوا یقشنگ نیباغ به ا نیاالن ، تو ا

."زود جواب دادم! زنگ زد  لمیساعت قدم زدم و فکر کردم که موبا مین

.نییبفرما! الو _

.نیسالم سامان خان ، منم ژاکل _ نیژاکل

!تو زحمت میسالم ، حال تون چطوره ؟ شما رو هم انداخت_

 ومدهیچرا اصال ن دونمینم! دوست منه  نیگندم بهتر! بکنم  یاگه بتونم کمک شمیخوشحال م! ؟ هیحرفا چ نیا _ نیژاکل

!من ؟ شیپ نجایا

.سیش اصالً مناسب ن هیروح_

.زودتر درست بشه یخدا کنه همه چ _ نیژاکل

؟ نیکرد دایاون دختر خانم رو پ_

.....ولنجک.  نینک اداشتیآره ، اگه جاشو عوض نکرده باشه ، آدرشش رو  _ نیژاکل

رفته باشه ؟ نجایممکنه که از ا یعنی_

.بود نجایتا پارسال که هم _ نیژاکل

؟ هیچه جور دختر_
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"و گفت دیخند"

!تر از دختراس میبا پسرا مال!  یبه ظاهرش نگاه نکن!  نیفهمی، م نیحاال خودتون بر_

!مالبته اگه درست حدس زده باش! خدا کنه به موقع برسم _

!؟ امیمنم باهاتون ب نیخوایاصالً م!  نیخبر نذار یمنو ب _ نیژاکل

برم فکر کنم  ییاگه تنها. ممنونم !  میبهتون زحمت داد یلیو خ نیکمک کرد یلیخ نجاشمیتا هم. ممنون  یلینه ، خ_

.بهتر باشه

.انجام بدم يارکه بتونم ک شمیبود ، خوشحال م اجیدر هر صورت هر لحظه که به من احت _ نیژاکل

.ممنون ، فعال خدانگهدار_

.نیخداحافظ ، موفق باش _ نیژاکل

.ممنون_

به  دمیتا رس دیساعت طول کش مین.رو روشن کردم و راه افتادم  نمیتلفن رو قطع کردم و رفتم طرف گاراژ و ماش"

آدرسش رو بهم  نیخونه که ژاکل همون يشدم ، متوجه شدم که جلو ادهیرو پارك کردم و پ نیتا ماش. خونه شون 

انگار !  زدنیحرف م گهیخونه واستاده بودن و با همد در يعده زن و مرد جلو هی. رفتم جلوتر  یکم! داده بود ، شلوغ 

!دمیترس یکم! افتاده بود  یاتفاق

"دمیشون پرس یکیاز ! همه برگشتن و ذل زدن به من . رفتم جلو و سالم کردم  باالخره

؟ نجاسیهم....  هی، منزل خانم سم نیببخش_

"قدم اومد جلو و گفت هیسرش بود  یدو ساله که چادر مشک یکیو  ستیدختر ب هیگفتم  نویتا ا"

؟ نیدار کارشونیچ_

.با خودشون کار دارم_
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"دیپرس اطیرفت تو فکر و بعد با احت یبه من کرد و کم ینگاه هی"

؟ نیدار کاریچ شونیبپرسم با ا شهیم_

.به خودشون بگم دیبا!  هی یمساله خصوص_

"گفت دیبا حالت ترد! تو چشماش معلوم بود  تیترس و عصبان!  دهیترس ایاحساس کردم که شک کرده "

!آرم یشما رو بجا نم_

!؟... هیخانم سم! ؟ نیخودتون هست_

"اه کرد و گفتدلش قرص شد و بعد دوباره منو نگ یهاش و انگار کم هیبرگشت طرف همسا"

.بله ، خودمم_

"آروم بهش گفتم"

.گندم هستم ییمن پسر دا_

از  گهید! لحظه بعد دوباره حالت صورتش عوض شد  هیشد اما  یعصبان یلیآن احساس کردم که خ هیگفتم  نویتا ا"

."که من جا خوردم ، بلند گفت يمرتبه ، طور هی! نبود  يخبر شیلحظه پ هی تیاون عصبان

! شده حاضره  پیهمه جزوهها و مقاالت ، تا!  کنمیتو خواهش م نییبفرما ن؟یآورد فیاز انجمن تشر! آهان _

!نییبفرما

تعارف به  هیکرد و  یهاش عذرخواه هینگفتم که از همسا چیه!  کنهیم يهاش نقش باز هیکه داره جلو همسا دمیفهم"

.لش راه افتادممن کرد و خودش جلو جلو رفت تو خونه و منم دنبا

در آپارتمان رو واکرد و بعد برگشت  دشیبا کل.  میآپارتمان واستاد هیباال و جلو  میو از پلهها رفت میگذشت اطیح از

"طرف منو و گفت

!؟ نیشیکه شوکه نم بیو غر بیعج يزایاز چ_
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.و به من تعارف کردو در آپارتمان رو واکرد و رفت تو و کنار در واستاد  دیفقط نگاهش کردم که خند"

!به من بچسبونه يزیچ يوصلها هیمرتبه  هیفکر کردم نکه !  دمیلحظه ترس هیراستش . رفتم تو اپارتمانش  آروم

"فکرا بودم که گفت نیهم تو

!نیرو داشت يزیچ نیهمچ هیانگار انتظار _

! تازه متوجه وضع تو خونه شدم . شون داد اپارتمانش رو بهم ن واریبازم با تعجب بهش نگاه کردم که با چشماش ، د"

!!......!چاپلوس!  انتکاریخ! آدم فروش ! خائن ! نوشته بودن  زیچ وارهایبا رنگ قرمز رو تموم د

"مبل و گفت هیو چادرش رو از سرش ورداشت و انداخت رو  دیبرگشتم بهش نگاه کردم که خند! آن ماتم برد  هی

.کنمیبراتون دم م یی، االن چا نینیبش نییبفرما_

رو  يمنم دوباره مشغول خوندن نوشتهها. ، رفت طرف آشپزخونه  دیخندیکه م ينجوریجم! با تعجب نگاهش کردم "

...."نجایا! است ...  هیآرامگاه  نجایا! است .... دختر  هیخونه  نجایا "! شدم  واراید

"از تو آشپزخونه گفتباور کنم که  نمیبیرو که م ییزایچ نیا تونستمینم اصالً

!شاهکار دختر عمه تونه_

!گندم ؟_

!آره ، گندم _ هیسم

!؟ نجایاومده بود ا_

.ساعت قبل از شما میدرست ن _ هیسم

االن کجاس ؟_

!م نخورد ییچا! ش که تموم شد رفت  ینقاش _ هیسم

."بهش بگم که گفت يزیچ هیبرگشتم طرفش که .  رونیاز تو آشپزخونه اومد ب وهیم کیبا سبد کوچ"
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!داره افهیو خوش ق پیخوش ت ییبودم دو را پسر دا دهی؟ شن نیهست شییشما کدوم پسر دا_

!؟ واریرو د هیچ نایمن سامان هستم ، ا_

 ياسپر هی فشیمن داد و بعد از تو ک لیخنده تحو هیاول ! خونسرد و راحت  یلیخ. و اومد تو  نجایگندم اومد ا _ هیسم

تو کوچه م چند  واریبهم زد و گفت که رو د گهیلبخند د هینوشت و دوباره  وارایرو رو د ناید و با همون لبخند ادر آور

!باهام کرد و رفت يبا يبا هیبعدشم ! برام نوشته  يادگاریتا 

!؟ یسادگ نیبه هم_

!ساده تر نمیاز ا _ هیسم

؟ نیبهش نگفت یچیو شمام ه_

"و گفت دیخند. مبل اون طرف تر نشستم  هیمنم رو .  نمیبه منم اشاره کرد کنارش بش مبل نشست و هی يرفت رو"

!کارش ، هم خودشو راحت کرد ، هم منو نیبا ا.  کردیم ینیرو وجدانم سنگ يزیچ هی_

...انیکه تو اون جر نیپس قبول دار_

"نذاشت حرفم تموم بشه و گفت"

.گذشته یلیخ انیاز اون جر_

؟ نیاون کار رو کرد چرا_

.داشتم تا مشکلم حل بشه اجیاحت يکار نیهمچ هیبه  _ هیسم

حل شد ؟_

.شد _ هیسم

؟ یمتیبه چه ق_

!کنهیم هیرو توج لهیهدف وس!  متیبه هر ق _ هیسم
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"و از جاش بلند شد و گفت دیفقط نگاهش کردم که بازم بهم خند"

.ارمیب ییبرم براتون چا_

!نیزحمت نکش_

؟ نیدار لینسکافه م هس ، م یراست _ هیسم

.خوبه یینه ، همون چا_

.نوشته شده بود واریمنم شروع کردم به خوندن نوشتهها که درشت و بزرگ رو د. رفت طرف آشپزخونه "

! ......! ...... !گند تن همه جا متعفن شده ياز بو! بر خود فروش  مرگ

"، گفت خونمیمن دارم نوشتهها رو م دید یو وقت رونیبآمد  ییچا ینیآشپزخونه با س از

!م هس قهیبا ذوق و سل یلیخ_

گذاشت  ینیرو ورداشت و س ییچا گهیتعارف کرد و بعد رو مبل کنار من نشست و فنجون د ییاومد جلوم و بهم چا"

"و گفت زیرو م

سامان ؟_

"نگاهش کردم که گفت"

.دنبال گندم نیاومده بود! تون  دمیدانشگاه د يبار جلو هی_

.احتماال_

؟ نیشما باهاش نبود _ هیسم

؟ یک_

.نجایاومد ا یوقت _ هیسم

.نه_
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نجا؟یکه اومده ا نیدیپس از کجا فهم _ هیسم

.حدس زدم_

افتاده؟ يبراش اتفاق بد _ هیسم

.بایتقر_

؟ نیکرد دایآدرس منو از کجا پ _ هیسم

.از دوستاش یکیاز _

"دمیخرده از فنجونش که خورد پرس هی"

؟ نیکن یم یتنها زندگ نجایشما ا_

.اره ، خونواده م شهرستانن _ هیسم

مال خودتونه ؟!  نیدار یکیآپارتمان ش_

.نه اجاره س _ هیسم

!باش ؟ ادیاجاره ش ز یلیخ دیحتما با_

؟ نیشما مجرد _ هیسم

!"دیسرمو تکون دادم که خند"

؟ یشما چ_

!، تنها يتنها _ هیسم

ن؟یکنیچرا ازدواج نم_

"اش رو داد به مبل و گفت هیچنگ تو موهاش زد و تک هی"

!لیتحص_
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؟ نیفقط هم_

"و گفت دیخند"

 اجیازدواج احت يدختر برا هیباالخره  یعنی. ازدواج ندارم  يبرا تیراستش هنوز موقع! بهانه باشه  هی لیتحص دیشا_

!داره ییزایبه چ

"دور و ورم رو نگاه کردم و گفتم"

!نیس که شما دار هیزیاگه منظورتون جه_

!اقدام به ازدواج کنه تونهینم طیشرا نیپسر در حالت نرمال و در ا هیآره ، اما  _ هیسم

چرا ؟_

.گهید يزایچ یلیو خ لی، مسکن ، تحص یزندگ نهیخب هز _ هیسم

؟ فرستنیراتون از شهرستان پول مب!  نیندار یشما که ظاهرا مشکل مال_

.سیخوب ن ادیخونواده م ز ينه ، وضع اقتصاد _ هیسم

؟ نیخودتون شاغل هست_

"نگاه بهش کردم که گفت هی دیخند"

؟ یشما چ_

.کنمیتو کارخونه پدرم کار م_

پدرتون کارخونه دارن ؟ _ هیسم

.نه کارخونه مال پدر بزرگمه_

کرد ؟ يباز یپارت انیجر همونکه تو اون _ هیسم

"م رو خوردم و از جام بلند شدم و گفتم ییسرمو تکون دادم و چا"
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گندم کجا رفت ؟ نیشما متوجه نشد_

.نگفت يزینه چ _ هیسم

"کردم و گفتم واریاشاره به د هی"

........رنگ و نهیهز نیاگه اجازه بد.  خوامیاز تون معذرت م نایبه خاطر ا_

!حقم بود! الً اص _ هیسم

"نگاهش کردم و گفتم"

!نیکرده باش يکار نیهمچ هیشما  يروز هیکه  شهیو طرز فکر ، اصالً باورم نم دهیا نیبا ا_

"و گفت دیخند"

!کنهیم هیرو توج لهیهدف وس_

سرمو ! جکاو کن یبا چشمان فیچهره ظر هی. تازه متوجه صورتش شدم ! بود  یبیدختر عج. و بازم نگاهش کردم "

"براش تکون دادم و گفتم

.شمیمرخص م نیاگه اجازه بد. تون ممنون  ییرایاز پذ_

!نینخورد وهیهنوز م _ هیسم

.گهیباشه دفعه د_

"روش نوشت و گرفت طرف من و گفت يزیکارت ورداشت و چ هیبغل تلفن  زیم يو از رو دیخند"

.نیکن دامیپ نیتونیحت م، را نیداشت ي، اگه کار لمهیشماره موبا_

"عقب و گفت ختیو با حرکت سرش موهاش رو ر دیدوباره خند. نگاه بخودش کردم  هینگاه به کاغذ و  هی"

!ادیاز من برم يادیز يکارا.  ستیوقتش مهم ن_

.رونیلب کردم و از خونه ش اومدم ب ریز یخداحافظ هیشماره رو ازش گرفتم و "
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، متوجه نوشته ها نشده  نجایا دمیکه رس شیساعت پ مین. نگاه کردم  واریفتم تو کوچه و به درو رد کردم و ر اطیخ

!سنینویم واریشعار هاس که به در و د نیاز ا کردمینخوندم شون ، فکر م یعنی. بودم 

!شده بود دهیعالمت فلش تا بغل در خونه کش ">--------------  نیایو ب نیریگند رو بگ يدنبال بو"

دوباره اومده بود دم در و . رو نگاه کردم  هیشدم برگشتم طرف خونه سم یداشتم سوار م یو وقت نمیطرف ماش رفتم

 یک دنیکه اونا د دیپرس یم گهیداشت از دو تا خانم د. چادرش رو دوباره سرش کرده بود .  زدیها حرف م هیبا همسا

!نه اینوشته  واریرو رو د زایچ نیا

شدم  نیو سوار ماش دمیبهش خند! برام تکون داد  واشی یدست هیو  دیرگشت طرف من و بهم خندکردم که ب نگاهش

.و حرکت کردم

****

هر دو  لیموبا. برگشت خونه  اریموندم اما نه گندم تلفن زد ونه کام داریبعد از نصفه شب ب 1اون شب تا ساعت "

!بهش بگم دیبا یچ دونستمینم!  آقا بزرگه شیجراتم نکردم که برم پ. شونم خاموش بود 

 یلیخ. بلند شدم و دست و صورتم رو شستم و رفتم خونه ش .. صبح آقا بزرگه ، مش صفر رو فرستاد دنبالم  فردا

 یفکر م. ساعت براش حرف زدم تا آروم شد  هی. گرفت  یو گندم رو م اریهمه ش سراغ کام. و ناراحت بود  یعصبان

!گرده یدم مداره دنبال گن اریکرد کام

و چند بار شماره  دمیکش گاریس هیاونجا قدم زدم و  یساعت مین هیو رفتم تو کوچه ،  رونیخونه آقا بزرگه اومدم ب از

دست از  تمیموقع نیتو ا! بودم  یعصبان یحساب اریاز دست کام! کدوم جواب ندادن  چیمبال هردشونو گرفتم اما بازم ه

!داشتیکاراش ور نم
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."دیصبر کردم تا رس. که برام دست تکون داد و اومد طرفم  دمیرو د ایو باغ کاملبرگشتم ت تا

.سالم سامان _ایکامل

؟ ی؟ چرا دانشگاه نرفت يسالم چطور_

.امروز کالس نداشتم _ایکامل

هنوز برنگشه ؟ اریکام_

!مینگران یلیخودمونم خ !نه بابام تا حاال سه مرتبه از کارخونه تلفن کرده و سراغش رو گرفته  _ایکامل

.دل تون شور نزنه ، جاش راحته_

کجاس ؟ یدونیتو م _ایکامل

!یآنچنان یپارت هیرفته _

!؟ گردهیپس چرا بر نم _ایکامل

؟ هی يچه جونور یدونی؟ نم یداداشت رو هنوز نشناخت_

"و گفت دیخند"

!به خدا ماهه داداشم_

!هماه نرس نیدستم به ا نکهیمگه ا_

از  ایاز کامل شتریمن ب دیشا! طرف در باغ  میدیدو ایمن و کامل! اومد  رونیاز ب نشیبوق ماش يگفتم صدا نویتا ا"

که مش  زنهیگاراژ داره بوق م ياومده و جلو نشیکه با ماش دمید رونیتا رفتم ب! خوشحال شده بودم  اریاومدن کام

اومد بره  ایکامل.  میافتاد اشاره کرد که در گاراژ رو براش و کن ابه مجلو و تا چشمش  میرفت. صفر در رو براش و کنه 

سرشو از پنجره . و خودش در رو واکنه  نییپا ادیو بهش اشاره کردم که ب نیکه دستش رو گرفتم و رفتم جلو ماش

"و گفت رونیکرد ب
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!گهیدر رو واکن د_

!صد بار بهت زنگ زدم! ال منتظرتم تا حا شبیاز د! ؟ یکشیخجالت نم! تا حاال ؟ يکجا بود_

!حاال در واکن _ اریکام

!خودت واکن نییپا ایب_

"گفتم ، گفت نویتا ا"

؟ يمنتظر من بود یاز چه ساعت شبید_

.از هفت هشت_

!م یشبید يمن رفتم جا!  ومدهیخب ، پس دوران انتظارت هنوز سر ن _ اریکام

رهیداره م یراست یراست دمیاما د.  کنهیم یفکر کردم شوخ! و گذاشت دنده عقب  نیگفت و سرشو کرد تو ماش نویا"

"!

!صبر کن خودتو لوس نکن.....! اه _

"و گفت رونیکرد ب نیدوباره سرشو از ماش"

برم ؟ ای یکن یدر گاراژ رو وام_

!تو ایخب ، ب یلیخ_

!معلومه انتظارت سر اومده!  نیآفر _ اریکام

شد و دستاشو  ادهیرو آورد تو گاراژ و پ نیماش.  دیخند یواستاده بود و بهمون م ایکامل. رو براش واکردم  رفتم در"

"واکرد و گفت

!که اومدم نیماچم کن نییایب! رسوندم  انیمنم که دوران انتظار رو به پا نیا_

!مرد شور خودتو و اومدنت رو ببرن! زهرمار _
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"فش و ماچش کرد و گفتطر دیو دو دیخند ایکامل"

!دل مون هزار راه رفت!  يزی، چ يخبر هیآخه داداش _

!دختره بودم نیلنگه پا ، دنبال کار ا هیتا حاال  شبیاز د _ اریکام

!يغلط کرد_

.....لنگه پا هیبه جون تو  گمیم _ اریکام

!يبود تیلنگه پا دنبال کثافتکار هیآره ، _

!لنگه پا دنبال کارا بودم هیفقط من ! اونجا بوده باش  فیکث زیچ هی شبیه دبه مرگ تو اگ _ اریکام

!مونهینم ییخبر جا یب اریکام گنیهمه اش م! دلواپسه  یلیمامانم خ! داداش ، بابا تا حاال سه بار زنگ زده  _ ایکامل

!لنگه پا بودم هی شبید یآره ول_ اریکام

!یذاشتیرو روشن م لتیخب حداقل موبا_

.دختره بودم نیلنگه پا دنبال کار ا هیگفتم که ! کرد  یکارم فرق م شبیآره ، اما د _ اریکام

!که نگو هیاز دستت عصبان نقدریآقا بزرگه ا_

.....لنگه پا هی یگفت یخب م _ اریکام

!لنگه پا هیزهرمار و ....! اه _

.گمینم یچیه گهی، منم د یکنیتو که باور نم _ اریکام

.آقا بزرگ شیپ میبر ایحاال ب_

!بابا میبر _ اریکام

 اریو چشمش به کام میطرف خونه آقا بزرگه ، تا در خونه ش رو واکرد میو رفت میکرد یخداحافظ ایاز کامل ییدوتا"

"معطل نکرد و گفت اریافتاد شروع کرد باهاش دعوا کردن که کام
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زبون مو مار بگزه  نیا یاله! دنبال کار مردم نرم  گهیپام بشکنه که د يجفت قلما نیا یاله! واقعا که حاج ممصادق _

آورد  یساعت طاقت م هاگه ی!  ٔکه وامونده ستیدل ن! خودمه  ریتقص! نتونه واسه کمک به مردم تکون بخوره  گهیکه د

!دمیشن یهمه دعوا مرافعه رو نم نیاالن ا

"خرده آروم شده بود ، گفت هیآقا بزرگه که "

!تا حاال ؟ شبید يکجا بود_

!دخترا نیلنگه پا دنبال کار ا هی!  یچیه _اریکام

!!دخترا! بزرگه  آقا

!گمیگندم رو م! دختره !  دونمیچه م _ اریکام

!؟ يکرد داشیپ _بزرگه  آقا

.از دوستاش یکی شیجاش امن و امان بوده ، پ _اریکام

!ش ؟دنبال نیریچرا نم! حاال کجاس ؟ _بزرگه  آقا

 شیتا به دو متر! کنه  یملخ جا عوض م نیع دهیورپر!  ستیاونجا ن گهیاالن که د!  نیبذار گریبابا دندون رو ج _اریکام

!میدیم لیکت بسته تحو گهیامروز فردا د.  یحاال شما خودتونو ناراحت نکن!  گهیور د هی جهیم میرسیم

 میو اومد میکرد یازش خداحافظ اریا آروم شد و من و کامت میبا آقا بزرگه حرف زد گهیساعت د مین هیخالصه "

"تو باغ بهش گفتم میدیو تا رس رونیب

!؟ يکرد دایگندم رو پ يجا یراست گفت_

 يکرد کاریچ نمیحاال تو بگو بب! کجا بوده ؟ شبیکجا بودم ، گندم د شبیمن د!  دمیمن تو راست دون تو خند _اریکام

!؟

"ه گفترو براش گفتم ک انشیجر"
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!؟ هیبود ؟ سم یبود ؟ اسمش چ یدختره چه شکل! شده  یاغیچه _

؟ يکرد کاریچ شبیآره ، تو د_

خوش  یلیخالصه با بر و بچه ها خ! مخلفات  هیو بق ییو ما ییو دسر و چا ینیریو ش وهی، م یواهللا جات خال _ اریکام

!يومدیشد ن فیح! گذشت 

!که گمیرو نم نایا_

!زشته! بگم  تونمینم یبدون يخوایرو که تو م ییه اوناآخ _ اریکام

؟ يکرد کاریدر مورد خونواده گندم چ گمیم! زهرمار _

آدرسش . خرده بزرگتر  هی دیپسر دارن هم سنّ و سال ما شا هی. کردم  دایآدرس ازشون پ هی یچیه! آهان  _ اریکام

.کردم دایرو پ

!کجاس ؟! خب _

.نمایهم تئاتر اونجا و هم س. کنه  یکار م... طرف تئاتر  هیتو  _ اریکام

؟ کنهیم کاریتو تئاتر چ_

.کنه یم يتئاتر باز _ اریکام

!هس ؟ یآخه پسره ک_

!برادر گندمه يبه احتمال قو _ اریکام

!؟ یگیراست م_

دختر نوشته بود ؟ واریرو در و د ایگندم چ نمیآره ، بب _ اریکام

!دلت بخواد یهر چ_

؟ یبهش زنگ بزن یگفت که هر وقت خواست ينطوریدختره هم _ اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٩

!آره_

؟ شناختیمنم م _ اریکام

!آره_

!بده بهش زنگ بزنم _ اریکام

؟ میکن کاریگندم رو چ! لوس نشو _

.ادی؟ ولش کن فعال تا خودش با خودش کنار ب میبکن میتونیم کاریچ _ اریکام

بکنم  دیبا کاریچ دونستمینم. نشستم و سرمو گرفتم تو دستم  مکتین هیرفتم رو . شدم ناراحت  یلیکه گفت خ نویا"

 ییاز فشارها ایاز عشق گندم بود  دونستمینم! اصالً دست خودم نبود !  هیگر ریدفعه زدم ز هی. دلم گرفته بود  یلیخ. 

!"کنم هیت که گرخواس یکردم اما دلم م هیچرا گر دونمینم! چند وقته بهم اومده بود  نیکه ا

چقدر !  ياومد یتوام م یکاشک!  دایل يبابا نیا هی یچه آدم خوش مشرب! بود  یبه جون تو چه شب یول _ اریکام

!لنگه پا هی گمیم یچرا ه يدینپرس! سراغتو گرفتن 

"اومد بغلم نشست و گفت اریکام. خواست تنها باشم  یدلم م. سرمو بلند نکردم و همونجور نشستم "

، انگار تو  یکن یدختراشونو که نگاه م! تموم ظرف و ظروف شون از نقره و طالس ! دارن  يا یچه خونه و زندگ_

؟! گمیم یچ يدیگوش م!  ییاروپا

"سرمو تکون دادم"

کنه ؟ یچته ؟ سرت درد م_

"دادم یبا سرم جواب منف_

!نمیسرتو بلند کن بب! پس چته ؟_

"مرتبه هول شد و گفت هی کنمیم هیگر دیو تا د به زور سرمو بلند کرد"
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!چته ؟ گمیم! شده ؟ یچ_

!بابا یچیه_

!؟ یکن یم هیگر یواسه چ _ اریکام

!دونمیخودمم نم_

!؟ یکنیم هیواسه گندم گر _ اریکام

!واسه تو دمیواسه شانس خودم ، شا دیواسه گندم ، شا دیشا!  دونمینم_

!من ؟ يبرا _ اریکام

"رمو تکون دادمس"

!؟ ادیسر من ب یینکنه قراره بال مال! من ؟ يچرا برا _ اریکام

!خونه اون دختره میرفت یو باهم م يم بود شیخواست پ یدلم م! دلم برات تنگ شده بود  یلیخ شنینه د_

! اومدم  یکردم م یم همه شونو ول شبی، د دونستمیبه جون تو اگه م!  نییپا ادیتخته مرده شور خونه ب گرمیج یاله_

 یم نیواسه هم! کردن  میلنگ کفش مو ورداشتن قا هیمرده ها ،  لیذل نیاما ا امیخواستم ب یبه جون بابام م یعنی

که تو دلت براش  رهیبم اریکام یاله! م به زور ازشون گرفتم و اومدم  یتازه صبح! لنگه پا بودم  هیتا حاال  شبیگفتم د

 مشیجونم مرگ شده ها ورش داشتن قا! کرده بودم آ میقا لموموبای ٔوامونده نیم اخبر مرگ یکاشک! تنگ شده 

!بهم زنگ نزنه یکردن که کس

."زد یهمونجورم حرف م! شروع کرد تند تند با دستاش اشک هامو پاك کردن "

ت  ٔبه کله يباد هیل حداق!  يومدی، ن میبر ایبهت گفتم ب یه! بهت فشار اومده  يادیدو شبه ز یکی نیا _ اریکام_

من و تو  ریتقص!  شهیخدا بخواد بشه ، م یباالخره هر چ! ول کن ! آ  خورمیمنم غصه م! نکن  هیگر گهیحاال د!  خوردمی

!که نبوده آخه
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!نتونستم باهاش حرف بزنم یحت! شد  ينطوریروزم از عاشق شدنم نگذشته بود که ا هیسوزه که  یم نیدلم از ا_

!  شهیرو که دوست داره از جلو دستش وردارن ، بدتر م ییزایاگه اون چ!  هیطور نیا زادیآدم!  گهید نهیهم _ اریکام

!رهیگیاون وقته که حرص آدمو م

؟ دهیکجا بوده ؟ کجا خواب شبید یعنی_

حتما خونه !  مملکته نیا يدانشجو یناسالمت!  رونیدفعه اول شم که نبوده که از خونه رفته ب!  ستیبچه که ن_ اریکام

!از دوستاش بوده یکی

!آخه کدوم دوستش ؟_

!داره قیصد تا دوست و رف _ اریکام

!که من عاشقش شدم فتهیب ياون دختر ياتفاق برا نیا دیدرست با! تورو خدا  نیشانس رو بب_

!خودته ریتقص _ اریکام

!دارم ؟ يریمن چه تقص_

حاال گندم !  يزد یم دید یشون دزدک گهید یکیجلو پنجره  یرفت یم! باغ بود  نیهمه دختر تو ا نیبابا جون ا _ اریکام

!دارن تیشکر خدا همه شون خاص! بلغور نشد ماش ! جو نشد ، بلغور ! نشد ، جو 

!ول کن حوصله ندارم_

هر کدوم رو ! ر خوشگل ت یکیاز  یکیتا دختر اونجا بود ،  ستیب! گفتم  یبهت م ياومد یبا من م شبیاگه د _ اریکام

!خواستن ی، بابا ننه شون از خدا م يکرد یکه انتخاب م

!کنم یمن تو عشق معامله نم_

 یاالن دارن رو جون مردم معامله م! نداره  داریدوره و زمونه خر نیتو ا گهیحرفا د نیا! پاشو برو گم شو  _ اریکام

!کنن
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!ستیکنه ، آدم ن یکارا رو م نیکه ا یاون_

!میکن یاما مردمم کمکش م! کنه  یکارام م یلیاما فعال هس و خ ستیآره ، آدم ن _ رایکام

!کنهیکمک نم یآدم نیهمچ هیبه  چکسیه_

 ریش!  نطوری، هم شهیمرغ گرون م!  میخریم شتریو ب میزنی، همه هول م شهیگوشت گرون م.  کنهیچرا ، م _ اریکام

!نطوریهم،  شهیگرون م وهیم!  نطوری، هم شهیگرون م

!به عشق داره ؟ یچه ربط نایا_

و خوشگل و ترگل  رهیبخوره که جون بگ وهیو م ریگوشت و مرغ و ش دیخب معشوق م با! چرا ربط نداره ؟ _ اریکام

!گهیورگل بشه د

!برو بابا_

رو  زایچ نیو ا ریشو  وهیماه گوشت و مرغ و م شیدختر ، ش هیکه مثال  يدیتو تا حاال د! ها  هی يعجب خر _ اریکام

،  رونیتا از در خونه ش اومد ب یکن یاون وقت فکر م! کاغذ مچاله شده  نیع شهیصورتش م! نخوره و خوشگل باشه ؟

رو  قایآفر يگرسنه ها نیا! نسبت داره  اتیو مرغ و لبن گوشتبا  مایعشق مستق! کنه ؟ یم دایصد تا عاشق دل خسته پ

رو اگه  ییقایگرسنه آفر يدخترا نیا! ؟ وودیها گرسنه بره تو هال ییقایآفر نیا دختر از هی يدیتا حاال شن!  نیبب

ه اوتو بخار یبعد !  یباد شون کن دیبه درد بخور که مثال بشه عاشق شون شد ، اول با زیچ هیبه  یکن لشونیتبد يبخوا

!نن رو پاشون واستنتا بتو يبخوردشون بد وهیگوشت و مرغ و م لویو بعد پنجاه شصت ک یبهشون بزن یحساب

!خب یلیخب بابا خ یلیخ_

از ! به بازار داره  یبستگ گهیچند ، د لویحاال ک! حساب کرد  ییلویدختر رو ک هی، مثال  شهیقرار ، م نیپس به ا _ اریکام

پولدار  م که باباش يدختر! باباش پولدارتره  یعنیخوب بوده باشه ،  شیتغذ یهر چ! برو باال  ریبگ ونیلیم هی لویک

!تومان ونیلیمهفت هشت  ییلویبه عبارت ک کنهیباشه ، م
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؟! نیترازوم با خودمون ببر هی دیدختر با هی يخواستگار میریم یحساب وقت نیپس با ا_

تو !  ادیکنه تا مضنه دستش ب یدخترشو باسکول م یچشم ينجوریباباهه هر روز هم!  ستین یاجینه ، احت _ اریکام

 میتونیکه نم هیکمتر از ما! چند واسه خودمون تموم شده ؟ لویتا حاال ک یدونیم!  ریدمونو درنظر بگخو يایکامل نیهم

ما که !  گهیرو جنس د میبکش دیخب با! تومان شده تا حاال  ونیلیمخارج دانشگاهش هفت هشت م نیهم!  مشیبد

!میضرر بد دینبا گهید

چند افتاده ؟  لویتا حاال گندم براشون ک!  نایعمه ا نیهم! کنه  یر مضر شهیکننده هم دیتول گهیم مرتب م چارهیب يبابا

 هی! احتکارش کرد  ادیز شهیم هس که نم یجنس هی ٔوامونده! ، جنس گذاشه رفته  هی يتازه حاال که وقت بهره بردار

!آاا ادیش خوب در م یاما ترش!  خورهیم یبعدش فقط به درد ترش! دوزار  لویک شهیخرده وقتش بگذره م

!کنه ؟ یصحبت م ينطوریآدم در مورد دختر ا_

 یهر چند باشه ب لویوگرنه منکه ک! کنن  یفکر م ينطوریپدر و مادرا ا! حرف بزنم ينطوریمن غلط بکنم ا _ اریکام

 یوونیح!  ایکمل يشده برا دایپ ایپسر جوون گو هیطفلک ! کنن  یم نییپدر مادران که نرخ تع نیا!  دارمیچونه خر

چهار  ادیب رهیپسر بدبختم رفته وام بگ! دمیکمتر نم ونیلیده م لویکو بال از  یکفش کرده ال هیبابام پا تو !  هیش خالدست

!بخره ورداره بره ایکامل لویک

!؟ یکن یچاخان م ای یگیراست م_

رو گرفته و رفته سر  تازه مدرکش ایکامل يخواستگار ادیخواد ب یشده م دایپ يپسر هی! جون تو  گمیراست م _ اریکام

، با  هیلویپنجاه و دو ک! رو وردا برو  ایکامل نیا ایتو ب!  نیبابام گفته اصالً حرفشو نزن. ستیشم خوب ن یوضع مال. کار 

 یخرج چیتا آخر زمستون ه یعنی!  میسال شم ، واسه اش گرفت هی اكخورد و خور!  کنمیتو چهل با هشت حساب م

!نداره

!مگه گوسفنده ؟_
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!؟ کننیصحبت م ينطوریدر مورد خانما ا! خاك بر سرت  _ اریکام

!یگیم ينطوریآخه تو ا_

!کنه یفکر م ينطوریو ا گهیرو م نایبابام ا! که  گمیبابا من نم _ اریکام

!؟ یگیم یتو چ_

.کنمیاگه پسره خوب و سالم باشه ، جورش م کنمیبراش م يکار هیحاال ! تازه به من گفته  _ اریکام

"بهش افتاد گفت اریشد و تا چشم کام داشیپ نیموقع از دور آفر نیتو هم"

!باش ؟ لویچند ک نیا یکن یفکر م! موشاال هزار موشاال _

!اریگم شو کام_

معامله جوش  دیشا انیخرده با ما راه ب هیکنن و  یاگه ننه باباش همراه! بکنم آخه  بممیحساب ج دیخب با _ اریکام

!بخوره

!خوانیاونا که از خدا م_

وزن لباس و کفش و ! قبل از قپون کردن بهش آب ندن بخوره ! نکنن  يترازو رو دست کار نکهیا یعنیخب  _اریکام

!رو کم کنن زایچ نیا

."میجلو ما و ماهام جلوش بلند شد دیرس نیموقع آفر نیتو هم"

.سالم _ نیآفر

!؟ نیآفر ییلویتو چند ک _ اریکام

!؟ یچ _ نیآفر

؟ ییلویچند ک گمیم _ اریکام

؟ یچ يبرا _ نیآفر
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!میکنیحساب پول مونو م میدار _ اریکام

به پول شما داره ؟ کاریوزن من چ _ نیآفر

!داره یپول ما به وزن شما بستگ _ اریکام

!؟ یچ یعنی _ نیآفر

!کنهیم یبابا شوخ یچیه_

از گندم چه خبر ؟ حالش چطوره ؟ _ نیآفر

.هیهمونطور یعنی.  ستیبد ن يا_ اریکام

.ناراحته یلیدالرام خ _ نیآفر

!بپا کرد يچه شر نیبب! بر پدر اون دالرام  يا_ اریکام

!روانپزشک ؟ هی شیپ مشیچطوره ببر گمیم _ نیآفر

!میدیخونه ش م وونهید لیاگه دستمون بهش برسه که صاف تحو _ اریکام

!"حواست کجاس یعنیزود بهش اشاره کردم که "

!دستمون بهش برسه ؟ یچ یعنی _ نیآفر

.رفته اونجا بست نشسته! آقا بزرگه  تیفعال تحت حما یعنی _ اریکام

حرف بزنم ؟ قهیباهاش چند دق تونمیمن م _نیآفر

.شهیم یچ مینیفعال که نه ، تا بعد بب _ اریکام

؟ يکجا بود شبید _ نیآفر

.بده و گره از کارمون وا بشه یدم هی دیرفته بودم پا بوسش شا. فس ، صاحب ن هی یشیدرو هی _ اریکام

!نمیرو بب شایدرو نیاز ا یکیانقدر دوست دارم ! اومدم  ی، م یگفت یبه منم م یکاشک! ؟ یگیراست م....! آاآ _ نیآفر
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!دهیفقط به مردا دم م شیدرو نی، ا شهینم _ اریکام

هات حرف بزنم ؟با قهیچند دق تونمی، م اریکام _نیآفر

!گهید یزنیباهام حرف م يس دار قهیاالن تو ده دق _ اریکام

!هی ییمنظورم تنها _ نیآفر

نباشه که  زایچ نیدادن و بچه دار شدن و ا لیتشک یو زندگ یکه در مورد ازدواج و عروس یآره ، به شرط _ اریکام

!پنجاه نفر قبل از تو تو نوبتن واسه صحبت کردن

!ریبگ ادیاز سامان !  اریقعا که کاموا _ نیآفر

!؟ رمیبگ ادی نیرو از ا یچ_ اریکام

!عشق و دوست داشتن رو _ نیآفر

!؟ رمیبگ ادیازش  یمن چ! داره  گهیدونه عشق رو ن هیو چهار ساعت  ستینتونست ب نیا _ اریکام

!؟ ینگهبان عشق باش يبلد یلیتو خ یعنی _ نیآفر

چهل تا عشق رو ، تر و تازه ،  یاالنم س! اصالً من جد اندر جد نگهبان بودم ! شصت نفر ، آره به شهادت پنجاه  _ اریکام

!کنم یم ينگهدار خچالیتو 

!باش تا جوابشو بهت بدم ادتی یرو که گفت نایا!  یشیتو آدم نم _ نیآفر

!کرد بس نبود ؟ يت پرونده سازخواهرت واسه گندم بدبخ!  یمن درست کن يپرونده م برا هی يخوایحتما م _ اریکام

!دل من خنک بشه نی، ا رنیو پدرت رو در ب رنتیبگ یهست یاشیروز که مشغول ع هی شاالیا _ نیآفر

!؟ کنهیم یچه فرق! بار  هیفوقش بشه صد و ! تا حاال صد بار گرفتنم  _ اریکام

!خاك بر سرت کنن _ نیآفر

."گذاشت و رفت تیگفت و با عصبان نویا"
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!نیآفر!  نیآفر _ اریامک

"اریلحظه واستاد و برگشت طرف کام هی"

!تو ؟ ییلویچند ک ینگفت _ اریکام_

!؟ يخوایکه وزن مو م یکولم کن يخوایمگه م _ نیآفر

!میکن یانتخاب م ستهیدختر شا مینه ، دار _ اریکام

!همونا انتخاب کن نیبرو از ب _ نیآفر

!به بخت خودت لگد نزن! ها  یخره تو صدر جدول _ اریکام

"رفت گفت یو همونجور که داشت م دیکرد و خند ارینگاه به کام هی نیآفر"

!چهل و هفت_

بدون ظرف ؟ ایبا ظرف  _ اریکام

"و رفت دیدوباره برگشت و خند"

!؟ يکه براش ندار یالیخ!  اریکام يدار يواقعا چه حوصله ا_

ازدواج ؟ يبرا _ اریکام

.آره_

!خواد شوهر کنه یفقط م نیا! بابام  ایکنم  یکنه من باهاش عروس ینم یاز اوناس که براش فرق نیا! نه بابا  _ اریکام

!گفت یازدواج کرده بودم ، نه نم ياگه من ازش تقاضا شیچند ساعت پ نیهم! بهت بگم  نویخواستم هم یاتفاقا م_

.آقا بزرگه ، کار دارم شیپ میفعال بر ایب! نده بچه جون  ادی زیتو به من چ_ اریکام

؟ يدار کاریچ_

پس فردا نگن چرا به ماها ! بکنن  ياونا بتونن کار دیشا! که گندم گذاشته رفته  میبگ نایبه عمه ا دیبابا با _ اریکام
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!نینگفت

؟ هیکار درست یعنی_

.میبر ایب. آره ، درسته  _ اریکام

."رگه ، تو راه بهش گفتمطرف خونه آقا بز میراه افتاد"

؟ میکن کاریپسره رو چ نیا_

کدومو ؟ _ اریکام

.برادر گندم باش دیشا یگیم نکهیهم_

.تئاتر سراغش میبر دیشب با! شب  _ اریکام

ممکنه واقعا همون باش ؟ یعنی_

،  یرو از وسط مرداب انزل یمرغاب هی لیساعت فک و فام هیتو  تونهیاطالعات رو به من داد ، م نیکه ا یکس _ اریکام

!کنه یی، شناسا یهزار تا مرغاب نیب

!خونواده ش بد باشن دیپس نبا گمیم_

؟ یخونواده ک _ اریکام

.گندم_

چطور مگه ؟ _ اریکام

!گهیهستن د یبرادرش اهل هنره ، احتماال خونواده روشن یخب وقت_

!پسره برادر گندم نباشه نیا دمیاش.  شهیم یشب چ مینیتا بب.  دونهیخدا م _ اریکام

!هس یتو که گفت_

.میدیبپر تو که رس. به احتمال نود درصد هس  _ اریکام
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!"آقا بزرگه در اومد يطبق معمول ، دو تا تقه به در زد و رفت تو که صدا اریدم خونه آقا بزرگه و کام میدیرس"

!رو قفل و کلون کرد ؟در  شهیهم دیاز دست تو با! تو  يباز سر زده اومد_

!کار مهم دارم آخه هیبابا  _ اریکام

!؟ نیکرد داشیپ! شده ؟ یچ _بزرگه  آقا

!میرفتن گندم رو بگ انیجر نایاومدم بگم بهتره که به عمه ا! نه بابا  _ اریکام

."کرد و بعد رفت طرف پنجره واستاد و تو باغ رو نگاه کرد اریبه کام ینگاه هیآقا بزرگه "

....فتهیب یاگه خدا نکرده اتفاق _ اریکام

!نفوس بد نزن بچه _بزرگه  آقا

من برم بهشون بگم ؟ نیخوایم _ اریکام

.گمیبهشون م يجور هینشد ، خودم  ي، اگه ازش خبر شهیم یچ مینیبب میداریم گهینه ، تا امشبم دست ن _بزرگه  آقا

؟ میخبر بد سیبه پل نیخوایم _ اریکام

.شهیم یچ نمیحاال بذار بب!  دتشیهم که ندزد یکس! گم که نشده . نداره  ینه ، صورت خوب _ه بزرگ آقا

."رونیب میو اومد میکرد یبا خداحافظ مینگفت گهید زیچ اریمن و کام"

!یالیخ یب یلی، تو خ اریکام_

؟ یچ یعنی _ اریکام

!شده يطور نیتو انگار نه انگار که دختر عمه ت ا_

شده ؟ يچطور _ رایکام

!گهید يجور نیهم_

!سر حال تر و قبراق تره یکه من خبر دارم ، از هر وقت ينطوریواال دختر عمه م ، ا _ اریکام
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!اریواقعا که کام_

! سر و زبون بود  یدختر پخمه ب هی انیجر نیتا قبل از ا! کنه  یم دایتازه داره خودشو پ! ؟ گمیمگه دروغ م _ اریکام

کارا  نیاز ا تونستیم نیتا قبل از ا! خانم آورده ؟ هیسر سم ییرفت چه باال ادتی!  ریش نیع شهحمداهللا داره میٔلحاال ا

!داشت ؟ يا هیروح نیهمچ هیبکنه ؟ اصالً 

.....نه اما_

اسب ! بودن  ریزن و دختر ش یوقت هیمملکت  نیبابا تو ا! خوب باش  میلیبراش خ انیجر نیا دیشا! اما  یاما ب _ اریکام

بذار ! مملکت پادشاه بوده  نیتو ا یوقت هی یرانیبابا ، زن ا! و کمون  ریاونم با ت! کردن یم يانداز ریت! شدن  یسوار م

حاال !  دهیترس یم نمیهم يداشته که ممکن بوده از دست بده ، برا زایچ یلیخ دیاتا حاال ش! کنه  دایدختر خودشو پ نیا

!رسهیداره کم کم به خودش م نمیهم يبرا! ره که از دست بده ندا يزیچ گهید کنهیفکر م

خودم برم ؟ ایدنبالش  میبر ییا یم!  ستین میحرفا حال نیمن ا_

!؟ میآخه کجا بر_ اریکام

!هر جا!پارك ا ! مسافر خونه ها ! هتل ا !  دونمیچه م_

!؟ میسوزن تو انبار کاه بگرد هیدنبال  _ اریکام

!یکیخونه  رهیبخوابه حتما م ابونایشب تو خ هتونیاون که نم_

؟ یمثال ک_ اریکام

!، مهسا نای، سابر دیبودن ؟ ناه یاون دخترا ک! ؟ شهیدوست داره که بره پ هیباالخره ! مثال دوستاش _

"و گفت دیکرد و بعد خند يفکر هی"

!دمکر یخدا منو مرگ بده که چقدر کوتاه يوا!  قیشقا! سایپر!  لوفرین_

!میریبگ نایاز ا يخبر هی میتونستیماها حداقل م!  گهید گمیم نویمنم هم_
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!منه خاك تو سر مقصرم یعنی!  میما مقصر يتو حق دار _اریکام

!حاال يدید_

که  رمیاالن م نیهم!  خرمیرو به دل و جونم م هیو هرگونه تنب رمیپذ یبا قصورم رو م یکوتاه!  رمیپذ یم _اریکام

!جبران میبدو بر! خدا که چقدر کار دارم  يوا!  رمیخانما سر بزنم و خبر بگ نیبه تک تک ا دیبا! کنم  جبران

.بعد میناهار بخور_

!که رهینم نیی، لقمه از گلوم پا رمیخبر نگ نایا یکی یکیتا من از ! من کوفتم بشه اون ناهار  _اریکام

!من گشنمه_

!ناهار ؟ ایون دختره گشتن واجب تره ، دنبال ا!  يکارد بخور _اریکام

!؟ يمرتبه به صرافت افتاد هیچطور تو _

"، گفت دیدست منو گرفت و کش"

؟ یو ک نای، سابر دیناه یگفت_

.مهسا_

!تا شیخدا جون ش يوا _اریکام

"بهش گفتم دیکشیهمونجور که منو با خودش م"

!میرسیهمه شونو که امروز نم_

!دهیم قیخدا توف!  ایتو ب _اریکام

که ازش  نیتلفن زدم به ژاکل هیو من  میو حرکت کرد میو سوار شد میرو در آورد اریکام نیتو گاراژ و ماش میرفت"

دو  نیرو از هم هیقرار شد آدرس بق.  لوفریو ن قیشقا. فقط آدرس دوتاشونو داشت . گندم رو بپرسم  يآدرس دوستا

.میریتا بگ
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دختر  هی.  میو زنگ زد میشد ادهیو پ میدیربع بعد رس هی بایتقر. طرف خونه اون  میبود ، رفت کترینزد قیشقا خونه

به سر  یدست هیانگار . تا اومد دم در  دیطول کش قهیچند دق.  قهیرو جواب داد و معلوم شد که خودش شقا فونیخانم آ

"گفت دیرس ار. بود و لباسش رو عوض کرده بود  دهیو صورتش کش

.نییبفرما! که بده  نجایا! تو  نییابفرم_

شروع کرد ! اونجا  میاومد یچ يرفت برا ادشیدختر خوشگل بود افتاد ، انگار اصالً  هیکه  قیکه چشمش به شقا اریکام

."کردن یباهاش احوالپرس

حال شما چطوره ؟! سالم عرض کردم خانم  _ اریکام

ممنون ، حال شما چطوره ؟ یلیخ _ قیشقا

بابا چطورن ؟! خوب خوب ! حمد اهللا ٔال _اریکام

.ممنون ، خوبن _ قیشقا

مامان چطورن ؟! حمد اهللا ٔال _اریکام

"و گفت دیخند قیشقا"

!چند ساله فوت کردن شونیا_

ل واهللا هو! نور به قبرشون بباره  یعنی! انشااهللا خاك به قبرشون بباره  یعنی!  دنیببخش نببخشی! حمد اهللا ٔال _اریکام

!زبونم گل مژه زده!  نیدار فیاز بس شما خانم و باوقار تشر! شدم 

"و گفت دیخند قیشقا"

!گل مژه مال چشمه_

 يشهر دار نیبده به ا ریخدا خ! پارك ملت  ينایزم نیا نیع! ما گل در آورده  ي، همه جا نیاز بس شما گل ا _اریکام

!کنه توش یشاخه گل م هی یعنی !کنه توش  یم زیچ هی ادیم رشیهر جا گ! تهران 
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؟! نیخان هست اریشما حتما کام _ قیشقا

؟ نیدیاز کجا فهم! غالم شمام  _اریکام

!شما کرده یکه گندم در مورد بانمک ییفایاز تعر _ قیشقا

"، با خنده گفت داشتیور نم قیکه چشم از چشم شقا اریکام"

؟ هیگندم ک نیببخش_

"گفتخنده و  ریزد ز قیشقا"

!گهیدختر عمه تون د_

!کاره یاونو که آردش کردن تموم شد رفت پ! آهان  _اریکام

"گفتم قیبا آرج زدم تو پهلوش و به شقا"

؟ نیندار يشما از گندم خبر مینیبب میخواست ی، م میمزاحمتون شد نیببخش_

!افتاده ؟ یاتفاق! نه  _ قیشقا

؟ نیدار فیشمام دانشگاه تشر نیببخش!  میریگیتهران آمار م يلوین سسازما يبرا میدار! نه بابا  _اریکام

.با گندم هستم _ قیشقا

درسا چطوره ؟ سخته ؟ آسونه ؟! خدا شما رو به خونواده تون ببخش  _اریکام

!بده نجایا! تو تورو خدا  نییبفرما.  ستی، بد ن يا_ قیشقا

!نییشما بفرما یچشم ، هر چ _اریکام

"کت کنه که بازوش رو گرفتم و گفتماومد حر"

؟ نیبه ما لطف کن نیش رو دار یمیصم يخانم ، شما آدرس چند تا از دوستا قیشقا نیببخش_

؟ نیخوا یکدوم شونو م _ قیشقا
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!رو که خوشگل ترن ییاونا _اریکام

"گفتم قیچشم غره بهش رفتم و به شقا هی"

.ترن یمیرو که باهاش صم ییاونا_

.ترن یمیکه صم ییاونا یعنی! بله بله  _اریکام

!افتاده ؟ یجدأ براش اتفاق _ قیشقا

.کرده و از خونه قهر کرده دایبا خونواده ش اختالف پ یکم_

!نجایا ادیب دیشا! چه بد  يوا يا_ قیشقا

!؟ ادیتا ب میمنتظرش باش نجایچطوره ماهام ا گمیم _اریکام

"گفتم قیشقا بهش رفتم و به گهیچشم غره د هی"

.میشیممنون م نیاگه همون آدرس ها رو بهمون بد_

.آرمیم سمینویاالن براتون م _ قیشقا

.بوده سیبنو رزایآخه من بابام م!  سمیبراتون بنو امیمن ب نی، بذار شهیاگه دست تون خسته م _اریکام

"و رفت تو دیخند قیشقا"

.سمینشه ، مجبور بشه منو صدا کنه که براش بنو دایپ سیدنوتو خونه شون خودکار مداد و خو یاله _اریکام

!!؟ یکشیخجالت نم اریکام_

همه مدرسه و  نیاصالً اگه نوشتن خجالت داشت که ا! که من بکشم  دهیاز نوشتن تا حاال خجالت کش یک _اریکام

!رفتنیو دانشگاه نم رستانیدب

!کشمیتو خجالت م يبه خدا من جا_

که الف ب پ ت س رو اختراع کردن  ییاونا! ؟ میاصال چرا ما خجالت بکش!  یکشیمن خجالت م يجا تو چرا _اریکام
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!خجالت بکشن دیبا

.زهرمار_

تو . نداشت  دهیگرفتم اما فا گهیدوبار د یکی. خاموش بود  لشیدر آوردم و شماره گندم رو گرفتم اما موبا لمویموبا"

"و گفت رونیمد بورق کاغذ او هیبا  قیموقع شقا نیهم

.چند تا تو ذهنم بود نیا.  نییبفرما_

"زودتر کاغذ رو گرفت و گفت اریکه کام رمیتا اومدم بگ"

!؟ نیتو خونه خودکار داشت_

"با تعجب بهش نگاه کرد و گفت قیشقا"

!شمیمتوجه نم نیببخش_

دانشگاه ؟ نیریم سیشما با سرو گمیم!  یچی، چ یچیه _اریکام

.رمینه خودم م _ قیشقا

!!!؟ نیریم ییخودتون تنها _اریکام

!خب بله _ قیشقا

؟ نیریم ییتنها رهیحوصله تون سر نم گمیم! هزار ماشااهللا به شما باشه  _اریکام

"گفتم قیکاغذ رو از دستش گرفتم و به شقا"

!نیلطف کرد یلیتون ممنونم ، خ یاز همراه یلیخ یلیخانم خ_

!نیبد يخبر هیلطفا هر وقت مساله حل شد ، به منم . کنم  یم خواهش _ قیشقا

!رمیم ازتون بگ یکه مژده گون نجایا امیاصالً خودم م! حتما ! چشم  _ اریکام

.شمیخوشحال م نیاریب فیهر وقت تشر. قدم تون سر چشم  _ قیشقا
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!کنم یم ذوق م ی، کل یچیه شمیخوشحال که م یعنی!  شمیمنم خوشحال م _ اریکام

کردم و  قیاز شقا یخداحافظ هیو همونجور  نیطرف ماش دمیرو گرفتم و کش اریخنده که دست کام ریزد ز قیشقا"

هنوز حواسش  اریکام. رو به زور نشوندم پشت فرمون و خودمم از اون طرف سوار شدم  اریرو واکردم و کام نیدر ماش

:بود که سرش داد زدم و گفتم قیبه شقا

!اریکام_

!؟ یزنیچرا داد م!  نییپا ختیدلم ر!  اریدرمون و کام یدرد ب يا!  اریمرض و کام يا_ اریکام

!حواست کجاس ؟_

!گهیگردم د یم نیدارم دنبال ماش _ اریکام

؟ نیکدوم ماش_

!"زد یبا من حرف م يو همونجور کردینگاه م قیهنوز داشت به شقا"

!گهید نجایا میهمونکه باهاش اومد _ اریکام

!مینشست نیما که االن تو ماش_

"مرتبه حواسش جمع شد و با تعجب گفت هی"

!ما ؟ نیتو ماش میاومد یک_

!برگرد خونه! دنبال گندم  میاصالً الزم نکرده بر_

!تنها ولش کنم ؟ يگل گشاد نیشهر به ا نیدختره رو تو ا نی، ا ارهیمگه من دلم طاقت م _ اریکام

!؟ يکلمه هم در مورد گندم حرف نزد هی تو که اصالً_

!طفل معصوم صحبت کردم نیمن همه ش در مورد ا!! چه حرفا ! واا  _ اریکام

!اریخجالت بکش کام_
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!ننوشتم که خجالت بکشم ؟ يزیچ گهیمن که د _ اریکام

!خونه میحرکت کن بر_

!داره اجیحتاون دختر االن به ما ا! گردم خونه  یسال بر نم یس _ اریکام

؟ گهید ياونا ایکدوم دختر ؟ گندم _

نمیرو بخون بب يدهد باز ، آدرس بعد رانتیدرشم زدیو در دجله انداز که ا کنیم یکیتو ن! ؟ کنهیم یچه فرق _ اریکام

!

!گرسنمه بابا_

!خانم هنوز دم در واستاده قیداد نزن شقا _ اریکام

!گهید میخب حرکت کن بر_

!برن یحرکت کنم اما پاهام ازم فرمون نم خوامیم _ اریکام

!نمیپس پاشو من بش_

!؟ يبرگرد يواستم تو بر نجایمن هم يخوا یم_ اریکام

نه ؟ ای یکنیحرکت م_

!رو ندارم نکاریمنکه دل ا! رو روشن کن  نیپس تو ماش _ اریکام

!اریواقعا که کام_

!امروز يسنگدل شد چقدر! حداقل دنده رو تو عوض کن  _ اریکام

"گفتم قیدر رو واکردم و به شقا"

!نیخجالت مون ند! تو  نییکنم شما بفرما یخواهش م_

!نیدار اریاخت _ قیشقا
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!کشیخرده طول م هیخنک بشه ،  یکم دیگرم کرده ، با نیماش_

.خنک بشه نیتا ماش نیکن لیم ییچا هیتو  نییپس بفرما _ قیشقا

 هی اریکام! روشن شد  نیو ماش چوندمیرو پ چیدر که من زود سوئ رهیرفت طرف دستگ اریدست کام گفت ، نویتا ا"

"گفتم قیلب بهم داد که محلش نذاشتم و به شقا ریفحش ز

.خدانگهدار نییبفرما گهیخب روشن شد ، شما د_

****

به  شهیم لیعشقش از دستش بره و تبد!  دالرام نیمثل ا! دستشون خطرناکن و مردم آزار  هیاما ! رحمت اهللا  فرهاد

!انتقام

!ستیهام ن ينه بابا ، اونطور_

!دیتو اتاقت و سرتو با چاقو نبر ومدیشبا ن نیاگه دالرام هم _اریکام

!تو يدید ادیز ییجنا لمیف_

.شد ریکه د میسوار شو بر _اریکام

"گفتم اریبه کام میرفت یهمونجور که م. گندم  یسراغ برادر احتمال میو رفت میشد نیسوار ماش ییدو تا"

؟ یچ میکن دایگندم رو پ می، اگه نتون اریکام_

!؟ میاتفاق شد نیمگه ما باعث ا!  یچیه _اریکام

.گمیم گهید زینه ، از نظره چ_

؟ يدوستش دار نکهیاز نظره ا _اریکام

.آره_

؟ يکه دوستش دار یتو مطمئن _اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٩

.آره_

!من فکر نکنم _اریکام

!چرا ؟_

!نه ای يکه دوستش دار یبگ تیبا قاطع یتونستیبود اونوقت تو م ومدهین شیاتفاق پ نیاگه ا!  نیبب _اریکام

داره ؟ یچه ربط_

خرده دلت براش  هی!  يخرده دوستش دار هی!  يکرد یو حرص با هم قاط ياالن دوست داشتن رو با دلسوز _اریکام

!حرص شهیمش  هیبق! سوزه  یم

!؟ یچ یعنی_

 یممنوعش م ای رنیگیازش م ای دارنیرو از جلوش ور م يزیچ یوقت!  هینطوریا زادیآدم! ت نبوده  شیچون پ _اریکام

!دارهیکنن ، حرص ورش م

!  يشد یارضا م دنیبا همون نگاه کردن بهش و باهاش حرف زدن و گفتن و خند دیبود ، شا شتیگندم االن پ اگه

! ولع ! حرص !  يرو ادهیبه ز شهیم لیتبد دنی، رابطه شون به محض بهم رس یگرفت یتا جنس مخالف رو وقتدو  يجلو

 ی، انقدر م دهیآب ند یکه چند وقت یآدم اما کنهیش رو رفع م یآب دم دستشه فقط تشنگ شهیکه هم یآدم یعنی

!هاحساس تو ، تنها عشق نباش دیحاالم شا!  دنیبه مرز ترک رسهیخوره که م

.میکن داشیکه پ اجهیاحساس رو بفهمم ، احت نیا نکهیا يباالخره برا_

.خدا دیبگو به ام _اریکام

؟ یبگ یبهش چ يخوا یم يدی، پسره رو د نمیبب_

.کنم یم شیکار هیمن خودم !  ینگو که کارا رو خراب کن یچیتو ه _اریکام

به همون  میدیو رس نییپا میو رفت دیاز چند نفر آدرس رو پرس اریو اونجا کام....  يباال میدیساعت بعد رس مین"
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.کردیکه انگار پسره توش کار م يتئاتر

نفر  هیاز  اریکام. هنوز شروع نشده بود  شینما. تو  میو رفت میگرفت طیدو تا بل میو رفت میجا پارك کرد هیرو  نیماش

آماده  شینما يهمونه و االنم پشت صحنه ، داره برا که پسره میدیفهم. گرفت سراغ پسره رو گرفت  یرو م طیکه بل

.ها شهیهنرپ شیبره پ یکس ذاشتنیو نم دپشت صحنه بسته بو يرفت برا یم که م یراه.  شهیم

!زد یکلک اریمرتبه کام هیکه  میکن کاریکه چ میو مونده بود میواستاده بود اریکام با

 گفتیبهش م یش گرفته بود و بزرگتره ه ییبود ، دستشو کتریکوچکه  یتا پسر بچه بغل ما واستاده بودن ، اون دو

"به پسر بزرگه گفت دیشن نویکه ا اریکام.  ادیصبر کنه تا باباشون ب دیبا

؟ ییدستشو نیبر نیخوا یعمو م_

"کرد و گفت اریبه کام ینگاه هیپسره "

!کجاس میدونیبله اما نم_

.دمیمن بهتون نشون م نیایب _اریکام

راه  ییو چهار تا رمیرو گرفت و به منم اشاره کرد که دست پسر بزرگه رو بگ کهیبعد خودش دست بچه کوچ"

نفر جلومونو گرفت  هیبه در ،  میدیتا رس! و هم راه پشت صحنه بود  ییبه دستشو خوردیکه هم م ییطرف جا میافتاد

"بهش گفت رومآ اریکام!  ییبره دستشو یکس شهیشروع نشه ، نم شیو گفت تا نما

سطل و  هی دیبا ییاالن ببرم شون دستشو نیهم ياگه نذار! آقا بچه ها هله هوله خوردن و خالف ادب اسهال شدن _

!یدونیخاال خودت م! که کف سالن انتظار از نجاست طاهر بشه  ياریخاکستر ب لویک میجارو ن هیخاك انداز و  هی

کارشون تموم شد آوردشون باال  یو وقت ییاول بچه ها رو برد دستشو اریکام. تو  میو در رو واکرد و رفت دیخند اروی"

.میو فرستادشون طرف سالن انتظار و دست منو گرفت و برد طرف اتاق گر

صورتش  کهی، در حال یشگیپسر با لباس هنرپ هی میدیکه د کیکوچ يراهرو هیبه  میدیو رس میاز چند تا پله باال رفت تا
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 دشیاون دو تا داشتن تهد! حرف که چه عرض کنم !  زنهیحرف م گهیواستاده و داره با دو تا مرد د کرده ، اهیرو س

و ما  میبود که پشت سر پسره بود يماها جامون طور. نکنن  يزیکه آبرر کردیبهشون التماس م یکردن و اونم ه یم

!دیدیرو نم

"اشاره به پسره کردن و گفتن هیمردا ساکت شدن و  خرده واستاد و گوش کرد و بعد رفت جلو که دو تا هی اریکام

با توان ؟ نایا_

به ما کرد و گفت ینگاه هیپسره برگشت "

!نییبله ، بفرما_

.ما رو منصور خان فرستاده _اریکام

؟ هیمنصور خان ک _ پسره

شون ؟ دیشناسیشما نم _اریکام

!ریخ _ پسره

!که ده هزار تومن بهتون بدهکار بوده یشونگفته بهتون بگم نشون به اون ن _اریکام

"م گردن کلفت بودن گفتن یلیکه گفت ، اون دو تا مردا که خ نویا اریکام"

!ازمندهیت االن سخت بهش ن قیت رو بده که رف یپس داداش زودتر بده_

 اریدا اومد جلو که از کاماز مر یکیدراورد که  يو ده تا هزار بشیدست کرد ج اریکام! خنده  ریبعد هر دو زدن ز"

"عقب و گفت دیپولها رو کش اری، تا دستش رو دراز کرد ، کام رهیبگ

!دونهیخودش م گهید! بدم به آقا نصرت  دیطلب رو با نیمن ا_

لحن  هیگذاشت کف دستش که باالفاصله اونا ازش گرفتن و با  یبعد رفت جلو اون پسره ، ده تا اسکناس هزار تومان"

"گفتن بد بهش
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!ش هیبق_

"پسره با التماس گفت"

ش  هیو تا آخر هفته بق دمیخرده ش رو بهتون م هی،  نیصبر کن شیتا آخر نما! قرون داشته باشم  هیبه موال اگه االن _

!کنم یرو صاف م

"چک زد تو گوشش و گفت هیشو گرفت و  قهیاز مردا  یکیگفت ،  نویتا ا"

!پولش رو ایاالن جنس رو بده  نیهم ای!  گهید يت نداروق گمی، بهت م بینانج_

!به جون هر سه تا مون پول ندارم_ پسره

"زد تو صورتش و گفت گهیچک د هی اروی"

!؟ یفروخت یجنسا رو به ک! کنم االن  یپولت م_

!رمیگ یو اهللا دادم به چند نفر ، امروز فردا پولش رو م _ پسره

"گفت هیبزنه که پسره دستاشو گرفت جلو صورتش و با حالت گر یکی باال که رفت ارویدست "

 تونمینم شهیم یسر و صورتم زخم! زدن ندارم  گهیمنم که د! و پهلون  یگردن کلفت دونمیم!  دینزن تورو خدا آقا س_

!بهتون بدم تونمیچندر غازم نم نیبرم رو صحنه ، اون وقت ا

"گفتم واریمرتبه حالم بد شد و به  هیمن "

!مگه مملکت قانون نداره ؟! ش ؟ یزنیم یواسه چ_

"از دهنش دراورد و گفت یصدائ هی ارویگفتم  نویتا ا"

!به تو چه جو جو ؟_

!یش با من طرف یبزن گهیبار د هیاگه _

"اومد طرف من گفت یهمونجور که م اروی"
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!بره ادتی یبلبل زبون گهیکه د زنمیاول خودتو م_

"بهش گفت اریدو قدم ورداشت که کامتا "

 يریپ يواسه خودشون درست کنن که عصا گهیبچه د هیبلند بشه ، به بابا ننه ت سفارش کن که  نیاگه دستت رو ا_

!شون باشه

"نگاه کرد و بعد برگشت طرف پسره و گفت اریلحظه به کام هیواستاد و  ارویگفت ،  اریکه کام نویا"

!رونیبندازنت ب نجایازت بکنم که از ا يزیآبرور هی ای يدیحساب رو م هیاالن بق نیهم ای_

"گفت ارویپسره فقط نگاهش کرد که "

!نه ؟ ای يدیم_

؟ یمردونگ گنیم نیبه ا نمیخوام بب یاما م! کنن  یم رونمیب نجایکه از ا نهیما که پول ندارم ، آخرشم ا _ پسره

"گفت اروی"

!ریبرو از رفقات قرض بگ يپول ندار! زرزر نکن _

!اونام وضع شون از من خرابتره _ پسره

حسابش چقدره ؟ _ اریکام

"و گفت اریبرگشت طرف کام اروی"

؟ یجورشو بکش يخوایتو م_

!دیشا _ اریکام

!م روش گهی، پنج چوق د يده داد _ اروی

کرد و  يخنده ا هی اروامی.  ارویرد و داد به رو دراورد و پنج هزار تومن شم فشیو ک بشیدست کرد تو ج اریکام"

"برگشت طرف پسره و گفت
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!کنمیگفتم پولت م يدید_

.و پسره اریمن و کام میموند. گذاشت رفت  قشیکرد و با رف يخنده ا هیبعد دوباره "

"خرده صبر کرد تا اون دو تا رفتن و بعدش به ما گفت هی پسره

!کردن یواقعا پولم م نیاگه شماها نبود! آشغالن  یلیخ نایا! دست تون درد نکنه _

!ادیاز لبت داره خون م _ اریکام

"خون رو لبش رو پاك کرد و گفت نشیبا آست"

؟ نیگیکه م ینیا هیک!  شناسمیمن منصور خان نم_

"و گفت دی، پسره هم خند دیخند اریکام`

رکب بود ؟_

!نیهمچ!  يا_ اریکام

"و گفت اریدراز کرد طرف کام پسره دستش رو"

!نیدیکه بوده ، به موقع به دادم رس یهر چ_

"دست داد و بعدش و منم دست داد و گفت اریبا کام"

، حتما کار  نیریبگ يزیچ ییازم امضا ممضا نیکه خواسته باش ستمین یمعروف شهیهنرپ!  نیبا من دار يکار هیحتما _

!نیباهام دار گهید

.بایرتق _ اریکام

تا  "صورتخونه  " میبر نیایب!  ومدهیلشکر ن یاهیس هیزن مونم با  شهیو هنرپ شهیداره شروع م شیفعال نما _ پسره

!میزیتو سرمون بر یخاک هیماهام  نیبخور ییچا هیشما 

"نگاه کردم که گفت اریمن برگشتم به کام"
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!گهیرو م میاتاق گر_

.میتا بعدأ با هم حرف بزن نیایفعال ب!  هی یمیاسم قد! صورتخونه  میگیماها بهش م _ پسره

شون که  یکی. زدن  یکردن و با هم حرف م یم میدو تا مرد داشتن گر یکیاونجا . پشت صحنه  میرفت ییسه تا"

"بود و تا چشمش به پسره افتاد شروع کرد باهاش دعوا کردن و گفت یناراحت و عصبان یلیشون بود خ سیانگار رئ

دادم که االن دستمو بذارم تو  یوگرنه بهشون کار نم يپسره و دختره رو تو ضامن شد نیا!  يتو ریمه ش تقصه_

!پوس گردو

!هنوز وقت هس یربع هی هی!  شهیم داشونیبابا حتما االن پ _ پسره

"سرش گفت ذاشتیتاج م هیکه داشت تند تند  اروی"

!بدم ؟ یجواب صاحاب تئاتر رو چ! بدم ؟ یجواب مردم رو چ !تو سرم کنم ؟ ینشه چه خاک داشونیاگه پ_

"کوك بود گفت یپسره که خودش حساب"

!گهید شهیباالخره جور م! خودتو ناراحت نکن رجب خان  نقدریحاال شما ا_

 اشوندیامشب پ ناینصرت ، اگه ا گمیدارم بهت م! باره ؟ یواسه م م شهی؟ از رو هوا هنرپ شهیجور م یچ _خان  رجب

!واسالم! نشو  یآفتاب نطرفایخراب بشه ، از فردا خودتم ا شینشه و نما

!ومدهیآخه آدم شمام که ن _ نصرت

مردم رو که !  ستین شتریربع ب هینقش اونم که . تئاتر رو گذاشتم جاش  ی، کنترل چ ومدهیآگه آدم من ن _خان  رجب

!؟ میکن کاریتا رو چ اون دو! پوشه  یلباس م ادیها شون م یبشونه رو صندل

"تموم شده بود بهش گفت دنشیو لباس پوش مینصرت رفت تو فکر که رجب خان که گر"

؟ قاتنیدو تا رف نیا_

!آره یعنینه ،  _ نصرت
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نه؟ ایباالخره آره  _خان  تعجب

!آره بابا ، آره _ نصرت

!تمومه شیاچرخ بزنن نم هی!  گهیخب لباس تن شون کن بفرستشون تو د _خان  رجب

!...نایآخه ا _ نصرت

"رجب خان نذاشت حرفش تموم بشه و گفت"

و  گهیآره و نه م هیکشه و  یدختره م که دو تا اه م!  زنهیلشکره و اصالً حرف نم یاهیپسره که س!  گهیآخه نداره د_

چهار تا کلوم چرت و !  چرخهیم م که رو خودت شینما!  گهیرفقات راه رفتن بلدن د نیحتما ا!  رهیچهار تا قدم راه م

!و پرده افتاده ونو مردم رو بخند اریپرت بگو و دو تا ادا در ب

"و گفت اریبعد برگشت طرف من و کام"

!شما ؟ نیگیم یچ_

؟ میکن يباز شینما میما بر یعنی _ اریکام

!بله _خان  رجب

صحنه جلو مردم ؟رو  میو بر میکن میو گر میلباسا بپوش نیاز ا یعنی _ اریکام

!گهیآره د _خان  رجب

تئاتر ؟ شهیهنرپ میبش دهینرس نیمن و ا یعنی _ اریکام

 هیو  رهیگ یدستش م زهین هیتون  یکی!  نیم که ندار ینقش!  نیاجرا کن نیخوایتئاتر هملت رو که نم _خان  رجب

رو دوشش  ندازهیشنلم م هین پاشو و دام هیو  کنهیسرش م سیکاله گ هیتونم  یکیاون !  ستهیمجسمه وام نیگوش ع

رو  شیتون نما قیرف نیا! تازه اونم نگفت نگفت ! بگه  دینبا شتریسه چهار تا جمله م ب! دختر سلطان  شهیو م

!  نیگردیرو سنّ و بر م نیریشماها چهار دفعه م!  ادیگرده و اون همه ش مزه م یم اهیرو س شیاصالً نما!  چرخونهیم
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!نیهم

!جلو مردم ؟ میبر رهیدستش بگ زهین هی نمیسرم کنم و ا سیمن کاله گ ینعی _اریکام

!گهیخب آره د _خان  رجب

و بشناسه  نهیبب افهیشکل و ق نیما رو با ا يزیچ ییآشنا هیاگه  نیگیشما نم! کارا بکنم  نیمن صد سال اگه از ا _اریکام

!؟ رهیاز ما م ییچه آبرو

آقا از  نی، اگرم نه که امشب ا نیکن یبراش م يکار هی، حتما به خاطر رفاقت  یآقا نصرت نیا قیاگه رف _خان  رجب

!تئاتر مرخصه نیا

!به ما چه مربوطه ؟! مرخصه که مرخصه  _ اریکام

داره و همه ش دنبال ماجرا و  اریکه کام یبا اخالق دمیترس یهمه ش م! گفت  نویا اریکام یوقت دمینفس راحت کش هی"

!"راحت شد المیرو که گفت خ نایا! مرتبه قبول کنه و آبرومون جلو مردم بره  هیس ،  زایچ نیا

!یعوض کن وتونویخب سنار _ اریکام

!شهینم _خان  رجب

هس حاال ؟ یچ ویسنار _ اریکام

عرب پولدارم خواستگار دختر  هی! تاجر جواهر .  شهیشاگرد تاجر م هیدختر پادشاهه که عاشق  هی _خان  رجب

!خواد زنش بشه یدخترم نم. هه پادشا

؟ مهیمال قد شیزمان نما _ اریکام

!؟ ینیبیرو نم نایو سپر ا زهیو ن ریمگه شنل و شمش! آره بابا  _خان  رجب

حرف بزنه ؟ دیاون وقت دختره رو سنّ نبا _ اریکام

از فراغت روزم چو شام تار گشته  _تو نمانم  یب _به جانم  تیبال " گهیو دو دفعه م کشهیدو تا اه م!! چرا  _خان  رجب
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!نداره که يکار! که اونم تکرار کنه  گهیدر گوشش م واشینصرت  نیتازه اون رو هم ا!  نیهم "

 هیکه تا حاال رو صحنه نرفته ، ممکنه تا پاش برسه رو صحنه جلو مردم ،  یآدم! نداره  ينگو کار يخودیب _ اریکام

حاال شما انتظار !  زننیبزرگم دفعه اول گند م يها شهیهنرپ!  ستیهام ن یشل نیبه ا!  هیکار سخت! مرتبه غش کنه 

چهارصد  صدیرو صحنه جلو س میو بر میسرمون بذار سیکاله گ و میکن میو گر میلباسا رو بپوش نیما دو تا ا نیدار

!نیچه توقع ا از آدم دار! واقعا که ! بار ؟ نیاول ياونم برا! نفر آدم ؟

"بگم که رو کرد به نصرت و گفت يزیچ هیحرفاش  دییر تااومدم منم د"

حجاب مجابم دختر پادشاه داره ؟_

!گهیرو سرش د ندازهیتور م هی _خان  رجب

 یموهاش چه رنگ نمیرو بب سیبده به من اون کاله گ! حجاب برم بسم اهللا  یب نیخوایم!  ستمین يمن تور مور _ اریکام

!؟ هی

داشت داد دست  اهیس يرو که موها سیکاله گ هیکردم که نصرت تند  ینگاه م اریبه کام مات فقط ينجوریمن هم"

!"اریکام

!گهید نیندار! ؟ من بلوند دوست دارم  اههیچرا موهاش س نیا _ اریکام

؟ یکن یم يدار کاریچ!  اریکام_

!کنم میگر خوامیم _ اریکام

!!!!!؟ یکن کاریچ_

!ما لیفام نیخوب بده دست ا زهین هیآقا قربونت ! توام بدو لباس بپوش !  میگر! بابا  میگر _ اریکام

"و گفت دیکش سیکاله گ يبه موها یدست هیو  نهیرو گذاشت رو سرش و رفت جلو آ سیبعد کاله گ"

چه کبره !  تهیال يخانوما همه ، ها يرنگ مو گهیقاجار ؟ االن د! ؟ هیتون مال چه دوره أ سیکاله گ نیرجب خان ، ا_
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!بو گند گرفته!  نیبهش بزن یچنگ هیو  سیکاله گ نیرو ا نیزیخرده شامپو بر هیبابا !! م بسته موها  يا

"بعد برگشت به نصرت گفت"

!؟ نیگل سر ندار_

!سرت میذاریتاج م مین هی _ نصرت

!برم رو صحنه دیه بود که بااصالً امروز انگار به دلم برات شد! کردم ا  غهیحاال خوبه صورتمو سه ت _ اریکام

"کنار رو به بهش گفتم دمشیکش"

!رو صحنه ؟ يبر يجد يجد يخوایم!!  وونهید_

!خب آره _ اریکام

!امیمن نم_

!شمیمشهور م ییخودم تنها! به درك  _ اریکام

!زنمیباهات حرف م يدارم جد_

؟ یستیمگه عاشق گندم ن _ اریکام

!ه ؟دار یچرا اما چه ربط_

رو  قتیاگه حق!  کنهی، اونم به وقتش بهمون کمک م مینصرت کمک کن نیکه اگه ما االن به ا نهیربطش ا _اریکام

! خونه  گردهیشده ، حتما بر م دایکه برادرش پ میبهمون بگه و معلوم بشه اون واقعا برادر گندمه و به گندم خبر بد

!؟ يدیحاال فهم

!"همه آدم نیسخت بود که برم جلو ا یلیاما برام خ گهیراست م دمید"

!رو صحنه ؟ میبر يآخه چه جور_

!میبکن يکه کار ستیقرار ن! نداره  يکار _اریکام
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!ترسم یآخه م_

!کنم یم گاهیکن ، منم تورو ن گاهیهمش منو ن! نکن  گایرو صحنه ، به مردم ن میرفت یاصالً وقت! ترس نداره  _اریکام

!آخه تونمیمن نم_

اگه !  نیدختر عمه س هم هیمن  يکنم وگرنه گندم برا یرو م نکارایمن فقط به خاطر رو دارم ا! سامان  نیبب _اریکام

!  یحرف گندم رو بزن دینبا گهید میرفت نجایاما اگه از ا میریم نجایاز ا گهیکنم و با همد یرو صحنه ، منم ول م ياین

!قبوله ؟

!؟ یما رو بشناسه چ یکیآخه اگه _

بچسبونن رو صورتت  يزیچ یشیر هی گمیبعدشم ، م!  میکن یم میدار يکار هنر هیو  میکن ینم ياوال که دزد _اریکام

!شاگر تاجر هیبه معشوقه  کننیم لمیبگم که دارن تبد ی، پس من چ یگیم نویتو ا یوقت! ت عوض بشه  افهیکه ق

!دشاهمن بشم دختر پا. بشو سرباز  ای، تو ب یخب اگه ناراحت_

!آرزو داشتم بابام سلطان باشه ینه ، من از بچگ _اریکام

!شد ریبابا د االهی _خان  رجب

!ما لیفام نیبچسبون به صورت ا شیر هیرجب خان قربون دستت ،  _اریکام

!بدو! زود  نجایا ایب _خان  رجب

لباسم داد بهم  هیت چسبوند به صورتم و کلف لیسب هیو  اهیبلند س شیر هیو اونم  نهیرجب خان ، جلو آ شیرفتم پ"

 دمیکه د کاریچ خوامیسپر م گهیبگم د اریتا برگشتم که به کام. سپر  هیم داد بهم با  زهین هیکه بپوشم و رو لباسم و 

!"رهیگیم رادیاش ا هکنه و هم یلباس زنونه تنش م هیداره با وسواس 

مثل گدا  نیدیدختر سلطان د!  ادینم میخواستگار يشاهزاده ا چیه هلباس ک نیبابا ا! آخه  هی یچه لباس نیا _ اریکام

!یکن دایپ گهید زیچ هی دیبگرد تو اون صندوق رو شا! گشنه ها لباس بپوشه ؟
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!باشه میکه مدل زمان قد میدار نویبابا فقط هم _ نصرت

شنل م کو ؟! تئاتر رونو ببرن  نیمرده شور ا _ اریکام

!ناهاشیا ایب _ نصرت

آنگوال که انقدر سر و وضع  ایس  مبابوهی؟ پادشاه ز!پادشاه کدوم مملکته  نیا! قلوه کنه  نشییپا نکهیا _ اریکام

!فالکت زده باشه ؟ دیدوخترش با

!تو همه ش پشتت به مردم!  شهیمعلوم نم نایبابا ا _ نصرت

 نییپا يصد رحمت به تئاترا. کنم به خودم وصل  نیبد يزیچ یی، النگو يزیر ٔنهی، س يگوشواره ا هیحداقل  _ اریکام

!شهر

!آخه یستیربع هم رو صحنه ن هیبابا تو  _خان  رجب

جفت کفش نداشت  هیدختر پادشاه  گنیمردم نم! مردونه برم رو صحنه ؟ يها یاورس نی؟ با هم یکفش چ _ اریکام

!بپوشه ؟

!اون کفش پاشنه بلندا کو ؟ مال اون دختره بود _خان  رجب

"اریجا آورد و داد به کام هیجفت کفش پاشنه بلند از  هیو  دینصرت دو"

!؟ نیدار لونیجوراب نا! ؟ یجوراب چ! خدا کنه اندازه پام بشه _ اریکام

!که خوادیجوراب نم _خان  رجب

!کنه ؟ یپاش م نیدامنش شلوار گابارد ریآخه دختر پادشاه ز! دامن شلوار بپوشم ؟ نیا ریپس ز _ اریکام

!آخه میجوراب ندار _ نصرت

کرده ؟ یپاش م یدختره چ نیپس قبال ا _ اریکام

!گهیخب شلوار د _ نصرت
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!شهیبه شلواره ، تموم جونم معلوم م چسبهیم یدامن ه! دامن شلوار پام کنم  نیا ریز تونمیمن نم _ اریکام

"دراوردن و گفت دامن ، شروع کرد شلوارش رو ریاز ز اریخنده که کام ریز میهمه زد"

!نمیاون ور بب نیرو تونو بکن_

!"مرده بود از خنده گهیرجب خان د نیا"

!اونم دفعه اول! برم رو صحنه  هیبا گر دیرو صحنه رفتن آسون بود حاال با یلیخ _ اریکام

"گوشه و گفت هیشلوارش رو در آورد و تا کرد و گذاشت "

!مردونه و دامن برم جلو مردم ؟ نرهیپ نیبا ا دی؟ حتما با یبلوز چ_

بهش کرد و گفت ینگاه هیگرفت و  اریبلوز زنونه داد بهش که کام هی اومدینصرت که از خنده اشک از چشماش م"

"

حداقل ! پارچه ش متقاله  نکهیا! آوردم  یاز دختر عمه هامو با خودم م یکیبلوز  نیفت گیبابا حداقل م! بپوشم ؟ نویا_

هاش کرپ و  چارهیب ری، فق ابونیتو خ گهیاالن د! نه ؟ ایتنش باشه  ریپارچه حر هی دیدختر پادشاه با کم کمش گهید

!افتادم يا چارهیبدبخت ب نسلطا يچه بابا ریگ ایخدا يوا! ژرژت تنشونه 

رو با  اریکام یقتو! اونجا چه خبره  نهیو صاحب تئاتر اومد بب رونیکه صدامون رفت ب میبود دهیماها اونجا خند نقدریا"

"، تعجب کرد و گفت دیلباس زنونه د

؟ ومدهیاون دختر خانم ن_

!و اومده میتا ما شروع کن!  رسهیاالن م _خان  رجب

"کرد و گفت ارینگاه به کام هیصاحب تئاتر "

!ادیمردم االن در م يصدا!  نیزود باش_

"گفت اریگفت و رفت که کام نویا"
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کجاس ؟کرم پودر تون _

"خورده پودر زد به صورتش هی یقوط هینصرت از تو "

؟ یروژ لب چ! روژ  _ اریکام

!رفت رو صحنه یم شیدختره م بدون آرا نیا! بابا ممنوعه  _ نصرت

!ادیدخترا بشم که گند کار در ن هیخرده شب هیحداقل بذار ! بابا اون دختر بوده منکه مردم  _ اریکام

"بلند شد اریکام يکه صدا دیخرده روژ لب رو لبش مال هیبا خنده  نصرت

!بده خودم بمالم!  کیمات نیتا تو دماغم رفت ا! ؟ خط لبم رو بپا  یکن یپنجره رو رنگ م يمگه دار_

 یتورم انداخت رو سرش و همگ هیتاج رو هم گذاشت سرش و  میو ن سیکاله گ اریکام یخالصه با خنده و شوخ"

"گفت اریکردم که کام یمن داشتم سر و وضع خودم رو نگاه م! رو صحنه  میرکه ب میآماده شد

!رجب خان_

؟ هیچ گهید _خان  رجب

!ترسم یمن م _ اریکام

!از مردم ؟ _خان  رجب

!؟ نیبه ا نیمنو بد یعربه نکنه راست راست نینه از ا _ اریکام

 میو راه افتاد میماهام ساکت شد! اتر اومد تو و دعوامون کرد تئ ریخنده ماها بلند شد که دوباره مد يمرتبه صدا هی"

.رو سنّ میطرف صحنه و رفت

"گرفت و گفت کردیم يدست رجب خان رو که نقش پادشاه رو باز اریبود که کام نییپا شیپرده نما هنوز

!خراب بشه ؟ یمرتبه همه چ هیرجب خان نکنه _

"رجب خان آروم بهش اشاره کرد و گفت"
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دختر  "اعالم شد که  یتو فعال اون پشت واستا ، وقت!  شهینم یچیراحت باشه ، ه التیتو خ!  شنونیمردم م!  سیه_

.ت نباشه يکار گهید. من  شیپ یرو صندل نیو بش ایتو آروم ب " شوندیسلطان وارد بارگاه م

!بگم ؟ یچ دیمن با _ اریکام

!یحرف بزن خوادیتو اصالً نم _خان  رجب

!بگم يجور هیبگم  دیبا یچ نیخب گ _ اریمکا

.میکن یما خودمون جورش م!  یو خراب کن یممکنه تپق بزن يو هول شد يدیتو االن ترس! نه  _خان  رجب

!پس من االن کجا برم ؟ _ اریکام

!؟ يهول شد نقدریچرا ا! بابا نترس  _خان  رجب

"بهش گفتم آروم! هول شده بود  یحساب ریکام!  گهیراست م دمید"

بکنن  دیبا کاریچ دوننیخودشون حتما م! کنن  یم کاریچ نایا يدار کاریچ!  نیگوشه بش هیجون تو فقط برو  اریکام_

!گهید

!هول شدم نقدریچرا ا دونمینم! هام خراب بشه  چارهیب نیترسم کار ا یآخه م _ اریکام

!باالها رهیبابا االن پرده م _ نصرت

!چه خبره آخه! بابا  نیصبر کن هقیدق هی _ اریکام

 ایرو آروم ب "شوند  یدختر سلطان وارد م "پشت در واستا ، تا بلند گفتن  ایتو ب! هول نشوو  زمیعز _خان  رجب

تا پرده اول  یکن ینم يکار چیتو اصالً ه گهید.  نیبغل خودم ، هم شونمیم رمیگ یمن خودم دستت رو م! طرف من 

؟ يدیفهم! تموم بشه 

"سرشو تکون داد اریکام"

.برو اون پشت در! آ  ینگ چیه _رجب خان _
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"رفت اون پشت و رجب خان منو برد پشت تخت خودش و گفت اریکام"

!نیهم!  شیو سپر رو نگار دار تا آخر نما زهین نیتوام ا_

 ختیر يباال رفت که دل من هرّتئاتر اشاره کرد و پرده  ریهمه سر جاشون واستادن ، رجب خان به مد یخالصه وقت"

 یم نیهمچ! به دستام  دیکم کم کرزش رس!  دنیزانوهام شروع کرد به لرز! چوب خشک  نیدهانم شد ع!  نییپا

اگه  دمیترس یم. و تو سالن رو نگاه کنم  برگردمجرأت نداشتم ! افتاد  یو سپر داشت از دستم م زهیکه ن دمیلرز

از اون  خوادیم يچطور دونستمینم! سوخت  یم اریکام يدلم برا! ونجا غش کنم از ترس هم فتهیچشمام به مردم ب

!م هیهم خنده م گرفته بود و هم گر! پاشنه بلند  ياونم با اون کفشا!  نجایتا ا ادیپشت ب

"و گفت یموقع مردم شروع کردن به کف زدن و رجب خان شروع کرد به بعض نیهم تو

؟ ندیدخترمان شاهدوخت کجا! امروز  ستیچه روز باشکوه_

"زبون دارن گفت کنتیزد که مثال ل یحرف م یینصرت که صداشو عوض کرده بود و مثل کسا"

!قربان راننیدخترتون ب_

کجاست ؟ رانیب _ پادشاه

!پشت در رانیب _ نصرت

!هستند ؟ رونیب ییبگو یخواهیم! آهان  _ پادشاه

.بعره قربان _ نصرت

!بگو داخل شوند! بله ! ه بعره ن _ پادشاه

"گفت ، نصرت بلند داد زد نویتا ا"

!شوند یشاهدوخت وارد م! تاج سر همه مملکت ! تخم چشم پادشاه ! بانوان  يبانو_

 یاما هر چ! رو صحنه  ادیم يبدبخت چه جور اریماها همه ش چشم مون به اونجا بود و دل تو دل مون نبود که کام"
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همونجا غش  ایفرار کرده  اریکام ایمن که گفتم !  دیرنگ نصرت و رجب خان پر! نبود  يخبر اریاز کام میصبر کرد

!کرده

حرف  لشیداره با موبا کهیدر حال ریبعد در واشد و کام قهیدق هی میدیبلند گفت که د ينصرت همونا رو با صدا دوباره

پاشنه بلند ، تلق تلق  يهم گوشه لبش ، با اون کفشاآدم  هیکه قرار بود رو سرش باشه ، تو دستشه و  يو تور زنهیم

با دست با  يبا يبا هیکه از همونجا  کردنیمات بهش نگاه م طفق گهید ينصرت و رجب خان و اونا! اومد رو صحنه 

"که مثال صدا نره تو تلفن و به پادشاه گفت لیپادشاه کرد و بعد دستش رو گرفت جلو موبا

!يدد يها_

زنها نازك کرده بود و  نیصداشو ع!  میکرد ینگاه م اریماها فقط به کام! خنده مردم بلند شد  يو صدا اگفت نویتو ا"

 یتو راه رفتن م يناز هیگشت اون ور و  یور و بر م نیرفت ا یم یپاشنه بلند ه يو با اون کفشا زدیبا عشوه حرف م

.کرد که مردم مرده بودن از خنده

"زبونش بند اومده بود گفت چارهیلفن و به پادشاه که همون رجب خان بود و بدستش رو گذاشت رو ت دوباره

!شهیاالن تموم م!  ياز خارج کشوره دد_

"بعد شروع کرد با تلفن حرف زدن"

!امیب تونمینم گمیم!  ادیجونت در ب گهیبگو د! الو _

!بهت رسوندمیم گرفتم و خودمو یم مایهواپ طیبل هیکه  تونستمیم!  ههای يعجب خر_

!بابام بار عام داره! ؟ هیچ یدونیبار عام م_

و دامنش رو زد باال و  یمرتبه پاش رو گذاشت رو دسته صندل هیآروم اومد جلو صحنه و ! خنده  ریمردم زدن ز"

 یه مزن و مرد و بچه داشتن از خند!  دیکیسالن مثل توپ تر گهیلخت و پشمالوش رو خاروندن که د يشروع کرد پا

"نگاه بهشون کرد و گفت هی اریکام! مردن 



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦٧

!چسونه ها ؟ خوبه حاال وقت نکردم مومک بندازم نیدیساق پا ند_

"طرف و تو تلفن گفت نیاومد ا دیچرخ! خنده رفت هوا  يدوباره صدا"

!يبا ياحافظ ، باخد!  يخسته م کرد گهیبرو د! بابام سر از تنت جدا کنه ها  گمیم!  هی یچه سمج! گم شو کنه _

"پادشاه و گفت يتلفن رو قطع کرد و تلق تلق اومد جلو"

؟ يامروز چه خبر دد_

"جلو و گفت دینصرت دو"

!تور از سر مبارك تان فرود آمده است!بزرگ  يبانو_

"زنونه و با عشوه گفت يبهش کرد و با صدا گهین هی اریکام"

!رمیگ یبه من نمال رنگ م نقدریخودتم ا!  یه فرنگ که حجاب نداره داهاتدختر پادشا!  میخودمان فرودش آورد_

"خنده که به پادشاه گفت ریمردم زدن ز"

!امروز چه خبره ؟ گمیم! داد حواست کجاس ؟_

"تازه رجب خان متوجه شد و گفت"

!يدخترم امروز چقدر شاد_

"اومد و گفت گهیعشوه د هی اریکام"

!رنگ موهامو عوض کردم پدر جون یعنی! وض کردم دوست پسرمو ع_

"خنده که برگشت طرف شونو گفت ریدوباره مردم زدن ز"

!کارمو بکنم نیبذار رونیب نیبر نیبلند ش! رفت  ادمیچه خبره تونه نقشم ! زهرمار و هر هر هر هر  يا_

رجب خان و نصرت بدبخت هول شده ! دن ها که از خنده دل شونو گرفته بو یبعض! خنده  ریدوباره مردم زدن ز"

.بگن دیبا یچ دونستنیبودن و نم
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"خان آب دهنش رو قورت داد و گفت رجب

!خواهد آمد نجایتو بد يواال ، به قصد خواستگار ي، شاهزاده ا گانهیب نیدخترم امروز از سرزم_

من که پشت  يو آروم اومد جلو دیشخرده خودشو لوس کرد و مثال خجالت ک هیرجب خان گفت  نویتا ا اریکام"

"پادشاه واستاده بودم و گفت

!پاپا ؟ یگیراست م_

.يآر_ پادشاه

گاردت هس ؟ يباد نیا یخواستگارم به خوشگل _ اریکام

"و گفت دیمن کش شیبه ر یدست هی اریبگه و فقط نگاهش کرد که کام دیبا یچ دینفهم گهیرجب خان د"

!براقه ؟ نقدریکه ا زمیعز شیشور یم يبا چه شامپو ا!  یپر پشت شی، چه ر يوا_

"گفت اریخنده که نصرت آروم به کام ریدوباره مردم زدن ز"

!يدیتو که ا مون به من نم! رو اجرا کنم  شیو من نما یبابا قرار بود تو ساکت باش_

"بلند گفت اریکام"

!اهیدر گوش دختر پادشاه وزوز نکن س نقدریا! ساکت شو _

"بعد به پادشاه گفت"

!که دوستش دارم بکنم یبا اون کس دیاگرم بخوام ازدواج کنم با! پاپا جون من فعال قصد ازدواج ندارم _

"مرتبه با تحکم گفت هیپادشاه "

!؟ یچه بکن_

!کنن یکه همه م يهمون کار _ اریکام

 شینما نکهیا يکه زود نصرت برا دنیع کرد به خنددفعه رجب خان هم شرو نیا! خنده  ریدوباره مردم زدن ز"
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"خراب نشه گفت

!یاز خاندان سلطنت ستیمن خواستگار شما فرد يبانو_

"کرد و گفت گهیناز د هی اریکام"

!؟ يریکبیا نیسلطان کجا هس حاال ا_

"طرف رو نشون داد و محکم گفت هینصرت دستش رو بلند کرد و "

!من يبانو هیساسلطان عرب از کشور هم_

"نگاه به دستش کرد و گفت هی اریکام"

!؟ يا لهی؟ا مال کدوم قب يدو رگه ا! ؟ اهیو صورتت س دهیتو چرا دستات سف_

!"نکرده اهیافتاد که دستاشو س ادشینصرت بدبخت تازه ! رفتن  سهیمردم غش و ر گهید"

!؟ هی ییخواستگاره کجا یتگف!  ادیمن از نژاد ابلق خوشم م! نداره  یبیع _ اریکام

"طرف رو نشون داد و گفت هینصرت دوباره دستش رو بلند کرد و "

!هیسلطان عرب از کشور همسا_

!؟ يخواستگار ادیخواد ب یم نیپوت ریمیوالد! س  هیکه روس يدیرو که نشون م یطرف نیپدر سوخته ا _ اریکام

نصرت بدبخت زود جهت دستش رو !  دنیخند یو م شستنیم یشدن و ه یبلند م یمردم سرجاشون ه نیا گهید"

"عوض کرد و گفت

!هیاز کشور همسا! سلطان عرب _

اسلحه رو !  یاله رهینم! ؟ ختیر یکشت و رو سر مردم بمب م یجوونا مونو م شیهمونکه تا چند وقت پ _ اریکام

؟ يخواستگار ادینذاشته ، داره م نیزم

با همون  اریشروع کردن به کف زدن که کام دنیخند یکه م يلند شدن و همونجورمرتبه مردم از جاشون ب هی"
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"زنونه و عشوه گفت يصدا

!نیدار یبراتون که چه دل خون رمیبم یاله_

"جلو شون کرد و گفت میتعظ هیمردم محکمتر براش کف زدن که "

!شو براتون بگم هیبق نینیبش!  ی، لوسم نکن گهیخب باشه د_

"گفت اریبود ، آروم به کام دهیترس اریکام يموقع رجب خان که از حرف ها نیهمتو "

!!مونا رنیگیم آنیم! ؟ یگیم هیچ نایا_

"زنونه بلند گفت يبا همون صدا اریکام"

 یتازه کل! مکالمات روزمره مردم  نایا! سلطان بزرگ  نیرجب خان ، ببخش نیکنینم یمملکت زندگ نیشما مگه تو ا_

!بگم نجایا ستیش داره که خوب ن یهم قاط گهید يزایچ

 ادیداره گند کار در م دینصرت که د! براش کف زدن  دنیخند یدوباره مردم از جاشون بلند شدن و همونجور که م"

"بلند گفت

!فرما شوند فیاعظم تشر ریوز_

به پادشاه و دخترش که  میو چند تا عظکرد اومد رو صحنه  یم يرو باز ریکه نقش وز شهیهنرپ هیکه گفت  نویا"

"باشه کرد و اومد جلو و گفت اریکام

!قبله عالم به سالمت_

اعظم از کشور چه خبر ؟ ریهان وز _ پادشاه

"بهش گفت اریحرف بزنه که کام ریتا اومد وز"

؟ يریتو وز_

!من يبانو يآر _ ریوز
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!یلمگو یگوگول میندار ریوز گهیاالن که د _ اریکام

"، گفت دیرو گرفت و کش ریکه گفت و لوپ وز نویا"

!یتو حتما معاون اول بابام_

"خودشو جمع و جور کرد که پادشاه دوباره گفت چارهیب ریوز"

از اوضاع مملکت چه خبر ؟_

!و برزن مجلس کرده اند و شعار سر داده اند يقربانت گردم ، مردم در کو _ ریوز

"زنونه زود گفت يصدا با همون اریکام"

!؟ يچکاره ا نجایپس تو ا! غلط کردن  یلیخ_

"هول شد و گفت چارهیتو نقشش نبود ب گهید زایچ نیکه ا ریوز"

!من ؟ يکرد بانو دیچه با_

!گهیبذار سرشون گرم شه د شگاهیفعال برو دو تا جا رو افتتاح کن و سه تا نما!  یچیه _ اریکام

"تند تند گفت ریه که وزخند ریمردم زدن ز"

!برپا شود ییبلوا ترسمیقربان م_

!شنیزندون ،آدم م يو بنداز يریدو تا شونو که بگ! نترس  _ اریکام

مجلسشان را چه کنم ؟ _ ریوز

!غصه اونو نخور! خطره  یمجلس ب _ اریکام

"گفت اریخنده تو سالن بلند شد که کام يگفت و صدا نویتا ا"

!تا اسم مجلس اومد مردم به خنده افتادن!  ریوز نیبب_

و آروم بهش  اریرجب خان تند اومد بغل کام!  دنیدفعه مردم بلند شدن و شروع کردن به کف زدن و سوت کش نیا"
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"گفت

!آاآ ياریپدرمونو در م!  گهیموضوع د هیتورو خدا برو سر _

"من و گفت يتلق تلق اومد جلو اریمردم که کام یم و سپر دستم بود ، داشتم از خنده زهیمن همونجور که ن"

!؟ يدار.KPآدامس! سرباز _

!"ننیکه مردم خنده ام رو نب نییسرمو انداختم پا"

؟ يآدامس دار گمیم! سرباز با توأم  _ اریکام

"جلو خودمو به زور گرفتم وگفتم"

!بزرگ يبانو ریخ_

"زنونه گفت يبا همون صدا اریکام"

 هیبده به من ! ؟ يهمه شونو لمبوند!  میدی،دم در دو تا بسته خر شیساعت پ هی نیهم!  یاگه دروغ بگ ینینب ریخ_

!دونه شو

شلوارم دو تا بسته آدامس رو  بیرو دادم اون دستم و از تو ج زهیمنم با خجالت ن! خنده  ریدوباره مردم زدن ز"

رجب خان و نصرت و اون  گهیشده بود که د يطور انیجر!  خندنیقط محاال مردم دارن ف!  اریدراوردم دادم به کام

دونه آورد جلو و  هیدونه گذاشت دهن خودشو  هیبسته رو واکرد و  هی اریکام!  دنیخند یاعظم هم فقط م رهیوز اروی

"گذاشت دهن من و گفت

و بعد برگشت طرف رجب !  چرخهیمرو تو  شیکه داره نما ریرو محکم تر بگ زهین نیفقط ا! به تو سرباز  نیآفر_

"خان و گفت

؟ يخوریم.KPپاپا_

"رفته بود که نصرت اومد جلو و گفت ادشیتموم نقشش ! بگه  دیبا یچ دونستیرجب خان اصالً نم"
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!؟ ندیفرما یبه سلطان عرب را صادر م یابیبزرگ اجازه شرف يبانو_

"تکون داد و گفت یدست هی اریکام"

!سر وارد شود بگو خاك بر_

 گهید میتعظ هیو  اریکرد و اومد جلو کام میها از در ، وارد صحنه شد و دو تا تعظ شهیاز هنرپ یکیگفت و  نویتا ا"

"کرد و گفت

!ارتکیانا مشتاق الز! العرب  ریانا ام_

"دستش رو گرفت جلو دماغش و گفت اریگفت کام نویتا ا"

!ي؟ برو اون ور خفه م کرد خورهیم ریس يبره خواستگار خوادیآخه آدم م! ببرن مرده شور اون بوگند دهنتو رو _

هولش داد عقب و  اریبکنه که کام دیبا کاریچ دونستیبدبخت نم اروی! مردن  یمردم داشتن از خنده م نیا گهید"

"زنونه و عشوه گفت يهمونجور با صدا

!از همون عقب تکلّم کن خر چسونه_

"دو قدم رفت عقب و دوباره شروع کرد مثال نقشش رو گفتنبدبخت  اروی"

....العرب ریانا ام_

؟ یحاال مال کدوم کشور هست!  یعرب دمیخب فهم _اریکام

!عرب هستم نیمن سلطان سالط_

؟ یم هست یپادشاه دوب یعنی _اریکام

"نگاه به رجب خان کرد و بعد بلند و محکم گفت هی اروی"

!نعم_

!مثل آدم بگو نعم! بند دلم پاره شد  یزنیچرا داد م! زهرمار ! اوا  _اریکام
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"آرم گفت ارویکه  دنیدوباره مردم خند"

!نعم_

من ؟ يخواستگار ياومد نمیبب اریکام

!خواننده ها ؟ نیکنسرت ا یدوب يبر یآقاه من زنت بشم ، منو م _اریکام

"بگه ، گفت ایبا یچ دونستیکه نم چارهیب اروی! زدن  مرتبه مردم بلند شدن و شروع کردن به کف هی"

.نعم_

"اومد و گفت گهیعشوه د هی اریکام"

؟ يندار يدخترا سر و سر نی، تو که با ا نمیبب_

کرد و  ینگاه به رجب خان م هی! گفت  یم گهیداشت بدبخت از خودش د! تو نقشش نبود  زایچ نیاصالً ا چارهیب اروی"

"گفتیم اریکامبه  يزیچ هی

؟! بایز يکدام دختران بانو_

!گهید یبه دب فرشنیم نجایهمونا که از ا _اریکام

!من يبانو ستین يزیچ نیچن_

!گندش در اومد شیچند وقت پ نیهم!  يغلط کرد _اریکام

"، اومد جلو و گفت شهیاوضاع داره ناجور م دینصرت که د! خنده  ریمردم زدن ز"

؟ دیدار وریزر و ز اعیاراده بازار و ابت ایآ من ، يبانو_

کدوم بازار ؟ _اریکام

!بازار مکاره شهر _ نصرت

،  یحاال اگه پاساژ گلستان رو بگ!  گهید یهست يتو چه خر!! ؟ دونیبرم سبزه م کیتراف نیبکوبم تو ا نجایاز ا _اریکام
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!يزیچ هی

!دکجاوهها را حاضر کنن دهمیهم اکنون دستور م _ نصرت

!پاساژ گلستان ؟ يمنو با شتر و کجاوه ببر يخوا یم _اریکام

!رفت توانیم زیبا اسب ن _ نصرت

!با االغ چطور ؟ _اریکام

!"خنده ریمردم زدن ز"

!حتما شتراشونم همه هاچ بک و کولر داره ؟ _اریکام

!"بگن دیبا یچ دونستنینم چارهیب يها شهیهنرپ نیو ا دنیخند یمردم م"

 چارهیب نیسلطان به ا! آژانس بفرستن  هی، زنگ بزن  شهینم دایپ نیماش هیحداقل بدبخت حاال که تو دربار  _اریکام

!نوبره واال ییو گدا ریگ

"نگاه به دور و برش کرد و گفت هیگفت و  نویا"

!سوخته اهیهالك شدم س!  نیکولر تو بارگاه ندار!  نجایچقدر گرمه ا_

!نییکه رجب خان اشاره کرد و پرده تئاتر افتاد پا ارهیروع کرد شنلش رو در بکه گفت و ش نویا"

"پرده اول انیپا "نفر تو بلند وگو اعالم کرد که  هیمردم بلند شدن و شروع کردن به کف زدن و "

ور داشت  زیرو م بادبزن از هیو  یصندل هیخودشو انداخت رو  اری، کام میدیپشت صحنه و تا رس میبر میراه افتاد ماهام

"گفت زدیو همونجور که خودشو باد م

!ومدیاصالً خوشم ن! ها  نیکنینم ينقش هاتونو باز چیه_

کردن که  یرو نگاه م اریبود، مات واستاده بودن و کام یاسمش چ دونمیاعظم که نم ریرجب خان و نصرت و وز"

"گفت
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بجانم و  تیبال! گفتم ؟ یم دیبا یچ! فتم بگم  گیم دیرو که با ییزایباالخره نتونستم اون چ يدید! خدا مرگم بده _

!!؟ یچ یچ

"نگاه بهش کرد و گفت هیرجب خان "

!آ يا شهیاما تو مادرزاد هنرپ_

پسر اومدن تو که رجب خان شروع کرد باهاشون دعوا  هیدختر و  هیبگه که در وا شد و  يزیچ هیاومد  اریتا کام"

 اریتا کام.  میکن یم يجاشون باز میهستن که ماها دار ییهمونا نایکه ا میدیفهم. حرفا  نیدن و ااوم ریکردن که چرا د

"رو از سرش ورداشت و داد به دختره و گفت سیبلند شد کاله گ دیفهم

شما  ينصف گوشت تن مون آب شد جلو مردم تا آبرو!  ياومدنت پدر ما رو در آورد رید نیبا ا! خانم جون  ریبگ_

!میبخر رو

"و گفت دیکرد و خند ارینگاه به کام هیدختره "

!!شما؟ نیگفت یرو از کجا م زایچ نیا!  نیواقعا آفر_

.يخانم جون آماده شو واسه پرده بعد ریبگ!  گهیگفتم د يجور هی _ اریکام

!!؟ شهیمگه م _خان  رجب

؟ شهیمگه م یچ _ اریکام

!ادیمردم صداشون در م!  نیکنجاتونو عوض  شهیاالن که نم _خان  رجب

!اومدن گهیحاال که د! برسن  نایرو صحنه تا ا میایب قهیچند دق هیما قرار بود ! به من چه مربوطه ؟ _ اریکام

!کنهیافت م!  شهیخراب م شیبابا نما _خان  رجب

!رو ٔوامونده نیبابا ا ریبگ! اتلو رو برده رو صحنه  شنامهینما کنهیحاال فکر م! به درك  _ اریکام

"رو از دست من گرفت و گفت زهیبعد اومد جلو و ن"
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!!؟ نیبه ا يدیتموم شده ، تو هنوز چسب شینما! بده به من سامان جون _

"رو از دستم گرفت و به رجب خان گفت زهین"

!رو محکم فشار داد زهین نیبست از بس ا نهیبچه پ نیدست ا! بابا  ریبگ_

"به نصرت گفت رجب خان برگشت"

!زایهمه چ شهینکنه خراب م يرو باز شینما هیاگه بق قتیرف نینصرت ا_

"گفت اریبه رجب خان کرد و اومد طرف ما و آروم به کام ینگاه هینصرت "

به خدا تا آبد !  نیکمکم بهم بکن نیا.  نیامشب چند بار به من کمک کرد!  نیهست یشماها ک دونمی، من نم نیبب_

!شمیتون م ممنون

 شینما هیبق نکهیمن نتونستم همون چند تا جمله رو بگم چه برسه به ا!  هیداستان چ هیبق دونمیآخه بابا من نم _ اریکام

!ها شهیخراب م یبرم رو صحنه همه چ! کنم  يرو باز

!از خنده دیترک یسالن داشت م. نباشه  تیبگو ، کار یرو که گفت یینایتو هم _خان  رجب

"تئاتر اومد تو و به رجب خان گفت ریموقع دوباره در واشد و مد نیهمتو "

؟ هیک نیا_

.دوست آقا نصرته _خان  رجب

!سیباهاش قرارداد بنو _تئاتر  ریمد

!؟ يقرار داد باهامون ببند يخوای، تو م میلرز یاز ترس م میدار نجایما ا! برو بابا دلت خوش  _ اریکام

.تا بعد میکن یپرده رو بعض نیاحاال بذار  _خان  رجب

"تئاتر رفت و رجب خان گفت ریمد"

!رو صحنه میبر دیاالن با! که دکور رو عوض کردن  نیبچه ها ، لباس عوض کن االهی_
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!؟ میعوض کن یلباس چ _ اریکام

.یبپوش دیبا گهیشنل د هی _خان رجب

!نیبهم بد گهیدامن د هیشنلم خوبه ،  _ اریکام

!؟ یچ يبرا گهیدامن د _ن خا رجب

!تره يهنر! زانو باشه  يتا باال نیبد يزیچ هیحداقل ! بلنده  یلیخ نیبابا ا _ اریکام

"بود اومد جلو و گفت ترایدختره که اسمش م. خنده  ریهمه زدن ز"

.بهتون بدم گهیشنل د هیمن  نیایب_

شما خانما ! بخوره  چیبود پام پ کیدو سه بار نزد! بلنده  یلیپاشنه هاش خ نیا! بده  گهیکفش د هیشنل  يجا _ اریکام

!؟ نیکن یحفظ م نایچطور تعادل تونو رو ا

!شد آ رید _خان  رجب

 هیرول مقابلمو خانم هد دیبا ای يبعد شیتو نما! گلومون تازه بشه  میبخور يآب نداد کهیچ هی! برو بابا  _ اریکام

!کنم ینم ياصالً باز ایکنه  يباز یتهران

 میراه افتاد یشنلش رو عوض کرد و همگ اریکم. تئاتر اومد و صدا مون کرد  ریخنده که مد ریدوباره همه زدن ز"

"طرف صحنه که من صداش کردم و گفتم

!پسره که خودش اومده نیا! ؟ امیچرا ب گهی، من د اریکام_

!چرخهیت م زهین نیداره رو تو و ا شینما! به  _ اریکام

!گمیم ينشو ، جدلوس _

!رو سنّ رمیمنم نم یاگه تو نباش!  يکه توام رو صحنه ا نهیمن به ا یتموم دلگرم _ اریکام

ماشااهللا دوستت داره ! نداره که  يکار!  یرو نگه داشت زهین نیو ا يگوشه واستاد هی!  گهید ایبابا شمام ب _خان  رجب
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!کنهیم يتموم ماها نقش باز يجا

!نیکرد يکار نیهمچ هیخودمم جالب بود که  يراستش برا. فتم نگ يزیچ گهید"

صدا کرد و  کرد،یرو اجرا م شینما یقیو موس زدیپسره رو که ارگ م هی اریطرف صحنه که کام میکه بر میافتاد راه

"گفت

؟ یزنیشما ارگ م_

"پسره با خنده گفت"

؟ زنمیآره ، بد م_

بود ؟ یچ يزدیمکه  ینیاما ا! نه، اصالً  _ اریکام

!کشبیهزار و ! شهرزاده  یسمفون _ پسره

!خاله تون ؟ ایعمه تون اسمش شهرزاده  _ اریکام

"بهش گفت اریخنده که کام ریپسر زد ز"

داره ؟ یپسر جون شهرزاد به من و تو چه ربط_

.شبه کیهزار و  يداستان ها پیت شیآخه نما! بزنم ؟ یپس چ _ پسره

 یو هشت بزن شیآهنگ ش هی خوادیدلم م! شب رو بچسب  هی نیا. شب رو ول کن  کی اون هزار و تو فعال _ اریکام

!افتنیبه قر و اطوار ب واراید نیکه ا

!آخه ممنوعه _ پسره

!ممنوعه ؟ واریقر دادن د! ممنوعه ؟ یچ _ اریکام

"خنده و گفت ریپسره دوباره زد ز"

!ممنوعه ينه بابا ، آهنگ قر_
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 يزیچ یبابا کرم هیبچه ها برن سر کالس ، ثابت شده  نکهیاالن تو مدارس م ، قبل از ا! بود  میاون مال قد _ رایکام

!رهیبزنن سطح آموزش باالتر م

!بزنم ؟ یآخه چ_

!ابزن نویا_

!"بعد شروع کرد به آهنگ شعر خوندن و بشکن زدن"

.الیبا الیو دنس با کیموز!  االی االی - شب شب رقصه _

!رنایگیرو م شینما يجلو انیم!  گهید هیچ نایا _خان  رجب

!يباز یب يباز ایبزنه  نیآهنگا ا نیاز ا دیبا ای _ اریکام

!بگو بزنم گهید زیچ هیخب حاال  _ پسره

؟ يامشب رو بلد يچه خوشگل شد _ اریکام

!آره بابا بلدم _ پسره

!بزن خب _ اریکام

!اشماه يشد پا يزیچ _ پسره

!آ رونیگردم ب یبرم یمرتبه نزن هیاما اگه برم رو سنّ و ! من  يشد پا يزیتو بزن ، چ _ اریکام

بود و ماها هر کدوم سرجامون  نییپرده هنوز پا.  میگفت و راه افتاد طرف صحنه و ماهام با خنده دنبالش رفت نویا"

اشاره  هیکرد  یده بود و داشت ارگ ش رو آماده متور واستا هیشب يزیچ هیبه پسره که پشت  اریکه کام میواستاد

! کردن  یرو همراه کیمردم شروع کردن با کف زدن ، موز رتبهم هیپرده رفت باال و ! کرد و اونم شروع کرد به زدن 

مرتبه  هیتئاتر بود که  ریمن حواسم به مد! زد تو سر خودش  یتئاترم پشت صحنه م ریزدن و مد یمردم دست م

 هیتند تند دنبال  نیبا اون دامن و شنل و کفش پاشنه بلند ، وسط صحنه واستاده و مثال داره رو زم اریکاممتوجه شدم 
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سر جدا شون  گهیمردم د! رقصه  یبود که داره با آهنگ م نیبود که درست مثل ا ياما حرکاتش طور گردهیم يزیچ

!دنیشروع کردن به رقص نجایها که هم یبعض! بند نبودن 

"و با التماس بهش گفت اریکام يجلو دیپر چارهیب خان رجب

!کنن آ یم رونیب نجایاالن همه مونو از ا! جون مادرت بگو قطع کنه _

 يمردم شروع کردن به دست زدن برا! اشاره کرد که اونم آهنگ رو قطع کرد  هیزد  یبه پسره که ارگ م اریکام"

"نگاه بهشون کرد و گفت هیکه  اریکام

!نیزنیگردم شما برام کف م یم دمیدنبال کل نیمن دارم رو زم! شما  نیهست يایسواستفاده چ يدماعجب آ_

"ها با خنده گفت یاز تماشاچ یکی"

!بود ؟ یآهنگ چ نیپس ا_

 رینه د! اون وقتا  میو ن ازدهیحدود ساعت !  گهیشب بتهوون بود د کیهزار و  یشب از سنفون نیآخر نیا _ اریکام

!د ، تا حاال اجراش نکرده بودنوقت بو

برده  اریکه من و کام کهیموقع اون پسر کوچ نیتو هم!  دنیخند یمردم دل شونو گرفته بودن و م نیا گهید"

"نگاه به مادرش کرد و گفت هی اریکردن که کام هیشروع کرد به گر ییدستشو مشیبود

حداقل غذاش ! سربازه برد و سرپاشم من گرفتم  نیکه اش رو  ییدستشو! بچه ها  نیخرده برس به ا هیخواهر من _

!کمکت میایمون تموم شه و ب يرو شما خودت بهش بده تا ما باز

"خانمه که غش کرده بود از خنده گفت"

!؟ نیدیپس شما زحمتش رو کش! اوا _

!تون راحت ، قشنگ طهارتش گرفتم الیخ. م بود  فهیوظ!  نیدار اریاخت _ اریکام

نصرت زود اومد جلو !  دنیمنم نتونستم خودمو نگاه دارم و شروع کردم به خند گهید! خنده  ریم دوباره زدن زمرد"
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"و گفت

!بزرگ ، بازار در قرق شماست يبانو_

با مقوا و تخته سه ال ، چند تا حجره درست کرده بودن و . رو قبال به صورت بازار درست کرده بودند  شیصحنه نما"

و هفت هشت  یمرد که حدود س هیاعظم که لباساشونو عوض کرده بودن ، مثال مغازه دار بودن و  ریوز رجب خان و

.کردیم يباز روپسر جوون  هیسالش بود ، شده بود شاعر مغازه دار و نقش 

"کرد و گفت میو پسره زود اومد جلو و تعظ یرو گرفت و بردش جلو حجره طال فروش اریاومد و دست کام نصرت

.تا جان ناقابل نثار قدوم تان کنم دیامر بفرمائ! در خدمتم  بایز يبانو يا_

"گفت يزنونه و عشوه گر ينگاه بهش کرد و با همون صدا هی اریکام"

امروز مضنه سکه چنده ؟_

"گفت اریجواب بده که نصرت آروم به کام یچ دونستینم چارهیپسره ب! خنده  ریمردم زدن ز"

!یپسره اظهار عشق کن نیا قراره تو به_

!هیبازار طال امروز چه جور نمیبذار بب _ اریکام

"بعد به پسره گفت"

؟ يداریچند ورم یطال رو گرم_

!شما باد يدارد ؟ جان من فدا یطال چه ارزش _ پسره

!؟ يداریطال رو چند ور م! که تعارفه  نایا _ اریکام

"تو گف اریکام ينصرت آروم زد تو پهلو"

!یپسره بش نیبابا قراره مثال تو عاشق دلخسته ا_

!نه شاگردش شمیمن اگرم قراره عاشق بشم عاشق صاحاب مغازه م! پسره که اه نداره با ناله سودا کنه  نیا _ اریکام
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!هی ينطوریا ویسنار! بابا لج نکن  _ نصرت

من تو ! اب مغازه رو ول کنم ، بچسبم به شاگردش خرم که صاح نقدریگفته من ا یک! دارم بکنم ؟ یچه لج _ اریکام

!ا نکردم تیخر نیتا حاال از ا میزندگ

!میکن یاز خنده غش م میدار میو ما و مرد گنیم گهیرو به همد نایدو تا دارن ا نیحاال ا"

"، مثال اومد کار رو درست کنه و گفت گهیرو م زایچ نیداره ا اریکام دیکه د پسره

!؟ میاندك بفرش ییکه عشق و مهر و محبت را به بها ستین فیح!  نیباتریز يا! بایز يبانو يا_

، بدبخت برو فکر  ایثان! اربابت بندازه پشت قبالم  دیمغازه رو با نیدنگ ا شیو کلّ ش ستیاندك ن ییاوال بها _ اریکام

فروخت که  ییبه چه بها دیعشق رو با میفهمیتازه م ياجاره خونه موند نیپس فردا که تو اول! نون باش که خربزه آبه 

!جلو ادیرو که صاحاب مغازه س صدا کن ب رمردهینزن و بپر اون پ يخودیحرف ب! ضرر توش نباشه 

گفت ، زود اومد جلو و  نویا اریتا کام!  دیخند یو م نییرجب خان بود که ته مغازه سرشو انداخته بود پا رمردهیپ"

"آروم بهش گفت

!آبرومون رفت جلو مردم! بشو  نیق اتورو خدا عاش_

 رهیفط يمایعشق ب! پسره بشم  نی، من عاشق ا يدیاگه پول شو تو م! بشم  ینداره عاشق ک یواسه من فرق _ اریکام

!روزا نیا

"مردم شروع کردن براش کف زدن که برگشت طرف مردم و گفت"

!؟ نیدیکدوم تون دختر به آدم آس و پاس م!  نیشما بگ_

"دست نصرت رو گرفت و افت اریکام! زدن براش که نگو  یم یمردم صوت"

!شهیمعامله مون نم نجایا!  گهیمغازه د هی میبر ایب_

!کارش یبشو بره پ نیعاشق هم! جون مادرت آبرو مونو نبر  _ نصرت
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"خرده مکث کرد و بعد برگشت طرف پسره و گفت هی اریکام"

!حاال تو چند سال ت هس ؟_

!بهار از عمر را پشت سر گذاشته ام جدهیه _ پسره

"بهش کرد و گفت ینگاه هی اریکام"

حاال !  يدینه ، ده سال از من بزرگتر نشون م یچیه یچیتو ه یمرد حساب! ؟ یکن یرو حساب نم زشییتابستون و پا_

!؟ يهجده بهار را پشت سر گذاشته ا

!خنده ریدوباره مردم زدن ز"

"گفت اریدشم خنده ش گرفته بود ، آروم به کامکه خو مرد

!میفتیو از نون خوردن ن میجون من سر به سرم نذار بذار کارمونو بکن_

؟ يدار یحاال نشت مشت چ _ اریکام

مرد جهان  نی، ثروتمند تر دیریاگر شما عشق مرا بپذ! اما دلم پر از عشق است  یدستم خال! من  يبانو چیه _ پسره

!خواهم شد

!بفرما! پس چشمت دنبال پول منه ؟ _ اریکام

ماها ! کردن  یمردم داشتن از خنده خودشون رو خراب م نیا گهید! گفت و شصت ش رو به پسره نشون داد  نویا"

!میدیخند یو قاه قاه م میکه رو صحنه جلو خودمونو ول داده بود

"شد و گفت دیبدبخت سرخ و سف پسره

!میهستم و فقط خواهان عشق شما زیاز هر چ ازین یب، من  بایز يبانو یول_

!امیبا تو کنار م يجور هیبعدأ . پس خره بذار من زن اربابت بشم  _ اریکام

"گفت ارینصرت آروم به کام"
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!ها شهیاالن پرده دوم تموم م! کارش  یبشو بره پ نیبابا جون مادرت عاشق ا_

ما رو ببره  یکنسرت دوب هیآدم پولدار بشم که  هیبذار حداقل زن ! شوهر کنم  ونمتینم شتریبار ب هیبابا منکه  _ اریکام

!بره تونهیتو الله زار نم نمایس هیسر و وضعش  نیپسره که با ا نیا! 

پسره بشه نیبهش نگم امکان نداره عاشق ا يزیاگه چ!  ستیول کن ن نیا رینخ دمید! خنده  ریدوباره مردم زدن ز"

!

"خرده رفتم جلو تر و آروم درگوشش گفتم هیگارد دختر پادشاه بودم ،  يدمثال با من

!نه ای یکن یول م اریکام_

"به من کرد و بلند گفت ینگاه هی اریکام"

Daytاز دیخر هی يآرزو! ا  شمیم چارهیبشم ب نیبه جون تو اگه زن ا_ oDayها مونهیبه دلم م!

"چپ چپ بهش نگاه کردم که گفت هی! خنده  ریمردم دوباره زدن ز"

!بخت بشم اهیبذار منم س! جهنم ! باش _

"بعد به پسره گفت"

!زنگ بهت بزنم هت رو بده ، شب از تو قصر ی ٔوامونده لیشماره اون موبا_

؟ ستیچ لیموبا _ پسره

!بدبخت ؟ ياونم ندار! دونه دست شه  هی ییهمونکه االن هر عمله بنا _ اریکام

اونم چه خنده ! اومد  یخنده م يفقط از تو سالن صدا. کردن از خنده  یداشتن م کاریبگم مردم چ تونمینم گهید"

!"ییها

!شهر جهان نیو آبادتر نیبزرگتر! قندهار است  نجایسرور من ا _ نصرت

!است یها خال یتمام طال فروش نیتریو! آره ، قندهار است اما در زمان موال محمد عمر  _ اریکام
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!بزرگ يبانو دیینفرما نیچن _ نصرت

شود گفت  یدر واقع م! شهر خودمونه که  يجوونا نیپسره ع نیا!  میآوریپدرت را هم در م مییفرمایم نیچن _ اریکام

!که عالف است

"آروم بهش گفتم! خنده  ریدوباره مردم زدن ز"

!رونیب رمیو از رو صحنه م نیزم ندازمیرو م و سپرم زهین نی، ا یرو تمومش نکن ياگه لوس باز اریکام_

!دمیپسره جواب مثبت م نیباشه اما فقط بخاطر تو به ا _ اریکام

"بعد برگشت طرف پسره و گفت"

 ایعلم بهتر است  نمیکه بب میازمایترا ب خواستمیتو گشته بودم اما م فتهیجوان رعنا و برازنده ، من از نخست ش ياها_

!ثروت

!"ثروت! ثروت ! ثروت  "ها با هم داد زدن  یه همه تماشاچدفع هی"

"برگشت طرف شونو گفت اریکام"

 يو فقط به درد کتابها مییگو یهمه شر و ور است که ما م نهایا! علم در خدمت ثروت است ! است  نیآره چن_

!خورد یمدرسه و زنگ انشاُ م

"گفت اریبه کام دیعربه اومد رو صحنه و تا رس ارویوقع م نیتو هم! مردم شروع کردن بارم براش کف زدن "

دستور ! ؟ دیزر و گوهر و جواهر بخود زحمت داده و به بازار آمد دیخر يشما چرا برا! بنت سلطان  ای کیاسالم عل_

!ختمیریشما م يتا تمام زر و گوهر بغداد را به پا دیداد یم

"طرف من و گفت به عربه کرد و بعد برگشت ینگاه هی اریکام"

!بشم نیبذار زن ا! کنه  یپدر سوخته داره منو وسوسه م نیا_

"بهش نگاه کردم که برگشت طرف عربه و گفت گهیچپ چپ د هی"
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!شتر خور ریعرب ش يا فروشمیعشق را به زر وگوهر نم چگاهیمن ه_

من در بغداد !  ستادیدشمن خواهند ا هیو علمتحد خواهند شد  گریکدیمن ، از وصلت ما دو کشور و  يبانو یول _ عربه

!شما آراستهام يبرا بایز یکاخ

شمال به  يها لهیتو ، طو ياز دست موشک ها و راکت ها شیپدر سوخته تا چند وقت پ! ؟ یتو مال عراق _ اریکام

برو پدر ! داد ؟ یحاال که قراره بمب بارونت کنن دست اتحاد به ما خواه! شد  یاجاره داده م نیزر يقصرها متیق

!میشیسگ که ما خر نم

که مردم  شدیاصالً باورم نم! کردن  یهلهله م!  دنیسوت کش. گفت مردم از جاشون بلند شدن و کف زدن  نویتا ا"

تا پرده افتاد ، ماها با دل راحت ! ، بدبخت از ترسش پرده رو انداخت  دید نویتئاتر که ا ریمد!  انیب جانیبه ه نقدریا

کور شده که واستاده بود و ماها رو  نیا! و مردم اون طرف پرده  میدیخندیم نطرفیماها ا!  دنیبه خند میدشروع کر

!مردم نیانگار نه انگار که ولوله انداخته ب! کرد  ینگاه م

"خان اومد بغلش کرد و گفت رجب

!مادرت حاللت باش ریواقعا ش_

!دست گاو درد نکنه! شدم  خشک بزرگ ریممنون اما من با ش یلیخ _ اریکام

"مرتبه با دستش زد رو پاش و گفت هی"

بود  یچ! اونا رو بگم  رهیم ادمیشم  یاز بس که رو صحنه هول ،م! دل غافل  يا!بازم اون جمله ها رو نگفتم  يدید_

بود ؟ یچ گهید... به جانم  تیبال! اونا ؟

،  اومدیاز خنده اشک از چشماشون م کهیون دختره و پسره در حالخنده که در صحنه واشد و ا ریز میماها دوباره زد"

"گفت اریدختره به کام دنیاومدن تو و تا رس

!بودم دهیند يا شهیهنرپ نیهمچ هیبگم تا حاال  دیبا! بود  یعال واقعا
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!کن يو پرده آخر رو خودت باز ریرو بگ سیکاله گ نیخانم جون ، ا ایممنون اما ب یلیخ_ اریکام

!؟ يباز شروع کرد _خان  جبر

!من دو تا جمله رو هنوز نتونستم بگم آخه! ا  کنمیبابا من خراب م _ اریکام

!میاون جملهها رو الزم ندار گهیکه د يکرد يقشنگ باز نقدریتو ا _خان  رجب

نداره ،  یبیخب ع! گم بره ب ادمی نایتو پرده آخرم ا ترسمیم! خورم حالل باشه  یکه م ینون خوامیمن م! نه  _ اریکام

!سه تا جمله از مزدم کم کن نیآخر شب صد تومان بابت ا

"اومد جلو و گفت ستیموقع ارگ نیتو هم"

!خوب زدم ؟_

!عرضه یتنبل ب يمال آدما! ؟ کشبیبود اون هزار و  یچ! دستت درد نکنه ! بود  یعال _ اریکام

"و گفت دیپسر خند"

!؟ یچ يبرا عرضهیتنبل ب_

!عرضه یو قصه گوش بده و به قصه وگو کار نداشته باشه ، هم تنبله هم ب نهیشب بش کیکه هزار و  یآدم _ اریکام

 یکیمن  يگلو! فرستاده باال  ریتئاتر برامون مالشع ریمد میدیاتاق پشت صحنه که د میخنده و رفت ریز میهمه زد"

!بهمون داد يخنک چه مزه ا رینه ، مالشعپشت صح يتو اون گرما!  تیچوب کبر نیکه شده بود ع

دستمال دست  هی یکیبودن و اشک از چشماشون اومده بود که همه  دهیمردم خند نقدریپرده سوم اجرا شد و ا خالصه

!شون بود

بود گرفت  ترایکارمون تموم شد و نصرت حساب کتابش رو با رجب خان کرد و دست دختره رو که اسمش م باالخره

 هیتو  میما هم دنبالش رفت.  نیایدم در بهمون گفت دنبالم ب.  رونیب میاز تئاتر اومد ییچهار تا.  میفت برو به ما گ

"به ماها کرد و گفت ینگاه هیرو واستاد و  ادهیپ گوش هینصرت رفت . که رفت و آمد توش کم بود  یفرع ابونیخ
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!دونمیمن هنوز اسم شماها رو نم_

.سامان نیا،  ارمیمن کام _ اریکام

! اما حساب حسابه کا کا برادر ! من فرستاد  يامشب خدا شماها رو از رو هوا برا. دست جوفتتون درد نکنه  _ نصرت

 ترامیم نیا. کنمیم يباز رمیگیسه تومن م یشب نجایمن ا!  نیم کرد يباز نیپانزده هزار تومن اونجا بهم قرض داد

!تومان بهتون بدهکارم ستیک بم! حاال بگو پنج تومان .  میو ن کی یشب

.فعال حرفش رو نزن تا بعد _ اریکام

"و گفت اریگفت که اونم سرشو تکون داد و بعد برگشت طرف کام ترایآروم در گوش م يزیچ هینصرت "

؟ نیشیناراحت نم! بهتون بگم  خوامیم يزیچ هی_

.نه ، بگو _ اریکام

!ور نیا نیایب _ نصرت

"خرده برد اون طرف تر و گفت هیرو گرفت و  اریدست من و کام"

!بهتون پس بدم تونمیتومن رو حاال حاالها نم ستیب نی، من ا نیبب_

!که میماهام ازت پول نخواست _ اریکام

!شهیکه نم ينطورینه ، ا _ نصرت

؟ میکن کاریخب پس چ _ اریکام

!حساب به حساب در!  نشیامشب ببر نیور دار نویا _ نصرت

"دمیازش پرس!  گهیم یمن اصالً متوجه نشدم چ. کرد  یداشت نگاهش م اریکام"

؟ میببر میرو بردار یچ_

"بهش گفت اریکام! تو صورتم  ختیمرتبه خون ر هی! نگاه به من کرد که تازه متوجه منظور نصرت شدم  هی اریکام"
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س ؟ نکارهیمگه ا_

"نصرت سرش رو تکون داد و گفت"

!گهید هی یزندگ_

!ستیسگم ن یزندگ نی؟ ا یزندگ يذاریم نویتو اسم ا _ اریکام

"گفت اریخرده مکث کرد که کام هیو  نیینصرت سرشو انداخت پا"

!دنیجواب نم ينجوریاون پول حاللت باش اما محبت رو ا_

"کرد و بعد گفت اریبه من و کام ینگاه هینصرت آروم سرشو بلند کرد و "

!؟ نیخوایازم پول نم گهید یعنی_

!حالل! گفتم که  _ اریکام

"پاك کرد و گفت نشیکه با آست نییقطره اشک از گوش چشمش اومد پا هیمرتبه  هی"

!؟ نیچه جورش گهیشماها د_

!میخواینم زایچ نیاما پول و از ا میبرات نکرد يکار يماهام نذر _ اریکام

؟ یپس چ _ نصرت

.میگیبعدأ بهت م _ اریکام

!ازتون کنمینم قهیمضا نیبخوا یهر چ _ نصرت

مرد و مردونه ؟ _ اریکام

 رونهیامشب رو فق نیایب! دونه اتاقه  هی! خونه که چه عرض کنم ! خونه ما  میبر نیایاصالً ب! مرد و مردونه  _ نصرت

!میخور ی، دور هم م میریگ یکالباس مالباس م!  نیشام که نخورد!  نیبگذرون

"گفت اریکه کام میکرد گهینگاه به همد هی اریو کام من"
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.میباشه بر_

"گفتم اریآروم به کام"

؟ میخودمون بر نی؟ با ماش میکن کاریرو چ نیماش_

.میریاونا رفتن م یبا هر چ. بفهمن که وضع ما خوبه  دینبا نایا. باش  نجایبذار هم! نه  _ اریکام

 یچیو ه نییدختر سرشو انداخته بود پا!  می، انگار بهش گفت که ما قبول نکرد زد ینصرت داشت با دختره حرف م"

"حرفش تموم شد ، اومد جلو و گفت یوقت.  گفتینم

.امیبکنم و ب دیخر ویموس نیتا من از ا نیواست نجایشماها ا_

ما کرده بود و داشت تو و دختره که پشتش رو به  اریمن و کام میموند.  یفروش هیاغذ هیگفت و رفت طرف  نویا"

"رفت طرفش و گفت اریکام.  کردیرو نگاه م ابونیخ

.پسر عموم سامانه نمی، ا ارهیاسم من کام_

فقط . تو صورت ما نگاه کنه  دیکشیانگار خجالت م. کرد  یرو نگاه م گهیطرف د هیدختر برگشت اما هنوز داشت "

"گفت

.تراسیمنم اسمم م.  دمیاسم تونو فهم_

؟ نیکن یم يباز نجایهر شب ا _ اریکام

.آره _ ترایم

!که شهینم یپول! چهل و پنج تومن  کنهیهزار و پونصد تومن که ماه ش م یشب _ اریکام

.میجمعه ها دو سانس دار _ ترایم

!که شهینم يزیبازم چ _ اریکام

؟ نیکن یم کاریشماها چ.  میخور یکمتر م!  میکنیم شیکار هیباالخره  _ ترایم
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!میخون یدرس م _ اریکام

؟ ي؟ چه رشته ا نییدانشجو _ ترایم

!میشناس یجامعه دور و ورمون رو م میدار _ اریکام

!؟ یآهان ، جامعه شناس _ ترایم

!ییزایچ نیهمچ هی _ اریکام

"گفت اریکرد که کام یرو نگاه م گهیطرف د هی، هنوز داشت  میخرده ساکت شد هی"

!سخت گرفته ، آره ؟بهت  یزندگ_

"نگاه کرد و گفت اریشد و برگشت تو صورت من و کام یمرتبه عصبان هی"

!؟ نیپرس یچرا م گهید! کنم  یم يا گهیچه کار د نیدیشماها که فهم_

!؟ هیکارت چ نی، ا یکن ی؟ اگه اون کار رو م هیاون کارت چ ،یکن یکار رو م نیاگه ا _ اریکام

!شهر ؟ نیتو ا يتازه اومد! کرد ؟ یمملکت زندگ نیتو ا شهیبا پنجاه هزار تومن م _ ترایم

....اما ومدمینه تازه ن _ اریکام

"گفت ترایحرفش رو خورد که م هیبق"

!؟ یاما چ_

!شهر چه خبره نیا يایکیاما خبر نداشتم تو تار _ اریکام

"آروم شد و گفت ینگاه کرد و کم اریلحظه به من و کام هی ترایم"

!که ؟ نیفهمیم! برم  یکی، مجبورم با  آرمیهر وقت کم م!  کنمیرو جور م میزندگ يکم و کسر_

"شد و گفت یکه دوباره عصبان نییمن سرمو انداختم پا"

! ؟ میماها نجس! ؟ هیچ!  خورهیکه حالم بهم م نیاریعابد و زاهد رو درن يآدما يمن ادا يسامان خان تورو خدا برا_
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!نیو طاهر باش بیط نیکه شماهام همچ ادیبهتون نم!! ؟ میسنگسار بش دیبا

"تو چشماش نگاه کردم و گفتم"

به شماها  یلیماها خ!  میبست زایچ یلیکه چشم مونو رو خ میسنگسار بش دیماها با!  نیسنگسار بش دیشما نبا! نه _

!میبدهکار

بود ، حتما  دهیاگر نصرت نرس یعنی!  هیگر رینمونده بود که بزنه ز يزیچ! مرتبه اشک تو چشماش جمع شد  هی"

!"نصرت که از پشت سرمون اومد، سرش رو کرد اون طرف يصدا! کرد  یم هیگر

.میبا اتوبوس بر میگرفتم ، بر یهمه چ!  میبر _ نصرت

!اتوبوس حاال کجا بود ؟ _ اریکام

!ر هر شب مونهکا.  ادیم میخرده واست هی!  ادینه ، م _ نصرت

.میبر يزیچ یآژانس هیبا  نیایامشب رو ب _اریکام

!!؟ شهیپولش چقدر م یدونیم _ نصرت

.مهمون ما!  شهیشب هزار شب نم هی _ اریکام

"کجا که نصرت گفت دیو رانده پرس میسوار شد ییرو گرفت و چهار تا کانیپ هیگفت و جلو  نویا"

_ !شهر .....

"و گفت دیرو کش ینده هه ترمز دستگفت ران نویتا ا"

!نیش ادهیآقا جون پ_

!!چرا ؟ _ اریکام

!کنم یکار نم گهیمن اصالً امشب د _ راننده

!؟ یچ يآخه برا _ اریکام
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کجاس ؟ یگیکه م نجایا یدونیبرادر من م _ راننده

!خب _ اریکام

!من برم و برگردم شده صبح _ راننده

!ریبگ خب شما پولت رو _ اریکام

؟ يدیچهار تومن م _ راننده

!بابا ، حرکت کن دمیم _ اریکام

"رو خوابوند و حرکت کرد و گفت یراننده ترمزدست"

!تورو خدا نیریبه دل نگ! مسافرت راهه  هیتا اونجا که  نجایاز ا!  میآخر شبه و مام خسته ا! واهللا  نیببخش_

!هیراه طوالن! آقا  نیشما حق دار _ اریکام

.نیاصالً مهمون خودم باش _ راننده

:و گفت دنیکه اونم شروع کرد به خند دیبهش خند اریکام"

 اروی؟  یکن یم کاریرو بهت بدن چ ایاگه دن گنیخودمم بوده م يکه همشهر اروی هیبه !  نیبگم بخند يزیچ هیحاال _

!"کنم یم یخارج زندگ رمیو م فروشمشیم!  یچیه " گهیکنه و م یم يفکر هی

!"اومد یکرد که آدم خودش م یم فتعری ٔجوك رو با لهجه نیهمچ! خنده  ریز میماهام زد"

: زود گفت  اروی! ؟ یکن یم کاریاسکناس بهت بدن چ ونیکام هیاگه  گنیما م گهید يهمشهر هیروز به  هی _ راننده

!کنم یم شیخال رمیگ یچهار تومان م

"گفت اریکام خنده که ریز میدوباره ماها زد"

و  ییجا هیکه مرده و بردنش  نهیبیخواب م اروی هیروز  هی!  یکن هیو هم گر يکه هم بخند گمیجوك م هیحاال من _

عده آدم  هی نهیب یو م کنهینگاه م اروی! رو انتخاب کن  یکیمجازاتها  نیحاال خودت از ا!  يتو گناهکار گنیبهش م
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 انیکنن جر یم هیکه گر نایپرسه ا یم! خندن  یتر دارن م رفهم اون ط گهید عده هیکنن و  یم هیاونجان و دارن گر

! تو حلق شون  زنیر یم فیو با ق کننیرو داغ م ریبار خودشون ق هی يهفته ا! هستن  یکائیآمر نایا گنی؟ م هیشون چ

!کنن یم هیگر نایشون بشه ، ا يکه نوبت بعد گهیکار رو کردن ، تا هفته د نیامروز که ا

! اونا  شیخوام برم پ یمن م گهیو م دهینشون م دنیرقص یو م دنیخند یزدن و م یکه اون طرف داشتن م ییاونا اروی

خوام  یباشه ، من م گهیم اروی! تو حلق شونا  زنیر یم فیداغ رو با ق ریاونا هر روز ق نیبب گهیبهش م گردهیطرف بر م

.تو اون قسمت ندازن یبرن و م یخالصه طرف رو م! اونا  شیبرم پ

خرده که  هی.  رنیگیم لشیتحو یلیکنن و خالصه خ یو تعارفش م گنیکه اونجا بودن بهش خوش آمد م ییاونا

تو  زنیریم فیداغ رو با ق ریبار ق هی يکه هفته ا یی؟ اونا هیچ انیپرسه ، برادر جر یم شیاز بغل دست اروی گذرهیم

 هی یبغل دست اروی!؟ نیخندیم نیبراتون هس دار امهبرن نیهر روز ا کنن و شما که یم هیحلق شون دارن زار زار گر

 فیهر هفته سر ساعت ق! و مرتب و منظمه  قیبرنامه شون دق ایکائیاون آمر!  هیچ انیجر یدونیآخه م گهیو م خندهیم

!  سین ریهس ق فیروز ق هی!  سین فیهس ق ریروز ق هیاما ماها  دنیکار رو م بیحاضره و خودشون ترت زمیو ه ریو ق

که فعال ما دو ساله  نهیا!  ادیحاضره ، مسئوولش نم نایروزم که همه ا هی!  سین زمی، ه ریهس هم ق فیروزهام ق هی

.برنامه مونه نیو ا میینجایا

"خنده که راننده هه گفت ریز میهمه زد"

ش کجا بود ؟ هیخوندش درست اما گر_

!یکن یم هیبودن گر ییاونا کجا يدیاگه فهم! معماس  گهیش د نهیا _ اریکام

!هستن ییکه اونا کجا میبود دهیهمه مون فهم.  مینگفت ، ماهام نگفت يزیچ گهیرانندهه د"

از ! م تو تهران باشه  ییجاها نیهمچ هیکه  شدیاصالً باورم نم! و در و داغون  یکوچه خاک هیتو  میدیساعت بعد رس هی

!اونجا بود که نگو یوضع افتضاح هی! براتون بگم  یخونه ها که چ
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"گفت اریبرگشت به کام. خواست به راننده پول بده و اون تعارف کرد و باالخره گرفت  اریو کام میشد ادهیپ یوقت

!بودن ییاونا کجا دمیفهم! کردم  یم هیداشتم تو خودم گر نجایدستت درد نکنه اما تا هم_

پنجم فصل

"گفت اریکردم که کام یگاه مداشتم کوچه و خونه ها رو ن"

؟ یکن ینگاه م یبه چ_

که  دمیدیم لمایوقتها تو ف یبعض یعنی! هم تو تهران باشه  ییجداها نیهمچ هیکردم که  یاصالً فکر نم!  نجاهایبه ا_

! ن کن یم يلمبرداریتو ده ها ف رنیکردم که م یم الیکنن اما همه ش خ یم یزندگ نجاهایا ریخونواده فق هیمثال 

!ناجوره که یلیخ نجاهایا

"و درب و داغون بودن کرد و گفت ينگاه به خونه ها که آجر هی ارمیکام"

 یدونیم نایا! در و پنجره شکسته ! جوب آب بوگندو !  یکوچه خاك و خل! خورده  يطبقه زشت و تو سر هیخونهها _

؟ هیچ

!شهر نینش ریمحله فق هی_

!و جرم و کثافت و هرزگی ٔساد و فحشاعلت صد تا ف! نه  _ اریکام

"و گفت دیشن ترایاما م میزد یآروم حرف م میما داشت"

و فروش کردن  دیو مواد خر ادیو اعت تیجنا يقانه کننده برا لیدل هیحتما ! ؟ نیگیم یچ نینیپس اگه تو خونه رو بب_

!نیکن یم دایهم پ

!کارا هس یلیخ يبرا یکاف لیدل نجایا _ اریکام

"بد واشد و برگشت طرف ما و گفت يزد که با صدا یدر چوب هیلگد محکم به  هینصرت "
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!میجوب خفه شد نیتو که از بو گند ا میبر نیایب_

!ادیگل و گالب م يآخه اونجا بو! تو  میآره ، بر _ ترایم

و  میکه ماهام احترام گذاشت میاول بر اریواستاده بود که مثال من و کام ترایم. بهش کرد و رفت تو  ینگاه هینصرت "

"گفت اریو کام مینرفت

.خانما مقدم ترن_

"به ما کرد و گفت يخنده ا هی"

!نیهست يجور هی، شماها  نیدونیم! مثل شما حرف بزنه  ییبا جوونا ادیآدم خودش م_

!جور بد ؟ هی_

احساس  هیبا شما هاس  یدختر وقت هی یعنی! داره  یباحساس خو هیبا شماهاس  یآدم وقت! جور خوب  هی! نه  _ ترایم

!دهیم تیرفتارتون به آدم شخص! خانمه  هیکنه  یاحساس م! خوب داره 

"تو خونه ، گفت رفتیبعد همونجور که داشت م"

!فراموش کردن نجایا يکه آدما يزیچ_

 خیپاره پوره رو با م يپتو هی! که چه عرض کنم  پرده بود ، پرده هیپشت در .  میدنبالش رفت ارمیرفت تو و من و کام"

!زده بودن پشت در لهیطو

!گهیم یچ ترایم دمیکنار تازه فهم میرو که زد پتو

اتاق  اطی، دور تا دور ح يمتر ستیصد ب,صد  اطیح هی،  اطیتا کف ح خوردی، هفت تا پله م میاونجا که ما واستاده بود از

درست ! حوض که توش آب بود و گله و گله رو آب کف صابون واستاده بود  هی بود و وسطش یخاک اطیکف ح. بود 

زن  هیدو متر اون طرف تر ، دو نفر مرد و . کرد  یم.... دختر بچه سه چهار ساله نشسته بود و داشت  هیبغل حوض 

!دنیکش یم اكیمنقل نشسته بودن و داشتن تر هیحدود پنجاه ساله ، بغل 
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کردن  یم يو داشتن ورق باز نیانداخته بودن رو زم لویز هیهفت هشت ساله ،  ستیجوون ب طرف حوض ، سه تا اون

 هیبعد ،  قهیدق هیکردن و  یم يباز قهیدق هیو دو تا دختر هفده هجده ساله هم بغل دستشون نشسته بودن که جوونا 

کثافت اون  يبو! کاسه ماست  هیبود ، چند تا استکان و  يبطر هیوسط شونم !  دنیکش یبه سر و گوش اونا م یدست

بچه که کارش تموم شده بود و مادرش داشت

!  میکه نفس بکش شدیشده بود و اصالً نم یقاط گهیآب حوض با همد يعرق و بو يو بو اكیتر يشستش و بو یم

صحنه  نیا يبقدر! کرد  یمنظره رو کامل م نیگفت ا یام که تا آخر بلند شده بود و داشت اخبار م ویراد هی يصدا

پله  يمن باال!  نییکردم که پاهامو از پله ها بذارم پا یاصالً رغبت نم! خواست از همونجا برگردم  یزننده بود که دلم م

 ینصرت که حوض رو هم رد کرده بود و داشت م.  اطیتو ح ترایتر از من و م نییدو تا پله پا اریها واستاده بودم و کام

!مونجا منتظر ما واستاده بوده ترایاتاق اما م هیرفت طرف 

!؟ يکپ کرد! ؟ هیچ _ اریکام

!و برگردم طرف خونه نیفرار کنم و بپرم تو ماش نجایاز ا خوادیدلم م_

"و گفت دیدستم رو گرفت و کش"

!ریرو در نظر نگ یمنف يهمه ش جنبه ها! حاصل شده  شرفتیچقدر پ یحواست رو بده به اخبار تا بفهم!  ایب_

!و برد دیو منو با خودش کش دیکه گفت ، خند نویا"

داشت حالم !  ختیری، شستن بچه تموم شده بود و مادرش داشت با پاش رو کثافت خاك م میدیحوض که رس کینزد

"بود بهمون تعارف کرد و گفت دنیکش اكیاز اون مردا که در حال تر یکیخورد که  یبهم م

!نییبفرما_

!نیریکام تون ش !دم شما گرم  _ اریکام

از اون سه تا جوونا استکانشو طرف من بلند  یکیمن رفتم اون طرف حوض که حداقل از بغل کثافت رد نشم که "
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"کرد و گفت

.سالم_

"زود گفت اریکام! تونستم حرف بزنم  یشده بودم که اصالً نم جیمن اونقدر گ"

!گوارا وجود!نوش _

 یشد گرفت و م یرو که داشت از بغلش رد م اریو از جاش بلند شد و دست کام استکانش رو انداخت باال پسره

"گفت اریخواست به زور بشونه بغل خودشون که کام

!عسل تو گلوت!  برهیبه سرت قسم که م! قربون وفات _

رفت و  یجلوتر م رایکام. اتاق  هیطرف  میو رفت مینشد و ماهام ازشون گذشت یپاپ گهیگفت ، پسره د اریکه کام نویا"

 يمرد چهل و خرده ا هیاتاق که نصرت رفته بود توش ،  هیدر  کینزد.  میکرد یحرکت م گهیبغل همد ترایمن و م

 هیقدم از جلو  هیدستش بود ،  حیتسب هیرو شونه ش و  بودبود و کتش رو انداخته  دهیپوش یشلوار مشک هیساله که 

"اوامد جلو و گفت گهیاتاق د

!نیصافا آورد! ور  نیا نییبفرما! جوونا  نیدخوش اوم_

"گفت ترایتا دست منو گرفت ، م"

!ستنین نکارهیا نایطالب خان ا_

"طالب خان رفت تو هم و گفت يمرتبه اخما هی"

!تن ؟ ي؟ مشتر کاریاومدن چ نجایپس ا_

منم دستمو از تو دست طالب خان در که  دیمنو گرفت و کش يفقط بازو!  واریگچ د نیاز خجالت شد ع ترایرنگ م"

"آروم گفت ترایبهش ، م دمیتا رس! طرف من  گشتیکه داشت برم اریآوردم و رفتم طرف کام

!نینستیوا نجایا! تو  میبر_
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"در رو بست و گفت ترایو م میتو اتاق و دم در کفشامونو در آورد میرفت ییسه تا"

!رنیگیرو رد کنم ، انگار جونم رو ازم م اطیح کهیت هی نیا خوامیهر دفعه که م_

 هی!بهش گفت اتاق  شدیالبته اگه م. کرد کف اتاق  یروزنامه رو پهن م هیو داشت  نیینصرت سرشو انداخته بود پا"

سقف ! بود و چند جاشم نم زده بود  ختهی، گله به گله ر واریگچ طاق و د! کفش  لویز هیبود با  يآلونک ده دوازده متر

!م که فقط اسمش سقف بوداتاق

پرده چرك  هیطرفش شکسته بود و جاش مقوا گذاشته بودن و  هی شهیشد که ش یوا م اطیپنجره رو به ح هیطرفم  هی

هم  يا لهیچراغ فت هیشده و  دهیچیچادر شب پ هیگوشه اتاقم دو دست رختخواب تو . بود  زونیجلوش آو فمیو کث

!بود ی، مثال جالباس واریبزرگ زده بودن به د خیمهم چند تا  گهیطرف د هی. بغلش بود 

آورد  یرو در م شیهمونجور که داشت روپوش و روسر ترایکه م میکرد یمنظره اتاق رو نگاه م میداشت اریو کام من

"به نصرت گفت

!پاشو اونو بکش! نصرت _

اتاق بودن  واریگنده که رو د اهیک سدو تا سوس هیداشت !  میطرفش و رد نگاهش رو گرفت میبرگشت اریمن و کام"

!کرد یرو نگاه م

 يزیچ. داشت  ینیریو ش فیصورت ظر! بلند  اهیس يو موها یمشک يبود با چشم و آبرو يدختر هی! متوجه شدم  تازه

صورتش رو  نایهم! بلند  یلیخ يدرشت با مژه ها يچشما! کرد چشماش بود  یجلب توجه م یلیکه تو صورتش خ

.کرده بودقشنگ  یلیخ

 واریتماشاش شده بودم که چشماش افتاد تو چشمام و منم زود سرم رو برگردوندم طرف دو تا سوسک که رو د محو

 هیرو روزنامه ،  دیچیاورد و م یو نوشانه رو در م ارشورینون و کالباس و خ لونینا سهینصرتم که داشت از تو ک. بودن 

"نگاه به سوسکا کرد و گفت
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تر از ماهان ؟ فیپست تر و کث یلیشمشون ؟ مثال اونا خبک یواسه چ_

لبخند بهش زد و ازش تشکر کرد و بعد  هی ترایم. لنگه کفش شو ورداشت و رفت سوسکا رو کشت هیرفت و  اریکام"

"ما کرد و به نصرت گفت ينگاه به لباسا هی

.اریب ریبگ یدو تا صندل نایخانم ا نیبلند شو از مه! نصرت _

کرد و بعد برگشت طرف ما و زود خواست از جاش  یکرد که داشت به لباس ماها اشاره م ترایبه م ینگاه هیت نصر"

"، بغل روزنامه وگفت نیتندتر نشست رو زم اریبلند بشه که کام

.میماها راحت! زحمت نکش _

.شهیآخه لباس تون خراب م _ترایم

.شهینم يممنون طور یلیخ _ اریکام

!کنم زونیمن آو نیرو بد شنتونیکاپپس  _ترایم

بود و  واریکه به د خیرو در آوردم و خودم رفتم طرف اون چند تا م شنمیگفت و اومد طرف من که من زودتر کاپ نویا"

"زود از دستم گرفت و گفت ترایکنم که م زونیرو بهش آو شنمیتا اومدم کاپ

!شهیم یگچ!  نشیاونجا نزن_

!"صورتش از خجالت سرخ سرخ شده دمیبرگشت د یکرد و گذاشت رو رختخوابا و وقت بعد برد و قشنگ تاش"

!نهیهم نجایا!  گهید دنیببخش _ترایم

!نیدار اریاخت! کنم  یخواهش م _ اریکام

!صفا هست!  ستیدر کلبه ما رونق اگر ن _ نصرت

!ترکهیکه دل مون م میرو هم نگ نایاگه ا _ ترایم

"ش نشست گهیطرف د هیاومد و  ترامیروزنامه نشستم و م طرف هیمنم رفتم "
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؟ یبشقاب مشقاب چ! ؟ ینشست _ نصرت

!رمیسر اون گنجه نم _ترایم

"خنده و برگشت طرف ما و گفت رینصرت زد ز"

!ترسهیاز سوسک م!  ترسهیم_

"، گفت شدیبعد همونجور که از جاش بلند م"

!ها هی یتیحکا! ترسن  یم ییکوچولو نیاما از سوسک به ا!  ترسنایخانما از اتوبوس دو طبقه نم نیا_

"بعد رفت طرف گنجه و تا خواست در گنجه رو واکنه که عطسه اش گرفت و زود گفت"

!بازم سرما خوردم! بهار لعنت  يهوا نیبر پدر ا يا_

دراورد و تا برگشت طرف ما و  وانیلچاقو و سه تا  هیو  یو چند تا چنگال حلب نیاز تو کمد چند تا بشقاب مالم"

"دراورد پاك کرد و گفت بشیدستمال که از ج هیدوباره عطسه کرد و زود دماغش رو با 

.نیببخش_

چنگال ،  هیرو که توش کالباس بود ورداشت و شروع کرد با  يا سهیگذاشت تو مثال سفره و ک زایچ هیبشقابا رو با بق"

 اریبود و کام نییبود که همه ش سرش پا ترایمن حواسم به م. و گذاشتن تو بشقاب ورق ورق کالباسا رو در آوردن 

عطسه ش گرفت و روش رو از طرف سفره برگردوند و دوباره با دستمال  گهیمرتبه د هیحواسش به نصرت که 

"دماغش رو پاك کرد و از جاش بلند شد و گفت

!ر و صورتمآب بزنم س هیبرم ! و من اومدم  نیتا شما مشغول ش_

"گفت ترایکه م رونیگفت و کفشاشو پاش کرد و از اتاق رفت ب نویا"

!ناقابله! تورو خدا  نییبفرما_

.ادیآقا نصرتم ب میکنیصبر م _ اریکام
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اون حاال تا دست و صورتش رو بشوره طول داره _ترایم

معتاده ؟ _ اریکام

."و سرشو تکون داد ارینگاه به من کرد و بعد به کام هی ترایم! گفت ، من خشکم زد  نویا اریتا کام"

چند وقته ؟ _ اریکام

.هس یچند سال _ ترایم

؟ یشما چ _ اریکام

!"دمیمرتبه خجالت کش هیچرا  دونمینم! مرتبه عرق نشست رو تنم  هیگفت ،  اریکه کام نویا"

!نه به اون صورت! بگم ؟ چرا دروغ بگم  یچ یعنی! نه  _ ترایم

؟ یچ یعنی _ اریمکا

.کشمیاگه باشه ، م _ ترایم

!؟ نییهرو _ اریکام

.گمیرو م اكیتر! اونکه ترك نداره ! نه بابا  _ ترایم

کردم  یاصالً فکرشم نم! خورد  یواقعا داشت حالم بهم م گهیمن د.  نییکرد و سرشو انداخت پا یبعد خنده مصنوع"

 هی، با  فیکث نیو تو چند تا بشقاب مالم نمیسفره که روزنامه باشه بش هی، سر  یفیکث يجا نیهمچ هیتو  يروز هیکه 

کردم که تو اون بشقاب زرد  یهر دفعه که به کلباسا نگاه م!  رونوعش  نیاونم بدتر! ، کالباس بخورم  ییآدما نیهمچ

و بهم  دیل و روزم رو فهمنگاه کردم که انگار حا اریبرگشتم به کام!  دادی، حالت تهوع بهم دست م هی یلیو چرب و چ

داره  اریکام دمید یوقت! رو گذاشت دهانش  شیبرش کالباس ورداشت و از وسط نصفش کرد و نصف هیلبخند زد و 

 ترایبه م اریبعدش کام. ش رو ازش گرفتم و شروع کردم به خوردن  گهیدلم قرص تر شد و نصف د خورهیازش م

"گفت
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؟ نیشیاراحت من میبکش گاریس نجای، اگه ا نیببخش_

"گفت دیکه خند یخنده و کم ریزد ز ترایمرتبه م هی"

حرف  نیهوا ، حتما خودتونم از ا رهیم ییاتاق چه جور دودها نیتو ا نیکه اگه شما بدون نهیا يخنده م برا!  نیببخش_

!رهیگیتون خنده تون م

ورداشت و  یکیکه اونم تشکر کرد و  ترایم مکث کرد و بعد اول گرفت طرف هیرو دراورد و  گارشیبسته س اریکام"

فندکم رو که طال بود در آوردم و روشنش کردم  بمیدونه ورداشت که من از ج هیبعدش به من تعارف کرد و خودشم 

"که زود بهم گفت ترایم يو گرفتم جلو

!!طالس ؟_

"سرمو تکون دادم که زود گفت"

!اا نیاریتون در ن بیاز ج نجایا نویا_

"رو گرفت و گفت مشیمرتبه انگار تصم هیبعد انگار دو دل بود اما "

!نیاریجلو نصرتم درش ن_

!یعنی _ اریکام

"تموم بشه و گفت ارینذاشت حرف کام"

!گهیاما آدمه د سین ينطورینصرت ا! نه _

"گفت ترایکه م بمیرو روشن کردم و فندك رو گذاشتم تو ج گارایس"

!کنهیکارا وادار م یلیآدمو به خ یفقر و تنگدست_

!نه همه رو_

!نیدور ورتون رو بهتر نگاه کن! سامان خان  نیدس وردار _ ترایم
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!ارزش داره ؟ نقدریشکم آدم ا یعنی_

االن فقط !  هیاالن انطور نجایا! تو جنگل  يوونایدرست مثل ح! تنازع بقا ! بقاس !  سیآدم ن کمیمساله تنها ش _ ترایم

در وحله اول ! تمومه  گهید!  نیاریدر ب بتونیقشنگ تون رو از ج يو اون فندك طال اطیح نیتو هم نیشما بر هیکاف

اگه نشد با زبون خوش ازتون !  زننشیتون م بینشد از ج گها! مثال با قمار کردن ازتون ببرنش  کننیم یسع

.....اگه نشد!  رنشیگیم

"لبخند زد که گفتم هی"

!دارنیو ورش م کشنیحتما منو م_

!نه دمیشا!  دیشا _ ترایم

!چرا نه_

!نجایا نیچون شما با نصرت اومد _ ترایم

؟ ترسنیازش م_

!نه از زور بازوش _ ترایم

؟ ترسنیم شیپس از چ _ اریکام

!داره ادیآدم ز. دوربرش شلوغه _ ترایم

ورداشت و آورد و گذاشت جلو ما و خاکستر  ییکاوچو یگاتیجا س هیگوش ،  هیگفت و از جاش بلند شد و از  نویا"

"رو توش تکوند و گفت گارشیس

؟ نیدار کاریچ نجایشما ا! ازتون بپرسم  خوامیم يزیچ هی_

!بیعج ییاجتما یزندگ هی،  میسیتزمون رو بنو دیبا _ اریکام

!خود من دمیشا! نصرت  یمثل زندگ _ ترایم
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"که گفت میدیرو کش گارمونیو س مینگفت چیه ارمیمن و کام. خرده ساکت شد  هی"

تون خوبه ، مگه نه ؟ یوضع مال_

!نفر کادو بهش داده هیاگه منظورت ، به اون فندك طالس ، اونو  _ اریکام

!گمینه کال م _ ترایم

.سیبد ن _ اریکام

؟ نیازدواج کرد _ ترایم

.نه _ اریکام

، نه ؟ کنمیم یفضول یلیخ _ ترایم

؟ نی؟ ازدواج کرد یبهتره شما چ يکلمه کنجکاو!  يکنجکاو _ اریمکا

.رونیاز خونه زدم ب گهیرو که گرفتم د پلممینه ، د _ ترایم

؟ یخونواده تون چ _ اریکام

!میندار يدختر نیهمچ هیگفتن اصالً ما ! زدن  دمویق _ترایم

!چرا ؟_

؟ میندار يدختر نیهمچ هیچرا گفتن  _ ترایم

؟ رونیب نیچرا از خونه تون اومد !نه _

!نیولش کن!  هیداستانش طوالن _ ترایم

، وضع تون از االن تون بهتر بود ؟ نیموندیاگه خونه م دیکه شا نیدیاز خودتون نپرس چوقتیه_

.گهینه ، گذشته ها گذشته د گهیکردم اما حاال د یفکر م زایچ نیبه ا ادیز یوقت هی _ ترایم

!؟؟ سین یبرگشتراه  چیه یعنی_
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"نگفت که در واشد و نصرت اومد تو و گفت یچیرفت تو فکر و ه"

چرا ! ؟ ترای؟ م نیشماها چرا شروع نکرد! ......! ها منو گرفته بود به حرف  هیاز همسا یکی!  دیطول کش نیببخش_

!؟ يتعارف نکرد

.يایخواستن توام ب _ ترایم

!فتهیکنه و از دهن ب خیکه  سین يزیخوبه حاال چ! بابا  يا_ نصرت

"اومد نشست سر سفره و گفت"

.نوش جون تون باشه!  نییبفرما گهیپس د_

!دهیو کش رونیمعلوم بود که رفته ب. حال و هواش عوض شده بود "

نون باگت رو از وسط نصف کرد  هیخودش گذاشت و  يچند تا پر کالباس گذاشت تو بشقاب من و چند تام برا اریکام

و نصرتم شروع  ترایم. من و خودش شروع کرد به خوردن ، منم آروم آروم شروع کردم  يرو گذاشت برا شیو نصف

.کردن

"لقمه گذاشت دهانش و گفت هی نصرت

؟ هیکار شماها چ_

.میدانشجوئ _ اریکام

"به ماها کرد و گفت ینگاه هی،  دادیهمونجور که داشت لقمه رو قورت م"

!نیدینشون م شتریب!  ادیبهتون نم_

!رخیٔدو سال تا یکیبا !  سانسیفوق ل _ اریکام

!آهان _ نصرت

"گذاشت دهانش و گفت گهیلقمه د هی"
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؟ ادیاز من برم یحاال چه خدمت_

.میشما رو مورد مطالعه قرار بد یزندگ ياگه اجازه بد میخوایم _ اریکام

منو ؟ یزندگ _ نصرت

!عهجام یشناس بیآس _ اریکام

"گفت اریگذاشت دهانش که کام گهیلقمه د هیبه ما کرد و  ینگاه هی"

، میکنیم میتقد زمیمبلغ ناچ هیبا اجازه تون _

"شور گذاشت دهانش و گفت اریخ هی"

!گهینکن د فشیکث!  نیکنیم هیصحبت پول چ!  میخوریرو م گهینون و نمک همد میدار یمرد حساب_

چاخان پاخان  یعنی.  یکن فی، جز به جز ش رو برامون راست تعر ياگه قبول کرد خوادیم دلمون قتشیحق _ اریکام

!توش نباشه

"به کا مرد و گفت ینگاه هی"

! سفره رفته  يدست من و شما هم تو! ورق روزنامه س اما حرمتش همون حرمت سفرس  هیسفره  نیدرسته که ا_

!نیشنفیازم م قتیاگه قبول کنم فقط حق

رو پر کرد و  وانیدهن مون که نصرت در نوشابه رو واکرد و دو تا ل میو گذاشت میلقمه ورداشت هی یکی ارین و کامم"

که نصرت ورش داشت و ازش  نیقلپ خورد و گذاشت زم هیرو ورداشت و ازش  وانیل ارمیکام. ما  يگذشت جلو

ازش خورد و  گهیقلپ د هیش داشت و نگاه بهش کرد و دوباره ور هی اریکام! خودش  کیخورد و گذاشت نزد

!  کردنیم يبا هم باز ییانگار دو تا.  دیبهش خند ارمیکام.  دینگاه مهربون بهش کرد و خند هینصرت ! گذاشت وسط 

!رونیاومد ب یکه از توش مهر و محبت و دوست يباز هی

. خودش  يزش خورد و گذاشت جلوورش داشت و اونم ا ترایم نیرو ورداشتم و خوردم و تا گذاشتم زم وانمیل منم
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نزدم و  وانیمنم دست به ل! ازش نخورم  گهید یعنیبه من کرد و ابروش رو انداخت باال که  یچشم رینگاه ز هی اریکام

"ورداشتم گذاشتم دهانم که نصرت گفت گهیلقمه د هی

تو ؟ شیپ امیبا من ب نجایا يای؟ تو م یگوش کن مویزندگ يخوایم يچه جور_

.يهر جور که دوست دار _ رایکام

؟ ٔیشیم تیاذ نجایا يایب _ نصرت

!نه _ اریکام

فقط .  میذاریبا هم قرار م گهید يجا هیبعدش !  یو ادم هاش رو بهتر بشناس نجایکه ا نجایا ایدوبار ب یکیحاال  _ نصرت

!یدنیچه کش!  یچه خوردن!  ریازشون نگ يزیچ! باشه  نجایا يحواست به آدما

"نشست عقب و گفت یبشقابش رو هل داد جلوتر و کم بعد"

؟ رسهیدوت م! شکرت  یاله_

رو داد به  شیکیرو گذاشت جلو نصرت که نصرت دو تا از توش در آورد و روشن کرد و  گارشیبسته س اریکام"

"زد و گفت گارشیپک به س هیو خودشم  اریکام

شروع کنم ؟ ياز کجا دوست دار_

!گهید یاز بچگ _ اریکام

نه ماه !  تولدم رو از صفر شروع کردن  خیاومدم اما نامردا تار ایماهم بود که به دن 9! خب ، پس گوش کن  _ نصرت

!وسط مالوندن نیرو ا

ماه خدمتت رپتو ؟ 9 یعنی _ اریکام

!رپتو _ نصرت

!پرونده کردم مهیدستم بود و ضم ماه خدمتم 11 یوا کردم ، گواه ایدن نیمن چشممو که تو ا!  يزرنگ نبود _ اریکام
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 اریآن چشمام افتاد به کام هی! نوشابه رو ورداشتم و خوردم  وانیخنده که من حواسم پر شد و ل ریز میزد ییچهار تا"

بود که شده  يکار گهید! لبخند رو لب شه هی دمیکردم که د تراینگاه به م هی یچشم ریز! کردم  کاریچ دمیو تازه فهم

کمک کردن و بشقابا و  ترایرفتم عقب که نصرت اومد جلو و با م رهو از کنار سف اوردمیخودم ن يبه روبود و منم 

 دیرو کش يا لهیتو همون روزنامه و گذاشتن گوشه اتاق و نصرت چراغ فت دنیچیرو پ هیچنگالها رو جمع کردن و بق

و صدا  رس اطیمرتبه تو ح هیکه  ارهیه آب بکه بر ترایو دود زده رو داد دست م اهیس يکتر هیجلو و روشنش کرد و 

آدما ،  يوسط سر و صدا! پشت پنجره  دینصرت پر! دعوا شده  میفکر کرد اریمن و کام!  یاونم چه سر و صدائ! شد 

.اومد یعرعرم م يصدا

!گوشت آوردن _ نصرت

؟ هینذر _ اریکام

!ادیارتون محتما به ک!  نیتموشا کن نیایب! ياونم چه نذر! آره  _ نصرت

!معلوم نبود يزیبود که درست چ فیکث شهیش نقدریا. پشت پنجره  میرفت اریمن و کام"

!هیدنید!  رونیب میبر _ نصرت

!دمید یکه چ اطیتو ح میو رفت میکفشامونو پامون کرد ییسه تا"

 یانداخت و م یجفتک م یهم  چارهیاالغ ب! طرف حوض  دنیکشیرو به زور م چارهیاالغ ب هیچهار نفر داشتن  سه

!"تکون بخوره تونستو دست و پاشو گرفته بودن که زبون بسته نمی ٔکله نیو اونام همچ رهیخواست گازشون بگ

!زبون بسته رو ؟ کننیم نیچرا همچ _ اریکام

!یفهمینگاه نون ، م _ نصرت

و االغه رو بغل حوض زدن  گهید يکمک اوناهم از تو اتاقا در آمدن و رفتن  گهیدو سه نفر د دمیگفت که د نویتا ا"

!!دیاالغ زبون بسته رو بر يکارد بزرگ در آورد و گلو هی بشینفر از تو ج هیو  نیزم



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣١١

من اومدم برم جلو که نصرت مچم رو گرفت و نگاهم داشت!  میکرد یو فقط نگاه م میمات واستاده بود اریو کام من

`!

!!؟ ووننید!! چرا کشتنش ؟_

!ه ، گشننن _نصرت

!آخه گوشت االغ ؟_

!گذرنیاز گوشت گربه هم نم نایا _نصرت

"من کرد و گفت ينگاه تو چشما هیبعد برگشت "

!شهیم رتیدستگ زایچ یلی، خ نجایا يایاگه دو دفعه ب! آقا سامان  دنشیواسه شما سخته فهم_

!نهیبیو بعدش آدم کثافت رو م ادیگند م ياول بو _ اریکام

و از سر و کول  زدیبودن دور االغه که هنوز جون داشت و دست و پا م ختهیکه اونجا بودن ، همه شون ر یینااو"

 رشیگوش رو که گ کهیت هیو  رونیب دیکش یدست و پا خودشو به زور م رینفر از ز هی یو گاهگاه رفتنیباال م گهیهمد

"کرد و گفت صرتبه ن ینگاه هی اریکام! برد طرف اتاقش  یاومده بود ، م

!ها مونهی، فقط دست و پاش م یبجنب ریاگه د_

رفت طرف اتاقش ، آروم  یو همونجور که داشت م نییبه ماها کرد و بعدش سرشو انداخت پا ینگاه هینصرت "

"گفت

.کنار ذارنیسهم منو م_

داشت ! بودن  ختهیشغاال شونو رجا که آ هیخودمو رسوندم دم ! نتونستم خودمو نگاه دارم و حالم بهم خورد  گهید"

با  ترایخرده حالم بهتر شد ، م هی یو وقت دنیاومد و شروع کرد پشتم رو مال اریکام!  رونیب اومدیدل و رودم از حلقم م

 ترایدستمال داد بهم و به م هی اریو منم صورتم رو شستم و کام تمرو دس ختی، آب برام آورد و ر ییچا يهمون کتر
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"گفت

!ساسهح یلیخ_

"وگفتم دمینفس بلند کش هینگفت تا من از جام بلند شدم و  یچیه ترایم"

!صد رحمت به جنگل!! کجاس آخه ؟ نجایا_

!سیبراتون خوب ن!  نجایا نیایب دیشماها نبا _ ترایم

چرا ؟ _ اریکام

!نایشیم عیضا نجایا!  نجایا شنیم یسه چهار را مثل شما عمل يروز _ ترایم

 میبر!  میآیم يا گهیکار د يما برا! ، اصالً اومدن که معتاد بشن  شنیمعتاد م نجایهم که ا ییاونا! تو  میفعال بر _ اریکام

!تو

"که تا نصرت چشمش به من افتاد گفت میرفت ییسه تا"

!!شده ؟ یچ_

.حالش بهم خورد _ ترایم

 زایآدم کم کم به کارا و چ!!  میبود ينطوریا یوقت هین همه مو یعنی. نداره  زایچ نیعادت به ا!  فهیطبعش لط _ نصرت

!کنهیعادت م

!کنهیعادت نم زایچ یلیآدم به خ_

 یاومد و م یم ينفر هیاگه مثال سال پنجاه و هفت پنجاه و هشت ! خودمون  نیهم.  کنهیچرا برادر ، عادت م _ نصرت

، باور  خورنیبخرن ، گوشت االغ م رسهیسعشون نماز آدما که و یکه بعض شهیگرون م نقدریگوشت ا یوقت هیگفت 

!نه! ؟ يکرد یم

!يدیاالن خودت با چشم خودت د نیهم اما
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"رو نگاه کرد و گفت اطیرفت طرف پنجره و تو ح اریکام"

!شد ریشون س کمیعده ش هیمرد اما  چارهیاالغ ب_

!هیمنطق نیا _ نصرت

!قتهیقح! اما وجود داره  سینه منطق ن _ اریکام

"رو نگاه کرد و گفت رونیدوباره ب"

؟ خورنی؟ خون شم م یخونش چ_

"و گفت دینصرت خند. برگشت به نصرت نگاه کرد "

.ستنیدراکوال که ن گهید_

تو تشت ؟ ختنیخونش رو ر یپس واسه چ _ اریکام

؟ یشبه بفهم هی يخوایرو م نجایهمه اسرار ا!  گهیواسه کار د _ نصرت

!نره ادتی، نگو اما شرط مون  یبگ یهرجاش رو که نخواست _ اریکام

!خوانیم اكیخونش رو واسه تر _ نصرت

!؟ اكیواسه تر _ اریکام

!  گمیهمه رو به م! کنه که نگو  یم يزیلیو زیلیبهش ج یذغال رو که بچسبون! کنن  یم اكیتر یاره ، قاط _ نصرت

!یکی یکی

گوشت  کهیت هیخرده بعد با  هیو  رونیت رو صدا کرد نصرتم بلند شد و رفت باز پشت در نصر یکیموقع  نیتو هم"

"شده بود برگشت و گفت دهیچیروزنامه پ هیکه تو  لوی، حدود سه چهار ک

!سهم ما نمیا_

"به نصرت گفت تیبا عصبان ترایشد که م یدوباره حالم داشت بد م"
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!شون باشه تا بعد شیپ یذاشتیم! تو اتاق ؟ شیاریب يحاال مجبور بود_

االغم جزو  نیا! جامعه رو درست بشناسن  دیجامعه نظر بدن ، با نیپس فردا بخوان در مورد ا نایاگه قراره ا _ نصرت

!گهیجامعه بود د نیهم

"کرد و گفت دنیشروع به خند ارمیخنده که کام ریکه گفت و زد ز نویا"

!ز االغاس ؟جامعه ج نیا ایجامعه بود  نیاالغه جز ا_

"که نصرت گفت دنیبه خند میهمه مون شروع کرد"

حداقل تازه و !  سیگوشتش بد ن! خوره  یدم به ساعت حالش بهم م نیا اوردمیگوشت آدم که ن! واال  دونمیچه م_

 ریبگ!  دهیکنه و به خورد مردم م یوارد م یناموس یب هیکه هزارتا مرض داره و  سین یواردات يگوشتا نیمثل ا! سالمه 

!بود ی، معلوم نبود توش چه گوشت میکه امشب خورد يکالباسا نیهم! بذار اون گوشه بابا 

"و گفت يا لهیآب رو گذاشت رو چراغ فت يگوشت رو ازش گرفت که نصرت کتر ترایم"

.نیکه حظّ کن دمیبهتون م ییچا هیاالن _

!اول برگ چناره ؟ نی؟ چ هیش چ ییچا _ اریکام

"و گفت دیخند نصرت"

!دمیبد بهت نم زیچ!  نیبش ایب_

 یکیاز تو بسته در آورد و روشن کرد و  گاریکه نصرت چهار تا دونه س مینشست يا لهیبغل چراغ فت میرفت ییچهار تا"

"دونه داد دست ما و گفت هی

! آدماش جامعه هستن !  سیه نکه جامع واریدر و د! کنن  یم یجا زندگ هی گهیمشت آدم که با همد هی یعنیجامعه _

!سواد ی، باسواد ، ب یمتمدن ، وحش.  رهیگیشکل م يکه باشن، جامعه شونم همونجور يآدما هر جور نیحاال ا

!هیهمه از فقر فرهنگ نایا_
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کدومه ؟ یآقا سامان فقر فرهنگ یگیم یچ _ نصرت

!کننیداشته باشن که سقوط نم یآقاه آدما فرهنگ درست و حساب_

"نگاه به من کرد و گفت هیخنده از رو لبش رفت و "

روز افتادن ؟ نیاز نداشتن فرهنگ به ا نایکه ا یکنیشما فکر م_

!حتما_

روز افتادم ؟ نی؟ من چرا به ا نجامی؟ من چرا ا یمن چ _ نصرت

"نگفتم یچیو ه نییسرمو انداختم پا"

!بگو! تعارف نکن  _ نصرت

؟ ینکیفکر م یشما خودت چ_

سوادم ؟ یمن ب یدونیتو م _ نصرت

!نیدار اریاخت_

!گمی،م ينه جد _ نصرت

!بگم آخه یچ_

شونزده سال . دارم  سانسیجلو روت نشستم ل نجایکه ا یبگم ؟ من یمن ، آخه من بتو چ قی، رف یمرد حساب _ نصرت

!مملکت درس خوندم نیتو ا

"گفت اریکامکه  میکرد گهینگاه به همد هی اریمن و کام"

!؟ یگیجون من راست م_

!ننیبب نایا اریورش دار ب ترایم! تو چمدونه !  نیبرو وردار بب! اوناهاش ! به جون تو  _ نصرت

"نگاه کردم که گفت ترایبرگشتم به م"
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.یمیش سانسیل. داره  سانسیل_

!؟ یینجایو ا يدار یمیش سانسیتو ل _ اریکام

رو ور  ییو همونجور که داشت بسته چا نیبا دست ورش داشت و انداخت رو زم صدا کرد و نصرت يدر کتر"

"گفت داشتیم

.دستم سوخت!  شهیبابا نصفه آب کن هم! ؟ يرو پر کرد يباز کتر_

که بخارش دستش رو نسوزونه ،  کردیرو گرفت و همونجور که توش فوت م يروزنامه ، دسته کتر کهیبا چند تا ت"

و پنجره رو بست و برگشت  اطیتو ح ختیرو ر يبسم اهللا گفت و نصف آب کتر هیوازش کرد و  رفت طرف پنجره و

رو گذاشت و روش رو کرد به ما  درشتوش و  ختیر ییخرده چا هیرو گذاشت رو چراغ و  يسرجاش نشست و کتر

"و گفت

ردن و دوا درست کردن استفاده عرق درست ک يفقط ازش برا!  ایب! ؟ به چه دردم خورد مگه ؟ خورهیبه چه دردم م_

!کنم یم

"و گفت دیبعد خند"

 هیسرپرست البراتوار ته میشد! نشئه جات دوستان جور شده ! کار منو راه انداخته ! استفاده هم نبوده ها  یالبته ب_

!مواد مخدر

يتست صالح هسته ا شگاهیسرپرست آزما يوگرنه شده بود!  ینگرفت کیزیف سانسیپس خدا راهم کرده ل _ اریکام

!

"خنده که نصرت گفت ریز میزد ترایمن و م"

تا وارد دانشگاه بشه و از اون  ادیپدر آدم در م یدونیو م یخودت دانشجوئ! خنده ام داره ! بخند !  اریبخند آقا کام_

!شیاونم سراسر!  رونیب ادیورش ب
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؟ يدرس خون بود _ اریکام

!نی، همچ يا_ نصرت

 يشده که برا يطور گهید! نه !  زایچ نیو ا قینه حاال بخاطر تحق! ت رو بدونم  یخواد زندگ یدلم م یلیخ _ اریکام

!مهمه یلیخودم خ

"کرد وباز گفت اریبه من و کام ینگاه هینصرت "

.شرط داره هیاما  گمیم ازشمیتا پ ریس. براتون  گمیم_

؟ یچه شرط _ اریکام

!خورهیبهم بر م قتیحق!  نینگاها بهم نکن نیکه از ا نهیشرطش ا _ نصرت

کدوم نگاها ؟ _ اریکام

!آقا سامان گل ياز نگاها!  گمیرك بهتون م ادیچون از هر دو تا تون خوشم م _ نصرت

"آن از خجالت سرخ شدم و زود گفتم هی"

.....نیبه خدا من اصالً متوجه نبودم باور کن! آقا نصرت  خوامیمعذرت م_

"حرف بزنم و دوال شد و صورتم رو ماسه کرد و گفت نذاشت"

کنم اما  یجونمم واسه ت فدا م! ، قدمت رو جفت تخم چشمام  ی، مهمون یقیرف! واهللا  رمینخواستم حالت رو بگ_

!کنه یناراحتم م نیا! آشغال  هیآدم به  هیمثل نگاه !  هیمثل نگاه عاقل اندر سف!  هیجور هینگاهت 

"نصرت و گفت يپا يرتبه دستش رو گذاشت روم هی اریکام"

؟ ٔیشیبگم ناراحت نم يزیچ هینصرت ، _

و  يدیاونجا که آبروم رو خر!  ياونجا که پول برام داد! چند ساعت اخالقت دستم اوامده  نینه ، چون تو ا _ نصرت

رك حرفت رو  یلیکه خ دمیفهمو رو صحنه  شیت تو نما یاز رو راست!  يمرد یلیخ دمیفهم نایاز ا! رو صحنه  یرفت
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!یبگ يخوایم یپس هر چ! يبه دل ندار یچیو ه یزنیم

؟ یکن ینگاه م يچه جور کنهیم یزندگ ينطوریآدم که ا هیتو به  _ اریکام

!بگم نویا خوانیم!  نیبهم نگاه نکن ينجوریو ا نیدار گهیاما شماها خودتونو ن! آشغال  هیمثل  _ نصرت

هس که  میحال نقدریکه ا نیخودم متوجه نبودم اما شما بدون ای! نداشتم  يقصد نیهمچ هیصالً به خدا نصرت خان ا_

!افته یجاها نم نجوریگذارش به ا يخودیب یمیش سانسیبفهمم ل

!دستت درد نکنه _ نصرت

؟ میم بهت نگ یداشت يزیچ ی، اشتباه ییاگه جا _ اریکام

!دونمیمهر چند خودم همه ش رو .  نیچرا بگ _ نصرت

و پدر مادرتون کجان ؟ نیاول بگو چند تا خواهر برادر بود _ اریکام

تار  هی يفدا زایچ نیکه ا يمرد نقدریا! نداره  یبی؟ باشه ، ع ياریپدر منو امشب با خاطراتم در ب يخوایم _ نصرت

.، بعد زمیبر ییبذار چهار تا چا! موت 

 یکیگذاشت جلو ما و خودش  یکیقندون پالست هیو با  ختیر ییچاچند تا استکان از همون بغل ورداشت و توش "

"ش رو ورداشت و گفت

.جور کنم تونمینم نیش مزخرفه اما بهتر از ا یی، چا نیبخور_

ش رو خورد و پشت سرس سه چهار تا  ییخودش مثل برق چا. به خوردن  میو شروع کرد میمونو ورداشت ییچا"

"در آورد و روشن کرد و گفت اریکام گاریاز تو پاکت س گهید گاریس هیداد و قرص گذاشت دهنش و قورت شون 

.خواهر هیاالنم منم و . شون  امرزدیخدا ب! ننه بابام که مردن _

؟ نیخواهر برادر بود هی نیهم _ اریکام

!میاالن دو تا مون موند.  میچهار تا بود! نه بابا  _ نصرت
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شدن ؟ یچ گهید ياونا _ اریکام

!عزتم که بابام فرختش! حشمت که مرد  _ نصرت

! داشت  قتیپس حق! حس از تن من رفت .  مینگاه کرد گهیمرتبه برگشتم و به همد هی اریگفت من و کام نویتا ا"

.میکرده بود داشیدرست پ! گندم خواهر نصرت بود 

"کنم که نصرت گفت ینگاه م اریمتوجه نبودم که دارم فقط به کام اصالً

؟ نیتعجب کرد_

!؟ یچ یعنیفروختش  _ اریکام

!کرد هیاونو فروخت و خرج بق _ نصرت

!فروخت ؟ یبه ک _ اریکام

اومدن و در گوش  یم یا ، ه يدور و ور یعنی! برامون جورش کرد  میداشت ییآشنا هی! آدم پولدار  هیبه  _ نصرت

!از بچه ها تو اجاره بده یکیکردن که  یم زیزویبابام و

!؟ نیکه اجارش بد دئوهیمگه نوار و _ اریکام

"خنده و گفت رینصرت زد ز"

ور و اون ور  نیا. و فروش دوا  دی، خر ي، دزد ییواسه گدا!  دنیبچه ها رو اجاره م!  ادهیز زایچ نیتو طبقه ماها ، ا_

!کردن دوا

!گهیدوا همون مواد مخدره د_

!اش آره بانهیاد _ نصرت

!جور کارا ؟ نیا يبرا دنیها شونو اجاره مبچه  یعنی_

!، آره یکن ینگاه نم ياگه بهم چپ چپ و اونجور_ نصرت
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کارو کرد ؟ نیپدر توام هم _ اریکام

کارو نکرد اما از  نیا نمیهم يبرا! جور کارا بشن  نیخواست بچه هاش آلوده ا یدلش نم!  امرزینه خدا ب _ نصرت

!اومد یعهده خرج مونم بر نم

!خب ؟ _ اریامک

 کیشدن ، دنبال بچه کوچ یزن و شوهر پولدار که بچه دار نم هی يکه برا میداشت ییآشنا هی!  گهید یچیه _ نصرت

ما  یمدت نتونست طاقت گشنگ هیاونم بعد از ! کرد که عزت رو بفروشه به اونا  یباالخره هم بابا مو راض! گشت  یم

!و فروختش ارهیرو ب

!چه ش رو فروخت ؟ب ينجوریهم یعنی_

خوان ،  یجور کارا نم نیو ا ییگدا يمطمئن شد که عزت رو برا یو وقت دیشونو د یاول رفت خونه و زندگ _ نصرت

!خونه شون باغ بوده! بهشت  نیدارن ع یخونه زندگ هیگفت  یم! فروخت بهشون 

؟ یبعدش چ _ اریکام

جاش خوبه و  دهیجاش خوب نباشه ، برش گردونه اما د دوبارم سر زده رفت سراغ عزت که مثال اگه یکی _ نصرت

فقط !  میدیشن یو ماهام م گفتیمادرم م يگشت برا یبر م یرو وقت نایا یعنی! کنن  یم يمثل بچه شاه ازش نگهدار

بچه  میخوایگفتن که م!  دنیبره سراغ بچه ، اونام پسش م گهیدفعه آخر که رفته بود ، بهش گفته بودن که اگه د

 چارهیب!  کنهیول م گهی، د شهیاز طرف عزت راحت م الشیبابام که خ!  ستنیش ن یکه اونا پدر و مادر اصل نفهمه

!گشنه نباشه یکیگفت بذار حداقل اون  یم!  شهیداره تو پر قو بزرگ م! از اون راحته  المیگفت خ یم شهیهم

"روشن کرد و گفت گهید گاریس هی"

منم االن راحته که عزت  الیحداقل خ! بهتر بود  ينجوریکه ا نمیبیکنم م یفکر م حاال که خودم. گفت  یراست م_

دلم ! کردم  هیگر یلیکه فروختنش خ ياون روز! خدا رو شکر ! خوب داره  یزندگ هیاالن حتما ! جاش خوبه 
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!کردکه کار درست رو اون  نمیب یبدم اومد اما حاال م یلیاز بابام خ! آزمون کم بشه  یکی خواستینم

؟ يدنبالش بگرد ینرفت _ اریکام

 هیخونه شون تو ! پولدارن  یلیگفت خ یفقط م! نگفت  چکسیبابام جاشو به ه یعنی! کجاس که  دونستمینم _ نصرت

!بزرگه یلیباغ خ

"که نصرت گفت میرو نگاه کرد گهیدوباره همد اریمن و کام"

براتون ؟ گهید ییچا هی زمیبر_

مرتبه  هیو انگار  دیش رو هورت کش ییاستکانامونو پر کرد و دوباره چا. منتظر جواب بشه  نکهیاگفت و بدون  نویا"

"و گفت دیمتوجه کار زشتش شد و با خجالت خند

!رفته واهللا ادمی تیآدم_

"که گفت میدیبهش خند اریمن و کام"

 یتو نعلبک يزیرو بر ییچا دیحتما با! خوردن  ییچامثل ! انجام داد  نایمثل خود ا دیرو با ییکارا هی نجای؟ ا نیدونیم_

 هی،  یزنیحرف م یکیبا  يدار یوقت دیحتما با!  یموقع راه رفتن پاشنه کفشت رو بخوابون دیحتما با!  یو هورت بکش

!واریبه د یبمال یعنی!  یپاك کن واریبعدش دستت رو با د و يریو بعدش دماغت رو با دستت بگ یبکن نیف

!يحالمونو بهم زد! نصرت .... ها _ ترایم

!گهیرو بگم د نایا دیبا _ نصرت

!تشخص و تسلط به حرفه س انگریصنف ، نما نیکارا تو ا نیا! درسته  _ اریکام

"خنده که نصرت گفت ریز میهمه مون زد"

!؟ هیقیچه جور تحق نیا!  گهید نیسیبنو گمیرو که م زایچ نیبابا ا_

!میبود حیاالن که تو زنگ تفر! وع شده مگه کالس شر _ اریکام
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."میدیخند یهمگ"

!یجلسه مقدمات! آره کالس شروع شد  _ نصرت

"نگاه به من کرد و گفت هی اریکام"

!هیاصول اول!  باچهید!  سیبنو اریکاغذ قلم ت رو ب_

!لیف يبا دست در کنار کوچه ، با صدا نیف-1

!واریهمراه با آت و آشغال با دست به د،  ینیو زدودن مخاط ب دنیمال-2

؟ ریخ ایاجازه ؟ انگشت تو دماغ کردن مجازه  آقا

!"خنده ریز میزد"

! کبره بسته باشه  رشیبلند باشه و ز شهیناخنت هم دیبا!  يبد بد يبو! سر و وضعت آشفته باشه  شهیهم دیبا _ نصرت

پاهات بو گند الش  دیبا! عرق تنت ، نشه از بغلت رد شد  يواز ب دیبا! باشه  دهیخواب یگوشه چشمت ق شهیهم دیبا

!کف جمع شده باشه شهیگوش لبت هم دیبا! مرده بده 

!دسر بعد از شام نیدستت درد نکنه آقا معلم با ا _ اریکام

"به من گفت اریخنده که کام ریز میزد یهمگ"

ماه بعد نبش قبر کرده و  هیگذاشته باشنش تو قبر و  مثل مرده که نشسته قایدق: ظاهر  شیرایو پ شیآرا سیبنو_

!درش آورده باشن

"بعد برگشت طرف نصرت و گفت"

؟ خیمال کدوم دوران از تار یگیکه م يموجود نینصرت جون ا_

."خنده ریز میدوباره زد"

!که سین خیجزو تار گهیشده د یکه عمل یکس هی _ نصرت



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٣

؟ کنهیموجود حرکت هم م نیا! نصرت جون  نیببخش _ اریکام

!مثل مارمولک!  یکنه اونم چه حرکت یحرکت م _ نصرت

شود چنانچه در معابر  یم هیبه عموم مردم توص! سامان  سیبنو!  رهینظ یب! خزندگانم هس  رهیپس از ت _ اریکام

اداره برزن اطالع  نیرکتیو مراتب را به نزد دی، حتما از ماسک استفاده کن دیبرخورد کرد يموجود نیبا چن یعموم

!دیده

"گفت ترایخنده که م ریز میزد"

!؟ هیاداره برزن چ_

!گفتن اداره برزن یم يسابق به شهردار _ اریکام

!کنهیرو قبول نم يموجود نیهمچ هیهم  يشهر دار _ نصرت

کنن ؟ یخودشون درست م يرو برا يا افهیق نیهمچ هیحاال چرا _

 بهیکه دو تا جوون غر دوننیاالن همه محل م! مثل شماها !  ٔیشیم بهیغر نجایه سامان جون ، اباش نیاز ا ریغ _ نصرت

!نجایا نیاوامد یو واسه چ نیهست یبفهمن شماها ک خوادیهمه م دلشون م! اومدن تو خونه من 

!نداشتن یلیشکل و شما نیهمچ هی،  میدید رونیکه ب يچند نفر نیا_

!فعال باهاشون کار دارن! هنوز خاك شون نکردن !  نیده زماونا رو هنوز نز _ نصرت

!؟ يچه کار_

 ریمواظب بچه هان که موقع جنس فروختن گ!  کننیهمه جور کار م م! سگ پاسبانن  نایا! همه جور کارا  _ نصرت

!ارهیسرشون ن ییباال یمواظبن کس! مواظبن سرشونو کاله نذارن ! نکنن  یجنس رو هاپول ای فتنین

!کاردن يمثال باد_

ندارن ،  ياگه با شاماها کار!  يدیهمون االغه که د نیع!  کشنیمثل آب خوردنم آدم م!  يزیچ نیهمچ هی _نصرت
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!وگرنه تا االن لختتون کرده بودن!  نجایا نیکه با من اومد نهیواسه ا

؟ یستین ينطوریتو چرا ا _ اریکام

؟ يچه جور _ نصرت

؟ یات که گفتمشخص نیبا هم _ اریکام

!باشم زیتر و تم دیبا! س  گهید زیآخه کار من چ _ نصرت

زود به نصرت  ترایم! چند تا دختر بود  يصدا! سر و صدا بلند شد  اطیبگه که دوباره از تو ح يزیچ هیاومد  اریتا کام"

"گفت

؟ يبرم بگم مهمون دار_

.ننیبذار خودشونم بب! رو بهشون بگم  یچهمه  خوامیخودم که م! تو  انیبذار ب! نه بابا  _ نصرت

سال اومدن تو و تا  ستیورداشت و تا روشنش کرد در واشد و سه تا دختر جوون ، حدود ب گاریس هیدست کرد "

!"در خشک شون زد يافتاد همون جلو اریچشم شون به من و کام

.میندار بهیتو ، غر نیایب _ نصرت

نگاه  اریگوش نشستن و شروع کردن به من و کام هیدر آوردن و اومدن تو و  سالم کردنن و کفشاشونو ییسه تا"

 نکاریم ا يطور!  دادنیسرشونو با حالت تأسف تکون م! کردن و سر تکون دادن  چیپ چیپ گهیکردن و در گوش همد

"که نصرت گفت میکردن که ماها متوجه بش یرو م

 نیکن یکه شماها فکر م ییاونا نایدوماً که ا! نیدونی، خودتونم م تمسین نکارایاوال من اهل ا!  یخودتونو خسته نکن_

!آن یآدم حساب!  ستنین

"و گفت اریبعد برگشت طرف کام"

!مسافر اونور آب. مسافرن  نایا_
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"گفت دیخند یکه م یبرگشت طرف شونو و در حال اریکام"

؟ نیعازم یکجا به سالمت! سفر به سالمت !  زیعز يخانما ریاقر بخ_

"از دخترا گفت یکی"

.میو کجا بر ادیب شیپ یتا بعدش چ.  یفعال دوب_

کردم  یدست دست م یچرا به دلم افتاده بود و ه دونمیفقط نم! م  یمنم عازم دوب! ؟ یچه حسن تصادف! به به  _ اریکام

گفتن سفر  میاصالً از قد!  گهیمسفر همده میبش ییمحترم آشنا بشم و چهار تا يبوده که با شما خانما نینگو قسمت ا! 

!هس ؟ یشما واسه ک طیحاال بل! با جمع برو  يبر يخوایم

"گفت دیخندیاز دخترا که م گهید یکی"

!؟ نیکن دایپ طیشمام بل نیتونیم! فردا عصر _

"گفت در آورد و بشیرو از ج لشی، موبا دیخند یکرد و م یرو نگاه م نایهمونجور که داشت ا اریکام"

و  فیشما و تو همون رد يمایتا تو همون هواپ نیبه من وقت بد قهیدق 5! نکردم  میآسون تر تو زندگ نیکار از ا_

 هی دمیدی، م آوردمیبود که هر دفعه کفشامو از پام در م یاتفاقا چند وقت! جور کنم  طیبل هیتون ،  یبغل یهمون صندل

 یشیدرو هی شیرفتم پ! داره ؟ یچه صورت انیجر نیکه ا يفکر منده بودمو! ش  گهیلنگه د هیلنگه ش سوار شده رو 

 دمیازش پرس! سفر تو طالعت افتاده  هیکرد و گفت  یتفال زد و تعلل هیمساله رو براش گفتم که ! که صاحب کماالته 

 حبد تا صاگفت چن! ؟ هیگفتم همسفرم ک!  يکه انتظارش رو ندار یی؟ گفت از جا بهیسفر به چه ترت نیا شیدرو

اتفاق افتاد تنم  نیاالن که ا! رفت رفت رفت تا االن  ادمی انیجر نیراستش من باور نکردم و ا!  يجمال فرشته رو

 نیا يبه گفته ها نکهیچرا ؟ بخاطر ا! ستون مهره هام  نیبه جون شما به جون خودم عرق شرم نشست رو ا!  دیلرز

کنم که چرا دل به حرفاش  یم یو ازش عذرخواه بوسشپا  رمیم میو برگرد میبر! صاحب نفس شک کردم  شیدرو

!ندادم
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"بعد برگشت طرف من و گفت"

!؟ يتو تعجب نکرد! سامان  سین بیواقعا عج_

"نگاه بهش کردم و گفتم هی"

؟ يبه منم بد قهیش دق ییشگویپ نقدریرو که ا شیدرو نیآدرس ا شهیم! تعجب کردم  یلیمنم خ! چرا واهللا _

"گفت کردیو به دخترا نگاه م گرفتیهمونجور که داشت شماره رو م"

 يزیچ يدعا هیکه  ششیبرم پ یم رمیگ ی، دست تورو هم م میسفر به سالمت برگشت نیبود و از ا ایبه دن ياگه عمر_

!یکه شک تو کارش نکن نهیاما شرطش ا! عالج بشه  شیدرو نیبه مدد نفس ا تیماریاون ب دیبرات بده شا

"داشت گفت یورنم اریاز دخترا که چشم از کام یکی"

؟ نیبر یم شیدرو نیا شیماها رو هم پ_

!کف دست من نی، ا یدوب! بعدأ  میسفر و برگرد میفقط بر! برم  یم! برم ؟ یچرا نم _ اریکام

"کف دستش رو نشون دخترا داد و گفت"

اون ! دارن  کیهمه شون باهام سالم عل! کارمند و کاسب ! عرب و عجم ! شناسم  یخاك رو م نیوجب به وجب ا_

 یچ نیفهمیپامون برسه اونجا ، خودتون م نیاصالً بذار!  میکه با صاحابش سر از هم سوائ " يتو د يد "فروشگاه 

 عتیطرف طب هی! طرف تمدن  هی! طرف سبزه  هی!  بطرف آ هی! هشت ستاره ! تون ، مفت مفت  برمیهتل م هی!  گمیم

 نیاصالً شماها چرا خودتن هم! تمومه  یهمه چ گهید!  نهمی! جواب بده  ٔتلفن وامونده نیا نیفقط دعا کن نینیبب! 

 نیتونه اون وقت خودتون بلند شود اریدر اخت یخوب نیتور و کاروان به ا! سفر ؟ نیبر نیسر خود راه افتاد يطور

گناه از من و امثال !  نیشماها گناه ندار یعنی! کاروانا و تورا  نیمن سالها حمله دار بودم تو ا!! سفر ؟ نیتلک بر وتلک 

 نجایدفتر بزنم ا هی خوامیم! واسه ما  ریرو بگ یاتاق بغل نیاصالً آقا نصرت هم!  میبزن نجاهایشعبه ا هی مییایمنه که نم

!دهینم جوابچرا  ٔوامونده نیا.... اه !!....! 
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"بعدش تلفن رو گرفت طرف منو گفت"

!تا جواب بده ریبگ یشماره رو ه نیکنم تو ا یخانما برنامه سفر رو جور م نیتا من با ا! سامان  ریبگ_

"چپ چپ بهش نگاه کردم که روش رو کرد طرف دخترا و گفت هی"

قط خدا کنه ف! که نگو  میهس بخر زیم زیچ نقدریاونجا ا! اا  نینکن نیچمدونا رو سنگ ادی؟ ز نیورداشت یچ لیوسا_

! بخوره ها  تونهینم گهیرو کس د یقسمت کس گنیم! سفر مقدر  نیخواننده هام مصادف باشه با ا يکنسرتا نیاز ا یکی

!یدوب میبا هم مشرف بش یو همگ نجایا نیایب امو شما ه نجایا میایبچرخه بچرخه و ما ب دیبا نیبب

"به من گفت اریمرده بودن از خنده که کام گهیو نصرت د ترایدخترا و م نیا"

!؟ يریگ یچرا شماره رو نم_

`و گفت اریکام ينصرت دستش رو گذاشت رو پا"

.رانیا گردنیبر نم گهید یاز دوب نایا_

از بابت شون  المیفقط خ!  زنمیدوبار بهشون سر م یکی یاونجا خودم سال ذارمیرو م نایا! داره ؟ یچه اشکال _ اریکام

امروز روز ،  گهید! گردم  یندارن ، خودم سه چهار روزه بر م يو مرتبه و کم و کسر راحت باشه که جاماشون خوبه

 ریبگ! آسون تره  نمیتازه از ا!  يو برگرد شیتجر يبر نجایرفتن و اومدن شده مثل از ا یدوب!  سیسفرا که سفر ن نیا

!گهیاون شماره رو د

"از جاشون بلند شدن و نصرت بهشون گفت يو ناچار يراشاره به دخترا کرد که اونام با دلخو هینصرت باخنده "

؟ نیبر یکه سراغ ک نیدونیم میدیاونجام که رس!  دنیو پاسپورتاتون رو بهتون م طیفردا تو فرودگاه بل_

!؟ بهیآدم غر هیدست  يسپر یطفل معصوما رو م نیهستم ، تو چرا ا نجایمن ا یوقت! ؟ یچ یعنی _ اریکام

!نه ؟ ای یشنیآروم م قهیدق هی اریکام_

!کنم یدارم رو سرم م یچه خاک نمیبذار بب _ اریکام
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"بعد برگشت طرف نصرت و گفت"

!؟ مینیرو بب یک دی، با یدوب میسفر بر هیو جاش  میکن قیدر مورد تو تحق میاگه ما نخوا! نصرت جون  نیبب_

!خرده صبر کن تا بهت بگم هیحاال تو  _ نصرت

.جنگ کرد شهیکه نم ریبا تقد! من مقدر شده  يسفر برا نیمن ، ا برادر _ اریکام

"بعد برگشت طرف دخترا و گفت"

!میبکن دیبا کاریتا من بگم چ نینیبش قهیدق هیخنما شما _

بلند شد و دخترا رو  ترامیاشاره کرد و م ترایکه نصرت به م نانیآن اومدن بش هیتا  دنیدخترا همه ش مخند"

"نگاه به نصرت کرد و گفت هی دید نویکه ا اریکام!  رونیرفت بورداشت و 

بود حرمت نون و نمک ؟ نیا_

!یبه دوب میرو فروخت نایا! بعد  گمیم یچ نیآخه تو گوش کن بب _ نصرت

!شون به من یفروختیخب م! شون ؟ یچند فروخت _ اریکام

"نگاه به نصرت کرد و گفت هیبعد "

!؟ فروشنیمگه آدمم م_

"لحظه مکث کرد و گفت هیبعد "

!؟ یگفت یبود که م نیپس کار رو هم! دل غافل  يا_

"نگفت یچینصرت ساکت شد و ه"

همه ازمون زن و دختر به اسارت بردن بس نبود که  نیا! عربا ؟ نیبه ا یفروش یم يبر ینصرت دخترامونو م _ اریکام

!میخاك تو سر شد قدرنیخاك تو سر ما کنن که ا!! ببرن ؟ دیاالنم با

"روشن کرد و گفت گاریس هینصرت "
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بعدشم ، خودشون دل شون ! کنه  یرو م نکاریا گهید یکی ای شنیم چارهیب شتریو ب رنیخودشون م ایمن نکنم ، _

!خوادیم

!!ما رو بفروش به عربا ؟ گنیو م نجایا انیخودشون م يخودشون با پا یعنی _ ریکام

!دیمرتبه فهم هی شهیرو که نم زیهمه چ نیبب! نه  يرنجویا! نه  _ نصرت

و پرتقال و  یدست يجات و فرش و سنا قهیتا حاال نفت و گاز و پسته و خرما و هندوانه و خشکبار و سنگ و عت _ اریکام

ن ، حاال نوبت دخترامو رونیبردن از مملکت ب یو به اسم صادرات م زدنیمونو بار م گهید زیو صد تا چ تییسکویب

، زن و دخترم به صادراتمون اضافه کنن که بچه ها بفهمن چقدر  یجغراف يکه تو کتابا میبد شنهادیپ هی گمیم!! شده ؟

!شده ادیدرامد حاصل از صادرات ز

به  ینگاه هینصرت ! بودم  دهیرو ناراحت ند اریکام نقدریورداشت و روشن کرد ، تا حاال ا گاریس هیکه گفت و  نویا"

"د و گفتکر اریکام

!؟ يناراحت شد نقدریحاال تو چرا ا_

اونم ناموس ! نداره  یکار با فروختن خاك وطن فرق نیا! فروختن ناموس  یعنی؟  یچ یعنی نکاریا یدونیم _ اریکام

!هی یناموس فروش نمی، ا هی یفروش

."رو خاموش کرد و از جاش بلند شد گارشیس اریکه کام نیینصرت سرشو انداخت پا"

!!کجا ؟ _ نصرت

که از  میگفت یهمه شم م!  میکرد هیو گر میدید زایچ یلیچند وقته خ نیواهللا ما ا! آقا نصرت . حالم بد شد  _ اریکام

!مینیب یم میبدتر و بدتر دار يزای، اما روز به روز چ شهینم گهیبدتر د نیا

که منم بلند شدم و کاپشنم رو ورداشتم و اشاره کرد  هیگفت و رفت طرف کاپشنش و ورش داشت و به منم  نویا"

"با تعجب گفت میریم میماها دار دیاومد تو و تا د ترایرفتم طرف کفشم که م
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!کجا ؟_

.، با اجازه میکن یزحمت رو کم م گهیفعال د _ اریکام

"به من گفت ترایکه م رونیگفت و رفت ب نویا"

!؟ میریبگ یعنی،  رمیباهاتون تماس بگ يچه جور_

داره با  دمیکنم که د یرو نوشتم و دادم بهش و برگشتم که از نصرت خداحافظ لمیکاغذ ، شماره موبا کیت هیرو "

!کنهیدستش اشکها شو پاك م

.دنبالم اومد ترامیو م رونیاز اتاق اومدم ب یخداحافظ یب

 نیو ا اطیبه ح هیفعه بدون اون شوکه اولد نیا! ازش نمونده بود  يزیچ گهید یعنی! نبود  ياز االغ خبر گهید اطیح تو

و  خوردیسه تا پله م یکیباال و  رفتیم خوردیدو تا پله م یکی! بود  اطیتا اتاق دور ح ستیب دیشا! خونه نگاه کردم 

دو نفر نشسته  اینفر  هیجلو هر کدوم . و جلوشون پرده زده بودن  تنشون که اصالً در نداش هایبعض!  نییپا رفتیم

و سوخته جلو شون  اهیمثل قابلمه اما س يزیچ هیجلو شون بود و  یکیکنیگاز پ هی ای يا لهیچراغ فت هیهر کدوم بودن و 

تو  يزیچ هیبودن و  غولهر کدوم مش! ، جوون ، بچه  رمردیپرزن ، پ! تموم فضا رو ورداشته بود  اكیگند تر يبو! بود 

!کردنیبودن و داشتن گرمش م ختهیقابلمهها ر نیا

"گفت ترایکردم که م ینگاه م زایچ نیبه ا شتمدا

شده سامان خان ؟ یچ_

 هیبلند ،  يچشماش با اون مژه ها. قشنگ بود  یلیبرگشتم و تو صورتش نگاه کردم ، تو نور مهتاب صورتش خ"

 یعیو تاب قشنگ و طب نیشونه شده بود ، پر از چ ينجوریکوتاهش که هم يموها!  دادیبه صورتش م یحالت قشنگ

. دخترا بلند قده  نیشد گفت ب یبود که م راز من کوتاهت متریقدشم چند سانت. داشت  یفیدماغ کوچک و ظر. بود 

!هم داشت یاندام متناسب یلیخ یچیبودمش ، چاق که نبود ، ه دهیبرعکس لحظه اول که تو روپوش د
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!؟ سیحواست به من ن _ ترایم

.شدخرده کامران ناراحت  هی! چرا ، چرا _

چرا ؟ _ ترایم

.به عربا ، ناراحت شد نیاون دخترا رو فروخت دیفهم یوقت_

"لحظه بعد گفت هیو  نییگفتم ، سرشو انداخت پا نویتا ا"

.کار رو بکنم نیقراره منم هم_

"گفت ترایصدام کرد و منم راه افتادم طرفش که م اطیاز اون ور ح اریفقط نگاهش کردم که کام"

؟ نیبر نیخوایم يرچه جو_

!گهید میکن یم شیکار هی،  دونامینم_

"گفت ترای، م اریبه کام میدیتا رس"

!نیبر ادهیپ ينجوریهم سیوقت شب صالح ن نیخان ، ا اریکام_

!!مون به عربا؟ فروشنیمون و م دزدنیم یعنی؟  یچ یعنی _ اریکام

.داره یتاکس! نم مونو صدا ک ییروبرو هیهمسا نیا نیاجازه بد _ ترایم

خونه رو زد و منتظر شد تا  هیرفت اون ور کوچه و در  ترایتو کوچه و م میاز خونه رفت یینگفت و سه تا یچیه اریکام"

"گفتم اریدر رو واکنه که من به کام یکی

!ها هی یدختر قشنگ_

!نمی؟ بب ترایم ؟یک _ اریکام

"ن و گفتکرد و بعد برگشت طرف م ترایبه م ینگاه هی"

!سیقشنگ ن ادمیز_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٢

!سیچرا بد ن_

!نمی؟ بب....!اا _ اریکام

"بهش کرد و گفت گهینگاه د هیو  ترایدوباره برگشت طرف م"

!سیخوشگل خوشگلم ن نیهمچ_

!حواست بهش نبوده! چرا ، خوشگله _

!نمی؟ بب....!اآ _ اریکام

"ه بود کرد و گفتکه جلو در واستاد تراینگاه به م هیدوباره "

!یخوشگله اما خوشگل معمول_

!ساده ساده س!  دهیآخه به خودش نرس_

!نمیبب! ؟....آاا  _ اریکام

"نگاه کرد و گفت هیدوباره "

!سین پیخب آره ، اما خوش ت_

!شهیم پمیت تنش کنه ، خوش کیو ش یلباس حساب هیاگه !  شهینم پیدختر خوش ت هیلباس معلومه که  نیخب با ا_

!نمیبب... ! اآ  _ اریکام

"نگاه کرد و گفت هیدوباره "

!هیجور هیاما کال  یگیخب راست م_

!يزدیحرفو نم نیا شیبود دهیاگه مثال تو جردن د!  شیدید ينطوریو ا نجایکه ا نهیا يبرا_

!نمیبب! ؟....اآ  _ اریکام

"کرد و گفت تراینگاه به م هیدوباره "
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!يکرد دایتو پ یعیباز و وس دیچه د! آ  یگیت مراس_

!هیدختر قشنگ! من تو صورتش نگاه کردم _

!نمیبب....!  _ اریکام

!؟ يمگه کور!  نمیزهرمار و بب......!اه _

!سینه بابا ، حالم سر جاش ن _ اریکام

!گفت قراره که اونم بفروشن به اون ور آب_

!؟ يننداز مادی یه شهینم...! اه  _ اریکام

که اون  یتاکس هیو رفت سوار  رونیاز خونه اومد ب ارویباهاش حرف زد و  ترایمرد اومد دم در و م هیموقع  نیتو هم"

"اومد طرف ما و گفت ترامیطرف تر بود شد و روشنش کرد و دنده عقب اومد طرف ما ، م

!مطمئنه نیخان بر داهللایبا _

"نگاه بهش کردم و گفتم هیشد و نشست بغل راننده و منم  نیر ماشنگاه بهش کرد و سوا هی اریکام"

.ممنون_

!نکردم يکار _ ترایم

!يلطف کرد!  هی یلی، خ يکه به فکر ما بود نیهم_

؟ نجایا ایتئاتر  نیآیبازم م _ ترایم

.، فعال خداحافظ دی، شا دونمینم_

"تبشم ، بازوم رو گرفت و گف نیتا اومدم سوار ماش"

بهت زنگ بزنم ؟_

هم پوست صورتش و هم لبش! ش بود  رهیکه تو صورتش بود ، پوست ت یبیتنها ع. دوباره تو صورتش نگاه کردم "



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٤

"!

.بزن_

!برق نشست تو چشماش هیمرتبه  هیبهش گفتم  نویا یوقت"

"اننده گفتآورد تو و به ر یکم اریرو واکردم و سوار شدم که سرشوز پنجره کام نیدر ماش"

!شون نیسالم برسون! دو تا رو دست شما سپردم اآ  نیاهللا خان ا دی_

 ترایهنوز م. سر کوچه ، برگشتم و عقب رو نگاه کردم  دیرس یوقت. تکون داد و حرکت کرد  يسر هیاهللا خان  دی"

!کرد یهمونجا واستاده بود و ما رو نگاه م

"گفتم اریبه کام میخرده از اونجا دور شد هی یوقت

!؟ هی ییچه جور جا گهید نجایا_

!نگو یچیه گهید!  میآ رو هم گفت یو گفتن میدیها رو شن یدنیشن!  میدیرو د ایدنید! حرفشم نزن  گهید _ اریکام

"کرد و گفت يخنده ا هیخان  داهللاینگفتم که  یچیمنم ه! ناراحت بود  یلیخ"

؟ هان ؟ نیشهر يباال يبچه ها_

!تیحواستو بده داداش به رانندگ!  میشهر يباال يبچه سوسول ها! خان  داهللای رینخ _ اریکام

 یپول تاکس ارخواستیو کام میشد ادهیجلو باغ و پ میدینگفت تا رس يزیچ گهیاهللا خان رفت و د دیخنده از رو لب "

"اهللا خان گفت دیرو حساب کنه که 

!قبال حساب شده_

؟ يرو حساب کرد هیو خودت کرا يمونو زد بیسمون پرت بود ، ج، ما حوا نمیبب _ اریکام

!دست شما درد نکنه _اهللا خان  دی

!رو که هیکرا میآخه ما که حساب نکرد _ اریکام
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!کنه یخانم خودش حساب م ترایم _اهللا خان  دی

؟!ما رو هم بده  هیکه پول کرااون بدبخت از کجا آورده  یدر ثان! برادر  میندار یحسابا با کس نیما از ا _ اریکام

!هیلوط یلیخ!  دهی، خورده خورده بهم م دهینقد نم _اهللا خان  دی

و  نیو سه هزار تومان دراورد گذاشت رو داشبرد ماش بشیبه من کرد و بعد دست کرد ج ینگاه هیبرگشت  اریکام"

"گفت

!بودم یه عصبانکردم حالل کن ک یاهللا خان ، اگرم تو راه بدخالق دی نییبفرما_

.شهیخانم از ما دلخور م ترایآخه م _اهللا خان  دی

!به سالمت!  میکه ما به زور به شما پول داد گمیبهش م دمشید _ اریکام

"بهش گفتم میتنها شد یوقت. خان م گاز داد و رفت  داهللایرو بست و  نیگفت و در ماش نویا"

!ها هی یبیعجب دختر عج_

.وت میبر _ اریکام

.زنگ بزنم به گندم هیبذار !  نمیصبر کن بب_

!ول کن بابا پدر مونو دراورد! آ  گمیم به تو م يور يدر يزیچ هی،  ياریاگه اسمشو االن ب _ اریکام

؟ يشد ينطوریتو چرا ا! ، حاال ولش کنم ؟  میبرگرداندن گندم کرد يکارا رو برا نیما تموم ا_

!آ ینصرت رو بهش نگ انیزنگ بهش بزن اما جر هی! بزن !  دونمیخودمم نم_

بگم بهتر باشه ؟ یکنیفکر نم_

 زمیخب برادر عز "پرسه  ی؟ بعد با شوق ازت م يکرد دایداداشش رو پ ی؟ بگ یبهش بگ يخوایم یچ _ اریکام

داداش  دیبعدش اگه پرس! داره ؟.... اتاق تو دروازه  هی زتیبرادر عز یگی؟ م یگیبهش م یاونوقت چ "کجاس ؟

! حمداهللا ٔ، سر حال و قبراقه ال برسهاگه جنس خوب بهش به موقع  یگی؟ حتما م یگیم یجونم حالش چطور بود چ
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مثل پنجه آفتاب  يور دخترا نیاز ا! تو امر صادرات  یگیاشتغال داره ؟ حتما م بعدش اگه گفت داداشم به چه شغلی

!کنه یارد مو شویپیمشت عرب ش هیکنه از اون ور  یمونو صادر م

"نگاه بهم کرد و گفت هی"

،  میکپه مرگ مونو بذار میبر ایب! بعد از نصفه شبه آخه  میو ن کیساعت ! تو ، فردا بهش زنگ بزن  میبر ایاصالً ب_

!گهیتموم بشه د زیشب خاطره انگ نیا دیشا

"اه به من کرد و گفتنگ هی! رفت هوا  ادمیم که فر یزخم يگفت و دست گذاشت رو همون بازو نویا"

!درد نداره ؟ رنشیدخترا بگ! داره ؟ تیتو فقط به دست من حساس يبزو نیا!  نمیبب_

.رنیگیرو م یکی نیاونا ا...! اه _

!یزنیتو داد م میگریمنکه هر کدومو م _ اریکام

!ها زشته هیتو جلو همسا میبر ایب_

 یکه مش صفر از تو خونه ش ، در حال میو تا در رو پشت سرمون بست تو میو رفت میدر باغ رو آروم وا کرد ییدو تا"

اومد  دنیبود دور تنش ، به حالت دوئ دهیچیمالفه انداخته بود رو دوشش و پ هی،  رهنیپ يپاش بود و جا ژامهیکه پ

"به ما گفت دیو تا رس رونیب

!ما اخه میشد چارهیب! ؟ نیکن یتلفن تونو چرا خاموش م! اخه شماها ؟ نییکجا_

"به مش صفر کرد و گفت ینگاه هی اریکام"

رو به  وودیاز بزرگان هال یکی افهیو ساعت به ساعت شکل و ق ٔیشیتر م پیمش صفر چطور روز به روز خوش ت_

که  ییالبته اونجا دیال س لمیچارلتون هستون تو ف نیع يو مالفه درست شد ژامهیپ نیاالن با ا!! ؟ يریگیخودت م

!ده بود و بسته بودنش به اسبکشته ش

"خنده ریمن زدم ز"
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!تا حاال ؟ میکجا بود!  زنهیمرغ سر کنده داره بال بال م نیآقا ع! ؟ اریآقا کام هی یحاال وقت شوخ _صفر  مش

"همونجور که حرکت کرد گفت اریکام"

!میرو نگاه کرد شیو نما میتئاتر سه سانسم نشست میرفته بود_

"دنبال مونو گفت دیمش صفر دو"

؟ نیریکجا م نیحاال دار_

!آقا بزرگ شیب _ اریکام

!که سیآقا بزرگ خونه ن _صفر  مس

پس کجاس ؟ _ اریکام

که گندم خانم از خونه آقا بزرگه  دهیفهم کیخانم کوچ!  يمحشر کبر! ؟ نجایچه خبره ا نیدونینم _صفر  مش

!اونجا میبر نیایب!  نیایب! چه کرد  نیاگه بدون! گذاشته و رفته 

!کجا ؟ _ اریکام

!گهید کیخونه خانم کوچ _صفر  مش

؟ نیآریم فیتشر نگیاسموک نیباشه اما شما با هم _ اریکام

"به خودش کرد و گفت ینگاه هیتو حال خودش نبود ،  چارهیمش صفر که ب"

!که نیذاریحواس واسه آدم نم!  يوا يا_

"گفت اریکه کام نایطرف خونه عمه ا میراه افتاد ارمیمن و کام! ش  طرف خونه دیگفت و دو نویا"

!میبرگرد ایب_

کجا ؟_

اونجا  میاالن بر!  میشیبا هم از کانون فتنه دور م گذرهیهم بهمون خوش م! از بچه ها  یکیخونه  میریم _ اریکام



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٨

!ارنیپدرمونو در م

!میبر ای؟ ب یباالخره ش چ_

و ناله با حرف ، به  هیگر ي، از تو خونه صدا نایجلو خونه عمه ا میدیبعد رس قهیو چند دق میزد برد ونیباغ رو م"

"تکون داد و گفت يسر هی اریکام!  رونیاومد ب یصورت درهم م

!، خودتم برو جواب بده يکه تو به پا کرد هی يشر نیا!  ستمین ایمن تو ب_

!!من شر به پا کردم ؟_

!گهیآره د _ اریکام

!!به من چه مربوطه ؟_

!افتضاح به پا نشده بود نی، االن ا يدیدیو گندم رو نم نجایا ياومدینم  یتو اگه خبر مرگت دزدک _ اریکام

 ینم ينطوریا یداشتیاگه تو زبونت رو نگاه م!! که من عاشق گندم شدم ، به من چه مربوطه  یگفت نیبه آفر یتو رفت_

!شد

دختر عمه ، ! واسه تو داشت ؟ یچه فرق!! خونه ؟ یکیدم پنجره اون  یرفتیخونه ، م نیا يشد جا یحاال تو نم _ اریکام

!گهیدختر عمه س د

!تو خودتو لوس نکن میبر ایب_

!آ يجواب همه رو بد دیخودت با!آ  زنمیکلمه م حرف نم هی امیمن ب _ اریکام

.دمیباشه من جواب م_

!؟ يدیفهم! کلمه م حرف نزن  هی نایما در مورد نصرت ابگو ا یگیم یفقط هر چ _ اریکام

!اره! آره بابا _

!اصالً انگار نه انگار که من هستم!  زنمیکلمه م حرف نم هیمن ! آ  یمن نباش يبه هوا _ اریکام
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!میبر ایب! باشه _

رو واکرد و تا چشمش به ماها  در ونیخرده بعد کتا هی! مرتبه همه تو خونه ساکت شدن  هیکه  میجلو و در زد میرفت"

"افتاد ، سالم کرد و گفت

!شور زد نقدریدلم ا!! شما ؟ میداداش کجا بود_

"نشست جلوشو بغلش کرد وگفت اریکام"

!برم که واسه من شور زده کتیقربون اون دل کوچ یاله_

!چه خبره نجایا یدونیداداش نم _ ونیکتا

.دونمیم ییزایچ هیچرا  _ اریکام

"گفت اریسالم کرد و زود به کام دیاومد تو راهرو و تا ما رو د امیموقع کامل نیتو هم"

!حواست باشه!  هیاز دستت عصبان یلیداداش بابا خ_

مرتبه برگشت و صورت  هیبعد آروم راه افتاد طرف سالن خونه اما . کرد و از جاش بلند شد  اینگاه به کامل هی اریکام"

رو  نکاریا اریچرا کام دونستمیاما من م! مات مونده بودن  ونیو کتا ایکامل! و زود رفت طرف سالن  رو ماچ کرد ایکامل

!کرد

هر ! با هم شروع کردن به حرف زدن  یدر سالن رو واکرد همگ اریتا کام یعنی. رفتم تو سالن  اریمنم دنبال کام خالصه

 يگفت جدأ آدما یم یکی! گفت واقعا که  یم یکیاال ؟ تا ح نیگفت کجا بود یم یکی! گفت  یبهمون م يزیچ هی یک

!؟ هی یو خوشگذرون حیتفر توق تیموقع نیگفت حاالم تو ا یم یکی!  نیهست یالیخیب

 دیبا یچ دونستمیمن اومدم خودمو آماده کنم که جواب شونو بدم اما نم! کرد  یگفت و فقط نگاه م ینم یچیه اریکام

"گفت اریبگم که کام

دو تا شربت هل و گالب  نیبلند ش نکهیا يجا! بابا چه خبره تونه ؟! قوم ثمود رو ؟ ای میاب قوم عاد رو بداول جو_
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 نیا!  میدختره ا نیلنگه پا دنبال کار ا هیبچه از سر شب تا حاال ،  نیمن و ا! ؟ نیکن ی، دعوامون م نیاریواسه مون ب

سگ پا  ن، عی ٔگشنه تشنه!  نجایخودمونو با ا میتا رسوند کرده ضعفبازوش تا حاال سه مرتبه  نیطفل معصوم با ا

!....!زبون من آ نیا!  ناهایا!  میریدختره بگ نیاز ا يخبر هیکه  میسوخته ، له له زد

!و نشون همه داد رونیگفت و دهنش رو واکرد و زبونش رو در آورد ب نویا"

"خرده آرومتر شده بود گفت هیکه  اریکام يبابا"

!داره ؟ يتلفن زدن و دو کلمه حرفم کار هی! ؟ نیبه ما بد يزیچ يخبر هی دیه نبااخ_

!...زبون من آا نیا گمیم _ اریکام

"مادرش آروم گفت! دوباره زبونش رو در آورد و به همه نشون داد "

!یخوب!  یسالم!  ییکجا یگفت یکلمه م هیو  يزد یزنگ م هی! دل ما هزار راه رفت  زمیاخه عز_

!....زبون من آا نیا! بابا  میآب بخور کهیچ هی میدینرس گمیم _ اریکام

"نگاه به من کرد و گفت هی اریکام يبابا! دوباره زبونش رو در آورد و نشون همه داد "

!يداد یبه ما م يخبر هیحداقل شما ! معلومه  فشیتکل نکهیعمو جون ، ا_

"گفت اریتا اومدم حرف بزنم که کام"

!چوب خشک! لنگه پا  هی! مثل من  نمیبابا جون ا_

"بعد به من گفت"

!براشون اریزبونت رو در ب_

"گفت اریاما خودمو نگاه داشتم که مادر کام مردمیمن داشتم از خنده م"

نه ؟ ای نیشد ؟ شام خورد یحاال باالخره چ_

!.....زبون من آا نیا! آب  کهیچ هیاز  غیدر گمیم!  میم نخورد يشام ؟ کوفت کار _اریکام
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"دوباره زبونش رو در آورد و نشون داد که باباش گفت"

!گهرو دی ٔببر تو اون وامونده_

مرتبه  هیکه  دنیم شروع کردن به خند هیاونا بق يبه هوا! خنده  ریزدن ز ایو کامل ونیو دالرام و کتا نیمرتبه آفر هی"

!بل نشسته بود و عصاش تو دستش بود ، چند تا سرفه کرد و همه ساکت شدنم هیسالن رو  يآقا بزرگه که باال

"دوال شد و دست آقا بزرگه رو ماچ کرد و گفت دیزود رفت طرف آقا بزرگه و تا رس اریکام

.سالم آقا بزرگ_

آقا بزرگه با سر  گوش واستادم که هیبا احترام به آقا بزرگه سالم کردم و  یلی، خ اریمنم زود رفتم جلو ومثل کام"

"گفت اریبهمون جواب داد و بعد به کام

!؟ نیکجا بود! شد ؟ یچ_

 میکرد دایشونو پ یکی یکیآدرس  یبدبخت کیبا هزار و ! آقا بزرگ  میسختره گندم بود نیا يدنبال دوستا _ اریکام

!در خونه شون میو رفت

!خب _بزرگه  آقا

"آروم گفت اریکام"

! به مردم  نیداد یتو منبع و م نیختیر یو م نیکرد یدرست م يشربت نذر هیشما  مایگ اما قدجسارته آقا بزر_

!عادت رو ؟ نیا نیترك کرد

"کرد وگفت اریکام ياشاره به بابا هیآقا بزرگه "

.ارنیشربت براشون ب هیبگو _

"گفت اریشربت آوردن که کام زود سرشو برگردوند که دو سه نفر از جا شون بلند شدن واسه ارمیکام يبابا"

!دهینم پس م نییاز بال و پا! کرده  دایمزاج پ نتیل!  نیاریبچه با نبات ب نیواسه ا_
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"برگشتم چپ چپ بهش نگاه کردم که گفت! خنده  ریهمه زدن ز"

!حالش بهم خورده! به جان شما  گمیدروغ نم_

"ه و اومد طرف من و گفتمادرم نتونست خودشو نگاه دار گهیگفت د نویتا ا"

!نمیرو بب نتیبزن باال آست! ؟ يقرصاتو نخورد! از بازوت بوده ؟! چته شده ؟_

االنم که ! نه باال  نییبکشه پا دیبا نینیبب نیاگه بخوا! ش بوده  گهید ياز جا! زن عمو جون از بازوش نبوده  _ اریکام

!رو کرد نکاریا شهینم

نگاه به من کرد و  هیمادرم !  داشتیآقا بزرگه م خندش گرفته بود اما خودشو نگاه م!  خنده ریدوباره همه زدن ز"

"گفت

!مواظب تون بود و از دست تون حرص خورد دیهمه ش با! دو تا پسر بچه  نیع نیشد_

 رو دو تا مبل میرفت ارمیمن و کام. صورتش رو ماچ کردم که اشک تو چشماش جمع شد و رفت سر جاش نشست "

شربتش رو گرفت و شروع کرد به هم  اریکام. که برامون شربت آوردن و دادن بهمون  میبغل دست آقا بزگه نشست

"فتباباش در اومد و گ يکه صدا زدیهم م ينجوریهم يا قهیدو دق هی! زدن 

!گهیبهم خورد د! ؟ یزنیچقدر هم م_

"با حالت معصوم گفت ارمیکام"

!بابا جون گهیدهم زد  دیخب شربت رو با_

"صورت آماده خنده س گفت نیمعلوم بود که پشت ا کهیپدرش در حال"

!کالم حرف بزن هیقلپ بخور ،  هیخب بابا جون _

"قلپ خورد و پشتش گفت هی ارمیکام"

.چشم_
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"خورد و پشتش گفت گهیقلپ د هی"

.بابا جون_

!دیخندیاومده بود تو خونه م شیخرده پ هیصفر که مش  شتریاز همه ب. خنده  ریدوباره همه زدن ز"

"گفت داشتینگه م یکه از ترس آقا بزرگه خودشو ه اریکام يبابا

خب ، گلوت تازه شد ؟_

.بله بابا جون _ اریکام

!یگیم یچ نمیخب حاال بگو بب _ اریکام يبابا

!میفکر کنم قبول شد! تست تئاتر  میبشم ؟ امشب رفته بود شهیمن برم هنرپ يذاریبابا جون ، م _ اریکام

خودشم ! چاخان  ای گهیکه همه شک کرده بودن که داره راست م زدیحرف م نیهمچ! خنده  ریدوباره همه زدن ز"

!"دیخندیاصالً نم

؟ نیکرد دایازش پ يشد ؟ خبر یخب ، بگو چ _بزرگه  آقا

"و گفت زیشربتش رو گذاشت رو م اریکام"

! کلمه جواب  هیاز  غیاما در! نه  ایداره  يکه از گندم خبر میدیازش پرس! ، دوستش  قیه اون شقاخون میاول رفت_

!!بودن چسونه ها ينطوریهمه شون ا! داد  یبروز نم یچیه

، همه توش ماتم گرفته  شیخرده پ هیکه تا  یمجلس! اصالً جو مجلس عوض شده بود ! خنده  ریدوباره همه زدن ز"

!"داد یکرد و سرشو تکون ، تکون م ینگاه م اریم به کام چارهیفقط عمه ب!  یهمون تئاتر سر شب نیود عبودن ، شده ب

!میکه تازه اجازه داد باهاش حرف بزن میقسم داد نقدریخانم رو ا قیشقا نیخالصه ا _ اریکام

گفت ؟ یخب چ _بزرگه  آقا

....رو میافتاد! رو دست و پاش  میاوفتاد!  یچیه _ اریکام
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!"دیخند یآقا بزرگه هم داشت م گهید! کس نتونست خودشو نگاه داره  چیه گهیبا پام زدم، به پاش که د"

!تا باالخره گفت میالتماس کرد نقدریا گمیم یعنی _ اریکام

!گفت ؟ یخب چ _ اریکام يبابا

!گفت از گندم خبر ندارم _ اریکام

"گفت ارید که کامهمه به حالت اعتراض درآم يدفعه صدا هی"

حاال دست شو ماچ ! کرد  یاونم اولش لب وا نم! ش  گهیدوست د هیسراغ  میو رفت میاونو ول کرد!  یحاال گوش کن_

؟ یکجا شو ماچ کن تا باالخره چ گهید دونمینم! صورتشو ماچ کن ! پاشو ماچ کن ! کن 

!"؟ یهمه باهم گفتن چ"

!، قرّش زدم واسه خودم یچیه _ اریکام

!!؟ یزنیحرفا م نیهمه بزرگتر از ا نیجلو ا یکشیتو خجالت نم _اریکام يبابا

!خوشگله بابا یلیاخه خ _ اریکام

"همه ساکت شدن که عمه م گفت! کردن  هیمرتبه عمه م شروع کرد به گر هیخنده که  ریدوباره همه زدن ز"

!!طفل معصوم کجاس ؟ نیپس باالخره معلوم نشد ا_

!میدیفهم ییزایچ هیدرست درست معلوم نشد اما ! عمه جون  _ اریکام

رو  نکاریا یها از خوشحال چارهیب!  اریو هجوم آوردن طرف کام دنیمرتبه عمه م و شوهر عمه م از جاشون پر هی"

، در  و دالرام نیمبل و اون مبل و از رو سر و کله آفر نیو پاشو گذاشت رو ا دیجونور از جاش پر اریکردن اما کام

نتونستم جلو  گهیمن د! طور  نیم هم هیبق! عمه و شوهر عمه م همون جا خشک شون زد ! رفت و رفت دم در واستاد 

 يبه قدر اریحرکت کام! خنده  ریکه پشت سر من همه زدن ز دنیو بلند بلند شروع کردم به خند رمیخودم رو بگ

پدرم که از خنده از چشماش ! کرده بودن  يزیبرنامه ر بود که انگار از قبل نایقشنگ و هم آهنگ با حرکت عمه ا
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"اومد گفت یاشک م

!؟ يکرد نیعمو چرا همچ_

!منو بزنن خوانیم نایعمو ا _ اریکام

!جلو عمو جون نترس ایب!  میدیمون از جامون پر یاز خوشحال! نه عمو جون  _ يمنوچهر آقا

با  يمنوچهر يآروم آروم برگشت سر جاش که آقا! اومد  یش نمکور شده خنده به لب نیاما ا میخند یحاال ما م"

"خنده ماچش کرد و گفت

!کجاس عمو جون گندم_

بذار ! کن و بخند  یاول بگو کجاس ، بعد هر چقدر دلت خواست شوخ! نکن  یفقط جون عمه شوخ! بگو عمه  _م  عمه

!بعد ادما به سامون بی ٔدل وامونده نیا

"شده بود ، عمه م رو بغل کرد و ماچش کرد و گفت که ناراحت اریکام"

سر بسته بهمون  یول! شون  یکیفقط به ماها نگفتن کدوم ! از دوستاشم هس  یکیخونه ! حالش خوبه خوبه ! به خدا _

!گفتن جاش خوبه

!خونه ؟ گردهیپس چرا بر نم _م  عمه

!گردهیحتما بر م!  نیخرده وقت بد هیعمه جون بهش  _ اریکام

!حالش خوبه ؟ یتو مطمئن _م  عمه

!آره عمه جون ، خوبه خوبه _ اریکام

م  يمنوچهر يآقا. اشاره کرد که ببره بخوابونتش يمنوچهر يبه آقا اریکردن که کام هیعمه م باز شروع کرد به گر"

تکون داد و  يسر هی اریرفتن کام یوقت.  میکرد یهمه ساکت نگاه شون م. ورش داشت و با خودش بردش طبقه باال 

"اومد سر جاش نشست و گفت
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!بچه شون رو دوست ندارن نقدریآدمم ا یمادر و پدر واقع_

"بعد به من گفت"

؟ داهیجواب م نیزنگ بزن بهش بب هی ایب_

!؟ سیوقت ن رید_

.گهید داهیفوقش جواب نم! بزن  _ اریکام

روشنش کرد  یکیدو تا زنگ زد و . رو گرفتم  اریکام لیه موبارو در آوردم و شمار لمیهمه ساکت شدن ، منم موبا"

!"زدیاما حرف نم

!گندم ؟! الو _

"لحظه بعد جواب داد هی"

زده به سرت ؟ یخوابیتوام ب _ گندم

!از لطف شما بله_

چرا از لطف من ؟ _ گندم

؟ ییاالن کجا!  گمیبعدأ بهت م_

؟ یپرس یپس چرا م!  گمیه بهت نمک یدونیم! سوال ها نکن  نیاز ا _ گندم

خونه ؟ يبرگرد يخواینم_

!؟ هیاونجا خال یلیجام خ _ گندم

....و هم نجایهم ا_

؟ یهم چ _ گندم

"نگفتم که گفت یچیه"
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!يکرد ریبازم د_

!خانم هیاتاق سم واریرو د!  دمیشاهکارت رو د_

"خرده بعد گفت هیمرتبه جا خورد و  هی"

؟ يدیخودشم د_

.اره_

برخورد بد ؟ هیبا  _ گندم

!خوب یلیبرخورد خ هیاتفاقا _

!کثافت هزار رو _ گندم

!؟ یگیمنو م_

!گمینه ، اون دختره هرزه رو م _ گندم

؟ يرو کرد نکاریچرا ا_

!یکردم بفهم یاونجا ؟ فکر نم رمیکه م يدیاز کجا فهم _ گندم

؟ یتمومش کن سیبهتر ن گهید_

!تازه شروعش کردم _ گندم

!یگوش کیرو بدم به اون دستم که متوجه شدم همه جمع شدن دور من و سرهاشونو آوردن نزد یاومدم گوش"

"عقب ، به گندم گفتم دشونیخرده کش هیکردم که  اریاشاره به کام هی

!نداره ها یعاقبت خوب انیجر نیا_

بارم دست از  هیتو تا حاال تو تموم عمرت !  سین بیو عج دیبع شیعاقبت اند يترسو وونهیحرف از تو د نیا _ گندم

!يپا خطا نکرد
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کردم ؟ يکار بد_

"و گفت دیخند"

!داره یفیخطاها چه ک نیاز ا یبعض ياخه خبر ندار_

.....که ادیاصالً به تو نم! گندم ؟ يشد ينطوریتو چرا ا_

!؟ ادیبه من نم یچ _ گندم

!يکه زد یحرف نیهم_

!دنیبچه رو دزد هیبرو به اون کثافتا بگو که ! خواستم ؟ نویمگه من ا _ گندم

"خرده بعد آرومتر شد و گفت هینگفتم که  یچیه"

که باورت کنم ؟ یبکن يکار یتونیبازم م نمیبب_

!یتونستیاندازه م نم نی، هم يمن بود يتو اگه جا_

!دیشا _ گندم

!پس باورم کن_

"ر کرد و بعد گفتخرده صب هی"

فروختین یبر آن فانوس که ش دست_

صدا ماند یکه بر رف ب یآن دوک بر

زنگار بسته نهییآن آ بر

نجنباند یآن گهواره که ش دست بر

دیآن حلقه که کس در بر نکوب بر

گرینگشود د یآن در که ش کس بر
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آن پله که برجا مانده خاموش بر

!مصرف افتاد یمنتظر ب بهار

"شدم و سرش داد زدم و گفتم یمرتبه عصبان هی"

!داره يحد يزیهر چ!  گهیبس کن د! ؟ ياریدر م هیچ ایلوس باز نیا_

!ابونیکنم تو خ یکنم و پرتش م ی، تلفن رو قطع م یسرم داد بزن گهیبار د هیاگه _ گندم

"دیآروم ازم پرس ارینگفتم که کام یچیه!  زنهیداره حرف م يجد دمید"

!؟ گهیم یچ! شده ؟ یچ_

!خونهیداره شعر واسه من م یچیه_

!از گوگوشم بلده بخونه ؟ نیبب....! آا  _ اریکام

!اریلوس نشو کام_

؟ ارهیکام _ گندم

.آره_

.رو بهش یبده گوش _ گندم

"که شروع کرد اریرو دادم به کام یگوش"

از دست تو خونه ! آفت بهت بزنه  یاله! و کالغ تک بزنه و بخوره تموم اون دونه هات یاله! مرده  لیگندم ذل يا_ اریکام

!خراب شدم

"دفعه شروع کرد به داد زدن و گفت هی"

!از دست دادم اخه امویتموم مشتر!  اریصاحب مرده منو ب لیوردار اون موبا دهیدختره ورپر_

"خرده صبر کرد و گفت هی"
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!يبخند يحق دار_

"هول شد و تند تند شروع کرد به حرف زدن اریگفت که کام یم چگند دونمیبعد نم"

برن گم شن اون ! داشته باشم  يمنظور نیهمچ هیبه جون تو ، به جون سامان ، به جون بابام اگه ! ؟ من ؟ یک _ اریکام

!  نمیشونو ببکدوم چیاوالً چشم ندارم ه! ماست واستن و به آدم نگاه کنن  نیفقط بلدن ع!  ختتیر یب بسی يدوستا

کنه  یچهار تا سرفه م.  کشهیحداقل آدم توش دو تا نفس م!  رانشهر ته يصد رحمت به هوا! حال ؟ یب نقدریدخترم ا

!یواکنش مثبت!  ییبجا یعکس العمل!  یتحرک هیبابا !  خندنیفقط م یزنیکه باهاشون حرف م نایا! 

"فت و گفتمرتبه گل از گلش شک هیبهش گفت که  یگندم چ دونمینم"

!کدومشون ؟!! جون من ؟_

"بازم گوش کرد و گفت"

!نمیشماره شونو بده بب! به پدر مادر شون ببخشه  یعنی! خدا هر سه تاشونو ببخشه به من _

"بهش گفتم! گندم غش کرده از خنده  دمیگفت تلفن رو از دستش گرفتم که د نویتا ا"

؟ یبا من حرف بزن يخوایم_

.آره_ گندم

دوستات ؟ شیپ میرفت يدیتو از کجا فهم_

!خب بهشون زنگ زدن _ گندم

؟ یتر فکر کن یخرده منطق هی يخوا ینم_

!صد در صد! م  یمن منطق _ گندم

!خب_

؟ یخب که چ _ گندم
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.برگرد خونه یعنیکه _

"و گفت دنیشروع کرد به خند"

نقره مهتاب يشب که جو_

سازد یم اچهیداشت تا در کرانیب

!باد ریدر مس میگشا یام را م شهیشراع زورق اند من

دیآ ینم ییکه آوا شب

ژرف ریآبگ يزارهایدرون خاموش ن از

!شاد میسرا یم یآفتاب غیرا همچو ت امیروشن دیام من

دینو یخواند کس یکه م شب

ز راه دور دارم چشم من

يدیلب سوزان خورش با

!!گندم ؟ هیچ نایا یمعن_

!گفت دیدوباره با!  دید دیدوباره با! شد  دیدوباره با! بود  دیدوباره با یعنی _ گندم

؟ یبش يخوایم نایحاال تو دوباره همه ا_

 دمیشا!  گهیپدر و مادر د هیدوباره !  گهیآدم د هیدوباره !  گهیکس د هیدوباره ، ! مگه دوباره نشدم ؟! آره  _ گندم

!گهیتولد د هیدوباره !  گهیبرادر و خواهر د

!يندار يا گهیتو تولد د_

پاك ، ! کردم  یزندگ گهیبار د هیمن ! لحظه ها رو هم از دست نادم  یحت گهیدفعه د هیخوام  یم!چرا دارم  _گندم

!ختیدفعه بهم ر هی یهمه چ! شد ؟ یبعدش چ! ساکت ! محجوب ! ریسربز
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!باختم! سامان  باختم

!یرو نباخت یچیتو ه_

ندارم سامان ،  ییتو اون باغ جا گهیمن د! ندارم سامان ، بفهم  ییتو قالب اون گندم جا گهیمن د. باختم ! چرا  _ گندم

 یکس زیترحم آم ای زیآم رینگاه تحق هیهر لحظه  تونمیمن نم! ندارم سامان ، بفهم  ییجا لیتو اون فام گهیمن د! بفهم 

! م  یسر راه هیمن ! و آرزو مرده  دیاون ام گهیبود اما حاال د دیمتا حاال اگه خوب بودم به خاطر ا! رو تحمل کنم 

؟ یفهمیم

!سین ينطوریا! نه _

.چرا هس _ گندم

سال خاطره ، همه باطل  يو خرده ا ستیکه ب یبه من بقبولون یتونیرو گفتن نم زایچ نیتو با داد زدن و پشت تلفن ا_

!شده

!که باطل نشده یبه من بقبولون یتونیداد زدن نم نیتوام با ا _ گندم

"و گفتم دمیکش قینفس عم هی! دستش رو گذاشت رو شونه م و بهم اشاره کرد که آروم باشم  اریمرتبه کام هی"

 گهیجا با همد هی يایو ب یبکنم که توام آروم باش دیبا کاریفقط بگو من چ!  زنمیمن آروم حرف م. باشه ، گندم _

؟ میو حرف بزن مینیبش

 ينشد روزیدستت باشم که اگه با منطق پ يجلو يخوای؟ م یکن حتمیرو در رو نص يخوای؟ م میبزن یچه حرف _ ندمگ

؟ یاز زور استفاده کن

!نه ، اصال_

.پشت تلفن بگو نیپس هم _ گندم

!؟ یکن یخواهشم رو قبول نم هیبودم  تیسال که پسر دائ ستیبعد از ب یعنی_
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!از پشت تلفن بهم بگو ایکن  دامیخودت پ ای،  یبهم بگ يارد يزیاگه چ! نه  _ گندم

؟ یکن یکنم ، قبول م ياگه بخوام ازت خواستگار_

"لحظه ساکت شد و بعد گفت هی"

!زینگاه ترحم آم_

!سین نطورینه ا_

!چرا هس سامان _ گندم

!به حساب ترحم يذاریبگم تو م یخب پس من هر چ_

!مانسا قتهیحق نیا _ گندم

؟ یکنم که تو باور کن کاریچ دیپس من با_

!کن دامیپ _ گندم

!اخه کجا ؟! کجا ؟_

_گندم

ها کوچه

کنیبار

!بستن دکنا

ها خونه

کنیتار

!شکسته س طاقا
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صدا از

افتاده

!و کمونچه تار

برنیم مرده

کوچه

!کوچه به

!خوامینم گهید! ق شکسته باشم سامان و طا کیو دوکون بسته و خونه تار کیکوچه بار خوامینم من

!تار و کمونچه از صدا افتاده باشم هیخوام  ینم من

زنده باشم و  خوامیمن م! ببرنش ، برم  خوانیکه م یی، هر جا گهید يمرده باشم که رو دوش کسا هیمثل  خوامینم من

! کردن ، بکنم  یعمر ازش منعم م هیرو که  ییتموم اون کارا خوامیم! زنده باشم و خودم راه برم  خوامیم! کنم  یزندگ

!ترسوندنمیازش م  شهیکه هم ییزایبرم طرف اون چ خوامیمن م

صدامو بشنوه  بهیبلند که مرد غر يحرف بزنم ، اونم با صدا گهید خوامیم! از حرف نزدن خسته شدم سامان  گهید من

! برم  خوامیم!  ی، صورت یقرمز ، آب! رنگ تازه باشم  هی خوامیم! بودن خسته شدم  يو دود يو قهوه ا اهیاز س گهید! 

!؟ گمیم یچ یفهمیم!  نمیممنوع رو بب نیبرم و زم خومیم

!مینیب یم میریبا هم م ایخب ب_

کشه تا  یکه سالها طول م ییبا تو! که جرأت و شهامت رو توت کشتن  ییبا تو! با تو آدم ترسو ؟!! با تو ؟ _ گندم

!؟ ی، با زبونت بگ خوادیرو که دلت م يزیصبر کنم تا تو چ دیچند سال با! رو زبونت ؟ ادیحرف از تو دلت ب

!حاال که گفتم_

!سیبرام قشنگ ن گهید ينطوریا _ گندم
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!کنم ؟ کاریچ دیپس من با_

تنها تورو همه مرد ،  نیا ونیاز م یوقت هی! تو باغ  يمن همون باغ بود و آدماش همون آدما يایدن یوقت هی _ گندم

رو تنها  یخوشبخت یوقت هی!  یمنو خوشبخت کن یتونیکه م ییکردم فقط تو یفکر م یوقت هی!  يو تو مرد من بود دمید

!شم هس گهیجور د هی،  یختکه خوشب دمیحاال فهم! اما حاال نه  دونستمیم نیهم

!؟ هی یکه اون خوشبخت یتو مطمئن_

با  خوامیرو که بهم گفتن چشم بسته قبول کردم ، حاال م ییزایهمه سال اون چ نیا!  کنمیاما امتحانش م! نه  _ گندم

از  رونیب يایچون دن!  یدونیتو خودت حتما م! سامان  سیهمون باغ ن ایدن! رو هم امتحان کنم  گهید يزایچشم باز چ

!يدیباغم د

!باغ رو نداره نیا تیجا امن چیه_

!خودم امتحان کنم دیبا نمیا _ گندم

!ستمیو منم اصالً مهم ن_

مشت  هی ونیم خوامینم گهیمن د!  یتا معلوم بشه مهم یکار سخت بکن هی دیبا!  یکه مهم ينشون بد دیتو با _ گندم

مثل آب رودخونه س ، نه مثل ! کنه  یوحشت نم!  ترسهینم!  ارهیکه زنده س کام یشما تنها کس نیب! کنم  یمرده زندگ

!آب تو آب انبار

رو  گهیهمد یفقط دزدک یزندگ!  میهم بکن يا گهی، کار د گهینگاه کردن همد یاز دزدک ریغ میتونیماها م!  سامان

 يبه آزاد یزندگ! سامان  سیاسارت ن یزندگ!  میکه ازش شرم داشته باش سین ياصالً دزد یزندگ!  سین دنید

!دنهیرس

!؟ يا يچه آزاد_

!الو! گندم ! الو _
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که تلفن رو  دمیخجالت کش!  ستمیرفته بود که تنها ن ادمی! لحظه همونجور سرجام موندم  هی! بود  تلفن رو قطع کرده"

دوست داشتنم !  میکه ازش شرم داشته باش سین يدزد یزندگ! گفت  یگندم راست م دیشا!  نییپا ارمیاز دم گوشم ب

بعدش  میکه جرأت نکن مینکرد يدزد،  میکه دوستش دار میگفت یاگرم به کس!  میکه ازش خجالت بکش سین يدزد

!ندارم ؟ نییپا ارمیتلفن رو از گوشم جدا کنم و دستمو ب نکهیپس چرا االن جرأت ا!  میسرمونو بلند کن

 یکه نصرت ازش حرف م ییهمون نگاه ها دیشا! تموم نگاه ها به من بود ! و سرمو بلند کردم  نییرو آوردم پا دستم

!زد

!بود که زنده بود ؟ اریکام نیفقط ا یعنیپس ! کننده بود  دییو تامحکم  ارینگاه کام تنها

که  رونیدر رو واکردم و رفتم ب. دنبالم اومد  ارمیکام. رفتم طرف در سالن . بلند شد  ارمیکام. از جام بلند شدم  آروم

!"واقعا شرم آوره "گفت  یکی دمیشن

 هیبرگشت طرف بق اریآوردم تو ذهنم که کام یگندم رو م ي؟ داشتم دوباره حرفا یشرم به خاطر چ! ام گرفت  خنده

"و گفت

اما اگه ! کنم  یم یعذرخواه ایآبرودار و با ح بینج يآبرو از تموم شماها آدما یب حیآدم هرزه و وق نیمن از طرف ا_

خانم ها و  ریشب بخ! کنم  یجا رو م نیاالن و هم نیحرف بزنه ، همه پرونده ها تونو هم گهیکلمه د هی یهر کس

!پارسا و پاکدامن ونیآقا

"رونیگفت و در رو بست و اومد ب نویا"

بود ؟ یک_

!سالمت رو يبده به من اون بازو!  میبر ایب! خورد پولشم زود داد  يادیگًه ز هی یکی _ اریکام

. نگفت  یچینگفتم ، اونم ه یچیتو راه ه.  نایا اریخونه کام کیطرف ته باغ نزد میرفت گهیمنو گرفت و با همد يبزو"

ش رو داد به  یکیروشن کرد و  گاریدو تا س اریو کام مینشست کیتار يجا هیتو  مکتین هیته باغ ، رو  میدیرس یوقت
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"من و گفت

گفت ؟ یم یچ_

.، از شاملو خوندیشعر م_

بود ؟ یچ زدیکه م ییحرفا _ اریکام

"خرده فکر کرد و گفت هیبود گفتم ،  ادمیرو که  ییزدم و آروم آروم براش اونا گاریپک به س هی"

؟ هی؟ اصالً کدوم شون اسمش زندگ یاون زندگ ای یزندگ نیکدوم درسته ؟ ا یراست یراست_

هر !  سین دهایهمه ش که نبا! ؟ میکن دایهم پ نیگزیبراش جا دینبا ایآ میکنیم جادیها رو ا تیمحدود يسر هیما  اگه

!داره دمیبا هی يدینبا

!گهیگندم راست م دیشا_

رو ؟ یچ _ اریکام

!من ترسوام نکهیا_

!يدار يخبر نداره که تو چه دل گنده ا!  گهیم يزیچ هی،  هیاون االن عصبان! غلط کرده گندم  _ اریکام

؟ يدیم میدلدار_

دن واستادم ؟ من بودم که نصرت رو گرفته بو قهیمن بودم امشب تو تئاتر جلو آدما که !  گمیراست شو م! نه  _ اریکام

!؟ رمیبرم جلوشونو بگ خواستمیکشتن م یاالغه رو داشتن م یوقت

!شجاعت ؟ یعنی نایا_

!آدم همونکه هس نشون بده نکهیا یعنیشجاعت  _اریکام

"گفت اریکه کام میدیمون رو کش گاری، بدون حرف س ییدوتا"

ساعت چنده ؟ یدونیم_
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سراغ نصرت ؟ میبازم بر_

؟ میبر يدوست دار _ اریمکا

.آره_

!کنم ی، منم ول م یاگه تو دنبال کار گندم نباش! ؟ یحاال چقدر شجاع يدید.  میریپس م _ اریکام

کنه ؟ کاریچ خوادیگندم م یگیم یعنی_

!گهیش کنه د یبارک هیدوباره  _ اریکام

؟ یچ یعنی نیا_

کنه اما  یم دهایتهد نیاز ا ادیگندم ز طیسنّ و سال و با شرا نیدختر تو ا!  رینگ يحرفا رو جد نیا ادیز _ اریکام

!شب خونه ما میبر ایب!  میکه حداقل فردا جون بلند شدن رو داشته باش میبخواب میحاال پاشو بر!  دهیانجامش نم

.خونه خودمون رمینه م_

 ادیتا ب میصبر کرد. بود  ایکامل! طرف ما  ادیاز وسط درختا داره م هیسا هی میدیکه د میاز جامون بلند شد ییدو تا"

"به من کرد و گفت يخنده ا هی دیرس یوقت. جلو 

!يخوشم اومد که حرف دلت رو بهش زد یلیخ_

"که گفت دمیبهش خند"

!شهیحداقل براش عقده نم! حرف دلش رو بزنه  دیآدم با_

!یگیم ونیشما انگار خوابت گرفته که هذ! کنه  یآدم غلط م_ اریکام

ساکت بود ؟ ایحرف زد  دیداداش ، جدا با _ ایکامل

!رو با سکوت زایچ یو بعض گهیرو آدم با حرف زدن م زایچ یبعض _ اریکام

؟ دیفرق شونو فهم دی؟ از کجا با هیفرقشون چ _ ایکامل
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!بده ادیبه آدم  یکه کس سین يزیچ! بفهمه  دیخود آدم با گهید نویا _ اریکام

؟ ٔیشیحرف بزنم شما ناراحت م يروز هیگه من ا _ ایکامل

!وقته ریبرو بخواب د _اریکام

"گفت اریو رفت طرف خونه شون که کام دیخند ایکامل"

!دشونیافر یاگه قرار بود آدما حرف نزنن که خدا الل م!  گهیزنده س که حرف بزنه د زادیآدم_

."دیبرگشت و خند ایکامل"

ششم فصل

رفتم تو آشپزخونه و همراه غر غر . ساعت دهم به زور از خواب بلند شدم . خواب بودم  10تا ساعت فردا صبحش "

.سراغم ادیزدم که گفت کار داره و خودش م اریتلفن به کام هیخوردم و  ریش وانیل هیمادرم ، 

 یکجا رفته بود و با ک یعنی! ؟گشتم  یدنبال گندم م دیکجا با. رو تختم و رفتم تو فکر  دمینوار گذاشتم و دراز کش هی

 نایعمه ا دیاصالً چرا با! ؟ یچ شدیم دهیبد کش يوقت به راه ها هیاگه ! نداشت که  یخلق و خوئ نیهمچ هیگندم ! بود ؟

مثال هفت هشت سالش بود ،  ی، وقت یکردن ، جاش بود که تو همون بچگ رو نکاریحاالم که ا! بکنن ؟ يکار نیهمچ هی

!بهش وارد نشه یشوخ نیهمچ هیسه ،  نیگفتن که تو ا یبهش م يجور هیآروم آروم ، 

اصالً تو ! بود  بهیدختر غر هی يزود جواب دادم که صدا! فکر کردم گندمه . زنگ زد  لمیفکرا بودم که موبا نیهم تو

!"باشه ترایذهنم نبود که ممکنه م

.سامان خان! الو _

!نییبفرما_

!ترایمنم ، م _ ترایم
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؟!ما  يحال شما چطوره ؟ با زحمتا_

!حرفا رو نداره که نیا گهید ییرایاون اتاق و اون خونه و اون پذ گهیبعدشم د! ؟ یچه زحمت! ؟ هیحرفا چ نیا _ ترایم

.در هر صورت ممنون_

!ناراحت شدن یلیخ شبیخان چطورن ؟ د اریکام _ترایم

.اونم خوبه_

مزاحمتون که نشدم ؟ _ترایم

.دختر خانم صحبت کنم هیبا  یعنی! صحبت کنم  یکیخواست به  یدلم م یلیصالً اتفاقا خنه ا_

"کرد و گفت يخنده ا هی"

!شمی، سراپا گوشم و خوشحال م نیقبول داشته باش نیکه گفت يزیاگه منو به اون چ_

!نیدار اریاخت_

"لحظه ساکت شدم که گفت هی"

!خب ؟_

!و بهتر بشناسم شتریدخترا رو ب هیروح خوامیم. شروع کنم  يچه جور دونمیراستش نم_

؟ نیعاشق شد _ترایم

!"جوابشو بدم یموندم چ"

!نیبگ!  نی، خجالت نکش نیاگه شد _ترایم

!"حرف گندم افتادم ادی"

.شده باشم دی، شا دونمینم_

!"دیخند"
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؟ نیشما عاشق شد_

!هگید مهیزندگ نیعاشق شدم که ا _ترایم

تباه بشه ؟ دیعاشق شد با یهر ک یعنی؟  نهیعشق ا یعنی_

!از عشق داشته باشه یداره که آدم چه شناخت یبستگ _ترایم

؟ دیداشت یشما چه شناخت_

!شناخت اشتباه _ترایم

!شمیمتوجه نم_

 يعشق از سر ناچار!  زنهیجوونه م ییعشق اصالً تو روشنا! روشن باشه  دیعشق با!  سیکور ن زیچ هیعشق  _ترایم

!عشق زمان الزم داره! رو الزم داره  یعمل وسع دونیعشق م! چاره باشه  هیخودش  دیعشق با!  سین

تا عاشق بشه ، به عشق  رهیکه م یاون کس!  ستیعشق ن ادیزمان کوتاه به وجود م هیو  کیکوچ يجا هیکه تو  یاون

 ای نهیرو بب یکیتا  رونیاز خونه بره ب يکه منتظره تا مثال عصر يدختر ایاون پسر !  ادیخودش ب دیعشق با!  رسهینم

 يباز خوادیم! گرده  یکنه ، دنبال عشق نم هیتو اتاقش و نوار بذاره و گر نهیطرفش و عاشق بشه و بعدش بش ادیب یکی

!بگه که من مثال بزرگ شدم خوادیم! کنه 

!باشه نایکردم ساده تر از ا یفکر م_

!رهیعشق پا بگ هیآماده بشه تا  زایچ یلیخ دیبا!  سین ينطورینه ا _ترایم

؟ هیچ شی، معن نیکه گفت یینایا_

کدوما ؟ _ترایم

.زایچ نیرو الزم داره و ا یعیوس دونیکه عشق م نیهم_

؟ نیکن یم کاریچ نیندار یو لباس مناسب نیدعوت شود یمهمون هیمثال  ی، شما وقت نینیبب _ترایم
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!خوارم یم رمیخب م_

 یو م نیکن یرو انتخاب م یکیچند دست لباس ،  نیو از ب نینیب یو چند تا مغازه رو م نیریشما م! مهمه  نیهم _ترایم

 یوقت هیاما !  یمهمون نیو بر نشیتا بپوش نیدار اجیچون بهش احت!  نیبخر دیچرا ؟ چون در هر صورت با!  نیخر

 ابونیتو خ نیروز که دار هی، اون وقت مثال  نیندار یاجیحتلباس هم ا و به نیدعوت نشد يایمهمون چیهس که شما ه

!ادیخوش تون م یلیلباس که ازش خ هیافته به  یمغازه ، م نیتریو هی، چشم تون تو  نیریراه م

لباس قشنگ تو ذهن شما نشسته و مرتب  نیاما ا نیریو م نیریگیراه تون رو م.  نشیبخر نیریهمون موقع نم مثلم

!نیکن یفکر مبهش 

که  نیبر نیخواینم ییجا یعنی!  نیندار دنشیخر يبرا یلیدل!  نیکن یدوباره نگاهش م! سراغش  نیریبازم م حتما

 متیق!  نیگردیموقع س که دنبال محسناتش م نیا!  رونیب نیایم از فکرش ب نیتونیاما نم نیداشته باش اجیبهش احت

!گهید يزایچ یلیو خ! دوخت خوبش ! جنس خوبش ! مناسب ش 

چرا ؟ چون !  نشیخریحتما م! تمومه  گهیاگه اندازه تونم باشه د!  نشیپوشیو م نیریروز م هیمدت ،  نیتو هم باالخره

اون وقت ! سراغش و بخردش  ادیباشه و مثل شما نظرش رو گرفته باشه و ب دهیاونو د گهید یکیبعد از شما  دیشا

!مال شما باشه تونهینم گهید

!جان یجسم ب هیشما و  نیشما ب دیاز بعد د! بعده  هیرو که گفتم فقط از  یینایا

رو که  یلیاگه دال!  کنهیمتقابال اونم تو شما جستجوش رو شروع م! باشه  گهیشما و نفر د نیب تونهیتجربه ساده م نیهم

!  سین ياز سر ناچارکه عشق  گمیهم م نیهم يبرا! عشق شروع شده  هی،، اونم بهش برسه ،  نیدیشما بهش رس

 دیعمل با دانیم!  نینش يزیناچاراً عاشق چ یعنی!  نیاریو به دستش ب نیداشته باش اجیاحت يزیبه چ دیشما نبا یعنی

 یعنی!  نیکن یابیو ارز نینیرو بب گهید زیهر چ ایشخص  ایو اون لباس  نیایو ب نیچند بار بر نیباشه تا شما بتون عیوس

به  نکهیا مالصورت احت نیا ریدر غ!  نیکردن رو داشته باش یابی، برخورد کردن ، ارز دنیشیو اند دنیفرصت د دیبا
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!کمه نیعشق برس

!شهینم یبدون آگاه!  نیکن یم نیدار کاریچ نیبدون دیبا شما

.نیعمل رو نداشت دانیم نیو شما ا_

"و گفت دیخند"

اون زمان ! و آورد خونه  دیخر متیگرون ق یلیخ یلیت خضبط صو هیروز  هی شیسامان خان ، پدر من چند سال پ_

!خوردیتوش مCDثبت صوت سه تا نی، ا شناختیم یرو کمتر کسCDکه هنوز

 یعنی! پنج هزار وات قدرتش بود ! ضبط داشت  نی، ا هیچ دونستنیمVCDتو تهران فقط چند نفر دیموقع که شا اون

!بود یبیعج زیچ هی! به کول شون گرفتنش تا آوردنش تو خونه  دو تا مرد! روش نوشته شده بود  ينطوریا

 یلیخ!  کردیاستفاده م وشیفقط از راد! کرد  یجمعه باهاش صبح جمعه با شما رو گوش م يوقت پدرم فقط روزا اون

!  میهمونم درست گوش کن ذاشتیم یکاشک! رو گرفت و گذاشت توش  ينوار افتخار هیشب  هیکه همت کرد  یلیخ

تازه !  میزمزمه بشنو هیبه باندش تا  میچسبوندیجلوش و گوش مونو م میرفتیم دیصدا شو کم کرده بود که با نقدریا

!رونیصدا نره ب نیگفت کمش کن یشم م

!نداشت که دنیضبط صوت خر نیهمچ هی گهید!  میم انجام بد یضبط دست ویراد هیبا  میتونستیم نکارویا خب

بودن ؟ کارهیپدرتون چ_

!پولدار هیخشکه بازار  هی _ ترایم

 ویدیدو تا و!  یو چ یو چ یو چ ویصفحه تخت و استر! متر  هیمتر در  هی میداشتSONYونیتلوز هیخونه مون  تو

و  ندرالی، س ي، تام و جر یپلنگ صورت!  مینگاه شون کن میتونستیکه م میداشت ویدیعوضش چهار تا نوار و!  میداشت

!خفته يبایز

!نیعمل منو تو خونه محاسبه کن دانیخودتون م حاال
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؟ نیتنها فرزند خونواده بود_

زن دادن و برادر  یسالگ 18برادر بزرگمو ! از من دو تا پسر و دو تا دخترم بودن  ریغ. بودم  شینه ، آخر _ ترایم

!یسالگ 19رو  کترمیکوچ

!پدرم بهم خورد ی، جدول زمان دیمن که رسو به  یسالگ 17رو  یشوهر دادن و وسط یسالگ 16بزرگمو  خواهر

!؟ یچ یعنی_

!من از خونه فرار کردم یعنی _ ترایم

بهتر نبود ؟ نیموندیاگه م_

!دونمینم _ ترایم

خوشبختن ؟ گهید ياونا_

 تو! دو تا هوو دارن  یکیهر کدوم ! چشم شون خون  هیچشم شون اشکه و  هیخواهرام که ! نه بابا بدبختا  _ ترایم

اسم ! طالق  یطالق ب!  رونیب ادیب دیبره خونه شوهر و با کفن سف دیکه دختر با لباس سف نهیما رسم ا لیخونواده و فام

اگه !  ساختنیو م سوختنیم دیبدبختم با يخوهرا! دچار بشه  هاتیتنب نیدتریاش به شد ندهیشه که گو یشم باعث م

!دهیکنن که آخرش همون کفن سفم ب یکشت شون ، اگه زندگ یگرفتن پدرم م یطالق م

؟ هیخوب زیطالق چ یعنی_

 نیا! مساله سر ازدواجه ! که  سیمساله سر طالق ن!  سیم ن یخوب زیاما چ!  ذاشتنشیاوالً اگه بد بود که نم _ ترایم

!غلط بوده انیازدواج ها از بن

؟ یبرادراتون چ_

!زایچ نیو ا غهیزن دوم و ص! عمل داشتن  يهمونجور اما چون مرد بودن ، آزاد دیاونام شا _ترایم

؟ نیدر مورد دخترا بدون نیخواستیم یشما چ!  نیرو ول کن نایا حاال



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٦٥

!شونو بشناسم اتیروح شتریب خواستمیم_

از چه نظر ؟ _ ترایم

.کنهیم کارایره و چ یاز خونه گذاشت و رفت ، کجاها م یدختر وقت هیبدونم  خواستمیم_

"شد و بعد گفت لحظه ساکت هی"

از خونه شما فرار کرده ؟ یکس_

"ساکت شدم که گفت"

!بکنم یبتونم کم دیشا نیاگه فرار کرده بگ_

!به اون صورت فرار نکرده یعنیدختر عمه م ، _

پس به چه صورت فرار کرده ؟ _ ترایم

!میکن داشیهر چه زودتر پ دیکه با نهیمهم ا!  سیاونش مهم ن_

"کرد و گفت يفکر هی"

چند سالشه ؟! کنن  یاونجاها پاتوق م يفرار يکه معموالً دخترا شناسمیمن چند جا رو م_

!هم سنّ و سال شماس ، دانشجوئه_

!اون شیپ رهیرو دوست داشته باشه ، حتما م یاگه کس یعنیرو دوست داشته ؟  یکس _ ترایم

.رفتنش نبوده لیدل نینه ا_

فرار کرده ؟ ادیز تیودبه خاطر محد _ ترایم

.نه_

!دنبالش گشت دیبدونم که کجا با خوامیم! پرسم مهمه  یکه م نایسامان خان ، ا نیبب _ ترایم

!متوجه م_
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پول با خودش داره ؟ _ ترایم

!ادیز_

!خوبه یلیخ نیا!  سین يپس تو فشار ماد. خب  _ ترایم

؟ یچ یعنی_

؟! گمیم یکه چ نیفهمیم! بزنه  يپول ناهار و شامش ، دست به هر کار يابر سیمجبور ن نکهیا یعنی _ ترایم

.بله متوجه م_

.میکرد داشیاونجاها پ دیشا می، چند جا رو سر بزن يعصر میتونیم نیاگه بخوا _ ترایم

؟ نیریمگه شما تئاتر نم_

لهی، تئاتر تعط ای؟ تو عزا دار نیکن یرو نگاه نم می، مگه شما تقو لهیامروز و فردا و پس فردا تعط.  لهیتئاتر تعط _ ترایم

.

.حواسم نبود_

؟ میبا هم قرار بذار ییجا نیخوایپس م _ ترایم

شه؟یباعث زحمت شما نم_

.بکنم یاگه بتونم کمک شمیم خوشحال م یلیخ! اصال _ ترایم

.ممنون_

؟ میکجا قرار بذار_ترایم

.نیهر جا که شما بگ_

.شهر بود يشاپ باال یکاف هیبهم داد و قرار شد ساعت شش بعد از ظهر اونجا باشم ،  جا رو هیآدرس "

."اومد پشت پنجره اتاقم اریکه کام دمیتا دوباره رو تختم دراز کش. رو قطع کردم  لیکردم و موبا یخداحافظ ازش
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؟ يدیخواب _ اریکام

."بلند شدم و رفتم جلو پنجره"

؟ ينه ، کجا بود_

.تا بهت بگم نوریبپر ا _ رایکام

"که گفت مینشست مکتین هیخرده جلوتر و رو  هی میرفت گهیتو باغ و با همد دمیاز پنجره پر"

شده ؟ یچ یدونیم_

!نه_

اما بابا مامانم  يخواستگار ادیپسره رو دوست داره ، قرار شده ب هی ایکامل! خودت بمونه  شیاما پ گمیم _ اریکام

!مخالفن

ا ؟چر_

!ندارن یخونواده شم وضع آنچنان! تازه مدرکش رو گرفته  ایگو!  هیپسره دستش خال! بابا بهت گفتم که  _ اریکام

هس ؟ يچه جور بچه ا_

!کنه یم فیتعر یلیازش خ ایکامل _ ریکام

!نیندار یاجیاحت زایچ نیداره ؟ شماها که به پول و ا ی، چه اشکال هیخب اگه پسر خوب_

!و اهللا دونمیچه م _ اریکام

؟ گردهیم ایکامل يبرا يدنبال چه جور شوهر یعنیآخه ؟  گهیم یعمو چ_

!شغل آبرومند داشته باشه هیطرف حداقل  خوادیاما انگار م دونمیچه جورش رو نم _ اریکام

س؟ کارهیپسره چ نیخب مگه ا_

.بشه ریقراره دب یعنی!  رهیدب ایگو _ اریکام
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!خوبه نکهیخب ا_

حاال پاشو ! پول باشه که هر وقت دلش خواست سکه ضرب کنه  یبانک جهان سیدامادش رئ خوادینه ، بابام م _ اریکام

.فرستاده غامیآقا بزرگه که برام پ شیپ میسر بر هی

مونده  !با ادب و نزاکت در زد  یلیخ اری، کام میدیطرف خونه آقا بزرگه و تا رس میو راه افتاد میبلند شد ییدو تا"

."آقا بزرگه از تو خونه اومد يشده که صدا تیبودم که چقدر با ترب

؟ هیک_

؟ میاذن دخول دار! منم حاج ممصادق خان  _ اریکام

"بهش کرد و گفت ینگاه هیتو که آقا بزرگه  میگفت و در رو واکرد و رفت نویا"

!!؟ يشد تیتو امروز چه با ترب_

"آورد گفت یا شو در مهمونجور که چکمه ه اریکام"

!سالم آقا بزرگ جون جون جونم! ادب مرد به ز دولت اوست _

که آقا  ختیر ییزود سه تا چا اریو کام میبغلش نشست میرفت ییو جواب سالم مونو داد و دو تا دیآقا بزرگه خند"

"بزرگه گفت

اندوخته ت تموم شده ، هان ؟_

گندم  نیا!  گهیجلو اون همه آدم دست تونو ماچ کردم ؟ پولم تموم شده د شبید یچ يبرا نیپس فکر کرد _ اریکام

!، کارت عابر بانکمو ورداشته و زده به چاك دهیورپر

"ش خورد و گفت ییخرده از چا هی"

!هس ینگیبه نقد اجیادامه جستجو و تفحص احت يخورده و برا گیبه ته د ریکفگ_

"و به من گفت دیآقا بزرگه خند"
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؟ شبیگفت بهت د یم یچ_

"گندم رو براش گفتم که رفت تو فکر و گفت شبید يحرفا"

!دختره ؟ نیبکنه ا یتیخر هینکنه _

؟ میخبر بد سیبه پل نیخوایم _ اریکام

ازش نداشتن ؟ يخبر چیدوستاش ه!  هیو در و همسا لیتو فام شهیم يزیآبرور!  سینه ، درست ن _بزرگه  آقا

!گنیارن اما نمحتما د _ اریکام

؟ یدونیاز کجا م _بزرگه  آقا

!در خونه شون و گندم با خبر شد میتا ما رفت _ اریکام

؟ میکن کاریپس چ _بزرگه  آقا

!از دوستاش حرف بکشم یکیزبون  ریبرنامه جور کردم که از ز هیمن  _ اریکام

!کنم داشیپ دیشا! نفر برم چند جا سراغش  هیبا  يمنم قرار شده امروز عصر_

!شهیهر روز که بگذره بدتر م!  نیو فکر چاره کن نیفتیراه ب نیپس پاش _بزرگه  آقا

توش نوشت و امضا کرد و داد  یمبلغ هیدسته چک در آورد و  هیکه روش نشسته بود  یتشک ریگفت و از ز نویا"

"و گفت اریدست کام

.نیمال جفتت تونه ، بر نیا_

!، حاج ممصادق خان دهایز یلیخ نیا _ اریکام

!نی، بر نیبر _بزرگه  آقا

دختر خوب و خوشگل به پست  هی،  رونیب میذاریاالن که از خونه پا مونو م نیهم یدست شما درد نکنه ، اله _ اریکام

!من بخوره و عقدش کنم واسه شما
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!برو به کارت برس پسر! اهللا  یال االه ال _بزرگه  آقا

!ارتون دارمآخه هنوز ک _ اریکام

!؟ گهیشده د یچ _بزرگه  آقا

"خرده فکر کرد و گفت هیرو گفت و آقا بزرگه  ایخواستگار کامل انیجر اریکام"

 هیباهاش بذار و  يقرار هیخودتم . کنن  قیبده به من ، بفرستم در موردش تحق سیو مشخصاتش رو بنو ینشون_

!بده به من اریخبرشو ب! بود  نیقسمت هم دیشا!  هی یچه جور جوون نیمحکش بزن بب

 میو راه افتاد رونیب میو اومد میکرد یگفت و بلند شد و منم بلند شدم و از آقا بزرگه خداحافظ یچشم هی اریکام"

"که تو راه بهم گفت نایا اریطرف خونه کام

؟یچند جا رو سر بزن يبر يقراره عصر یتو با ک_

.، بهم زنگ زد يایتو ب نکهیقبل از ا.  ترایبا م_

!!خب ؟ _ اریکام

.میقرار گذاشت...... شاپ یجلو کاف 6ساعت _

!هی ییدخترا نیهمچ هیاونج پاتوق !  گهیراست م! رفتم اونجا  _ اریکام

!سیگندم از اوناش ن_

اونجا ؟ يریم يدار یچ يپس برا _ اریکام

!کرده باشم يکار هی نکهیا يبرا دیشا!  دونمیخودمم نم_

؟ يتنها بر يخوایم _ اریکام

!گهید ایتوام ب_

.رو براش جور کنم ، بعد ایبذار اول برنامه کامل _ اریکام
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 دیتا منو د! بود  يا هیچشماش گر رونیخرده بعد اومد ب هیرو صدا کرد و  ایدم خونه شون و از همونجا کامل میدیرس"

"گفت اریکه کام نییسالم کرد و سرشو انداخت پا

؟ هیواسه چ گهیت د هیگر!! ؟ يکرد هیاز گرب_

!"هیگر ریو دوباره زد ز اریمرتبه خودشو انداخت تو بغل کام هی"

!دست من ؟ يمگه کار رو نسپرد!  گهیول کن د....! اه  _ اریکام

"دستمال در آورد و اشکها شو پاك کرد و بعد دستمال رو گرفت جلو دماغش و گفت هی بشیبعد از تو ج"

!نمیکن بب نیف هی_

"گفت اریخنده که کام ریز میزد ایمن و کامل"

!زر زرش هوا بود شدیم ادیخرده مشقش ز هیتا ! بود  ينجوریبچه م که بود هم_

"و گفت ایرو در آورد داد که کامل لشیموبا"

.باهاش حرف بزنم خوامیم نجایا ادیپسره و بگو زود ب نیزنگ بزن به ا هی_

!داداش ؟ نجایا _ ایکامل

.ته باغ! که نه  نجایا ينجایا _ اریکام

!!؟ یچ يته باغ برا _ ایکامل

همونجا شل !  گهینشنفه د یکه سر و صداشو کس مشیببر ییجا هی دی، با مشیبزن خورهیتا م میخب اگه بخوا _ اریکام

!رونیفکر زن گرفتن از کله ش بره ب گهیکه د میکن یو پلش م

"و گفت دیخند ایکامل"

!شهیاز ازدواج با من منصرف نم زایچ نیاون با ا_

!!خره ؟ نقدریا یگیم یعنی _ اریکام
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"خنده ریز میزد ایمن و کامل"

 يفرار يعاشق دخترا ای! سامان جون خودمون  نینمونه ش هم!  شهیم دایپ یهمه جور االغ ایدن نیخب تو ا _ اریکام

!خورده بیفر يدخترا يدایش ای شهیم

!امر مقدسه هیازدواج !  وونهید_

معادل براش انتخاب کردن که به پسرا  کیش یواژه عرب هی! که اسمشو عوض کردن  تهیازدواج همون خر _ اریکام

، بپر دو تا  يخودتم تلفن زد! و بعدشم برسم به حماقت سامان جون  ادیزنگ بهش بزن که زودتر ب هیحاال ! برنخوره 

!پسره طفل معصوم االغ نیبه ا میقالبت کن میکه جون داشته باش اریببرامون  یوانیل ییچا

راحت بتونه  ایاون طرف تر که کامل میخرده رفت هیمنو گرفت که  يبازو ارمیو کام دنیشروع کرد به خند ایکامل"

"گفتم میدور شد ایکه از کامل يده متر هی. حرف بزنه 

!!؟ يتو چقدر روشن شد_

اگه پسره مشکل نداشته باشه ، چه ! جلو شونو گرفت  دیکردن که نبا دایعالقه پ گهیتا جوون به همد دو یوقت _ اریکام

حداقل !  ادیدستشون ب گهیهمد يخرده آزاد باشن که خلق و خو هی دیفقط با! ازدواج کنن ؟ گهیداره که با همد يرادیا

!!؟ نه ایحرف بزنن  گهیکه با همد نهیرو بب ایکامل ادیپسره بتونه ب

!خب معلومه_

پس فردا با دو تا بچه ، تازه هر !  سیسفته عقد که درست ن يپا نهیو بش يخواستگار ادیکله ب هیاگه پسره _ اریکام

!داره رادیطرف هزار تا ا فهمنیکدوم م

!عیعمل وس دانیم_

!!؟ یچ یچ _ اریکام

!عیعمل وس دانیم یعنی! عمل  يآزاد یعنی_
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کوچه  هی نیواسه هم!  نیهم! رفت و آمد و نشست و برخاست  يآزاد! عمل داشته باشه  يه آزادگًه خورد _ اریکام

 دونیپ دونیم نایاز االنم تو دهن ا!  یبمونه واسه بعد از عقد و عروس زایچ نیو بزرگراه و ا دونیم گهید!  هیکاف کیبار

!شنیننداز که پررو م

!انگار تلفن شم تموم شد_

"رفت تو خونه کرد و گفت یکه داشت م ایبه کامل ینگاه هی برگشت اریکام"

رو دوست نداشته باشه  یرو دوست داشته باشه ، ک یک میبه دختر مون ، به خواهر مون بگ میما حق دار یعنی!  نیبب_

؟

!گهید میخوایشونو م یخوشبخت! همه ش به خاطر خودشونه _

؟ یچ یعنی یخوشبخت _ اریکام

!که دوستش داره برسه ییزایآدم به اون چ نکهیا یعنی_

؟ ی، خوشبخت یاگه مثال تو به گندم برس یعنی _ اریکام

!دونمینم_

من االن  یعنی! دارم  خوامیرو که م ییزایچون االن تموم اون چ! برسم  خوادیدلم نم یچی؟ من به ه یمن چ _ اریکام

خوشبختم ؟

!گهید یشاد و شنگول شهیکه هم یحتما هست_

!سین یخوشبخت ناینه ، ا _ اریکام

؟ هیچ نایپس ا_

.داره گهیاسم د هی نایا _ اریکام

"شد داشیو قندون پ ینیو س ییچا وانیبا دو ل ایاز دور کامل"
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 یخوشبخت! نداشته باشن  يایزندگ نیهمچ هی،  ترایمثل نصرت و م ییکه بغل گوشت آدما نهیا یخوشبخت _ اریکام

!بشه میهمه تقس نیکه ب یختاسمش خوشب یوقت

.یوانیل ییدو تا چا نمیا!  نییبفرما _ ایملیک

؟ يشد ؟ باهاش حرف زد یچ. دستت درد نکنه  _ اریکام

"نییسر شو انداخت پا"

!يخفه مون کرد گهیبگو د _ اریکام

.برسه گهیساعت د مین هیفکر کنم تا ! آره داداش ، حرکت کرد _ ایکامل

!!؟ یسر کوچه واستاده بود ؟ چه خواستگار چابکمگه  _ اریکام

"و گفت دیخند ایکامل"

.داره یطرفا شاگر خصوص نینه داداش ، ا_

!؟ سیکه ن يگاریم گاریس نمیبب!  نیآفر!  نیآفر _ اریکام

!اتفاقا ورزشکاره! نه داداش  _ ایکامل

هاس ؟ یکلیم یکلیه نیاز ا! ؟ یگیراست م _ اریکام

!نیهمچ.  يا_ ایکامل

!طرف ورزشکاره! با خودش  ارهیشم ب لیبگو ب! سامان بپر پس مش صفر رو صدا کن  _ اریکام

نازش کرد و با دستاش اشک هاشو  اریکام!  هیگر ریرو بغل کرد و زد ز اریکام ایو دوباره کامل میدیخند ایمن و کامل"

"گفت ایپاك کرد که کامل

!ونمکه بشه ازت ممن یداداش ، هر چ_

"نگاه به من و گفت هینگاه به اون کرد و  هی اریطرف خونه که کام دیگفت و دو نویا"
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!يوقت به حرف من گوش نکرد چیه! خاك بر سرت کنن سامان _

!!؟ یچ یعنی_

 ذاشتمیگندم م يبردم دم خونه مون و جا یگرفتم و م ی، دستت رو م ياگه اون روز جمعه به من گفته بود _ اریکام

واقعا ! زدم  یشد برأت سوت م یم داشیپ یکی ایو  کیکش ستادمیتازه خودمم وام!  یرو نگاه کن ایکامل نیا یدزدک

گندم  نیاصالً سر هم! سراغ گندم پر مکافات  یرفت يردرو ول ک یو خانم یو خوشگل یخوب نی؟ دختر به ا! سین فیح

!رضوان به دو گندم بفروختپدرم روضه !  رونیبابا بزرگ مون رو از بهشت انداختن ب

!يخوب جبران کرد یعوضش توام که از نوادگانش_

!نفروشم ییباشم اگه من به جو ناخلف

!سر بابا بزرگم کاله بره گهید ذارمیخوب منکه نم _ اریکام

 هی! ومد ا یخوشم م ایمن از کامل رمیبعدشم گ! مثل خواهر خودم شده  ایاوالً که از بس من خونه شما بودم ، کامل_

!!نه ؟ ای ادیاونم خوشش ب دیبا! شه  یطرفه که نم

، االن  ياومد یم يزیچ يو عشوه ا لهیقر و قنب هیو  يشد یمرده قبرستون ظاهر نم نیع شهیاگه جلوش هم_ اریکام

!و تفحص قیشد و مجبور نبودم برم تحق یدختره راحت م نیاز بابت ا المیو خ گهیتو دست همد ذاشتمیدست تونو م

!ت رو بخور ییچا!! تو  يدار يچه حوصله ا_

 يتو درس و مشقات ندار يزیچ يرادیتو ا یراست!  شهیم دایپ ریدب يدم در که االن سر و کله آقا میپاشو بر _ اریکام

!میباهاش حل کن نمیاومد و دو تا تمر اروی؟ تا 

هس ؟ یاسمش چ_

 زایچ نیپسره االغ و ا نیپسره بدبخت و ا نیمستعار ، ا ينام هامنکه همش با ! به جون تو اگه من بدونم  _ اریکام

.خطابش کردم
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موتور  هیخرده بعد  هیخوردن با حرف زدن که  ییبه چا میتو کوچه و همونجا واستاد میدم در باغ و رفت میدیرس"

.سالم کرد و موتور رو زد رو جک و به ماها نییجوون از روش اومد پا هیو جلو در باغ واستاد و  دیرس

که  میجوابشو داد اریمن و کام. دستش بود  زایچ نیجوون هم سنّ و سال خودمون بود که چند تا کاغذ و پاکت و ا هی

"گفت

پالك نوزده س ؟ نجای، ا نیببخش_

؟ نیآره جونم ، نامه دار _ اریکام

.با خودشون داشتم يکار هی،  رینخ_

؟ نیهست يموتور کیپ _ اریکام

"سرخ شد و گفتپسره "

!امیخانم زنگ زدن که ب ایکامل یعنی!  نجایا امیمن قرار بود ب!  رینخ_

"گفت اریکه کام نییپسره سرشو انداخت پا"

!؟ نیپس چرا با موتور اومد_

!خدمت برسم عتریسر خواستمیم! شرمنده ام  _ پسره

"بعدش دستش رو جلو آورد و گفت"

.من سالم هستم_

!حمد اهللأخب ال _ اریکام

شما ؟ نیببخش _ پسره

!رهیکس نگ چیرو از ه یخدا سالمت!  میکش یم ینفس هیشکر خدا ،  میماهام سالم _ اریکام

"و گفت دیپسره خند"
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.اسم من سالمه!  ستمیمن به مفهوم کلمه سالم ن! سو تفاهم شده !  نیببخش_

!اسم شما سالمه ؟ _ اریکام

.اد سالمفرز! بله  _ پسره

!یپس شد تا حاال دو تا سوت!  نطوریکه ا! آهان  _ اریکام

"گفت اریخنده که کام ریز میمن و پسره زد"

تو  نیاریتونم ب الكیکاد نیتو و ا نیای، زودتر ب نجایا نیدی، سالم رس يزود نیسرعت و به ا نیخب حاال که شما با ا_

!فتادهین یتا اتفاق

"آروم به من گفت اریتو ، کام ارهیورش رو بتا پسره رفت که موت"

"گفت یبه من نم نویچرا اسم ا دهیورپر ایکامل نیپس بگو ا_

!شنوهیم!  واشی_

شد و کاغذا  يور هیپسره اون نامه ها و کاغذ هاش رو گذاشت رو موتور و تا اومد جک موتور رو بخوابونه ، موتور "

طرف چپ شد و  نیکه موتور از ا رهیاومد موتور رو بگ!  نیکه موتور چپ شد زم هریاومد کاغذا رو بگ!  نییش افتاد پا

که پسره از جاش بلند بشه و  میو کمک کرد میآخر موتور رو گرفت ظهجلو و تو لح میدیدو اریمن و کام! افتاد رو پاش 

"گفت اریتا بلند شد کام

!عیعکس العمل سر نیبه ا!  نیواقعا آفر_

!، هم خودت ، هم موتور کاغذا افتاد هم

"د و گفت یپسره خجالت کش"

.خرده هول شدم هی،  نیببخش_

.میاریتو ، ما موتور رو م نییشما بفرما _ اریکام
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تا پسره اومد بره تو که پاش گرفت .  ارمیمنم موتور رو ورداشتم که ب. و پسره در رو واکردن که برن تو باغ  اریکام"

"بغلش رو گرفت و همونجور که نگه ش داشته بود گفت ریزود ز اریکام!  نیبا سر رفت رو زم يبه لبه در و سکندر

!آروم باش!  سیاصالً خوب ن تتیآقا سالم ، شما وضع_

!، حواسم پرت شد نیببخش _ سالم

!هول شده بود یلیخ چارهیب"

و همزمان باهاش سالمم حرکت کرد که  و خودش راه افتاد مکتین هیبهش اشاره کرد که بره طرف  اریکام خالصه

که  مردمیمن داشتم اون عقب از خنده م!  نیبخوره زم اریدفعه کام نیبود ا کیو نزد اریکام يپاش گرفت پشت پا

"گفت اریکام

!!؟ میدار یشوخ_

!نیدار اریاخت _ سالم

؟ یزنیپس چرا پشت پا م _ اریکام

!شدم ينطوریرا اچ دونمیاصالً نم! شرمنده م واهللا  _ سالم

!تونمینم ییمن تنها!  مکتین هیبه  میکمک ، آقا سالم رو برسون ایاون موتور رو ول کن ب! سامان _ اریکام

 دیکش یهم خجالت م چارهیب!  دیخند یخود سالم واستاده بود و م! موتور رو از جاش تکون بدم  تونستمیاز خنده نم"

"بهش گفت اریکام تا اومد حرکت کنه که!  دیخند یو هم م

!خطرش کمتره!  میریبا هم م یی، سه تا ادیواستا آقا سالم ، االن سامانم م قهیدق هی_

 میو من و سالم نشست مکتین هیطرف  میرفت ییشون و سه تا شیبا زور موتور رو بردم تو و جکش رو زدم و رفتم پ"

دو تا روشن  اریو کام دیرد و به سالم تعارف کرد که نکشرو در آو گارشیهمونجور که واستاده بود ، بسته س اریکام. 

"ش رو داد و من و به سالم گفت یکیکرد و 



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٩

!هیبد زیچ گاریس!  نیآفر_

.ممنون یلیخ _ سالم

، اندازه چهار تا دونه دود  یرسیو هر جا م بتیتو ج يزیخرده اسفند بر هیبگم که شما بهتره هر روز  دیاول با _ اریکام

 ضهیمر ایسالمه  ایخب آدم ! که رو تو گذاشتن ؟ هی یچه اسمم نیبعدشم ، برادر من ا!  يدیلم به مقصد رسکه سا یکن

 شیو به کار و زندگ رهیداره راه م ابونیاگرم که تو کوچه و خ!  مارستانبی ٔگوشه ایکنج خونه افتاده  ایکه  لهیاگه عل! 

!نداره کهکردن  دیگفتن و تاک گهید!  گهیکه خب سالمه د رسهیم

"دوباره گفت اریکه کام میدیخند یو م میکرد یرو نگاه م گهیمن و سالم همد"

؟ نیخانم ما هست ایکامل نیخب ، شما خواستگار ا_

و تکون  چوندیپ یتو مشتش م یرو که دستش بود ، لوله کرده بود و ه ییسالم دوباره سرخ شد ، ورقه ها و نامه ها"

"لوله شده کرد و گفت يه به کاغذانگا هی اریکام! داد  یم

!یرو بده به من که راحت تر باش نایا_

!ممنون ، دستم باشه راحت ترم یلیخ _ سالم

هس  یاصالً چ! شون تو چشم و چار ما  یکنیدفعه م هی!  میدست شما باشه ما ناراحت تر نایاما اگه ا دونمیم _ اریکام

؟ نایا

"خنده و گفت ریسالم زد ز"

!قه امتحان بچه هاسور_

"و گفت اریبعد ورقه ها رو گرفت طرف کام"

.ازشون امتحان گرفتم امروز_

"کرد گفت یهمونجور که ورقه ها رو واکرد و نگاه م اریکام"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨٠

شما ؟ نیهست یاضیر ریدب_

.با اجازه تون _ سالم

داره ؟ ين چه خونواده اتو ندهیکه همسر آ نیخب شما خبر دار. انشااهللا  نیموفق باش _ اریکام

.دونمیم ییزایچ هی شیکم و ب _ سالم

."زد یکرد و حرف م ینگاه شون م یکی یکیسرش تو ورقه ها بود و داشت  اریکام"

؟ نیمساله ندار نیبا ا یمشکل یعنی _ اریکام

!بگم ؟ یو اهللا چ _ سالم

شاگرد زرنگ تون تا ! هشت ، هفت ، چهار ، نه !  بچه ها برس نیا یلیو تحص یخرده به وضع درس هیبرادر  _ اریکام

!نشده شتریحاال چهارده ب

!درس خوندن ندارن يبرا یآنچنان زهیروزا انگ نیبچه ها ا _ سالم

"گفت گشتیم يزیچ هیدنبال  بشیکه داشت تو ج اریکام"

درامد تون چقدره ؟ نییخب شما بفرما! حق دارن و اهللا _

و هم شاگر  دمیدرس م یانتفاع ریمدرسه غ هیو هم  رمیگ یآموزش و پرورش حقوق مهم از !  سیبد ن _ سالم

.دارم یخصوص

؟ نیدار يزیچ ی، آپارتمان ي؟ خونه ا یمسکن چ! خب شکر خدا  _ اریکام

جواب  هیکرد که  یداشت فکر م. داد  ی، دستاشو قفل کرده بود تو هم و فشارشون م نییسالم سرشو انداخت پا"

!"کنه یبچه ها رو درست م یخودکار ، ورقه امتحان هیداره با  دمیکه د اریبرگشتم طرف کام! ه درست بد

فعال با پدر و مادرم !  ریبگم که متأسفانه در حال حاضر خ دیبا! منه  تیراستش االن ، در واقع شروع فعال _ سالم

!کنم یم یزندگ
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!که غلطه نمیا _ اریکام

!!کنم غلطه ؟ یم یدگبا پدر و مادرم زن _ سالم

!گرفته غلطه نجایپسره ا نیکه ا يجذر نیا!  رینخ _ اریکام

!چه جالب! بوده ؟ یاضیشما م ر یلیرشته تحص _ سالم

!حواسم رو پرت نکن بذار جذر شو درست کنم _ اریکام

"نگفت یچیو ه دیسالم خند"

؟ نیخانم آشنا شد ایشما کجا با کامل _ اریکام

خوشم  یلیخ شونیبنده از رفتار و کردار ا. داشتن  فیسال اول تشر شونیمن سال آخر بودم ، ا ی وقتو اهللا _ سالم

داشتم خدمت برسم و عرض ادب  لیتما یلیبود که خ نیا. دارن  فیو باوقار تشر نیو مت نیواقعا سنگ شونیا! اومد 

!يکنم و جسارتا خواستگار

"نگاه به ورقه ها ، گفت هیکرد و  ینگاه به سالم م هیکه  اریکام"

!ادیبه نظر من با هم جور در نم نمیا_

!بنده ؟ يخواستگار _ سالم

!اتحاد نوع دوم رو با مزدوج اشتباه گرفته! اتحاد مزدوج  نیا!  رینخ _ اریکام

"بعدش گفت! شروع کرد به خط زدن و درست کردم "

؟ نیکر کردف يخواستگار نیسالم خان ، شما به تمام جوانب ا_

!رو کردم نکاریکنم که ا یفکر م _ سالم

اشتباه باشه ؟ نیا نیکنیفکر نم _ اریکام

جواب سوال امتحان ؟ _ سالم
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!شما يخواستگار!  رینخ _ اریکام

"سالم خودشو همه و جور کرد و گفت"

از چه نظر ممکنه اشتباه باشه ؟! کنم  یجسارتا عرض م!  نیببخش_

!خانم ایشما و کامل نیب یطبقات اختالف _ اریکام

"خرده فکر کرد و بعد گفت هیسالم "

 شونیکه پدر ا سیمن مهم ن يبرا!  دمیو درس خون د نی، مت دهیدختر خانم فهم هیرو  شونیمن ا!  ریبه نظر من خ_

!گهید هی یخودش شغل يبرا نمیباالخره ا! هستن  کارهیچ

"به من و دوباره به سالم گفت ینگاه هیبه سالم کرد و  ینگاه هیو  ورقه ها رو دوباره لوله کرد ریکام"

گفتن ؟ یخانم در مورد شغل پدرشون به شما چ ای، کامل نیببخش_

"محکم گفت یلیسالم خ"

....و زحمت کش هستن و فیمرد شر هی شونیکه پدر ا دونمیمن م_

گفتن ؟ یشغل شونو به شما چ یآره ، ول_ اریکام

!قربان سیمهم ن ادین زاو _ سالم

؟ هیچ شونیشغل پدر ا نییبفرما شهیم! مهمه  یلیخ! چرا  _ اریکام

!م اشتغال دارن یباغ هستن و در ضمن به امر باغباب نیا داریسرا شونیبگم پدر ا دیبا افتخار با _ سالم

رو انداخت و به سالم  گارشیبعد ته س!  دمیخند یمن داشتم م! نگاه به سالم کرد و برگشت طرف من  هی اریکام"

"گفت

که  ختهیدرختا نر نیا يآبپاش آب پا هیاصالً تا حاال تو عمرش !  هی یکنن باغبون یکه نم يتنها کار شونیاتفاقا پدر ا_

!دختره نیبشه ا لیذل يا!دل مون خوش باشه 
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"خنده و گفتم ریزدم ز"

!گهید هیخواهر تو_

!دو تا ؟ نیهستن ا ییبجون گرفته ها شیچه آت !خواهر بشم من  یب يا_ اریکام

"گفت اریکه کام کردینگاه م اریمات به کام چارهیسالم ب"

؟ يدیقول م!  یبرخورد کن هیبا قض یروشن و منطق یلیخ خوادیاما دلم م گمیبهت م يزیچ هیسالم خان ، من  نیبب_

.خرده مکث هیسالم "

"و بعد گفت کرد

.دمیچشم قول م_

 یفرق چیه لهیو شنبل دهیارک نیباباشم ب! خواهر منه  نمیداغشو بب نشااهللایکه ا ایکامل نیبرادر من ، ا نیبب _اریمکا

!کنه یم ییباغ ، مش صفر که االنم وسط باغ داره هنرنما نیباغبون ا!  ذارهینم

حال و روزش خرابه ، بهش  دیکه د اریمکا. کرد  ینگاه م اریفقط به من و کام چارهیب! اومد  یاز سالم صدا در نم گهید"

"گفت

دونه بهت بدم ؟ هی یکشیم گاریس_

.ممنون یلیخ! نه  _ سالم

برأت ؟ ارمیآب ب _ اریکام

!ممنون! نه ، نه  _ سالم

"خرده رفت تو فکر و بعد گفت هی"

!؟ ستنیخانم ن ایمش سفر پدر کامل يآقا یعنی_

!و اهللا سین همه ما داره ، اما بابامون نبه گرد يمش سفر حکم پدر _ اریکام
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"گفت اریکرد که کام یشد و عرق م یم دیسرخ و سف چارهیب"

!ایبابا بزرگ کامل یعنی! ، مال بابا بزرگمونه  ینیبیرو هم که م یالتیباغ و دم و دستگاه و تشک نیا_

"تمرتبه از جاش بلند شد و گف هیو  نییخرده سرشو انداخت پا هیسالم "

 ینم یجسارت نیهمچ هیاومده وگرنه من  شیپ یاشتباه هی قتی، در حق شمیمن با اجازه تون از حضورتون مرخص م_

!که حد و مرز خودم رو نشناسم ستمین یکه من آدم نیشما بدون خوامیم یعنی!  دمیرس یکردم و خدمت نم

"زد و گفت يپوزخند هیبه باغ کرد و  ینگاه هیبرگشت "

خواهش ! در هر صورت با اجازه تون !  ارمیسر در نم! رو گفته بودن  زایچ نیخانم به من ا ایچرا کامل دونمینمواقع _

.نیمنو قبول کن یکنم عذرخواه یم

!بابا کارت دارم نیبش _ اریکام

"و گفت مکتیدست شو گذاشت رو شونه سالم و به زور نشوندش رو ن"

؟ انتظار  یچ یدوماً که انتظار داشت! نمره شونو بهشون بده ! له ها رو درست کردم مسا نیاوالً که من چند تا از ا_

 هی یخواست یو م یرو داشت ایکامل تیبهت بگه بابام فالنه و بابا بزرگم فالن ؟ تو خودت اگه موقع دیتا رس ایکامل یداشت

 شهی، هم یبهش گفت نکهین وقت بعد از ا؟ او یرو بهش بگ زایچ نیا ياومد ی، م یازدواج انتخاب کن يرو برا يدختر

پول و ثروتت بخواد ؟ يدختره تورو برا دینبود که شا ندلت چرکی ٔگوشه هی

"خرده فکر کرد و بعد گفت هیسالم "

!دیشا_

"کرد و گفت يفکر هیدوباره "

!کردم یکار رو م نیمنم هم! چرا _

!فنیتو اتحاد همه شون ضع! کار کن  شتریبچه هام ب نیبا ا! ، برو  يبر يخوایحاال م! ورقه هات  نمیا!  ایب _ اریکام
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"گفت اریسالم از جاش بلند شد که دوباره کام"

!حل کن ایمشکل تم با خود کامل هیبق_

"، برگشت و گفت دیبهش رس یبه ماها کرد و رفت موتورش ، وقت ینگاه هی چارهیب"

؟ نجایا امیخواست که من امروز ب شونیچرا ا_

.نمینظر شما رو بب هیخواستم  یم. من بهش گفتم  _ اریکام

"بعد رفت جلوش و گفت"

و عاطفه و مهر و  تیاون ، شخص يبرا! داره  شتریب یلیخ دمی، شا یبه اندازه کاف!  سیدنبال پول و ثروت ن ایکامل_

!محبت و عشق مطرحه

؟ یشما چ يبرا _ سالم

!برامون مهمه نای، هم میبابا بزرگم اگه منظورت من و _ اریام

راستش اولش که !  نیا دهیفهم یلیشما خ نمیبیم یعنیکنم  یحرف دلم رو براتون بگم چون احساس م خوامیم _ سالم

!کنم یم یحاال احساس کوچک! کردم اما حاال نه  یاحساس غرور م نجایاومدم ا

و سه جا  رهیبگ يو روزگار بتونه مدرکش رو از دانشگاه سراسر روز نیکه تو ا یکس! برادر  یکن یاشتباه م _ اریکام

!باشه تونهینم یکار کنه ، آدم کوچک

"بعد دستش رو دراز کرد طرف سالم و گفت"

!فرزاد سالم يبا شما آشنا شدم آقا نکهیخوشحالم از ا_

"گفت اریکه کام دیدست داد و خند اریلبخند زد و با کام هیسالم "

از خجالت  یمراسم رسم هیانشااهللا تو . بود  یرسم ریدوستانه و غ دارید هی.  میازتون نکرد ییرایپذ نکهیاز ا نیببخش_

!امیتون در ب
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سوار شد با  ی، وقت رونیب مشیو برد میکمک کرد گهیو جک موتورش رو خوابوند و با همد دیدوباره سالم خند"

"خنده گفت

بذارم ؟ یظر شما بهتره چاگه خواستم اسممو عوض کنم ، به ن_

!سالم رو وردار جاش بذار سالمت _ اریکام

"گفت اریتو کام میتا برگشت. کرد و رفت  یو سالم خداحافظ میدیخند ییسه تا"

!برسه دهیورپر نیاگه دستم به ا! آبروم جلوش رفت به خدا _

 اریکام!  دمیچشمم بهش بود و خند! کنه  ینگاه م بودم که پشت درختا واستاده و از دور ماها رو دهیرو د ایمن کامل"

!"اونم در رفت رفت طرف خونه! سنگ ورداشت و دنبالش کرد  هیدوال شد و !  دشیبرگشت و اونم د

****

"گندمه ، زود جواب دادم نکهیا يزنگ زد ، به هوا لمیبودم خونه که موبا دهیتازه رس"

!نییبفرما! الو_

!قیسالم رف_

!شما ؟_

!شما ونیمد قیرف هی_

!آرم یبجا نم!  نیببخش_

!نصرتم بابا_

حال شما چطوره ؟! سالم آقا نصرت ....! اه _

!ستمیشکر خدا کم بد ن _ نصرت

!نیدار اریاخت_
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مزاحم شدم ؟ _ نصرت

!اصالً! نه ، نه _

چطوره ؟ اریآقا کام _ نصرت

.اونم خوبه ، ممنون_

باهاش بکنم ؟ یتصحب هیدم دسته  _ نصرت

.ششیپ رمیم.  یزنگ بزن گهید قهیاگه پنج دق! آره _

.، فعال خداحافظ شما شمیپس من دوباره مزاحم م _ نصرت

و باغ رو  رونیاز خونه اومدم ب! مادر در اومد  يکه صدا نایا ایکردم و راه افتادم طرف خونه کامل یازش خداحافظ"

و تا چشمش به من افتاد گفت رونیدر رو واکرد و اومد ب اریدر خونه ، کام دمیبرد زدم طرف خونه شون و تا رس ونیم

"

؟ يناهار که نخورد! اومدم اونجا  یداشتم م....! اه _

زنگ زد ؟ یاالن ک یدونینه ، م_

!یکارگاه خانوادگ میجا شد هی!  ییمددکار اجتما میجا شد هی! صاحاب مونده من  یدل ب نیا! آره _

!نصرت بود_

داشت ؟ کاریلوپز زنگ زد ؟ حاال چ فریمثال جن یخون ما و بگ يایبار ب هیشد  _ اریکام

.خواست با تو صحبت کنه یم.  زنهیاالن دوباره زنگ م_

داره ؟ کاریبا من چ یعنی _ اریکام

نکردم ؟ داتیبهش بگم پ يخوایم_

! شه  یگره کور به دستش وام کیهزار و ! اردات صادراته تو کار و! از دست داد  دینصرت رو نبا نیا! نه بابا  _ اریکام
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!کنم ادیم رو باهاش ز یهوا عمق دوست هیداشتم  الیاصالً خودم خ

."که جواب داد اریمنم دادمش به کام. زنگ زد  لمیموقع دوباره موبا نیتو هم"

!بود رتیاالن ذکر خ نیهم! به به ! الو _

!خورده بودم خرده جا هی شبید! نه جون تو _

!اره_

!اره_

کجا ؟! باشه _

!االن ؟ نیهم_

.میباشه ، اومد_

"رو گفت و تلفن رو قطع کرد و گفت نایا"

!جور شد!  ایب_

!؟ یچ_

کنهیم دایپ ی، افسردگ حیبار روحم رو ورندارم و ببرمش گردش و تفر هیو چهار ساعت  ستیمن اگه ب!  نیبب _ اریکام

!

ببردت گردش ؟ خوادیم_

!باهام قرار گذاشت یخوب يجا هیو االه  _ اریکام

؟ یک_

!میبر فتیراه ب! الساعه  نیهم _ اریکام

!قرار گذاشتم ترایبا م 6من ساعت _
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!عصر شیحاال کو تا ش! که  شهینم رید! سر قرار  میریم شیخب سر ش _ اریکام

که قرار گذاشته  ییجا.  میو حرکت کرد میشد اریکام نیسوار ماشو  میطرف گاراژ و در رو واکرد میرفت ییدو تا"

 میخواستینم.  میشد ادهیرو پارك کرد و پ نیجا ماش هی اریمونده به اونجا کام یکم. بود ... دانشگاه  ي، طرفا میبود

!بفهمه که وضع مون خوبه

بود و  دهیپوش زیو تر و تم کیلباس ش هی . میدیو از دور نصرت رو د میرفت ادهیخرده پ هیو  میرو پارك کرد نیماش

."میکرد کیو اومد جلو و سالم عل دی، خند دیتا ماها رو از دور د.  زدیقدم م یدکّه روزنامه فروش هیداشت جلو 

؟ میکه نکرد رید _ اریکام

.نیم زود اومد یلی، خ چیه نیکه نکرد رید _ نصرت

.میما در خدمت! خب  _ اریکام

!ترسم یخرده م هی قتشیحق! بگم بهتون  يچه جور و االه _ نصرت

؟ یترس یم یاز چ _ اریکام

.میو هم حرفامونو بزن میبخور ییچا هیاونجا ، هم  میبر! شاپ خلوته  یکاف هیآا  یکینزد نیا _ نصرت

 هی. تو  میپ و رفتشا یکاف هیجلو  میدیتا رس میزد یمعمول يحرفا يا قهیده دق هیو  میراه افتاد گهیبا همد ییسه تا"

 گهیبود و فقط پشت چند تاش ، دخترا و پسرا با همد یخال زهای، اکثر م زیتا م ستینسبتا بزرگ بود با حدود ب يجا

خورده که گذشت ، نصرت از تو  هی.  میداد ییو سفارش چا میجا نشست هی ییسه تا.  زدنینشسته بودن و حرف م

"وشن شون کرد و دو تا شو داد به ما وگفتدر آورد و ر گاری، سه تا س گارشیپاکت س

چرا ته دلم بهتون  دونمیروزه که شماها رو شناختم اما نم نیدوم نیا یعنی!  دمینوبت بشتر شماها رو ند هیمن _

! کنم  یاعتماد نم یمعموالً به کس! که من توش هستم  یطیمخصوصا با شغل با مح!  بهیخودمم عج يبرا! اعتماد دارم 

!نیرو اول گفتم که بدون نایا!  سین ينطوریدوستم اما در مورد شماها ا نیکتریزدبه ن یحت
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"خرده ازش خورد و گفت هیور رفتن و بعدش  شییشروع کرد با چا. مونو آوردن  ییزد و چا گارشیپک به س هی"

!.بهتون گفتم! ر دارم خواه هیکه من  نیدونیم! کس نگفتم  چیبهتون بگم ، تا حاال به ه خوامیرو که م یینایا_

"زد و گفت گارشیپک به س هیدوباره "

بهش سر  امیبار دوبار م هی يمن هفته ا.  خونهیدرس م..... دانشگاه  نیهم!  یپزشک يدانشجو. خواهرم دانشجوئه _

. بهش سر بزنم که  نجایامروزم اومدم ا.  رمیو م دمیبهش م یپول هیکنم و  یداشته باشه ، براش م يزنم و اگه کار یم

 قیمنم که رف!  ارهیکنم سر در ب یم یکه زندگ ییو رفقام و جا ماز کار خوادیم یه! راستش چند وقته بهم شک کرده 

!نیم به من بکن گهیلطف د هی خواستمیم! م ندارم  یجا و مکان درست و حساب!ندارم  یآدم حساب

؟ يخوایپول مول م _ اریکام

 یمنو با دو تا آدم حساب خوامیم. جلو دانشگاهش  نیایساعت سه ربع با من ب مین هی وامخیراستش م! نه ، نه  _نصرت

!روزا همه نامرد شدن نیا! اعتماد کرد  شهیکه نم ی، به هر کس نیدونیم!  نهیبب

"زد و گفت گارشیپک به س هیبعد "

.نین خبر دارم ادیکه از اعت دونمیم!  شهیمنم که روز به روز داره تابلو تر م افهیق_

؟ یکنیچرا ترك نم_

خودم تو  نقدریا! حرفا رو ندارم  نیاال اصالً حال و حوصله ا! بهت بر نخوره ها ! تورو خدا سامان جون ول کن  _ نصرت

!رسمینم زایچ نیدلم دارم که به ا

؟ هیاسم خواهرت چ _ اریکام

.حکمت _ نصرت

"نگاه به جفتمون کرد و گفت هیبعد "

که  دمیو به جون خر دمیرو کش ایبدبخت نیتموم ا! در خونه !  بهینج! خانمه ! جواهره  کهیت هی!  سیاز اوناش ن نیا_
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!سالم بمونه نیزدم که ا شیهمه سال خودمو به آب و آت نیا! درست بشه  شیزندگ نیا

.زد گارشیبه س گهیپک د هیو  گهیطرف د هیبعد اشک تو چشماش جمع شد و روش رو کرد "

"داد و گفت نییش خورد و بغض تو گلوش رو پا ییاز چا گهیخرده د هی.  میکرد یفقط نگاهش م اریو کام من

!تونم ونیتا ابد مد گهی، د نیرو هم برام بکش گهیزحمت د هی نیاگه ا_

"لبخند زد و گفت هیسرشو تکون داد که  اریکام"

!نییاقا یلیخ_

؟ میبر دیاالن با _ اریکام

پا  هیخودت  دونمیچون م یبگ یجلوش چ گمیبهت نم گهیفقط د.  شهیم لیتعط گهید قهیدق ستیاره تا ب _ نصرت

!يا شهیهنرپ

"گفت اریکه کام میدیخند ییسه تا"

؟ هیکارت چ یبهش گفت_

!ادیم بدش م یلیخ!  یدالل _ نصرت

؟ یچ یدالل _ اریکام

"مرتبه خنده از رو لبش رفت و گفت هی"

!زامیچ نیو ا نیو فروش ماش دیگفتم تو کار خر! کنم  یم یرو دالل یاما نگفتم چ! رو بهش راست گفتم  شیلدال_

 میخرده که راه رفت هی.  رونیب میو رفت میبلند شد ییرو حساب کرد و سه تا زیبعد گارسون رو صدا کرد و پول م"

"گفت

!که ؟ نیفهمیم!  رمیبگ افهیجلوش ق خوامیم_

!نطرفیا میبر!  میریبگ افهیق یپس بذار جلوش حساب _ اریکام
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رو واکرد  نیدر ماش موتیبا ر اریبهش و کام میدیخرده بعد رس هیو  نیطرف ماش میرفت ییسه تا!  گهیم یچ دمیفهم"

!کرد ینگاه م نیهمونجور واستاده بود و به ماش هیده پانزده ثان دیشا! که نصرت در جا خشکش زد 

!گهی؟ سوار شو د يریبگ افهیجلوش ق يخواینم مگه _ اریکام

!؟ هیتو نیماش _ نصرت

.آره_ اریکام

!جون من ؟ یگیراست م!  ولیبابا ا _ نصرت

!نشه ریآره ، سوار شو د_ اریکام

!!؟ نینکنه شماهام خالف مالف _ نصرت

!ارهیخود کام نینه نصرت خان ، ماش_

!؟ نیدار هیما یلیخ!  همتشیق ونیلیخدا م نیماش نیآخه ا _ نصرت

!نیسوار ش!  نیهمچ _ اریکام

"حرکت کرد که نصرت گفت اریو کام میسوار شد ییسه تا"

!ازش خواسته بودم آ گهید زیچ هیامروز  یکاشک! قربون اون خدا برم _

؟ یخواست یمگه از خدا چ_

 افهیشماها رو وردارم برم جلو حکمت ق مخواستیم! بودم  انیجر نیهمه ش تو فکر ا شبید یعنیامروز ،  _ نصرت

 نیینجایحاال هم شماها ا!  نیرینگ لمیتحو گهی، د نیدیتو خونه م د شبیکه د يبرنامه ا نیبا ا دمیترس ی،فقط م رمیبگ

!ممنونم ازت! شکرت خدا جون !  نیماش نیو هم ا

"زد رو ترمز و بهش گفت اریکه گفت کام نویا"

؟ يبلد یرانندگ_
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آره ، چطور مگه ؟ _ نصرت

"شد و گفت ادهیو پ دیرو کش یترمز دست اریکام"

.پشت فرمون نیبش_

!"کرد ینگاه م ارینصرت همونجا نشسته بود و مات به کام. در رو واکرد  یکیخودشم رفت و اون "

!گهید نییپا ایب _ اریکام

!بشه يطور هی ترسمیآخه م _ نصرت

!نییبپر پا! سرت  يشدم فدا ! شهینم ينترس طور _ اریکام

شد و نشست  ادهیزود پ! بودم  دهیند یتو کس يا ياحساس شاد نیهمچ هیتا حاال ! کرد که نگو  یذوق هینصرت "

"پشت فرمون و گفت

؟ هیدنده هاش چه جور_

.همونکه روش زده _ اریکام

دستش اومد و  نیقلق ماش. خرده که رفت  هیرو خوابوند و آروم حرکت کرد و  یدرها رو بستن و نصرت ترمز دست"

"گفت

!که سین نیماش! المسب  هی یکشت_

!کرد یانقدر نصرت خوشحال بود که انگار داشت پرواز م!  میدیخند ریمن و کام"

"شد و گفت ادهیو جلو دانشگاه نگاه داشت و پ میرو که رد کرد ابونیتا خ چند

!بچه ها امیاالن م_

"شد و برگشت و گفت مونیبره اما انگار پشحرکت کرد که "

!!آا نیبر نینذار_
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.راحت باشه التی؟ برو خ! میبر میکجا بذار!  یبرو مرد حساب _ اریکام

 يا افهیق هیکنار در دانشگاه واستاده بود و .  میکرد ینگاهش م میاز دور داشت. از ته دلش کرد و رفت  يخنده ا هی"

!گرفته بود که نگو

؟ هینجوریچرا ا _ اریکام

!؟ نصرت یک_

که  نایا! س  چارهیب نقدریا یکیثروت داره ،  نقدریا یکی! مثل اون  یکی،  شهیمثل ما م یکی! روزگار  نیا _ اریکام

 دیبا! امثال نصرت  شیروز دست شونو گرفت و برد پ هی دیکردن ، با يدزد اردیلیم اردیلیکه م ادیمرتب گندش در م

نابود بشن تا اونا پول رو پول شون  دیچند تا مثل نصرت با!  ردنبه دست آو یمتیول با ثروت رو به چه قپ نیبفهمن ا

!؟ ادیب

!خودشون خبر ندارن یکن یفکر م!  سیبراشون مهم ن زایچ نیشرفن که ا یب نقدریاونا ا_

شم  هیتا بق زننیدارن دست و پا م! لجه فقط تا گردنشون رفته تو !خبر دارن  زایچ یلیاز خ! خبر دارن ! چرا  _ اریکام

!اومدن! بره 

دختره  هی.  نیآورد طرف ماش یدختر رو گرفته بود و داشت با خودش م هینصرت دست . ابونیبرگشتم طرف خ"

از . مقنعه سرش بود  هیبود و  دهیپوش نیشلوار ج هیقشنگ کوتاه با  يمانتو هی.  يو ترکها فیظر. خودش بود  دیهم ق

چقدر ! کم کم جا خوردم . شد یصورتش واضحتر م ،شد  یم کترینزد یاما هر چ.  نمیصورتش رو بب تونستمینمدور 

!پر يو ابروها دهیکش يصورت خوش فرم و قشنگ با چشما هی! صورتش به نظرم آشنا بود 

"ن طرف و گفترفت او نیور ماش نیاز ا اریبهمون کام دنیشد و مام پشت سرش و تا رس ادهیزود از پ اریکام

حال شما چطوره ؟.  نیخسته نباش. خانم سالم عرض کردم _

.ممنون یلیسالم ، خ _ حکمت
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.از دوستان و شرکأ. خان هستن  اریکام شونیا _ نصرت

.تون خوشحالم ییاز آشنا _ حکمت

کردم که  یسته باور نمرا! اصالً حواسم بهش نبود و تو افکار خودم بودم . بعد برگشت طرف من و سر تکون داد "

!.....دانشگاه یپزشک ياونم دانشجو! داشته باشه  يهمچن خواهر قشنگ و خانم و با وقار هینصرت 

؟ يسامان جون چرا اونجا واستاد. سامان خان هستن  شونمیا _ نصرت

!مواظب جوب آبه _ اریکم

 اریحکمتم با خنده سالم کرد که کام. الم کردم و س نیطرف ماش نیخنده و تازه حواسم جمع شد و اومدم ا ریز میزد"

"گفت

.کنم یخواهش م نییخام بفرما_

و نصرتم نشست  نیعقب ماش میرفت ارمیمن و کام. بعد در جلو رو براش واکرد و حکمت م با خنده رفت سوار شد "

زد  یکه سوت م یحال شون در یکیحکمت اومدن جلو و  يرو روشن کرد که دو تا از دوستا نیپشت فرمون و ماش

"گفت

!کرده حکمت دایفکر کنم برادرت گنج پ! به به _

شما ؟ نیریکجا م _ حکمت

"و گفتن دنیدوستاش خند"

!خونه میریو م میزن یسق م چیساندو هی!  شهیمثل هم_

؟ میبچه ها رو هم برسون شهیداداش م _ حکمت

"گفت ارمیامکه ک اریمرتبه هل شد و برگشت طرف کام هینصرت "

!شون میخب برسون!  نینصرت جون عجله که ندار_
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!جا نداشت نیکه بود ماش يزیفقط چ! نصرت  يدوباره ذوق نشست تو چشا"

رفت جلو بغل دنده و منم دم در  اریکام. میشد و جاهامونو عوض کرد ادهیو حکمتم پ میشد ادهیپ اریمن و کام دیز

"شون گفت یکیشستن عقب و نشستم و حکمت و دو تا دوستاشم ن

.میباعث زحمت شد!  نیببخش_

"نصرت حرکت کرد و همونجور گفت"

!گهید میریکه جا داره ، خب با هم م نی؟ ماش یچه زحمت نیدار اریاخت_

!دوستات بده يماها راحته اما جا يآخه جا _ حکمت

!دشمن بده يجا! دوست خوبه  يجا _ اریکام

"نده که حکمت گفتخ ریز میزد یهمگ"

!نیشما ناراحت نمیبیمن م_

!خوره یبد آدم م يجا هینه ، اصالً فقط دنده چهارش  _ اریکام

."خنده ریز میزد یهمگ"

چه چهار پر قدرت نفوذ !! رو  ٔ؟ بزن سه وامونده يریبا چهار م یو ه يآورد رینصرت جون توام وقت گ _ اریکام

!ارهیچه جاها که در نم سر از یغفلت کن! م داره  يرپذی

"خنده که نصرت گفت ریز میهمه زد"

خب ، منزل کجاس ؟_

"حکمت گفت ياز دوستا یکی"

!خونه میری، بعد م یفروش چیساندو هی میریاول م!  میریفعال خونه نم_

بنداز تو پار ! ت جون نصر میبر! بخوره که  چیساندو دینبا خونهیکه داره درس م یدانشجوئ! ؟ هیچ چیساندو _ اریکام
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!تا بهت بگم يو

!شهیم يادیزحمت ز گهیآخه د _ حکمت

"گفت اریاما کم میشیمزاحم م گهید! گفتن آره  یدخترام همگ"

!هوا نیقارچ داره ا کیکه است شناسمیرو م ییجا هی_

و  "! یچه عال!  يوا "با هم گفتن  یرو نشون داد که حکمت و دوستاش همگ ینیس هیاندازه  يزیچ هیبا دستش "

!کف زدن اریکام يشروع کردن برا

"گفت اریهمراهش نبود که کام یانگار پول به اندازه کاف! نگاه کرد  اریآروم برگشت به کام نصرت

چطوره ؟!االن بدم  خوامیرو که بهت باختم ، م ينصرت جون اون ناهار_

..... جلو رستوران  میدیبعد رس قهیدق ستیربع ب هیو  يو طرف پاك دیچیو پ دیدخترا براش کف زدن و نصرتم خند"

با احترام  یلیشناختمون ، اومد جلو و خ یرستوران که م ریتو و مد میتا رفت.  میشد ادهیو پ میرو پارك کرد نیو ماش

"به حکمت گفت اریکه کام میسفارش داد کیستا یو همگ مینشست ییتا شیش. خوب  زیم هیبردمون سر 

؟ نیآریشما االن چقدر از دوا درمون سر در م نیببخش_

!"خنده ریزدن ز نایحکمت ا"

.میکن یسال آخر رو تموم م میما االن دار _ حکمت

!؟ نیبزن نیتونیآمپول م م یاالن حت یعنی _ اریکام

"از دختر خانما گفت یکیخنده که  ریز میمرتبه ما زد هی"

!نداره يآمپول زدن که کار_

؟ نیشیدکتر م یشماها ک نمیبب! سخته  یلیخ! چرا بابا  _ اریکام

 یو بعدش نوبت دوره تخصص میریگیمون رو م یعموم ی، پزشک گهیتا چند وقت د یعنی!  گهیچند سال د هی _ حکمت
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!مونه

!تون معالجه شیپ امی، من م نیشا اهللا تخصص تون رو که گرفت نیا _ اریکام

!رو چشمقدم تون ! کنم  یخواهش م _ حکمت

؟ نیریگیم یحاال چه تخصص _ اریکام

!مانیزنان و زا _ حکمت

!"خنده ریز میماها زد"

!دست شما درد نکنه حکمت خانم _ اریکام_

؟ نیشمام دوره دانشگاه رو گذروند _ حکمت

!دانشگاه دوره ما رو گذرونده رینخ _ اریکام

"گفت اریکه حکمت به کام دنیدوباره همه خند"

؟ نیشد لیفارغ التحص يجدأ در چه رشته ا_

!میرو گذروند سانسیاما دوره ل!  مینیکنه ؟ حاال که فعال دالل ماش یم یچه فرق _ اریکام

!شمیناراحت م نقدریا ادیبه خدا تا اسم دالل م!  نیداره ، شده دالل ماش یمیش سانسیل! مثل داداش نصرت  _ حکمت

"زود گفت اریکامکه  نیینصرت سرشو انداخت پا"

 هیچه جور یخب پزشک!  شهیدرست م شااهللایا!  نییکردن که ارزش علم با دانش اومده پا يکار هی!  سیما ن ریتقص_

!سخت باشه ؟ یلیخ دی؟ با

!میشیوقتا واقعا کالفه م یگاه!  یهم سخت ، هم طوالن _ حکمت

!پزشک نیشد نیم بزنخدا ، چشم به دیو به ام شهیاونم باالخره تموم م _ اریکام

!گهیو هزار تا درسر د میدنبال مطب بگرد میبر دیبا! تازه بعدش اول مکافاته مونه  _ حکمت
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؟ کاریچ نیخوایمطب م _ اریکام

!؟ میکن کاریپس چ _ حکمت

!در منزل یتو روزنامه ، معالجه خصوص نیبد یآگاه هی _ اریکام

"با هم گفتن یهمگ"

!؟ یچ گهید! واا _

!؟ شهیمگه م_

باال  نیمطب ، شما بر ادیب ضیمر نکهیا يگرون شده ، جا نقدریآ و آپرتمانا ا یحاال که سرقفل! کار نشد نداره  _ اریکام

!ضیسر مر

!کنم یده و اونجا به مردم خدمت م هیتو  رمیخدا تخصصم رو گرفتم م دیمن اگر به ام _ حکمت

!دنبال پول در آوردن نیری، م نیکه شد دکتر!  نیدیشمام االن شعار م _ اریکام

!امکان نداره به مردم پشت کنم!  یچ دونمیو مفهوم درد رو م یکه معن یکیمن ! خان  ارینه به خدا کام _ حکمت

"نگاه بهش کرد و گفت هی اریکام"

!نطورهیکه ا شااهللایا! خدا شما رو به برادرتون ببخشه _

اشتها و  هیبا ! بود  یدخترا تماشائ نیواقعا غذا خوردن ا. به خوردن  مین و شروع کردموقع غذا مونو آورد نیتو هم"

!کرد یم فیکه آدم ک خوردنیم یلذت

رو داد و با تشکّر  زیحساب م اریغذا که تموم شد ، کام.  میدیخند یکرد و ماهام م یم یشوخ یه اریغذام کام وسط

"گفتم اریکه من آروم به کام رونیب میو از رستوران اومد مینصرت و دخترا بلند شد

.میم بخور يزیچ يا یجا بستن هی میبر_

 هیرو تو  یفروش یبستن هیآدرس  اریو کام میو راه افتاد میسوار شد یاز خدا خواسته گفت باشه و همگ ارمیکام"
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.کوچه دنج و خلوت به نصرت داد

تا  شیو ش میشد ادهیو پ یفروش یبه بستن میدیساعت بعد رس می، ن قهیدق ستیب! بماند  میدیتو راه چقدر خند گهید

وانت هندونه فروش  هی،  میهمونجا که واستاده بود. به خوردن  میو شروع کرد نیدم ماش میو اومد میگرفت یبستن

بر و دارم ، ب نیریهندونه ، هندونه ش يآ " زدیتوش داد م یم دستش گرفته بود و ه یبلند وگو دست هیواستاده بود و 

! چند  لویآورد که بپرسه هندونه ک ینفرم از تو خونه سرشو در نم هیشکر خدا  "!ببر و ببر . قند عسل آوردم  يآ! ببر 

 هی ارمیامک! هندونه  يهندونه آ يآ زدیداد م یه ارویکرد و وسطش  یم فیرو تعر یانیجر هیداشت برامون  ارمیکام

"گفت یجمله م هیبزنه و دوباره  داد هی ارویشد تا  یگفت و ساکت م یجمله م

!بچه ها گرفتن نیبا ا ابونیآره ، خالصه ما رو تو خ_ اریکام

!هندونه يآ! هندونه  يآا_ یوانت

 زدنیکردن ، زنگ م یکه م يکار نیبردن مون و اول یاگه م! شدن  یبچهها از ترس داشتن زهره ترك م نیا _ اریکام

!اومد یبه پدر مادراشون و گند کار در م

!عسل آوردم بابا! هندونه آوردم بابا  _ یوأت

پسره !  هیگر ریاز اونا که با ما بودن زد ز یکیگفت  نویتا ا "! نمیبب نییپا ایبرادر ب "پسره اومد جلو و گفت  _ اریکام

!"که چپقت چاقه نییپا ایب "کرد و گفت  يخندها هی!  هیچ انیجر دیدرجا فهم

!ونه به شرط چاقو آوردمهند! ببر ببر  _ یوانت

.شدم ادهیو پ رشیتا کرده گذاشتم ز يرو ورداشتم و ده تا هزار نیکارت ماش _ اریکام

!دمیهندونه م یبا گارانت! آوردم  یهندونه ضمانت _ یوانت

.....آ رو گذاشتم يو هزار نیشدم و کارت ماش ادهیتا پ _ اریکام

!تمومه ها یبرس رید! بدو ته باره ! موم شد بدو بابا جون ت!  نیریهندونه ش _ یوانت
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"نگاه به هندونه فروشه کرد و گفت هیبرگشت  اریکام"

!همه ش دو تن هندونه تهش مونده! ، ته باره  گهیراست م_

!"دونشم نفروخته بود هی! پر بود از هندوونه  چارهیوانت ب! خنده  ریز میماهام زد"

!؟ سرمون رفت آخه یزنیداد م درنقیچرا ا یمرد حساب _ اریکام

"کرد و گفت يخنده ا هی اروی"

!گهیزن و بچه خرج دارن د! و اهللا  میکن کاریچ_

!یهندونه م نفروخت هیتو که  _ اریکام

"خرده اومد جلو تر و گفت هیهندونه فروشه "

!مام بزرگه يباالخره ، خدا! که  نیندار یغم گهی، د نیکه شما دار یو دم و دستگاه نیماش نیبا ا! سر شما سالمت _

"بهش کرد و گفت ینگاه هی اریکام! ما رفت  يخنده از رو لبا"

!نمیبده به من اون بلندگو رو بب! فروشن  ینم ينطوریهندونه رو ا_

"تا اومدم برم طرفش ، روشنش کرد و گفت! رو ازش گرفت  یرفت جلو و بلند وگو دست"

مرتبه  هی! رفتن  یراه م ابونیتو خ گهیدختر و پسر جوون داشتن با همد هیروز  هی! توجه ! توجه  نویخانما و آقا_

 شهیتا بناگوشش وام ششیمرتبه ن هیپسره  "!؟ ینیرو که آمپول زدم بب ییجا يخوایم!  زمیعز " گهیدختره به پسره م

تو اون !  زمیاونجا عز " گهیو م دهیرو نشون مداروخونه  هی يدختره باال "!آره !  زمیآره عز " گهیم یو بخوشحال

!"یقاتیتزر

دخترا و نصرت که دل شونو  نیا! بلند شد  یفروش یو دم بستن ابونیور و اون ور خ نیخنده از ا يمرتبه صدا هی"

"هندونه فروشه گفت ارویکه به  رمیاومدم برم بلند وگو رو از دستش بگ!  نیگرفته بودن و نشسته بودن رو زم

!کنه یهندونه ها تا شب رو دستت باد م نیوگرنه ا ریبگ نویجلو ا_
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!م داشت که نگو یکلیه هی! معطل نکرد و اومد واستاد جلو من  ارومی"

بش " گهیکنه و م یم يفکر هی اروی؟  یکن یم کاریاسکناس بهت بدن چ ونیکام هیاگه  گنیم اروی هیبه  _ اریکام

"!کنم یم شیخال رمیگیتومان م

 یشد و سرا از توش م یپنجره خونه هام وام یکی یکی! خنده و جمع شدن دور ما  ریدوباره مردم هر و هر زدن ز"

!"رونیاومد ب

داره از ته  يبد یلیخ يبو هی ننیبیگذره مردم م یخرده که م هی،  شهیمون سوار اتوبوس م گهید يهمشهر هی _ اریکام

! کنه و بو گند همه جا رو ورداشته  یداره ته اتوبوس از اون کارا م يهمشهر نیا ننیب یکنن م ینگاه م!  ادیاتوبوس م

با همون  اروی "!؟ يکرد هی يچه کار نیکثافت ا کهیمرت " گهیعقب و بهش م ادیکشه و م یرو م یراننده ترمز دست

؟ خب منم حرف !عقب  نیبر! عقب  نیبر يزدیساعت داد نم هیمگه خودت ! کن  یو خوب ایحاال ب! به  " گهمی ٔلهجه

."گهیتورو گوش کردم د

وسط  دمیاومد اما زود خودمو کش یخودمم اشک از چشمام م!  نیافتادن رو زم یملت داشتن از خنده م نیا گهید"

!"با منه اریکام نینفهمه ا یکه کس تیجمع

ا سوادش کرده بودن و بهش ، ب یو بدبخت نیو تمر شیسال آزما یموش رو بعد از س هیروز تو ژاپن  هی _ اریکام

!  ننیرو با چشم خودشون بب تیموفق نیشهر که همه مردم ا دونیو آورده بودنش تو م سهیبنو زیبودن چ اددادهی

اتفاقا . کردن  یازش واستاده بودن و نگاه م فاصلههزار نفر با  ستیو ده ب دونیخالصه موشه رو گذاشته بودن وسط م

 ی، آروم آروم خودشو از الشون م نهیبیرو م تیجمع نیا یوقت. کار  يه بود ژاپن براهموطن مام رفت هیتو همون روز 

 ٔبا پاش موشه رو له رنشیبگ انیطرفش و تا م هیدویم نهیبیم دونیچه خبره ، تا موشه رو وسط م نهیکشه جلو که بب

! ؟؟ نیرس داره که شلوخش کردت نقدیدانه موشم ا هی " گهیبه کمرش و با افتخار به مردم م زنهیو دستاشو م کنهمی

!"تمام شد.....!ا....آ
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"مردم شروع کردن براش کف زدن که گفت"

در  يواگر نه اگه لوس باز نیجلو و بخر نیایزود ب! هندونه س  دیها ، وقت خر فهیلط نیا دنیبعد از شن! خب حاال _

!سین ياز جوك مک خبر نیاریب

"گفت اریکه کام دنیدو تا هندونه خر یکیهر کدوم هفت هشت نفر با خنده اومدن جلو و "

چند تا دختر خوشگل  نهیبیجلو م رهیخرده که م هیخوب ،  يجا هیکه مرده و بردنش  نهیبیخواب م اروی هیروز  هی_

!کنه یم ادیداد و فر یو اونم ه کننی، کتفها شو سوراخ م لینفر رو گرفتن و دارن با مته و در هی يمثل پر

اصالً ! نه  گنی؟ دخترا ، م نیکن یکار رو باهاش م نیبوده که ا يآدم بد نیا نمیبب گهیشه و م یناراحت م یلیخ واری نیا

 نیخرده ب هیو  گهینم یچیه اروی نیا!  نیجفت بال قشنگ بذار هیکه براش  مین کیکتف ها شو سوراخ م نیدار! 

!  ادیم ادیداد و فر يبازم صدا نهیبیبرده که م یاشته لذت مو د جلو رهیدرختا و گلها و زمزمه روز و نغمه پرنده ها م

! کنن  یش رو سوراخ م یشونینفر رو گرفتن و دارن با مته ، پ هیعده دختر خوشگل  هیکه بازم  نهیبیجلو تر و م رهیم

ش رو  یشونیپ میارما د! اصالً ! ، نه  گنیم ایپر! حتما گناهکاره  گهید نیا!  گهیو م شهیناراحت م یلیخ گهیدفعه د نیا

 ایپر! و فرار کردن  دنیکنه به دوئ یشروع م اروی گنیم نویتا ا! سرش  میقشنگ بذار یلیتاج خ هیکه  میکن یسوراخ م

باشه حداقل سوراخش  گهیم! کنن آا  یم.... اونجا چوب تو  گنیم! اون طرف مخالف  رمیم گهیم! کجا ؟ گنیبهش م

!سین ل و متهیبه در اجیاحت گهیحاضره و د

 رونیاومدن ب یشد و زن و مرد ازش م یخونه ها وام یکی یکیدر ! رو ورداشته بود  ابونیخنده مردم تموم خ يصدا"

!"شدن یو دور ما جمع م

شستن  یاومدن رو صحنه و م یم انویبزرگ پ ينوازنده ها! بزرگ بوده  يانویکنسرت پ هی شیروز تو اتر هی_ اریکام

 میها که حدود دو سه هزار نفر بودن تعظ یشدن و جلو تماشاچ یکردن و بعدش بلند م یم و آهنگ اجرا انویپشت پ

کنه و  یقطعه رو اجرا م هیو  نهیش یم انویو پشت پ ادیم و شهیاز نوازنده ها م یکیرفتن ، خالصه نوبت  یکردن و م یم
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 یشروع م یکیکردن  یم قشیداشتن تشومردم که  نیکنه ، در ب یم میها و تعظ یجلو تماشاچ ادیو م شهیتموم م یوقت

 یاخچیچوخ ! زنده با د  جانیآذربا!  يافند نیاشاسی گهیم ی، ه زدهیکنه داد زدن و همونجور که کف و سوت م

!يشهرهم

جلو ، بهش  ادیم اروی یوقت. کنه  یرو صدا م ارویاون  واشیو  نییپا رهیکنه و از رو صحنه م یم میهه دو تا تعظ نوازنده

 يکار!  رمیخواهش ال " گهیکنه و م یم يخنده ا هی اروی "!!تم ؟ يمن همشهر يدیاز کجا فهم یکیتو  نمیبب "مگه 

جلو اما شما  دنیکش یشونو م یصندل انویپشت پ نشستنیم یاونا وقت! من حواسم به همه نوازنده ها بود ! نداشت که 

!طرف خودت يدیرو کش یبه اون گندگ انوی، پ یکه نشست

!"خنده ریزدن ز مردم"

! جمله بساز  هی ریخوب حاال با شمش گنیم!  ایکوچولو ب گهیم! جمله بساز  هی ایبا لوب گنیمون م يهمشهر هیبه  _ اریکام

!؟ يدار ریفدات شم ش گهیم

 یخال ارویوانت  شتریربع نگذشته بود که نصف ب هی!  دنیخر یو هندونه م دنیخند یگفت و مردم م یجوك م نیا"

تا سه تا وانت  یاگه ول کن نویا! رو روشن کن  نیبه نصرت گفتم بپر سوار شو و بچه ها رو هم سوار کن و ماش! شد 

!ور نیا ادینفروشه نم اروی نیا يهندونه برا

،  دمیو تا رس اریمردم رفتم طرف کام يبا خنده سوار شد و گفت حکمت و دوستاشم سوار شن و منم آروم از ال نصرت

"فتمآروم بهش گ

!آا یمونیجا م ياین!  میریم میما دار_

!میبگم و بر گهید یکی _ اریکام

!يزودباش آبرومونو برد_

 يجا هی. خارج از شهر  کیکنیپ برهیو م رهیگ یمون دست زن و بچه ها شو م گهید يهمشهر هیروز  هی _ اریکام
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مام به زن و بچه ش  يهمشهر. ن و نشستن مردم کنار رودخونه ، فرش انداخت ننیب یو م رسنیخوش آب و هوا م

درست وسط جاده فرشش  رهیمون م يهمشهر و رونیب ارنیدر م نیخالصه بساط شونو از تو ماش. خوبه  نجایهم گهیم

 زایچ نیعقلم به ا گهیمن د! نباشه  تیشما کار گهیم! خطرناکه  شهیکه نم نجایمرد ا گهیزنش بهش م!  کنهیتو پهن م

 نیاتفاقا تو هم! همونجا  ذارهیوسط جاده و سماور و هندونه و پتو و بالش و همه رو م کنهیفرش پهن مخالصه !  رسهیم

به بوق زدن و  کنهی، شروع م نهیبیرو وسط جاده م نایرانندهه که ا!  شهیم داشیاز دور با سرعت پ ونیکام هیموقع 

افته تو  یکشه و م یو م رهیگیم رینفر رو ز ستیده ببه بغل جاده و  رهیگیرو کنترل کنه و م ونیکام تونهینم گهید

دارم ؟  یحاال چه عقل يدید " گهیکنه به زنش و م یرو م وشخونسرد ر یلی، خ نهیب یم نویما که ا يهمشهر! رودخونه 

!"مون کرده بود ٔله میاالن اگه اونجا نشسته بود

مرتبه چند تا دختر داد  هیکه  نیطرف ماش دمشیکش بلند وگو رو از دستش گرفتم و به زور! خنده  ریمردم زدن ز"

!"میازت بخر میما تازه اومد! کجا ؟ واستا هندونه هاتو بفروش  "زدن 

 نیخوای، جوك م نیبخر ارویاز اون  نیخوایهندونه م! جوك آ مال من بودن !  سیهندونه ها که مال من ن _ اریکام

!من شیپ نجایا نیایب

"همه داد زدن"

!میخوا ی، جوك م میخوا یم جوك_

"که گفت نیبه زور رسوندمش دم ماش"

!میبگم و بر گهیدونه د هیجون من بذار _

"ولش کردم که گفت يمجبور"

) دکتر ( دختُر  يواهللا آ " گهیمون م گهید يهمشهر هیروز  هی! ندارم  گهیبلند گو د. که صدام برسه  نیساکت باش_

 " گهیدکتره م "!، نه صدا داره ، نه بو  رونیب دمشیم یاما وقت شهیدلم گاز جمع م نیه که تو اخالف ادبه اما چند وقت
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کنه و باالفاصله دستور پزشک  یما معطل نم يهمشهر". نمیبب نیکن یبار گاز معده تونو خال هیاالن جلو من  نیخب هم

قطره  هی " گهیبه نسخه شو نوشتن و م هکنیکنه که دکتره شروع م یاز خودش خارج م يباد هیکنه و  یرو اجرا م

 دستش رو دوباره به  ییسمعک هم واسه گوش تون که شنوا هیش برطرف بشه و  ینوشتم واسه دماغتون که گرفتگ

!"از بو گند می، اون در رو وابذار که خفه شد رونیب یم که رفت یوقت!  دیاریب

کردم و نصرت خواست حرکت کنه اما مگه  نشیسوار ماشبه صور !  دنیخندیمردم دل شونو گرفته بودن و فقط م"

!نیبر میذارینگه نم گهیجوك د هیگفتن تا  یو م نیماش يجمع شده بودن جلو!  ذاشتنیدخترا م نیا

"که بهش گفتم میو حرکت کرد میبود از دست شون خالص شد یبا هر جون کندن باالخره

!!؟ یکن یکارا رو م نیا یکشیتو واقعا خجالت نم_

 هیکلنگ  رهیروز م هیمون شده بود شهردار شهر ، اتفاقا  يهمشهر هی!  ادیم ادمیتازه جوك آا داره  _ اریکام

 یسع! خونه  ومدهین نهیب یخانمش م شهیخالصه ظهر م. رو افتتاح کنه  مارستانیب يرو بزنه و مثال ساختن بنا مارستانیب

حاال  ای گهیم تیخونه و خانمش با عصبان گردهیبر م ارویشب  رآخ باالخره! خونه  ومدهین نهیبی، خانمش م شهیشب م

که دست مون  میکلنگ افتتاح رو بزن میواهللا رفت " گهیو م تکونهیخاك کت و شلوارش رو م اروی "؟ يبود يکدوم گور

!"باال مشیگرم شد و دو طبقه برد

!"خوردم یاما از دستش حرصم م دمیندخ یخودمم م!  اومدینصرت و دخترا از خنده باال نم نینفس ا گهید"

!؟ شهیم یو بشناسه چ نهینفر ماها رو اونجا بب هیاگه  يتو فکر نکرد_

!بوده یمخف نیدورب میگیم!!  یچیه _ اریکام

"بعد برگشت طرف حکمت و گفت"

!!کردم ؟ يتورو خدا کار بد_

"گفت کردیحکمت که داشت اشکها شو پاك م"
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!نیبانمک و هنرمند یلیخ یلیواقع با استعداد و خ! که اولش شوکه شدم  یکیمن ! بود  واقع جالب! نه _

"برگشت طرف من و گفت اریکام"

!بکن نکن تو به هدر رفته نیبه خاطر ا مییواقعا که چه استعداد ها! حاال  يدید!  ایب_

که حکمت رو  میو رفت میکرد ادهیو اونا رو پدم خونه دخترا  میدیدوباره شروع کرد سر به سر دخترا گذاشتن تا رس"

.میبرسون

"که شد به حکمت گفت ارینوبت کام.  میکرد یو من و نصرت ازش خداحافظ میشد ادهی، پ میدیرس یوقت

!بهتون خوش بگذره خواستمیفقط م! آا  نیتورو خدا ببخش_

بهم خوش نگذشته  نقدریا میتو تمام زندگ! کنم  یامروز رو فراموش نم چوقتیه! خان  اریبود کام یواقعا عال _ حکمت

!ازتون واقعا ممنونم! بود 

!کنم یمنم امروز رو فراموش نم _ اریکام

شد و ماهام پشت  نیکرد و سوار ماش یخداحافظ هیزدم که  اریکام يآروم با آرنج تو پهلو!  شهیداره ناجور م دمید"

.و نصرت راه افتاد میدحکمت تکون دا يبرا یدست هیو  میسرش سوار شد

"واستاد و گفت ٔگوشه هی،  میکه رد کرد ابونویتا خ چند

حاال ؟ میکجا بر. خب _

؟ میبخور يزیچ يا ییچا هیجا  هی میبر يدوست دار _ اریکام

!رتونمیاس گهید!  امیم م یچرا دوست ندارم ؟ با شما تا پزشک قانون _ نصرت

!مون نکنشرمنده  گهیآقا نصرت د _ اریکام

باشه ؟ توئهیم یک گهیسرفراز تر از شماها د! دشمنت شرمنده باشه که نتونه سرشو بلند کنه  _ نصرت

.میشاپ که بود یهمون کاف میپس بر _ اریکام
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....تئاتر می، بر يندار ياگه کار_ نصرت

!؟ سین لیمگه تعط _ اریکام

.قراره پول بهم بده میردا گهیبا همد یحساب هی،  ادیقراره ب رشیاما مد چرا

"طرف تئاتر که نصرت گفت میحرکت کرد"

!چقدر خوشحال بود_

؟ یک _ اریکام

!نیکرد دمیروسف! دست تون درد نکنه ! بودمش  دهیخوشحال ند نقدریتا حاال ا! حکمت  _ نصرت

!کنار ؟ يذاررو نمی ٔوامونده نینصرت خان چرا ا_

!خوادیجرأت م! سخته سامان خان ، سخته  _ نصرت

؟ خوادیترك کردنش جرأت م_

 یتا وقت! رو ندارم  یمن جرأت ترك کردنش رو دارم اما جرأت برگشتن به زندگ!  ینه ، برگشتن به زندگ _ نصرت

! سخته  یزندگ دنید!  نمیبیرو م یکنار ، اون وقته که زندگ ذارمیاونو م یوقت! ندارم  یبه کار زندگ يکه اونو دارم ، کار

!صورتش که االن هس ، سخته نیبا ا یعنی

؟ ینیب یرو نم ی، زندگ یغرق هست ادتیتو اعت یوقت یعنی_

!جوره هیهر دوره ش ! جلو  رهیدوره دوره م یآدم عمل! صد تا مرحله داره  ادی، اعت نیبب _ نصرت

دوره خوبم داره ؟ یعنی_

کنه که  یآدم همه ش احساس م! احساسش کثافت بودنه  نیاول! هر دوره ش کثافت تر از دوره قبله! نه  _ نصرت

!احساس شه نیتازه بهتر نیا! و لجنه  فیکث

،  یآدم عمل! خالصه شو براتون بگم !  شهیآشغال م.  شهی، خود فروش م شهیناموس م یب شه،یم رتیغ یب یعمل آدم
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بعد از ! نداره  یچیه یآدم عمل! دارن  یو مرام زهیغر هیواسه خودشون  وونامی، چون ح سین وونمیح!  سیاصالً آدم ن

 ٔوامونده شیحش نیاول شم با هم! نوع مردن  نیکثافتتر!  یاونم چه مردن! طرف مردن  رهیچند بار مصرف ، فقط م

آا یانتظار عمل ستیتو ل نیسیکشه ، اسم شو بنو یم شیکه داره حش يدیرو د یهر جوون! تون باشه  ادی!  شهشروع می

!

حاال فقط ! راه رو رفته  هیکه  ینیبیم یشده ، اگه باهاش حرف بزن یم که عمل یهر جوون! بوده  نطورهی، هم شهیهم

!فرق داشته گهیکوچه پس کوچه ش با همد

همه شونم فکر ! کنار  ذارمشیهر وقت بخوام م گهیبا خودش م شهیرو شروع کنه ، هم شیحش خوادیم یجوون وقت هی

!یرشیتو اس گه، دی ٔوامونده نیسراغ ا یبار رفت هی یخبر ندارن وقت !اوناس  ریکنن که مواد اس یم

بعدا ، کم کم !  سیکه اولش معلوم ن دهیبغلش خواب یاسمه اما صد هزار تا بدبخت هیخودش فقط  ادی، اعت نیبب

!دنیخودشونو نشون م

! آدم تمومه  يبرا یهمه چ گهیداده د از وقت م که نشون!  دهیخودشو تو من نشون م گهیداره د!  نیمنو نگاه کن افهیق

همه ش ! همه ش تملّق !  یمال.... همه ش ! همه ش التماس ! مگس  ٔیشی، م یرستم دستان باش!  خوابونتتیم یباش لیف

رو  تیو آدم تیو شخص تیثیپدر سگ غرور و ح! همه ش قربون صدقه !  یسرور من!  یمن يآقا!  کتمیکوچ! نوکرتم 

!کشه یتو آدم م

رو  هیبق يگارایس!  ادیو آدم خوشش م رهیم جیخرده سر آدم گ هیشه که  یفقط اول دوم!  مونهیم گاریمثل س ٔاموندهو

!يخاموش کرد یکه ک ادینم ادتیاصالً 

داره ؟ یچه حال یعنی! ؟ نییهرو نیا هیچه جور_

امتحانش ! پدر سگ امتحان نداره  !اسرشم  ينطوریا یعنی! حتما بکشم  دیبا ي، االن که اسمشو آورد نیبب _ نصرت

هر !  یتو دنبال اون گهیبار که بوش به دماغت خورد ، د هی! فروش دنبالته  نییاولش هرو! شدن همانا  یهمانا و عمل
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!، بازم کمه يچقدرم پول پاش بذار

کنن ؟ یجوونا رو معتاد م يچه جور_

بعدشم خودشون آدم ! کنه  یم ی، صد نفر رو عمل شهیم ینفر آدم که عمل هی!  یعمل قیاول رف! راحت  یلیخ _ نصرت

!ادکلن زده! پوش  ٔیش!  پیخوش ت!  کیش!  شهیشون باورت نم ینیاگه بب! دارن 

!تو جوونا و معتادشون کنن فتنیکه ب نهیکارشون ا نایا

؟ یچ يآخه برا_

 ینم یاصالً براش فرق یآدم عمل هی!  ننینب !نشنون ! ندونن ! نفهمند ! حرف نزنن ! فکر نکنان  نکهیواسه ا _ نصرت

!هیجنسش جور باشه ، براش کاف نکهیهم! باال سرش باشه  یکنه که کجا باشه و ک

!سین شیحال نی، ا یاگه بغلش صد نفر رو بکش! اصالً از دور و ورش خبر نداره  یآدم عمل هی

!نهچرخویمملکت رو م نیچرخ ا یخب اگه همه جوونا معتاد بشن ، ک_

 یانسان رونین گهید!  هیکاف نایهم! فعال  میمعدن که دار! فعال  مینفت که دار! که تا حاال چرخوندن  ییاونا _ نصرت

حاال با آت و آشغالش !  ادیعمل م نییهر لویک هی اكیتر لویاز هر ده ک بایتقر!  نیبب! همه  نیاونم ا!  کاریچ خوانیم

چند ؟  يخریبسته م هی! مفته اصالً  ٔوامونده! رو  نییهرو متیو ق نینیبب رو اكیرت متیق نیایاون وقت ب!  لویبگو دو ک

بادشه که ! سازه  یهفته م هیبسته ،  هیآدم با  هیاولشم ! تومن  ستیفوق فوقش دو! صد و پنجاه تومن ! صد تومن 

!قرص غسرا هریسازه ، م یتوش آشغال داره ، طرف رو نم! ده پانزده تا بسته  يبه روز رسهیکارش م

؟ یزنیم یتو االن چ _ اریکام

.دوا _ نصرت

وقته ؟ یلیخ _ اریکام

.شهیسال م هیماه  شینه ، ش _ نصرت
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"که گفت....  دونیطرف م میبود دهیرس"

بهتون نشون بدم ؟ يزیچ هی نیخوایم_

؟ یچ _ اریکام

"رو پارك کرد و گفت نیماش تیخرده جلو هیو  نییطرف پا دیچیپ"

.نیایب نیش ادهیپ_

"و که گفت دونیطرف م میو رفت میشد ادهیپ"

!تو دور ارهیسه چهار نفر رو م ي؟ اون روز ینیبیاون پسره رو م_

!گهیدر گوش تون م یچ نینیبب نیاز جلوش رد بش نی، بر میواستاد نجایا تا

که  میتا از کنارش رد شد! بود  پیخوش تم  یلیداشت و خ يطرف پسره که قد بلند میراه افتاد اریآروم با کام"

"آروم گفت

!یسکینوار ، پاشور ، آبجو ، و_

"نگاه بهش کرد و گفت هی اریکام"

.میستین زایچ نیدنبال ا_

"قدم اومد جلو مونو گفت هیپسره "

!منه شی، پ یکه باش یدنبال هر چ_

 یم يجعبه گذاشته بود جلوش و باطر هیشون  یکیکرده بودن و  رو بساط ادهی، کنار پ گهیبغل پسره ، دو تا جوون د"

."م ساعت یکیفروخت و اون 

!شهینم دایتو پ شیپ میکه ما دنبال سه يزیچ _ اریکام

"پسره که ول کن نبود گفت"
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!نیخوایم یچ نیخب بگ_

!یکتاب دانشگاه هی! کتاب  _ اریکام

"فروخت گفت یم يطرگفت ، پسره که داشت با نویا اریتا کام"

!منه شیپ يخوایکه م یاون! آقا  نجایا ایب_

"فروخت انداخت و گفت یم ينگاه به اونکه باطر هی ارینگفت و کام يزیچ گهیپسره د"

؟ هیچ یدونیم یتو کتاب دانشگاه_

"بساطش بلند شد و گفت يپسره از پا"

؟ يخوایرو م يمال چه رشته ا! م دوستان دارن  يسر هیخودم بوده و  لیخودم دارم که مال دوران تحص يسر هی_

"با تعجب گفت اریجلو و کام میرفت ارمیمن و کام"

!شما ؟ يدار یدانشگاه التیتحص_

"پسره گفت"

؟ نیخوایم یشما چ!  تیریآره مد_

؟ یچ میبخوا ستیمثال اگه ز _ اریکام

"رو صدا کرد و گفت ادهیدوستش رو اون ور پ که مثال صبر کنه و اریپسره دستش رو گرفت جلو کام"

.ایب قهیدق هی!  نایس!  نایس_

"گفت فروختیو بهش جوراب زنونه م زدیحرف م يمشتر هیکه داشت با  نایس"

!دارم ي؟ مشتر يدار کاریچ_

"گفت ادیپسره با فر"

!گردنیدنبال کتاب م نایا!  یفروش یکتاباتو م_
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"رد و گفتلحظه فکر ک هی نایس"

!خوبن يادگاری يحداقل برا!بذار باشن ! نه بابا _

"حرف زدن که همون پسره گفت شیگفت و دوباره شروع کرد با مشتر نویا"

؟ نیخواینم گهیکتاب د_

منم رفتم !  دیخند یو برگشت طرف نصرت که پنجاه متر اون طرف تر واستاده بود و م نییسرشو انداخت پا اریکام"

"گفتم دمیو تا رسدنبالش 

!؟ رنیگیپسره رو نم نیامثال ا_

"و گفت دینصرت خند"

!بابا میبر نیایب_

!دارن یآ همه شونم مدرك دانشگاه یطفل! کنن  یشونو م یدارن کاسب! سالمن  گهید ياونا _ اریکام

.دونیاون طرف م میبر! نشون تن بدم  گهید زیچ هی نیایب_ نصرت

"که نصرت گفت دونین طرف ماو میرفت ییسه تا"

!نیراه بر نجایدو قدم ا هی_

!ول کن نصرت جون تو رو خدا _ اریکام

!، منظور دارم نیشما بر _ نصرت

"ساله آروم بهمون گفت ستیدختر ب هیکه  میو تا ده متر راه رفت میراه افتاد اریمن و کام"

!ده تومن_

!و رفت اون طرف تر نییکرد و سرشو انداخت پا ینگاه هیره برگشت چپ چپ نگاهش کرد که دخت اریکام"

!هشت تومن_
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"زود دست منو گرفت و گفت اریکام"

!میبرگرد_

!چرا ؟_

منم که االن صد و خرده !  شکوننیدارن نرخ رو م ينجوریهم! تومن  هیبه  میبرس میبر گهیدو قدم د ترسمیم _ اریکام

!میبد لیحرمسرا تشک هی دین وقت بااو بمهیهزار تومن پول تو ج يا

"طرف نصرت که گفت میبرگشت"

!رو بهتون نشون بدم گهید يجا هی میحاال بر! ؟ نیدید_

به کار  میبهتره بر گهید!  نیبنا کرد یو قشنگ بایکه شهر واقعا ز دیکن یما اذعان و اعتراف م! نه ، قربونت  _ اریکام

!میخودمون برس

"که نصرت گفت نییطرف پا میو حرکت کرد میو سوار شد نیطرف ماش میرفت"

!نیدیکه د نهیهم قتیحق! من  يآره برادرا_

!رو گرفت ؟ زایچ نیجلو ا شهیم يکرد ؟ چه جور کاریچ دیبا_

 نیکنن ؟ همه شونم به ا ی، چند صد هزار نفر شرکت م شهیزمان کنکور م ی، االن وقت نیبب! عقل سالم  هیبا  _ نصرت

 يزیبرنامه ر دیخب با! شونو بگذرونن  یکنن و زندگ دایشغل پ هیو بتونن  رنیدانشگاه که مدرك شونو بگ رنیم دیام

!ننیفقط نوك دماغ شونوو بب نکهیباشه نه ا شیدوراند دیکنن با یرو م يزیبرنامه ر نیم که ا ییکسا! درست بشه 

چهار صد  صدیاز س نین کیباور م!  ینظافت چ هیام استخد يداده بود برا یآگاه هیصاحاب تئاتر  شیوقت پ چند

 گهید نویا! از نصف شون  شتریب دیشا! داشتن ؟ سانسیو فوق ل سانسیکه اومده بودن چند تا شون مدرك ل ينفر

 یحقوق درخواست! کرد که استخدامش کنه  یمداشت و اومده بود و التماس  سانسیفوق ل ارویخودم شاهد بودم که 

!ينابود یعنی! سقوط  یعنی؟  یچ یعنی نیا! ت هزار تومن شم زده بود شص
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!نیا شهیآخرش م خوننیو درس م کشنیهمه جوونا زحمت م نیا

!کار خوب هیشناسم که بعد از چند سال رفتن سر  یها رو م یلیمن خ!  شنینم ينطوریهمه شونم که ا_

رو  یشما آمار خودکش! نکنن  یخودکش اینشان  آره ، اما اگه بتونن اون چند سال رو تحمل کنن و فاسد_ نصرت

و اروپا و  کایآمر رهیم ذارهیم يتموم بشه ، اون وقت از ناچار لشیتا تحص شهیجوون م هی نهیهمه هز نیبابا ا! ؟ نیدار

!کنن یاونا از سواد و دانشش استفاده م

اتاق پشت  میبود ، رفت ومدهیتئاتر هنوز ن ریمد. تو  میو رفت میجا پارك کرد هیرو  نیتئاتر و ماش کینزد میدیرس"

.ارهیب ییگفت برامون چا یصحنه و نصرت به نظافتچ

رو ازش گرفت و تشکر کرد و تا  ینینصرت بلند شد س. اومد تو  يچا ینیس هیپسر جوون با  هیخرده گذشت  هی

"پسره رفت ، نصرت بهمون گفت

!یچشده نظافت  پلمیبا فوق د! داره  پلمیفوق د نیا_

"و گفت دیبعد خند"

همت  هیکنن  یکه تو تئاتر کار م ییاگه آدما!س  لکردهیش تحص ینظافتچ! باالس  یلیمملکت خ نیسطح دانش تو ا_

!  یمیش سانسیکه خودم باشم ، ل اشیکاکا س!  پلمی، فوق د ینظافتچ! نمونه  رستانیدب هی میبکن میتونیرو م نجایکنن ، ا

!سانسی،ل زنهیکه ارگ م اون!  سانسیل کنهیم ين رو بازاون پسره که نقش جوو

بچه ها که  نیخرده با ا هیتو آنتراکت  شی، وسط نما نیریتخته پاکن هم بگ هیگچ و  هیو  اهیتخته س هیخب  _ اریکام

!نیخرده گرون ترش کن هیرو  تیبل نیتونیهم ثواب داره ، هم م!  نیکار کن يازیم یاضیر ننیرو بب شینما انیم

 ارنیدر م یدانشگاه شیو پ ییو راهنما رستانیهمه پدر بچه ها رو تو دبستان و دب نیا ه؟یچ يبرا نایآخه ا _ نصرت

!!که آخرش بشن من ؟

!شنینم ينطوریهمه که ا_
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اگه پول  یکن یفکر م یول!  نیچرا ؟ چون خونواده پولدار دار نیدونیم! خود شماها  شیکی!  یگیاره راست م_ نصرت

مو جلو  یزندگ! تو حساب  ادیخرده براتون از خودم بگم تا سرتون ب هیمن  نی؟ اصالً بذار میبود کارهیاالن چ نیاشتند

خوبه ؟! رفتم  همن کجاش رو اشتبا نیوسط ، خودتون بگ ذارمیشما م

"رو ورداشت و نشست و گفت شیجلو و از روش رخت و لباس نما دیکش یصندل هیاومد بغل ما و "

!کرد خیتون  ییچا_

دراورد و روشن کرد و پاکتش  گاریس هیو  نینفس خورد و گذاشت زم هیش رو ورداشت و تو  ییبعدش خودش چا"

"رو گذاشت جلو ما وگفت

 هیبابام تو . سالم بود و حشمت سه چهار سالش بود  شمن پنج شی. انقالب شد  ٔسالم بود که شیمن ، پنج ، ش_

!  میکه بخور میداشت یناهار و شام هی شهیهم ادیم ادمیتا اونجا که من  یعنی. وضع مونم بد نبود  . کردیکارخونه ، کار م

!میهم بود که توش سر کن ياتاق اجاره ا هی

بار تو  هی ایکه گو ادمهیمثال !  دیرس ینبود به کارگراش م يبود ، آدم بد نجایکارخونه م که تا قبل از انقالب ا صاحاب

بعدش که بابام اومد ! تو گوشش  زنهیکرده اما نکرده بود و صاحاب کارخونه م یم دیرو با يکار هیام کارخونه ، باب

 هی می، کز کرد دمیحال و روز بابا مو د یماهام وقت. کرده بود  رونشمیب خونهانگار از کار! برج زهرمار بود  نیخونه ، ع

!اتاق ٔگوشه

و کارت رو  یگفت تو تنبل یهمش بهش م! کرد  یو ننه م باهاش دعوا م گفت یم يزیچ هیکه همه ش بابام  ادیم ادمی

 یخودش رو م يجلو یو ه شدیاشک تو چشماش جمع م یبدبختم ه يبابا! کردن  رونتیکه ب يدیدرست انجام نم

!میخوردیو غصه م منشسته بودی ٔگوشه هیمن و حشمتم ! گرفت 

ها شروع کردن  هیسر و صدا شد و بعدش همسا میکه بود يخونه ا اطیشب بود که تو ح 10 _ 9/5ساعت  يطرفا

زود ! زن  "برگشت تو و به مادرم گفت  میدیمرتبه د هیکه  رونیبابامم در اتاق رو واکرد و رفت ب! بابامو صدا کردن 
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شنگم کراوات ق هیکه  يمرد کت و شلوار هیمرتبه در واشد و  هی "!بدو ! آوردن  فیآقا تشر! باش اتاق رو مرتب کن 

دست آقا رو ماچ  نیبدو "که بابامون داد زد سرمون و گفت  میماهم از جامون بلند شد! زده بود با رانندش اومد تو 

دم کرد  مادرم زود چایی.  ٔگوشه هیدوال شد و صورت ما رو ماچ کرد و نشست  چارهی، ب ارویطرف  میتا ما رفت "! نیکن

 یامروز حال درست! حسن آقا حالل مون کن  "بعدش به بابام گفت  " نیتورو خدا خانم زحمت نکش "گفت  ارویکه 

خدا ما رو کرده !  میفیآقا ما ضع "که گفت بابام معطل نکرد و گفت  نویا "!شما حالل کن ! کردم  يکار هینداشتم ، 

بچه  نیاصالً ا!  نیلب باغچه ببر نیکه سرشونم بذار نیدار اریشما اخت! زن و بچه هام  نمیمن ، ا نیا! دست شما  ریز

!"زن و بچه ت کن یها رو بردار قربون

بغض گلوش رو  يطور!  نییاومد پا اروی يکه دو تا قطره اشک از چشما دمیمرتبه خودم د هیرو که بابام گفت  نایا

اسکناس در آورد و گذاشت بغلش و  هیو  بشیفقط دست کرد ج! م حرف بزنه  گهیکلمه د هیگرفته بود که نتونست 

حسن آقا فردا  "خرده بعد برگشت و گفت  هیراننده شم پشت سرش رفت که !  رونیجاش بلند شد و رفت ب از

!"آقا منتظرته! سر کار  ياینره ب ادتی

!با راننده ش رفته بود اروی،  رونیتا رفت ب! که صاحاب کارخونه رو بدرقه کنه  دیاصال نرس بابام

بهش پول داده  ارویتازه فرداشم که رفت کارخونه ، ! دازه دو ماه حقوقش بود بابام برگشت و پول رو شمرد ، ان یوقت

!بود و با خودش آورد خونه دیبابامم گوسفندا رو خر! بود که پنج تا گوسفند بخره و بکشه و بده اهل خونه بخورن 

!خوردن یهفته شب و روز گوشت م هیها تا  هیهمسا تموم

.انقالب شد یاز وقت!  کنمیم فیبراتون تعر نجایاصالً از هم! بد نبود  تا اون موقع وضع مون گمیم یعنی

انقالب ، صاحاب کارخونه گذاشت و رفت و بعدشم که انقالب شد و کارخونه افتاد دست کارگرا و بعدشم  کینزد

! خودم  ياباشونم ب یکیکارگرا پخش و پال شدن ، . شد  لیکار کرد و ضرر داد و بعدش تعط میمصادره شد و چند وقت

 کاریماه اونجا کار کرد ، دو ماه ب شیکار کرد ، ش نجایا لسا هیداشت اما بعدش  یکار ثابت هیتا اون موقع حداقل بابام 
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!گهید مینداشت یخالصه اوضاع و احوال خوب! بود 

کار ،  هیگذاشت سر منو  يدوم رو تموم کرده بودم و تابستونش بود که بابام از ناچار یعنیکالس دوم بودم ،  ادمهی

 هیسنّ و سال حق داره  نیبچه نه ، ده ساله اونم پسر بچه ، تو ا هیخب . اون موقع نه سالم بود .  کیشدم شاگر مکان

!  یطونیخرده ش هیکردم و هم  یهم کار م نیکه شما باش ییآقا!  یلیاونم تو سه ماه تعط!  گهیبکنه د یطونیخرده م ش

جلو  ردمشیب یداد با نفت بشورم ، منم م یمثال کاربراتور رو ، اوستام م!  یچیه! بود ؟ یچ نیکن یاما فکر م یطونیش

شستن کاربراتور !  نیهم.کردم  یبچه ها رو هم تماشا م يشستم ، باز یمغازه ، دم در و جمونجور که اونو آروم آروم م

ناهار ، سر راه  يبرا رمیبگ يزیخونه ، دفرستاد که از قهوه  یمثال استام منو م ای!  دیکش یطول م شتریخرده ب هی

.کردم یو مغازه ها رو نگاه م ستادمیمیجلو مغازه ها وا خوردهی

 نیاز ا گهیکرد که د یم کاریاوستام باهام چ نیدونیاون وقت م! حد بود  نیدر هم میبچگ. حد بود  نیدر هم میطونیش

!برام در نظر گرفت ؟ یهیچه تنب نیدونیکارا نکنم ؟ م

و  نیشون منو خوابوند رو زم یکی، تا اومدم تکون بخورم که  رنیگفت دست و پامو نگ کایروز به دو تا از شاگر مکان هی

کمپرسور ، همونکه  لنگیانداخت تو دهنم و دهنم رو واکرد و اوستام با ش یگوشت چیپ هی میکیاون ! نشست روم 

!و گذاشتنش تو دهن من لنگیگذاشت سر ش لیتنیف هی! کنن اومد سراغم  یرو باد م نیماش کیباهاش الست

 يکردم که مرگ رو جلو دایپ یحال هی!  رهینم ادمی چوقتیدونه خواهرم که ه هیجون هر سه تامون ، به جون  به

 کممیکردم که ش یخودم احساس م!  شدمیمثل بادکنک داشتم باد م! خواست بترکه  یهام م هیر نیا!  دمیچشمم د

با د گره خورد و  لنگیبود که لوله ش نیخواست ا برامکه نجاتم داد و خدا  يزیفقط اون لحظه چ! د هندونه ش هیاندازه 

بگم براتون که  یچ! بود پرده گوشم پاره بشه  کیفشار اومد که نزد نیگوشام همچ نیتو ا! تا شد و بعدش قطع شد 

وقت به  هیرفت و  یاهیچشمام س گهید! کردن  یبادکنک بادم م نیداشتن ع! به سرم اومد اون لحظه ؟ یچ نیبفهم

فقط اوستام که ! کردن نداشتم  هیبلند شدم ، جون گر یوقت! رو صورتم  ختیپارچ آب ر هی یکیکه  ومدمخودم ا
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!"یکه فرز کار کن یتا تو باش! ت  یواسه تنبل نیا ":بود ، اومد جلوم و گفت  دهیخرده ترس هی،  ینفهم یخودشم بفهم

شما رو من  يچقدر با هم فرق داره ؟ خاطره ها!  نیکن سهیاز خاطرات خودتون مقا یکیاطره رو با خ نی، حاال ا خب

داد سرتون  هیپدرتون  تایو نها نیکستیخونه رو ش شهیش نیکه مثال با توپ زد نهیشون ا نیتلختر!  گهید هیچ دونمیم

!!نه ؟ ایدرسته !  دهیکش

"که گفت مینگفت یچیه اریمن و کام"

شست بغل مون و  یگرفت و خودش م یواسه ما م يزیچ يا يزید هیاوستامون ظهرا . رو براتون بگم  گهید یکی ای_

! برده باشه  دهیکه واسه ما خر يهم از ناهار ياستفاده ا هیو حداقل  رهیدهانش که ته دلش رو بگ ذاشتیدو تا لقمه م

اومد  یم يزیچ يانچر ي، اگه باد رفتیوستا که ما.  گشتیساعت بعد برم هیرفت خونه و  یبعدش خودش ناهار م

کرد ، بهش گفتم  تمیشون اذ یکیروز  هی! کردن  یم یگفتن و پول شو هاپول یدو تا شاگرداش به اوستا نم نیمغازه ، ا

 یکه باهاش موتور رو م يریمنو بستن به زنج يدو تا نامردم معطل نکردن و دستا نیا!  گمیرو به اوستا م انیجر

.شد یدستام داشت از کتفم جدا م نیا! بودم  زونیساعت سه ربع تموم من آو مین! کردن  زونیباال و منو آو دنیشک

روزمره اوستا و  اتیجزو مشغول گهیچک و لگد و آچار پرت کردن طرفم د. خاطرات برجسته اون تابستون بود  نایا

!شاگرداش بود

 نقدریا. کنه  دایوقت پ مهیکار ن هیبابام گشت که برم . مدرسه  میو ما رفت دیتابشتون تموم شد و اول مهر رس اون

اونم . کنم  دایواسه خودم پ يکار هیهفته بهم مهلت بده که خودم  هیبودم که به بابام التماس کردم که فقط  دهیترس

 یبسته م تخمه شادونه بسته. فروختم  یکردم م یدرست م كبادباد. نگفت و من شروع کردم به کار کردن  يزیچ

از مدرسه ، گچ ! فروختم  یکردم و م یترقه و نارنجک درست م! فروختم  یو م ذاشتمیم زهیجا يکردم و توش دوزار

کردم و دوباره ازش گچ  یم سیآوردم خونه و خ یکردم و م یجمع م ختیر یتخته م يشد و پا یرو که پودر م ییها

 نیاز ا! کرد  یمدرسه حساب م يفروختم و اونم گرون تر پا یبردم به فراش مدرسه ، ارزون م یکردم و م یدرست م
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 یم پول در م یهر چ! فروختم  یکه نم یبراتون بگم چ گهید! فروختم  یکردم و م یا درست م یکمون مگس ریت

بود که تو  یدو برابر موقع نکهیشون و با ا ردشم یرفت و اولش م گیبابام ازم م! دادم به بابام  یبردم م یآوردم م

چه وقت  نهیم منتظر بود که بب شهیهم! کرد  یگرفت و با نک و نال قبول م یواسم م يا افهیق هی.  کردمیکار م یکیمکان

خوندم که بهانه  یدرس م نی، همچ دونستمیم نویمنم که ا! نذاره برم مدرسه  گهیتا د نییپا ادیخرده نمره م م هی

!شاگر اول بودم شهیهم! بود  ستیهمه نمره هام نوزده و ب! ندم  تشدس

 رکمونیخواستم ت یم یمثال وقت! نه از اون خالفاها ! خالف  يشدم طرف کارا دهیخرده کش هیاز همون موقع  دیشا

کشش رو !  نییپا ومدمیم یواشکیکردم و  یشورت از رو بند بلند م هیباال پشت بوم و  رفتمیدرست کنم ، م یمگس

! نازکه  يکش پهنا که توش کشا نیاز ا! که  نیدید!  رانداختم دو ی، م رونیبردم ب یکردم و پارچه ش رو م یم یچیق

 یرو که دست شون به دهن شون م ییکردن مبصر کالس ، منم بچه ها یاکثراً منو م. مثال چون شاگرد زرنگ بودم  ای

همه شم واسه ! ش کنم تا پاک گرفتمیدوزار ، پنج زار ازشون م قرونینوشتم و  یاسم شونو م یشناختم ، ه یو م دیرس

!زونیآو ایبادم کنن  ای،  کیاشتباه کوچ هی يکه برا يبابام نبره بذارتم شاگرد نکهیبود ؟ واسه ا یچ

گفتم خدا جون گًه خوردم  یم یو ه نیزم ذاشتمیکردم ، شبش موقع خواب ، سرمو م یکارا رو م نیدفعه م که ا هر

! ساده بود  یلیخ لشمیدل! کردم  یداد م یاما باز صبحش ، اگه پا م! کنم  ینمکارا  نیاز ا گهید! گًه خوردم ,گًه خوردم ,

!فقر!  يندار! ترس 

؟ گهی؟ اسمش عزت بود د نیفروخت یعزت رو ک _ اریکام

.بابام فروختش دو سالش بود یوقت! آره ، همون اول انقالب _ نصرت

!که وضع تون بد نبود ؟ یچرا ؟ مگه نگفت_

! بابام که پول نقد تو بانک نداشت !  گهید زایچ نیبه انقالب و همه ش اعتصاب بود و ا میرده بودخوب خو _ نصرت

گذاشت فرار کرد  ارویاز چند وقت قبل از انقالب ، !  میخوردیگرفت ، م یحقوق م یهر چ!  میملک و امالکم که نداشت
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 يدیتول گهید! تظاهرات  رفتنیساعت بعدش م هیسر کار  رفتنیاگرم م ایشد و اعتصاب بود  یم لیتعط ایکارخونه م .

!کاریبود و بابام ب فیتا چند وقت کارخونه بالتکل گهیانقالبم که شد د! نبود که 

!نشیو خورد نیعزت تو فروخت نیواسه هم _ اریکام

"گفت اریخنده که کام ریز میمون زد ییسه تا"

شما ! خوره  یشونو م یکیزاد ،  یگربه چند تا بچه م یوقت نیدینش! واهللا  مونهیگربه ها م یزندگ نیشمام ع یزندگ_

!نیکارو کرد نیهام هم

"گفت دیخند ینصرت که م"

اول بچه ش رو  مونهیم! قفس رو داغ کردن  ریرو با بچه ش گذاشتن تو قفس و ز مونیم گنیم! به خدا  یگیراست م_

 نیبابا و ننه منم هم! و نشست روش  رشیگذاشت ز داغ شد ، بچه ش رو یلیبعدش که کف قفس خ! گرفت بغلش 

!کار رو کردن

!زده یکنم پدرت بلوف م یفکر م_

؟ یدر مورد چ _ نصرت

!رنینم رونشیشاگرد اول کالس رو که از مدرسه ب.  رونیب رتتیاز مدرسه ب نکهیا_

 يه العالج شد ، دست به هر کارآدم ک!  سیحرفاش بلوف ن. کنه  شیکه بچه شو بفروشه و خرج زندگ یکس _ نصرت

!زنهیم

!یگفتیخب ، م _ اریکام

حکمت رو به  نیزد و مادرم حامله شد و ا.  میخوند یو درس م میکرد ی، ما کار م نیکه شما باش ییآره ، آقا _ نصرت

!خونه شد عزا خونه! تو دلمون  ختیغم عالم ر گهید. آورد  ایدن

!!؟ یچ يبرا _ اریکام
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!گهید شدینون خور بهمون اضافه م هیخب  _ نصرت

!تون کرد ؟ زیسورپرا یعنی! اومد ؟ ایبه دن یمرتبه و اتفاق هیو  یمگه حکمت به طور ناگهان _ اریکام

"و نصرت گفت میدیمن و نصرت خند"

؟ رخت و لباسم داره  کمیمگه چقدر ش!  رسونهیرو خدا م شیگفت روز یمادرم بود ، بابام م کمیتو ش ینه ، اما تا وقت_

!دورش چیکهنه بپ هی!  خوادیکه نم

خب ! به مخارج مون اضافه شد  زایچ نیو ا ریو ش يو دختر با نفت و بخار مارستانیاومد ، خرج ب ایبه دن یوقت اما

 هی یاما وقت میکرد یرو خاموش م ي، موقع خواب بخار میخودمون بود یآخه وقت! که بچه رو تو سرما خوابوند  شدینم

 وانمیل هی يحداقل روز دیداد با یم ریمثال مادرم چون ش ای! رو خاموش کرد  يبخار شهیچه شر خوره تو اتاقه که نمب

بود که  نیخالصه ا!  گهیباالتر د رهی، خرجم م شهیاضافه م گهید ينفس به نفسا هی یباالخره وقت!  گهیخورد د یم ریش

اما من با خودم ! شد ، بفروشه  دایواسش پ يم اگه مشتر یکی نیر که افک نیکه بازم تو ا دونستمیم! بابام ماتم گرفت 

!بکنه نکاروینذارم ا گهیعهد کردم که د

"روشن کرد و گفت گهید گاریس هی"

!کنه یم کاریهنوزم که هنوزه چشمم دنباله عزته که االن کجاس و چ_

"خرده ساکت شد و بعد گفت هی"

رو  ریلقمه نون و پن هی نی، صد دفعه ا دیرس یهر روز بابام که از راه م!  یبا چه بدبختاما !  میخالصه ما بزرگ شد_

مخصوصا من که بچه بزرگ خونه ! درس خوندن ماها بود  يبرا دیتهد هی،  زدیکه م یهر کلمه حرف! تو سرمون  زدیم

! خوندم  یرو بلد بودم اا اما دوباره مدرس ! خوندم  یاالغ درس م ثلکردم و م یمنم به خدا قسم ، مثل خر کار م! بودم 

گرفتم  یکه م یستیکردم که مثال نمره ب یفکر م! درس بخونم بهتره  شتریب یکردم هر چ یفکر م! خوندم  یسه باره م

!ادیبه چشم بابام م
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 نیو ا یمگس رکمونیت گهیم د یکس. شد مثال گندم شاه دونه ببرم به بچه ها بفروشم  یو نم ییرفته بودم راهنما گهید

. به بچه ها درس دادن  یشروع کردم خصوص! واسه پول دراوردن بکنم  گهیفکر د هیمجبور بودم .  دیخر ینم زایچ

نوشتم و  یبراشون انشائ م. گرفتم  یکردم و پول م یم رعلوم کا. گرفتم  یکردم و پول م یکار م یاضیباهاشون ر

نامردا ، اونام ! گرفتم  یو پول ازشون م رسوندمیحان بهشون تقلب مو سر امت ذاشتمیباهاشون قرار م. گرفتم  یپول م

م  سیتدرحق آل شدمیو منم مجبور م ذاشتنیکردن و طاقچه باال م یدارم ، برم ناز م اجیبودن که من به پول احت دهیفهم

!ساختم یبود م ياما هر جور!  نییپا ارمیرو ب

رفت  یم. حشمت م دبستانش تموم شد . کالس اول  میشتبودم که حکمت رو گذا ییکنم سوم راهنما یم فکر

 هیکه  نیگفت دختر هم یم! حشمت بره مدرسه  سیالزم ن گهیشب گفت که د هی یعنی! که بابام نذاشت  ییراهنما

 شهینم گهیو د شهوا می ٔ، چشم و گوشه هکه بره مدرسه و درس بخون ادیگفت ز یم!  هیکرد براش کاف دایکوره سواد پ

 یچ يرفتم به بابام گفتم ، بابا جون برا! شد  یکرد که داشت کور م هیگر نقدریطفلک حشمت ا! و گرفت جلوش ر

خرج دفتر کتاب  رسهیوسعم نم گهیاما د! ؟ گفت نه  يدید يمگه تا حاال از ما عمل بد! حشمت درس بخونه  يذارینم

!نمیکرد و گفت تا بب يفکر هی !قبوله ؟! گفتم خرج درس خوندن حشمت با من  هشب! رو بدم  یکی نیا

 خواستنیوقت نم مهیرفتم ، شاگر ن یاما کو کار ؟ هر جا م! کار کنم  شتریاز فرداش مجبور شدم ب یعنیهمون شب ،  از

 یدر م شتریب یلیکردم ، خ یدادن که خودم اگه واسه خودم کار م یکم پول م نقدریخواستن ، ا یم که م یی، اوجاها

!اوردم

تو محل مون بود که  اروی هی! خرده خالف  هی یعنی! مجبور شدم که برم سراغ خالف ! کنم  کاریه بودم چموند گهید

 یاومدن در خونه ش و ازش م یم یواشکی، شبا  خواستنیکه عرق م ییکسا. ، مسلمون نبود  انداختیخونش عرق م

.دنیخر

چند وقت بعدش رفتم ! و بهش نشون دادم فروخت ، خودم یکه داشت م یدوبار موقع یکیرو چوب زدم و  زاغش
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 نیو ا دمیخبر م رمیخرده ترسوندمش که م هیو حاشا کرد ،  رشیاولش زد ز. سراغش و بهش گفتم به منم بفروش 

افتادم  گهید! م من روش بکشم  يزیچ هیجور کنم و اون به من ارزون تر بده و  يکه قبول کرد که براش مشتر زایچ

 یواشکیسراغشون و  رفتمیردم و م کیعرق خور نشون م دونستمیشناختم و م یرو که تو محل م ییآدما. کار  نیتو ا

ساز  هیشد که بابام  یاز خرج درس و مدرسه حشمت داشت راحت م المیخ گهید. درامدش بد نبود . بردم  یبراشون م

 یم نم يزی، چ رفتیگه مدرسه نمانگار ا!  يتو بد دیگفت خرج لباس و خورد و خوراکشم با یم! برام کوك کرد  گهید

بود که شروع  نیا! عرق بفروشم ؟ تونستمیم يهر روزم مگه چند بطر! به بابام بگم  زایچ نیشد از ا یاما مگه م! خورد 

جور برنامه م رو جور  هیخالصه ! اونور تر  يامدرسه ، جوونا ، محله ه يبچه ها! کردم به بچه مچه ها عرق فروختن 

. اومدن حکمت ، دل درد مادرم شروع شد  ایبعد از به دن یعنی! بود و بود تا مادرم سرطان گرفت  انیجر نیا. کردم 

بود که تو خونه ما  نیحاال جالب ا! کرد  يگفت پرخور یگفت دل درد دارم ، بابام بهش م یهر دفعه که به بابام م

!يکرد يگفت پرخور یماون وقت بابام به مادرم ! کنه ها  رمونیاومد که س یغذا نم نقدریا

 هیگفت معدت نفخ کرده و با  یدفعه م هیکرده  تیگفت سرد یدفعه م هی،  يکرد يپرخور گفتیدفعه م هی خالصه

!نداشت بده بدبخت زایچ نیپول دکتر و ا یعنی! آورد  یرو هم م هیآب قند سر و ته قض وانیل

 یو چ یو چ یو چ شیدکتر عکس و آزما. بردش دکتر  يکرد که مجبور دایمادرم ادامه پ يدل دردا نقدریا باالخره

به پول اون موقع دو سه هزار تومن ! بهش داد که همهش نوشته شد رو چند تا نسخه ، موندن سر طاقچه خونه 

 یاما تحمل م چارهیمادر ب! سه هزار تومنش  وشم نداشت بده چه برسه به د الیکه بابام دو سه هزار ر شدیخرجش م

 گهیالبته د یعنی،  امرزهیخدا پدرشو ب. درد شدت گرفت و از تحملش خارج شد  نکهیآورد تا ا یش نمکرد و به رو

!گهیبود د يکار هیاما خوب باالخره ! کرد  ینم میفرق

دکتر و دکتره  میاون دفترچه ش رو داد به ما و ماهام مادرمونو برد. سوپور بود  يکه تو شهردار میداشت هیهمسا هی

.اون نوشت مهیرو تو دفترچه ب زایچ نیو ا شیآزما
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!شد کرد ینم گهیم د يکار چیه! تازه معلوم شد که مادرم سرطان داره  نایاز همه ا بعد

ها  هیهمسا یکی یکی!  سیکه رختخواب مادرمونو جمع کردن و خودشم ن دمید. روز که از مدرسه برگشتم خونه  هی

معلوم  فشیمادرمون مرده و نعششم فعال بردن گذاشتن مسجد تا تکلدادن و معلوم شد  یاومدن و بهمون سرسالمت

! قرون واسه خرج کفن و دفن مادرم نداشت  هی بامبا! ما معلوم بشه  فیتکل! خودش که معلوم بود  فیتکل یعنی!بشه 

مرده و زنده بشمرم واسه روح  ادیاز دهنم در م یهر چ خوادیکه دلم م شمیم یاز دست بابام عصبان نقدریوقتا ا یگاه

!بود ، بابام بود یکنم کا هر چ کاریاما چ! ش 

تومن جمع کردن و نعش مادرم رو بلند  ستیها جمع شدن و ده تومن پونزده تومن ب هیهمسا!  ارمیتونو درد ن سر

م دو تا بسته خرما و  گهید یکیدرست کرد و  ییحلوا هیها  هیاز همسا گهید یکیو  میچالش کرد مشیو برد میکرد

!کرد دایپ تیمردن مادرم رسم

به  ینگاه هیو انگشتش رو کرد تو دهانش و  نیدست شو سوزوند و انداختش زم گارشیته س شیموقع آت نیتو هم"

"و گفت دیکرد و خند اریمن و کام

! انگوالس مال ! س  گهیکشور د هیمال ! اا  سیمملکتم ن نیمال ا! ساده س  يایرو هیهمه ش ! نداره ها  تیواقع نایا_

!اسیمال زامب

"بعد ساعتش رو نگاه کرد و گفت"

تا حاال ؟ ومدهین رهیمد نیا يچطور_

"کرد و گفت اریبه کام ینگاه هیبعدش "

!نیتون بگ یخاطره از دوران بچگ هیحاال شماها _

!تو داره یبا دوران بچگ یماهام ، نقاط مشترک یاتفاقا دوران بچگ _ اریکام

؟ یکنیم یخشو _ نصرت
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 هی يدونه زدم به پا هی،  یکه تو گفت یمگس رکمونیهفت هشت سالم بود و با همون ت ادمهیمن ! نه به جان تو  _ اریکام

و از دلم  دیدوچرخه برام خر هیبابا بزرگم دوام کرد و بابام !  تیدختره و اونم مادرشو فرستاد در خونه مون شکا

!بود یمگس رکمونینقطه مشترکش همون ت!  راوردماز دل اون ددراورد و منم با دختره دوست شدم و 

"و گفت دیکش یآه هیزد و  ينصرت زهرخند"

 هی گهینه د! ما عوض شد  یتو زندگ زایچ یلیمادره که مورد خ! داشت  یسر و سامون هیتا مادرم زنده بود ، خونه هه _

 یمادرم زنده بود وقت یحداقل وقت! یچی، ه یچیه!  یگاه مهربونن هی، نه  یدست نوازش هیتو خونه بود ، نه  ينون تازه ا

!  میاشکنه و به خور ٔهیباد هیتو  مینون سنگک تازه بود که بزن ای يبربر ننو هیخونه ،  میگشت یخسته از مدرسه بر م

 يشد ، بخار یرد مس یلیمثال اگه اتاق خ ایپتو بکشه رومون  هی میدادیرومونو باد م یبود که شبا وقت یدست هیحداقل 

بود که به  یکیمثال  ای! جلومون  رهدم نکنه و با دو تا حبه قند بذا ییبود که صبح دو تا پر چا یکیحداقل ! رو روشن کنه 

!بابامون غر بزنه و به زور بفرستتش سر کار

نه ! رفت  یروز نم هیرفت و  یروز سرکار م هی!  دیخواب یبابام تا لنگ ظهر م! تموم شد  نایا! که مورد تموم شد  مادرم

تو . شده بود  ادتریشم ز یغر غر و دعوا مرافعه و اوقات تلخ! اشکنه  هی ياومد ، نه بو ینون تازه ، تو اتاق مون م يبو

من  یعنی. خونه  مشیآورد یو م میکرد یم داشیتو قهوه خونه ها پ دیو با رونیب زدیم یشد و ه یخونه م کمتر بند م

!آوردمش خونه یگشتم و م یدنبالش م دیبا

ما رو فراهم  تینیو آرامش و ام شیآسا لی، تموم وسا یسال دوندگ نیموفق بود و بعد از چند یتو زندگ یلیخ نه

پول  دیبا گهید! م شده بود  یاکیآقا تر! کنه  حیخرده تفر هیخواست  یش رو م یحاال دوران کهن سالگ! کرده بود 

نخود  هیرفت  یزد و م یم یآوردم ؟ از همه چ یمنم مگه چقدر پول در م! کردم  یمنقل و وافورشم من براش جور م

زد که چرا کم پول در  یدادن و اونم دادش رو سر من م یبا اون پولم بهش جنس بد م.  دیکش یو م دیخر یم اكیتر

!ياریم
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اسمش رو  هیفقط  ییبابا تو از یبهش گفتم مرد حساب! آخر و واستادم تو روش  میزدم به س گهیروز د هی آخرش

 زی؟ بلند شد اومد طرفم و با هم گالو یکه توش بمون يبچه پس بنداز ي؟ مگه مجبور بود يواسه ما کرد کاریچ!  يدار

تموم !  رونی؟ تو برو ب رونیگفتم من برم ب!  رونیب برو، ول کرد و گفت از خونه  رسهیکه زورش بهم نم دید!  میشد

!رونیتو برو ب!  دمیبچه ها رو من دارم م نیاخونه و  نیخرج و مخارج ا

 هیدو تا چک زد تو صورتم که جوابشو ندادم و همسا یکی! شد  یعنی! مون بشه  يبود که کتک کار کیباز نزد خالصه

با من  گهیدرسته که د! خرده به خودش اومد و رفت سر کار  هی انیجر نیانگار بعد از ا. ها اومدن و سوامون کردن 

!ه خرده کمک حالم شدی! از دوش من ورداشته شد  يبار هید اما حداقل حرف نز

بود تو  ختهیر یافغان نقدریتازه همون شم شانس آورده بود چون ا! دو روز رفت دنبال کار و باالخره م شد عمله  یکی

!یشد بکن یم نم یمملکت که عملگ

 یچند ماه هی. خرده فشار رو من رو کم کرد  هی شد و یساختمون مشغول عملگ هیبود ، تو  یبا هر بدبخت خالصه

رخت و  هیشد  یم گهیکردم ، رو همد یکه من کار م یحقوق بابام و اون یعنیخرده بهتر شد ،  هیمون  یگذشت ، زندگ

حشمت و !  میبود یهمه مون راض یعنی.  میبود یراض ما! و مختصر واسه ما  ییابتدا یلیخورد و خوراك خ هیلباس و 

کرد و منم که به  یبابامم که سر ساختمون کار م. کردن یم درست م يزیچ یابگوشت هیخوندن و  یرس محکمت د

!در خونه مونو زد یگ چارهیو ب یکه بازم بدبخت میدیکش ینفس راحت م هی میداشت.  دمیرس یخودم م یکار و کاسب

گفت  یو م دیخند یگفتم ، م یر که بهش منداره ، اما هر با یحشمت حال و روز درست دمید یچند وقت بود که م هی

.شمیخسته م یکه کم نهیشده ، ا ادیو ز نیخرده سنگ هیدرس ا . داداش  سین يزیچ

 دیدختر تو سنّ و سال اون که نبا هیخوب آخه .  سیکه خورد و خوراکش خوب ن دمیو روش زرد شده بود ، فهم رنگ

!نه ؟ ایبخوره  گهید وهیم هی ای بیونه سد هی دیحداقل با! با اشکنه باشه  یغذاش نون خال

 یخواست ، بهش م یاگه بچه ده دوازده سالم ازم عرق م گهید! کردن  دایپ يسگ دو زدن و مشتر شتریکردم ب شروع
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 یو جاش آب توش م شهیش هیکردم تو  یم یخرده از سرش خال هیگرفتم  یم ارویهر بطر عرق م که از ! فروختم 

!فروختمشیو م کردمیواسه خودم جور م يبطر هی،  يد تا بطراز چن ينطوریا! بستم 

کردن و  یتعارف م یطفل معصوما ، ه نیتو خونه اما ا ارمیب يزیچ يا وهیم هیشد و تونستم  شتریدرامدم ب یکم هی

مو  فهیوظ! گفتن نداره  نایا یعنی! به جون هر سه تا مون اگه دروغ بگم ! خوردن  یکردن و نم یرو م گهیمالحظه همد

 هیخوندم ،  یو مثال من داشتم درس م میشد یدور هم جمع م یوقتشبا !  نیبگم که شماها بدون خوامیانجام دادم اما م

 ذاشتمیپرم خودم م هیپر به حکمت و مثال  هیدادم و  یپر به حشمت م هیکردم ،  یکندم و پر پر م یپرتقال پوست م

دادم که مثال  ینشون م يجور هیشعبده بازا ،  نیمنم مثل ا! نه  ایخورم  یمن خودمم م ننیاونام مواظب بودن بب! دهنم 

به اون دو تا  دادمیاون وقت همه ش رو م! پرتقاله ترشه  یعنیکردم که  یم يطور هیمم  افهیق! خورم  یدارم پرتقال م

!برسه نیتامیخرده بهشون و هیکه 

 هی اریمن و کام!  نییکرد ، اشک از چشماش اومد پا ینگاه م اریاملبخند به من و ک هیمرتبه همونجور که داشت با  هی"

"که گفت میکرد گهینگاه به همد

، فقط تو  شهیم ریصبح صداش کردم که بلند شو مدرسه ت د یهر چ. از جاش بلند نشد  گهیروز صبح حشمت د هی_

مدرسه ؟ گفت چرا  يبر يخوا یاومدم باال سرش و گفتم حشمت جون مگه نم!  دیخند یهمون رختخواب بهم م

! داداش  سیگفت حالم خوب ن! بلند شم ؟ تونمینم یچ یعنیگفتم حشمت جون ! از جام بلند بشم  تونمیاما نم! داداش 

 هیحرفا چ نیبغض گلوم رو گرفت و گفتم ا! داداش  رمیمیو آروم گفت انگار دارم م دیبازم خند!! گفتم مگه چته ؟

!میپاشو بر! مت دکتر بر یاالن م! ؟ زمیعز یزنیم

 يلباسا شهینه هم!  سیاصالً گوشت بهش ن! که دستا و پاهاش فقط استخونه  دمیرو از روش کنار زدم و د لحاف

!بود که تا اون موقع متوجه نشده بودم نی، ا دیپوش یبلند و شلوار م نیآست

پونصد  دیبود گفت با رشیکه تو پذ اروی هیاونجا .  مارستانیب هیپتو انداختم روش و بغلش کردم و رسوندمش به  هی
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 هی، من بق نیخواهرمو بکن يشما کارا.  سیهمراهم ن شتریتومن ب ستیبهش گفتم من دو. به صندوق  نیزیتومن بر

رو  انیجر! و گفت چه خبره ؟ دیدکتره رس هیکردن که  وبه د هیشروع کردم باهاش !  شهیگفت نم اروی.  ارمیش رو م

دکتر جوون  هیمرتبه  هیجلو ،  ادیتا نگهبان اومد که ب!  رونیب نیبنداز نارویبان رو صدا کرد و گفت ابهش گفتم که نگه

تومن دراورد و داد به من و  صدیو س بشیتومن ، دست کرد ج صدی؟ گفتم س يتر اومد جلو و گفت چقدر کم دار

تا شب اونجا . شروع شد  زایچ نیو ا هنیو عکس و معا شیباالخره خواهرممو خوابوندن و آزما! گذاشت رفت  خودش

رو که داده بودم به  یتومان ستیخواهرم صدا کرد اون طرف تر و دو شیدکتره اومد و منو از پ هیکه آخرش  میبود

 ي؟ گفت پدر شهیم یپس دوادرمونش چ تمگف. صندوق گذاشت کف دستم و گفت وردار خواهرت رو ببر خونه 

براش مونده نه  هینه کل! کرد  يبراش کار شهینم گهید! گفت ورش دار ببرش خونه  !؟ گفتم نه  يرو ندار یکس يمادر

!يزیکبد نه خون نه چ

داره  يزیچ يگفت درد یاصالً نم نیبه خواهرم کرد و بعد آروم به من گفت ا ینگاه هیکردم که  یبهش نگاه م فقط

به حشمت کرد و  ینگاه هیبعد دوباره !! فت اصالً گ! کرد ؟ گفتم نه  یتو خونه نم يزیچ يگفت ناله ا! گفتم نه !! ؟

!!؟ کردهیتحمل م يگفت طفل معصوم چه جور

فردا ! کرد ؟ گفتم گور پدرشون  یداشت دست به سرم م ای! گفت ؟ یداشت بهم راست م یعنی! شد  یباورم نم اصالً

.گهیدکتره د هیبرمش  یم

. خواهرت رو با اون ببر خونه . آمبوالنس دم در واستاده  هیپرستار اومد و گفت  هیدور حشمت که  دمیچیرو پ پتو

 هیخالصه کمک کردن و حشمت رو با ! بشه ؟ شینکنه حشمت طور! گفتن ؟ ینکنه راست م! شک افتاد تو دلم  گهید

رانندهه اومد کمک کرد و  میدیدم خونه که رس.  میگذاشتنش تو آمبوالنس و منم نشستم بغلش و حرکت کرد یصندل

رانندهه خواست بره ، دم در دو تا پاکت داد دستم  یوقت. سر جاش  مشیتو و خوابوند مشیحشمت رو برد گهیهمدبا 

!بده بهش ریآب شو بگ. م هس  وهیم. بپز بده بخوره . دادن  مارستانیب يرو بچه ها نایو گفت ا
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خرده همونجا  هی! شده بود  یخالتو دلم ! جا خورده بودم  یلیراستش خ. گفت و سوار آمبوالنس شد و رفت  نویا

!!کردم ؟ یم کاریچ دیبا یعنی!  دیرسینم یچیعقلم به ه. واستادم و فکر کردم 

گفتم فردا  "گفت ؟ یدکتره چ! بده  یلیحالش خ "و گفت  شمیرفتم که بابام اومد پ یبا خودم کلنجار م داشتم

!"کنم که گشنه س براش درست يزیچ ییغذا هیفعال بذار .  گهیدکتره د هی برمشیم

زود رفتم و مرغ رو بار گذاشتم و آب چند تا پرتقال رو .  یمرغ بود با پرتقال و نارنگ هی. پاکت ها رو نگاه کردم  تو

! گفت به حکمت م بده  یخورد ، م یقلپ که م هیهر . گرفتم و آروم حشمت رو نشوندم و کم کم بهش دادم بخوره 

!رفت ینم نییپا گلوشاز  ییل معصوم تنهاطف! به بابام بده ! خودتم بخور 

 هیسال ،  هیبعد از  دیشا. و دوباره بلندش کردم با دادم بهش  وانیل هیتو  ختمیتا مرغ پخت و زود آبش رو ر خالصه

هنوز دو تا لقمه بهش از گوشت مرغ نداده بودم ! ؟ دهیاما چه فا!  دیچش یبود که مزه مرغ و آب مرغ رو م میسال و ن

کنه اما  زیاز جاش بلند بشه که رختخوابش رو تم خواستیطفل معصوم با اون حالش ، م! ه ش رو برگردوند که هم

!جون به تنش نمونده بود

! بکنم  دیبا کاریچ دونستمینم گهید.  میکرد زیو رختخوابش رو تم میزور خوابوندمش و با حکمت کمک کرد به

زودتر صبح بشه و ورش دارم و  کردمیهمه ش خدا خدا م. م تو بغلم همونجا بغل رختخوابش نشستم و زانوهامو گرفت

!گهید مارستانیب هیببرمش 

نشسته  يمنم همونجور. حشمت م خوابش برده بود . بودن  دهیحکمت و بابام خواب. بود  میحدود سه، سه و ن ساعت

. گفتم نترس قربونت برم  ".ترسم  یداداش م "گفت  دیمرتبه چشماشو واکرد و تا منو د هیکردم که  یبودم و فکر م

خواب مامان رو  "خرده بهم نگاه کرد و گفت  هی هپتو انداختم روش ک هیزود  "سردمه  "گفت !  نجاسیداداش ا

گفتم مرده  "!منو با خودش ببره  خواستیاومده بود و م "گفت !  یشحتما زود خوب می! اهللا ٔانشا رهیگفتم خ ". دمید

چرا !  زمیگفتم نه عز "؟ یستین یداداش از من که ناراض "خورده ساکت شد و بعد گفت  هیه ، خوب دنیرو تو خواب د
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قربونت برم ، تو  دونمیگفتم م "!تو هدر نره  يدرسامو خوب خوندم که زحمتا شهیمن هم "باشم ؟ گفت  یراضنا

خانوم دکتر  هیواسه خودت و  یرسیمدرسه و به درس و مشق ت م يریبازم م ٔیشیانشااهللا زودتر خوب م یخوانوم

گفتم نه  "؟ ٔیشیبپرسم ناراحت نم ازت يزیچ هیداداش  "خرده ساکت شد و بعد گفت  هیدوباره !  یشیخوشگل م

"داره ؟ يموز چه مزه ا "گفت . ، بپرس  زمیعز

غض تو گلومو خودم ب! کنه  یم هیداره گر دمیکه د اریبرگشتم طرف کام! هق هق اومد  يمرتبه صدا هیکه گفت  نویا"

!"ش اول شروع کنه هیبا اون روح اریگرفته بود اما انتظار نداشتم که کام

"گفت کردیم هیکرد و همونجور که خودشم گر اریبه کام ینگاه هی نصرت

که  هیچ دونستمیحداقل اون موقع خودم مزه ش رو م یکاشک! داشتم؟ یچه حال يدیفهم! ؟ دیازم پرس یچ يدیفهم_

 هیپرتقال داره  نیع يمزه ا هیبهش گفتم  یالک! گفتم اما خودمم تا اون موقع موز نخورده بودم  یمبهش راستش رو 

! گفتم نه حشمت جون  "!؟ سی، خوشمزه ن هگفتن خوشمز یپس اونجور که دوستام م "گفت !.تره  نیریکم ش

حکمت رو  خوامیم "؟ گفت  يدار کاریگفتم چ "داداش بلندم کن  "بهم کرد وگفت  ینگاه هی!  سیام ن ياونطور

 يوقت داداش نکنه بذار هی "به بابام و گفت  ینگاه هیبه حکمت کرد و  ینگاه هیآروم بلندش کردم و  " نمیبب

که صبح  گهیحاال بخواب تا چند ساعت د! نیکن یدرس تونو ول نم چکدومیگفتم ه "!حکمت درسش رو ول کنه ها 

!یتا آمپول بهت بزنن ، خوب خوب بش که چهار گهید مارستانیب هیبرمت  یبشه م

ولم  دمید. منم بغلش کردم ! مرتبه دست انداخت دور گردنم و بغلم کرد  هیو بعد  نییخرده سرشو انداخت پا هی

فشار محکم  هیمرتبه با دستاش  هی. خورده آروم تربشه  هیتکون نخوردم تا !  کنهیم هیداره گر دهیگفتم ترس!  کنهینم

 دمید! و نگاهش کردم  نییتند دستاشو آوردم پا! و دستاش شل شد  دیبلند کش یلیخ یلینفس خ هی به گردنم داد و

دو تا تکونش دادم و داد زدم ! و شل و لخته  نیتنش سنگ دمیکرده اما د دایفکر کردم شفا پ! رنگ و روش جا اومده 

 ردنمکه با دستاش به گ ياون فشار! ده بود طفل معصوم تو همون بغلم تموم کر! اما انگار نه انگار ! حشمت ! حشمت 
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!رونیداد ، جون بود که از تنش اومد ب

"مون کرد و گفت ییبه دوتا ینگاه هی! کردن  هیمنم شروع کردم به گر"

!داره که خواهر ده دوازده ساله آدم تو بغلش جون بده ؟ يچه درد نیاگه بدون_

حرف شروع  یصدا و ب یب گهیدونه داد بهمون و د هی یکیروشن کرد و  گاریاشک ها شو پاك کرد و سه تا س اریکام"

.دنیبه کش میکرد

"که تموم شد گفت گارمونیس

؟ نیقرارندار ترایشماها مگه با م_

"سرمو تکون دادم که گفت"

.اون طرفا امیمنم حساب کتابامو که بکنم م.  نیبر نیپس پاش_

 اریرو داد به کام چیو سوو دیکه دنبال مون دو رونیب میو از تئاتر اومد میکرد یو ازش خداحافظ میبلند شد ییدو تا"

"و گفت

!اهللا ولیا!  میکرد يبرادر. دستتون درد نکنه _

.طرف باال میو حرکت کرد میشد نیو سوار ماش میراه افتاد ییرو ازش گرفت و دوتا چیلبخند زد و سو هی اریکام"

مرتبه گفت هی اریکام میرفت یکه م يهمونجور. راه بود  یساعت مین هی میقرار گذاشته بود ترایمکه با  یشاپ یاون کاف تا

"

!میشرق لهیقب نیأ یاهل طاعون_

!شهر فرنگ يا شهیاون مسافر ش ییتو

!از جنس شبه ، پوست تو از مخمل سرخ پوستم

!از تاول تن پوش تو از پوست پلنگ رختم



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٣

.که دارم مال تو یهر چ. گندم مال من  يبو

"بهش کردم و گفتم ینگاه هی"

!بهیشعرا عج نیدرد ، ا یاز تو مرفه ب_

 هیاگر چه مال همسا. شناسم  یهس که درد رو م نقدریاما ا! اومدم  ایدرد به دن یدست خودم نبوده که مرفه ب _ اریکام

!مهمه نیو هم! باشه 

!مهم پوله! نه_

!پوله يهام برا یپدر سوختگ نیاالن فقط پوله که مهمه و تموم ا!  مهم پوله! آره  _ اریکام

!گهید مییخب ماهام جز پولدرا_

لحظه  هیاگرم !  ادیخون نم يازش بو!  سین يپوال ، پول دزد نیکه من حواسم هس ، ا ییآره اما تا اونجا نمیا _ اریکام

من رو خون مردم معامله !  هیچ یدون یتو اخالق منوم! م کن یشم تحمل نم قهیدق هی گهیخون به مشامم بخوره ، د يبو

!کنم ینم

"خرده بعد گفت هینگفتم که  یچیه"

!در ضمن از حکمت م خوشم اومده_

!!!!!!؟ یاز ک_

!؟ يکر _ اریکام

!!!!!!حکمت ؟_

؟ یزنیچرا داد م _ اریکام

!يکرد یم شیچشما تو درو دیبا_

چرا ؟ _ اریکام
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!امانت در انتیخ_

.سیدر کار ن یانتیخ چیه _ اریکام

!!؟ یپس چ_

.گمیبه نصرت م_

"خنده و گفتم ریزدم ز"

!!يپس گرفتار شد_

!داشته باشه يخواهر نیهمچ هیکردم نصرت  یفکر نم الممیاصالً تو خ_ اریکام

؟ یبگ یبه نصرت چ يخوایم_

قسمت  دیشا!  هیخلق و خوش چه جور نمیبب دیبا.  رونیب میکمت برچند بار با ح هیکه  رمیگ یازش اجازه م _ اریکام

!حکمت م من بودم ؟

!حکمت چارهیب_

!زهرمار _ اریکام

!بشه چارهیخرده از تو قسمت حکمت ب هیفکر کنم _

؟ یشناخت ينطوریمنو ا _ اریکام

!!بشناسه ؟ یتو جونور رو کس شهیمگه م_

!ازش خوشم اومده بیعج!  میکمک کنبه نصرت  يجور هی دیبا _ اریکام

!حکمت دنیالبته بعد از د_

!آا کنمیم تتیاذ!  یکن یم نیمن توه تیبه شخص یلیتو خ _ اریکام

!؟ يریم يکجا دار! بابا  میدیرس!  یکن یغلط م_
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.....دختره پاك نیا! که  ذارنیحواس برم نم!  دونمیچه م _ اریکام

"افتاد به چند تا دختر شاپ چشمش یمرتبه جلو کاف هی"

؟ یدختره پاك چ نیا_

"همونجور که چشمش به دخترا بود گفت"

!خونهینره بهتر درس م ادشی "پاك  "دختره اگه  نیا_

!شهیم لیطرف متما هیبه  قهیبه دق قهیمرده شور اون دلت رو ببرن که دق_

"به دخترا گفت اریجلوش ، کم میدیشاپ و تا رس یطرف کاف میو رفت میشد ادهپارك کرد و پی ٔگوشه هیرفت "

.کنمیخانما سالم عرض م_

"بهش تکون دادن که گفت يسر هیدخترا "

!میگرد یدنبالش م میساعته که دار هیاالن ! شاپ کجاس؟ یکاف نیا یدونیشما نم نیببخش_

"شون گفت یکیخنده و  ریدخترا زدن ز"

!نیاالن جلوش واستاد!  نجاسیهم_

!نیشاپ باش یکاف خورهیبه شمام که نم! منکه جلو شما واستادم  _ اریکام

"شون گفت گهید یکیو  دنیدخترا دوباره خند"

؟ نیباش یچ خورهیپس به ما م_

!کندو يمتر ستیقند و عسل واقع در ب يسرا ینیریش _ اریکام

"شون گفت گهید یکیخنده ،  ریدوباره همه شون زدن ز"

!نیبرگرد لطفا_

!برگردم نجایمم کنن امکان نداره از ا کهیت کهیمن اگر ت _ اریکام
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"و همون دختره گفت دنیبازم دخترا خند"

!نیکه پشت سرتون رو نگاه کن نهیمنظورم ا_

"شاپ کرد و گفت یبه کاف ینگاه هیبرگشت و  اریکام"

!دمرتبه عوض ش هیچطور ! بود  یکه قصاب نجایا....! اه _

"دستش رو گرفتم و آروم بهش گفتم. دخترا مرده بودن از خنده "

!خجالت بکش! تو  میبر ایب_

!مونمیخانما م نیا شیپ نجایمن هم! تو برو !  ارهیسرم ب ییبال مال هیترسم شاگرد قصابه  یم! تو  امیمن نم _ اریکام

"آروم بهش گفتم"

!تو چه خبره نیبب ایبدبخت ب_

"مرتبه گفت هیرفلکس دار داشت کرد و  یکه حالت رنگ شهیاز پشت ش یاهنگ هی"

!تون ممنون ییاز راهنما.  میکرد دایمونو پ ی، نشون نیخانما ببخش!  نجایکجا بود ا یقصاب! آ  یگیراست م....! اه _

"از دخترا گفت یکی"

!؟ نیترسینم گهید!! مرتبه ؟ هیشد  یچ_

!يبعد داریخداحافظ تا د! س  دهیرم يآهو هی! که  سیدل من ، دل ن نیاصال ا! ترس تو دلمه  نیا شهیمن هم _ اریکام

 یکاف دمیشاپ و از پله هاش باال رفت و منم دنبالش رفتم و تا در رو واکردم ، د یگفت و راه افتاد طرف کاف نویا"

.همه جا رو ورداشته بود گاریقهوه و دود س يبو! شاپ پر دختر و پسره 

،  دیبلند شد و اومد طرف ما و تا رس زیم هیکه از پشت  میدیرو د ترایمرتبه م هیکه  میکرد یرو نگاه م زایم میداشت

"گفت

!نیکرد ریچقدر د! سالم _
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!نیببخش!  مینصرت خان بود شیپ! سالم _

.با هم میقرار گذاشت!  نجایا ادینصرت خودشم م _ترایم

!چه شلوغه نجایا_

"کرد یور و اون ور رو نگاه م نیکه داشت ا اریبرگشتم طرف کام " گهید يجا میبر نیخوایم _ ترایم

!؟ یکنیکجا رو نگاه م! با توأم  اریکام_

!گردمیخانم م ترایدارم دنبال م _ اریکام

!"خنده ریزد ز ترایم"

!دنبال شما جورمیدخترا رو م نیدارم ا! منو بگو ! ؟ نیینجایشما ا....! اه  _ اریکام

!يساعت خودتو نگاه دار مین هی یاگه تونست_

؟ گهید يجا میبر _ترایم

!چه شه ؟ نجایمگه ا _ اریکام

!خلوت يجا هی میبر! شلوغه _

!شهرستان يبر دیبا يگردیخلوت م ياگه دنبال جا! تهران کال شلوغه  _ اریکام

؟ کاریچ نجایا میبمون! لوس نشو _

"مگفت ترایبعد به م"

!مینیرو بب گهید يجاها می، بر سین يکه خبر نجایا_

!نجاسیخبره ا یهر چ! ؟ یهست يتو مگه دنبال چه خبر _ اریکام

!گمیگندم رو م_

"کرد گفت یو به دخترا نگاه م دیخند یهمونجور که داشت م"
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!دارن یشکالت کیفقط ک نجایا!  لویبرو س يخوایگندم م_

"جلوشون واستاد و گفت. که پنج تا دختر دورش نشسته بودن  زیم هیم راه افتاد رفت سر تا اومدم حرف بزن"

؟ هی یکس يجا یخال یصندل نیخانما ، ا نیببخش_

"شون گفت یکیخنده و  ریدخترا زدن ز"

!؟ یخال یکدوم صندل_

!بغل شما نجایا ذارمیم ارمیمن االن م نکهیهم _ اریکام

"ورداشت و گذشت بغل دخترا و نشست روش و گفت یصندل هیبغل  زیگفت و از م نویا"

!کمر سکید نیمردم از ا!  شیآخ_

"شون گفت یکیدخترا غش کردن از خنده و "

!نیکمر داشته باش سکید دیسنّ و سال که نبا نیشما با ا_

اون ! مهره دارم  یدگیسا! آورده  زانوهام آب! دارم  سمیرمات!کمر دارم  سکید! کنم  کاری، چ زمیدارم عز_ اریکام

!ارهیاسم من کام!  میآشنا نشد گهیبا همد یراست!  اریکه اسمم رو گذاشتن کام نهیوقت جالب ا

"گفت ترایکه م ارمشیخنده ، اومدم برم جلو ورش دارم ب ریدخترا زدن ز"

.باهاتون کار دارم! سامان خان  نیولش کن_

به همه شون  ترایسالم کردم و م. م نشسته بودن  گهیکه چهار تا دختر د ترایم زیسر م.  شاپ یته کاف میرفت ییدو تا"

"گفت ترایگارسون سفارش نسکافه دادم که م هیو به  میم کرد و کنارشون نشست یمعرف

!نشده که با مشخصات شما جور باشه داشیطرفا پ نیا يتازه وارد چیچند روزه ه نیسامان خان ، ا_

. تعارف نکردم  ترایدفعه متوجه شدم که به م هیدونه دراوردم و روشن کردم و  هیرو در آوردم و  گارمیپاکت س"

 ترایورداشتن و براشون روشن کردم که م یرو گرفتم جلو تک تک شون که همگ گاریکردم و پاکت س یعذر خواه
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"گفت

.میهست يماها همه دختر فرار!  نیسامان خان ، جلو ماها خجالت نکش_

!!!همه تون ؟_

.اره _ ترایم

م  یهمگ! اومد  یخوب م یلیعطر خ هی ياز هر کدوم بو! پوش و خوشگل  کیش یلیخ. نگاه به همه شون کردم هی"

."کرده بودن شیآرا

!آخه چرا ؟!  ارمیمن اصالً سر در نم_

"شون گفت یکی"

کنم یاز اسم خودمم فرار م یکه من حت نهیمنظورم ا.  کنن یس که همه مرجان صدام م حهیسامان خان ، اسم من مل_

!

!؟ یچ يبرا_

پدر بزرگ و مادر بزرگم انتخاب  ایمن پدر و مادرم ،  ياسم رو برا نیا! راحت  یلیخ.  ادیاز اسمم خوشم نم _ مرجان

 ینم یاسما رو کس نیاالن ا! همون وقتا خوب بوده نه حاال  ياسم برا نیا!  شیسال پ يو خرده ا ستیاونم ب. کردن 

!زمان خودش خوبه يبرا سلن هی گهید زیو هر چ دهای، ا دیاسم ، عقا! پسنده 

!؟ نیاسم از خونه فرار کرد هیشما به خاطر  یعنی_

!که پدر و مادرم برام درست کرده بودن یزندان! من از زندان فرار کردم ! مثال براتون زدم  هینه ،  _ مرجان

!"شون شروع کردن یکی یکیکرد که  گهید يبه دخترااشاره  هی ترایم"

خواستن به  یم! قبل از مراسم عقدم فرار کردم  قهیمن درست پنج دق. کنن  یهمه ترانه صدام م. س  ياسم منم کبر_

!سال از خودم بزگتر بود ستیمرد که ب هیزور منو بدن به 
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.معتادم فرار کردم يز بابامن ا. کنم  یصدام م يهمه شاد نجایا. س  ایاسم منم ثر_

 نکهیمنم بخاطر ا! کرد  داشی، رو سنگ قبرا پ ایتو حفار شهیکه فقط م هیمیقد نقدریا ممیاسم اصل. منم پانته ا هستم _

رو دوست دارم و  یکیکه  دنیوقت فهم یعنی! بدم از خونه فرار کردم  لیخواستن بذارن ادامه تحص یپدر و مادرم نم

!نمیمدرسه برم که نکنه تو راه مدرسه اونو بب شتننذا گهید ین ازدواج کنم ، حتفقط با او خوامیم

"نگاه بهشون کردم و گفتم هی"

!مشکل تون حل شده ؟ گهیاالن د_

!میکرد دایم پ گهیهزار تا مشکل د! نه  _ترایم

"آروم گفتم"

؟ نیگرفت يماریب_

"ان گفتشون شونه ها شونو انداختن باال که مرج یهمگ"

.نییدارم به هرو ادیمن اعت_

.اكیتر _ا  پانته

.که مرجان گفت ٔهمون وامونده _ ترانه

.اكیدر حال حاضر تر _ يشاد

"نگاه کرد و گفت هی ترایبه م يگفت و شاد يزیچ هی يگارسون نسکافه م رو آورد و آروم در گوش شاد"

کنم ؟ برم ؟ کاریچ! بنگاه داره اومده _

!نصرت گفته تا حساب اون دفعه ش رو صاف نکنه جواب سالمشم نده! نه  _ اتریم

"بعد به گارسونه گفت"

.دست به سرش کن_
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"و گفت نیینگاه به من کرد و سرشو انداخت پا هی ترایگارسونه رفت و م"

!گهید هی یزندگ! سامان خان  نیببخش_

....نیا!  سین یزندگ نیا! نه _

"بهش بگم اما حرفمو خودم و خواستم بلند شم و برم که دستمو گرفت و تند تند گفت يزیچ هیاومدم "

!نیکنم بش یخواهش م! لجنه ! کثافته  نیا! درسته ! درسته _

"نشستم و آروم فنجون نسکافه م رو گذاشت جلوم و گفت"

.کردیکمک م یلیخ نیعکس از دختر عمه تون داشت هیاگه _

گرفت و نگاهش کرد و . دراوردم و دادم بهش  میگرفته بود گهیعکس از گندم رو که پارسال با همد هی بمیاز تو ج"

"گفت

!س وونهید_

!!چرا ؟_

.چون با داشتن شما از خونه گذاشته و رفته _ ترایم

"نگاه بهش کرد و گفت هیلبخند بهش زدم که عکس رو داد به مرجان ، مرجان  هی"

.دمشیتا حاال ند!  هیدختر قشنگ_

نگاه و عکس کرد و  هیم  يشاد.  يتکون داد و داد به شاد يسر هینگاه بهش کرد و  هیعکس رو داد به ترانه ، اونم "

"گفت

.دمشینه ند_

"نگاه بهش کرد و گفت هیپانته ا عکس رو ازش گرفت و "

کار ؟ نیافتاده تو ا نیکن یچرا فکر م_
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!کنمیفکر نم ينطوریا_

دانشجوئه ، درسته ؟ شونیگفت که ا ترایم _ا پانته

.دانشجوئه_

به اندازه  بایم داره و تقر یخوب یکه واز مال لکردهیدختر باسواد و تحص هی!  نیکن ینم داشیپ نجاهایپس ا _ا  پانته

!نیمطمئن باش! افته  یخط ها نم نیداره ، تو ا يخودش آزاد

!کرد دمیتهد یصورت هیبه  یعنی. ت به من گف یتلفن ییزایچ هیآخه _

"کرد گفت یعکس رو از پانته ا گرفت و همونجور که نگاهش م ترایم"

!توجه شما رو نسبت به خودش جلب کنه خوادیم! خودشو لوس کرده _

"بعد عکس رو گرفت طرف من و گفت"

.از دوستاشه یکیاحتماال خونه ! جا نرفته  چیاون ه_

.ازش خبر نداشتن چکدومیه.  میسر زد کشینزد يبه همه دستا_

.گنیبه شما نم! دارن  _ ترایم_

!در خونه شون میکه با مأمور بر شهینم_

!باهاتون کنهیم يداره موش و گربه باز.  نیواست کیدوستش کش نیکتریدم خونه نزد نیبر دیبا _ ترایم

!شکست خورده بوده دیشا و ناراحت و یرفته فوق العاده عصب یاز خونه م یوقت_

!داشته باشه ؟ تونستهیم یآخه چه مشکل _ ترایم

!هی یبهش گفته که سر راه!  سیبهش گفته که بچه پدر و مادرش ن وونهید هی_

خرده که گذشت پانته ا  هی. منم سرمو با نسکافه گرم کردم . نگفتن  یچیکردن و ه گهیبه همد ینگاه هی نایا ترایم"

"گفت
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!رو قبول کنه یحرف کس یسادگ نیآدم به هم هیکه  بهیعج یلیخ_

!بوده يمتاسفانه انگار همونجور_

"گفتم ترایساکت شدن که من به م یدوباره همگ"

 یم کاریاومد چ یم شیکدوم از شماها پ هی يبرا یحاالت نیهمچ هیاگه ! رو بدونم  يزیچ هیخواد  یدلم م یلیمن خ_

؟ نیکرد

"شمام نگاه کرد و همونجور گفتتو چ ترایم"

!کنه یآدم با آدم فرق م_

!مثال خود شما_

!رفتم یگرفتم و باهاش م یداشتم ، دستش رو م ییها ییپسر دا نیهمچ هیاگه من  _ترایم

!گذاشته رفته یینکرده و تنها نکارویاون ا یول_

!بمونه نجایا يادیمدت ز تونهیپس نم _ترایم

!!تهران ؟ یعنی_

دانشگاهش رو  دیمخصوصا که با! کنه  یدختر اگر چه پول م داشته باشه ، مشکل بتونه زندگ هی نجایا!  رانینه ا _ ترایم

!نیکن یم داشیدانشگاه پ قیشما از طر ایکنه  لیترك تحص دیبا ایبشه ؟  میقا تونهیمگه چند وقت م! هم بره 

!رهیخب دانشگاه نم_

؟ کنهیم کاریپس چ _ ترایم

!ناجور يتو کارا فتهیب دیشا_

حتما دوست تونم .  نیگردیدنبالش م نیو دار نیکه نگرانش هست دونهیاون شما رو داره و م! نه فکر نکنم  _ ترایم

.شهیجور کارا وارد نم نیبه خاطر احترام به عشقم که شده تو ا! داره 
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!میکالفه شد گهیماهام د_

کنه  یبراش سخته زندگ نجایمدت کوتاه م که شده چون ا هی يبرا یحت! خارج از کشور  رهیاون حتما م! خارج  _ ترایم

!بمونه تونهینم شتریخونه دوستاشم چند روز ب! 

!ممکنه بره خارج ؟ یعنی_

.، سنگاپور لندی، تا هیترک!  یستیمثل سفر تور!  يبه احتمال قو _ ترایم

؟ یممکنه بره دوب_

!سیتر تنها مناسب ندخ هی ياونجا برا _ترایم

!بفهمم ؟ دیاز کجا با_

چک  نیتونیراحت م یلیخ نیآشنا داشته باش هیاگه ! خونه تون  ياحتماال همون طرفا!  یمسافرت يآژانس ها _ ترایم

شناسنامه شم برده ؟! بخواد با تور بره  دمیشا.  نیکن

.دونمینم_

گذرنامه داشته ؟ _ ترایم

.اره_

!بود يکار نمیحداقل ا!  گفتنینجونم خوردم و رفتم تو فکر ، بد نمخرده از ف هی"

"گفت ترایرو گذاشتم سرجاش و گارسون رو صدا کردم که م فنجونم

؟ نیکن کاریچ نیخوایم_

!میکن دایازش پ يرد هی میبتون دیشا میبر_
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!نجایا ادیقراره نصرت ب _ ترایم

.رمیبمونه و من م اریکام گمیخب م_

"نذاشت و گفت ترایرو بدم که م زیگارسون اومد و تا خواستم حساب م"

!سامان خان میدیپول نم نجایمن ا_

 هی! پوال داده بشه  نیرو که خوردم از ا يزیداشتم که پول چ ياحساس بد. ناراحت شدم . و رفت  دیگارسونه خند"

"نگاه به دور و ورم کردم و گفتم

؟ داینم يزیچ يمامور نجایا_

"خنده که گفتن ریهمه شون زدن ز"

!ادیچرا م_

"گفت ترایاسکناس دراوردن و م يبعد همچون با دست شون ادا"

؟ نیدیخانه سبز رو نشن انیجر_

!هی یعلن یلیخ گهید نجایچرا اما ا_

!سین یفقط علن!  نیدیجاش رو د هیخودتون که ! م بدترش  یلیخ! جور جاها هس  نیشهرم از ا نییپا _ ترایم

نشسته  اریکه کام ییطرف جا میباهام بلند شد و رفت ترایکردم و بلند شدم که م یعذرخواه هیو  نییسرمو انداختم پا"

آروم از پشت !  سهینویو اونم تند تند م گنیم يزیچ هیدفترچه ش رو در آورده و دخترا  اریکام دمید دمیتا رس. بود 

:نوشته دمید! نگاه کردم رفتم باال سرش و تو دفترش رو 

.....تلفن! ، درد مفاصل ، هشت شب به بعد  ونوس

.....تلفن! استخوان ، ده شب به بعد  یدگییسا مهتاب

0911.......تلفن !وقت  یکمر ، وقت و ب سکید دایآ
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"زود دفترچه ش رو بست و گفت دیآروم دستم رو گذاشتم رو شونه اش ، تا سرشو برگردوند و منو د"

تو کارت تموم ! مرضام  نیواسه ا رمیرو بندازم و ازش شماره بگ دیبا رسمیم یبه هر ک رمیهر جا م! کنم ؟ کاریچ_

شد ؟

"چپ چپ نگاهش کردم و گفتم هی"

.میاره پاشو بر_

!!!کجا ؟ _ اریکام

!کار دارم باهات_

 نیامشب ، هم نیاصال به دل من افتاده که هم! بشه  داشیگندم پ دیشا میبمون نجایا شتریخرده ب هی! آ  گمیم _ اریکام

!میکن یم داشیجا پ

؟ نجایا ادیم یگیتو م یعنی_

!دهیم یقلبم گواه نیا!  گمیمن نم _ اریکام

"سرمو بردم در گوشش و آروم بهش گفتم"

و  نجایا یحاالم که نشست!  ٔیشیعاشق م قهیدق هی!  یکن یم هیگر قهیدق هی! مرده شور اون قلب و احساس ت رو ببرن _

!یکن یدل نم

"آروم بهم گفت"

کنم ؟ یبعدش احساس حماقت نم یعنی؟  شمینم مونی، بعدش پش امیبلند بشم و با تو ب نجایکه اگه از ا یتو مطمئن_

.یکنینه ، نم_

"دوباره آروم گفت"

 رهیبگ یبچپه تو خونه و سر شب ادیکنه و با تو ب رو ول نجایخر باشه و ا نقدریبشه که ا دایپ یآدم هیممکنه  یعنی_
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بخوابه ؟

.شهیم دایآره پ_

!حتما اونم منم _ اریکام

"مرتبه بلند شد و گفت هیبعدش "

 هیحداقل  يذاریم! کردم  دایخوب پ یفوق تخصص کینیکل هیپر و جوو  يعمر هیتازه من بعد از ! بابا ولم کن آخه _

 گهیبدونه د شهیمرضا اگه ر نیا!  سیوردار ن یکه شوخ یپزشک لیمسا! نه ؟ ایادرمون کنم خودمو دو نجایساعت ا مین

!کرد آ شیکار شهینم

"شون گفت یکیخنده و  ریدخترا زدن ز"

!سالمت آدم در درجه اول قرار داره_

"برگشت طرفش و گفت اریکام"

گفته ؟ یک نویا_

"و گفت دیدختره خند"

.دونمینم_

"برگشت طرف منو گفت اریکام

 يا نهیبذار معا نیبش ایتوام ب!  رسهیم شتریعقل افالطون اندازه من و تو که ب گهید! جمله رو افالطون گفته  نیا!  نیبب_

!ت برطرف شد یینایاون مشکل ب زیوقت عز نیبه حق ا دیشا سنیتو بنو ينسخه م برا هیازت بکنن و  يزیچ

"از دخترا گفت یکی"

مشکل داره ؟ دشونید_

!گهیپسره چند وقته بچاره مون کرده د نیا دید نیهم...د  _ اریکام
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"دختره برگشت طرف منو گفت"

!کنه یچشم پزشک سراغ دارم که اعجاز م هیاتفاقا من _

.ندارن یمن مشکل يچشما. ممنون  یلینه خانم محترم ، خ_

،  یگیرو که م يدکتر نیا! من چند وقته که سوش کم شده  ياقا چشمااتف!ولش کن  نویا!  زمیبخودم بگو عز _ اریکام

؟ ششیپ میبر گهیبا همد تونمیچه وقت م

!يهروقت بخوا _ دختره

!دهیزود به آدم وقت م نقدریدکتر برم که ا نیقربون ا _ اریکام

"زود دفترش رو واکرد و گفت"

مونده فقط کبد و طحال و ! چشمام  ییکمرم و کم سو سکیداستخوان م و  یدگییاز دسر مفاصل م و سا نیخب ، ا_

؟ نیدونیصالح م یخوبه ؟ چ یهاموو بددم دست ک هیبه نظرم شما کل!  هیدو تا کل نیا

"خنده که آروم بهش گفتم ریدخترا زدن ز"

!ها شهیم داشینصرت االن پ_

"برگشت و آروم بهم گفت"

!یبلند کنجا  نیمنو از ا يخوایم!  یگیدروغ م_

.بپرس تراینه از م یگیم! نه به جون تو _

؟ نجایا ارنیم فیخانم ، نصرت خان تشر ترایم _ اریکام

"به دخترا گفت اریسرشو تکون داد که کام ترایم"

و من حاال حاالها به دکتر ! باشه که هنوز چک آپ کامل انجام نشده ها  ادتونیاما . برم  دیخوب ، من فعال با یلیخ_

!يجلسه بعد ياش باشه برا هیاما بق. دارم  اجیاحت بیپزشک و طب
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"از دخترا گفت یکی"

!يحاال زوده بر....! اه _

!ادیاعتقاد رو دارم اما چه کنم که داره سرخر برام م نیبه مرگ بابام خودمم هم _ اریکام

"بلند شد و گفت اریخنده که کام ریزد ز ترایم"

!اسم عضلهاسپ نیاز ا يوا_

"که گفت دمیخنده که دست شو گرفتم و کش ریدخترا دوباره زدن ز"

!بدم تیزیبابا صبر کن و_

 اریو کام ترایکردم و با م یتشکر و خداحافظ نایدخترا رو داد و منم رفتم از مرجان ا زیبعد گارسون رو صدا کرد و م"

"و گفت تراین کرد و دوتاش رو داد به من و مروش گاریسه تا س اریو کام رونیب میشاپ اومد یاز کاف

!س ٔوامونده سکید نیگرفتار ا چارهیاونم ب! دکترا  نیا شیبابامم ببرم پ نیباشه ا ادمی_

"گفت ترایبهش چپ چپ نگاه کردم که م"

؟ نیآژانس سراغ دار_

؟ یآژانس واسه چ_ اریکام

"رو تند براش گفتم که گفت انیجر"

.میرو بد بشیجا که ترت هی میری، بعدش م ادینصرت خان ب نیبذار!  سیم ن يبد فکر. دارم آشنا ! اره _

"کرد و گفت یشد و اومد جلو و سالم و احوالپرس داشیگذاشت تا نصرت پ قهیده دق هی"

نشد ؟ يخبر_

.از دوستاشه یکیاحتماال خونه . کرد  داشیبشه پ نجاهاینه ، فکر نکنم ا _ ترایم

!سین قهی، مضا ادیو از دست من بر م نیدار يزیچ ياگه کار _ نصرت
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"گفت اریازش تشکر کردم که کام"

!هس يمساله ا هی یعنی! هس  يکار هیچرا نصرت خان ، _

!دمیباشه با دل و جون انجام م يهر کار _ نصرت

 شونیاخالق ا نمیبب خوامیم!  نمیرو ببو چند بار حکمت خانم  رمیازت اجازه بگ خواستمیم. دستت درد نکنه  _ اریکام

!نه ایبا اخالق من سازگاره !  هیچه جور

م  نهی، نفسم تو س قهیدق هی دیواسه شا!  کردینگاه م اریکام يتو چشما ينجوریهم. برگشتم و نصرت رو نگاه کردم "

که  کردمیروع کرد ، فکر محرف رو ش نیا اریکه کام یبا حالت!  هیعکس العمل نصرت چ دونستمینم! حبس شده بود 

نگاه کرد  اریکام يتو چشما میو ن قهیدق هی قهیدق هی دیشا نکهیاما بعد از ا. بهش بگه و بذاره بره  يدرور هیاالن نصرت 

"، لبخند زد و گفت

دنبالش ؟ يبر يخوایم یک!  نمیبیم!  سین یتو چشمات پدرسوختگ_

.االن نیهم _ اریکام

"خرده بعد گفت هیشماره گرفت و  هیرو دراورد و  لشیش موبا بیکرد و از ج م گهیخنده د هینصرت "

!حکمت جون! الو _

؟ یخوب!  زمیسالم عز_

!ازت بپرسم يزیچ هی خواستمیفقط م! نشده  ينه طور_

!سین يزینه گفتم که چ_

؟ دنبالت ادیب!  نتتیبب خوادیم. باهات حرف بزنه  خوادیما ، م اریآقا کام نیا_

"وگفت دیخرده سکوت برقرار شد و بعدش نصرت خند هی"

!حرف دلت رو بزن! نه  ایدنبالت  ادیفقط راحت به داداش بگو ، ب! حاال واسه درس خوندن وقت هس _
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"و گفت دینداد که نصرت خند یانگار حکمت جواب"

!میینجااو کهیحاضر شو که نزد! دنبالت  ادیب گمیم!  گهیسکوت عالمت رضا س د_

.خاطرت جمع جمع باشه. نداره  یبیباشه ، ع_

.خدا دیبرو به ام_

"کرد و گفت يخنده ا هی اریبعدش تلفن رو قطع کرد و به کام"

!به امان خدا نیبر.  دونمی، تورو برادر خودم م نیحرفاتونو بزن گهیبا همد یتا وقت. خواهرم دستت سپرده _

و دستش رو آورد جلو و باهامون دست داد و  دیکه نصرت بهمون خند دمیاحت کشنفس ر هیکه گفت من  نویا"

"گفت اری، کام میدیکه رس نیدم ماش. نیطرف ماش میو رفت میکرد یخداحافظ ترامیبا م.  میکرد یباهاش خداحافظ

.میبر ایتوام ب_

!فقط مواظب باش که خواهرشو دست تو سپرده. بهتره  نیبر یینه دو تا_

!تو چشمامون مونده شازده ایح نقدریا _ اریکام

.دونمیم_

؟ یکن یم کاریتو چ _ اریکام

.رم خونه یم_

.پس بذار برسونمت _ اریکام

نشه ، فقط کدوم آژانس اشناته ؟ ریتو برو د.  رمینه ، خودم م_

زنگ به من بزن  هیاز همنجا . تاده فرس اریاشنامه ، بگو منو کام رشیمد. خونه س  کیکه نزد.... برو آژانس  _ اریکام

.کنم شیرو حال انیتا خودم جر

!رو خاموش نکن لتیپس مبا_
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.کنمینه ، نم _ اریکام

.زودترم حکمت رو برسون خونه شون_

.رسونمیباشه ، م _ اریکام

.خونه ایخودتم زود ب_

.امیباشه م _ اریکام

!نرو گهید يجا گهید گمیم یعنی_

!رمینه ، نم _ اریکام

!من منتظرم آا_

!منم منتظرم _ اریکام

!؟ یهست یمنتظر چ_

!دختره نی، منم خبر مرگم برم دنبال ا يمنتظرم تو بر _ اریکام

!!؟ یمطمئن مطمئن یعنیواقعا ازش خوشت اومده ؟  گمیم_

!که سیتنها حکمت ن!  ادیشم مقسم که من از تمام دختر خانما خو میکه با هم خورد یبه اون نون و نمک _ اریکام

؟ يازدواج دار الیکه خ نهیمنظورم ا! زهرمار _

!کردم تا حاال یزندگ الیخ نیبا هم یسالگ شیمن از ش _ اریکام

!؟ يمرتبه عاشق شد هیچطور تو !  بهیآخه برام عج_

و راجبش صحبت  مینیا هم بشدو ساعت ب يخوایاصال م! هوس زودگذر باشه  هی دمیشا!  بهیخودمم عج يبرا _ اریکام

؟ میکن

."مرتبه داد زد هیبعد "
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چه آدم !  گهیبرو دنبال کارت د! ها  کنهیطالق م ي، دختره هنوز زنم نشده تقاضا يریبه حرف بگ نجایبابا اگه منو ا_

!ها هی یسمج وقت نشناس

آژانسه کجاس ؟ یگفت! رفتم بابا _

همون بغل قبر ! سر قبر پدرت  یتا برس رویم نقدریا.  نییپا رویم يریگ یونو مکوچه خونه خودم نی، هم نیبب _ اریکام

!گهیبرو د! باباته 

!اریکام ٔیخفه ش_

."شد که لحظه آخر بهش گفتم نشیلب بهم داد و رفت سوار ماش ریدو تا فحشم ز"

!نره ادتی! آ  يحکمتم از من دار نیا_

"ش رو بهم نشون داد و گفتو شَست نییرو زد پا شهیش تیترب یب"

!!تیموفق دیبه ام_

!بعدشم گاز داد و رفت"

بودم اصال مجال فکر کردن و  اریکام شیتا وقت پ! مرتبه احساس کردم که تنها شدم  هی!  دمیواستادم و بهش خند"

.دلمتو  ختیریشدم غم عالم م یکه تنها م نیاما همچ کردمینم دایناراحت شدن و غصه خوردن رو پ

 هی. ش رو داده بود  یبهم نشون اریکه کام ییسوارم کرد و رفتم جا نیماش هیخرده بعد  هیو  ابونیرفتم سر خ خالصه

 لمیتحو یلیکردم خ یو خودمو معرف شهیرو گرفتم و تا رفتم پ رشیرفتم تو و سراغ مد. و بزرگ بود  کیآژانس ش

.رو داده ارک بیرتخودش بهش زنگ زده و ت اریمعلوم شد که کام. گرفت 

کارمندش  هیاونم به . و منم مشخصات گندم رو بهش دادم  دیرو پرس انی، ازم جر رنیبرام گفت قهوه ب نکهیاز ا بعد

.چک کنه وتریگفت که تو کامپ

از تور هاشونه که  یکی ستیاومد جلو و گفت که اسم گندم تو ل ستیل هیبرام قهوه آورده بودن که کارمندش با  تازه
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"آژانس گفت ریکردم که مد یفقط مات به کارمنده نگاه م! شد  یاصال باورم نم!  هیبره ترک گهیراره سه روز دق

 ریغ یچیسرپ. دستور فرمودند  اریآقا کام یوقت گهیاما د میدیقرار نم یکس اریافراد رو در اخت یالبته ما معموالً اسام_

!ممکنه

!نشده باشه ؟ یونم که اشتباهخواستم بد یممنون ، فقط م یلیخ یلیخ_

"آژانس به کارمندش نگاه کرد که اونم گفت ریمد"

!تمام مشخصات درسته!  ریخ_

گذرنامه م داشتن ؟ شونیا!  نیببخش_

!جاس نیگذرنامه شون هم!بله  _کارمند

؟ نیکه بهتون دادن لطف کن یممکنه آدرس و شماره تلفن_

بعد با  قهیدق هیو  زشیاشاره بهش کرد و کارمندم رفت طرف م هینس کرد که اونم آژا ریبه مد ینگاه هیکارمنده "

 نیا یآن فکر کردم نکنه الک هی! ، دوستش بود  قیآدرس شقا! تند نگاه کردم . ورق کاغذ برگشت و دادش به من  هی

"به کارمنده گفتم نمیهم يبرا! کنم  دایگندم رو پ يجا شمبود که تونسته با بیعج یلیبرم خ! آدرس رو داده باشه 

آدرس هستن ؟ نیساکن هم شونیکه ا نی، شما مطمئن هست نیببخش_

"کارمنده با تعجب گفت"

!و پاسپورت شون رو براشون بفرستم طیحرف زدم اتفاقا قرار بود امروز بل یباهاشون تلفن روزیمن خودم د! بله _

!و پاسپورت رو من براشون ببرم ؟ طیممکنه که بل_

"نگاه کرد که اونم گفت رشیدوباره به مد"

با شما دارن ؟ ینسبت شونی، ا کنمینداره فقط جسارتاً عرض م یاشکال_

!دختر عمه م هستن_
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 ریمدت به مد نیو منم تو هم ارهیو پاسپورت رو ب طیاشاره به کارمندش کرد و اونم رفت که بل هیآژانس  ریمد"

"گفتم

ازتون بکنم ؟ م گهید یخواهش هی شهیم_

!نییامر بفرما!  کنمیخواهش م _ ریمد

 ينجوریهم ای دنیخودشون جواب م نمیمنم گوش بدم بب خوامیم.  نیریشماره تماس بگ نیاالن با ا یاگه ممکنه تلفن_

!آدرس رو داده

ماره رو گرفت و زود تلفن رو ورداشت و ش! بهم نه نگفت  چارهیداشت که ب يچه سرو سر اریبا کام رهیمد دونمینم"

! بود  قیفکر کنم شقا! دختر اومد  هی يرو ورداشتم که صدا یمنم زود گوش! تلفن رو وردارم  یکیبه منم گفت که اون 

اشاره  ریتلفن و تا گفت الو ، به مد يخرده بعد گندم اومد پا هی! کرد و خواست با گندم حرف بزنه  کیسالم و عل ریمد

 فرستهیو پاسپورتش رو براش م یطیبل گهیساعت د میبهش گفت که تا ن یم و احوالپرساونم بعد از سال! کردم خودشه 

 ادیذوق زده شده بودم که بعد از تشکر ز نقدریا! کرد و تلفن رو گذاشت سر جاش  یبعدشم خداحافظ! در خونه 

اونا رو بهم داد  ابونیتو خ و دیدنبالم دو چارهیو پاسپورت رو وردارم و کارمند ب طیرفت که بل ادمیکردم و  یخداحافظ

شدم و حساب  ادهیو پ دمیبعد رس قهیدق ستیب.  نایا قیگرفتم و رفتم طرف خونه شقا نیماش هیاز همونجا  عیسر! 

بعدش زنگ . آروم بشم  یخرده صبر کردم تا کم هیو روشن کردم  دمدراور گاریس. رو کردم و گذاشتم بره  یتاکس

خود  لیو پاسپورت رو تحو طیبل دیمنم بهش گفتم که از طرف آژانس اومدم و باجواب داد و  قیشقا. در رو زدم 

که طول  قهیدو دق یکی نیفقط ا! داشتم بماند  یچه حال گهید!  ادیاونم زود در رو زد و گفت االن خودش م. گندم بدم 

 یاون تماشائ افهیق!  رونیم اومد باما باالخره در واشد و گند! دو سال شد  یکیتا گندم در رو واکنه ، انگار برام  دیکش

!نیش رو داد به در که نخوره زم هیتا چشمش به من افتاد فقط تک! بود 

"که بهش گفتم میرو نگاه کرد گهیفقط همد قهیسه دق دو
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!دمینرس رمید رِیبه د! من کار خودمو کردم _

.تو ایب _گندم _

.خوبه نجایهم! نه _

!؟ یتونست يچه جور _ گندم

!کردم داتیخواستم و پ! بدون  نویفقط ا! نداره  یفرق!  یفهمیبگم تو نم_

خونه ؟ یبه زور برم گردون يخوایحاال م _ گندم

.نه_

"و پاسپورت رو گرفتم طرفش و گفتم طیبل"

!ریبگ!  سیدر کار ن يزور و اجبار چیه_

."دستش رو دراز کرد و پاکت رو ازم گرفت"

.رمیم گهیمن د_

"که صدام کرد و با تعجب گفت فتمیاومدم راه ب"

!کجا ؟_

.خونه_

!؟ یستیدنبالم ن گهید _ گندم

!باشم ؟ یدنبال چ گهیکردم ، د داتیپ یوقت_

؟ يبر يخوایحاال م _ گندم

که تو باغ  یمثل وقت ای! کردن  یشام صدامون م ایناهار  يبرا ی، وقت یبچه گ يایمثل باز! تموم شد  گهید يباز نیا_

!کرد یم دای، همه رو پ ذاشتیکه چشم م یو اون میکرد یم يموشک باز میقا
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!تموم شده گهید يکردم باز دایتورو پ منم

!و من باختم _ گندم

!يچون منو دنبال خودت کشوند يتو برد! نه _

؟ یتو باخت یعنی _ گندم

.یدونیخودت م. خواد بکن  یکه دلت م يهر کار گهیحاال د! کردم  دایچون تورو پ! نه منم بردم _

!امیتو اون خونه نم گهیمن د _ گندم

"نگاه بهش کردم و برگشتم طرفش و گفتم هی"

به خاطر ! طفل معصوم که چقدر دنبالت گشته  اریبه خاطر اون کام! به خاطر خودم ! بهت بزنم  یلیس هیجاشه االن _

چشم  هیچشم شون اشک و  هیو به خاطر اون پدر و مادرت که !  خورهیکه چقدر داره غصه م چارهیاون آقا بزرگ ب

.....چون! کنم  یرو نم نکاریاما ا! شون خون 

"ش رو نگفتم که زود گفت هیبق گهید"

!؟ یچون چ_

!یفیچون ضع!  ادیچون ازت بدم م_

"ستمو گرفت و نگاه داشت و گفتدنبالم با د دیمرتبه دو هیتا چند قدم رفتم ، . گفتم و راه افتادم  نویا"

!کمکم کن سامان_

!یکمکت کنه خودت تونهیکه م یتنها کس! برات بکنم  يکار تونمیمن نم_

"رو و گفت ادهیپ واریش رو داد به د هیرفت تکّ"

!کنم کاریچ دیبا دونمیخودم نم_

"سرش داد زدم و گفتم"
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!رو قبول کن تیواقع_

"اونم داد زد و گفت"

!ندارم يکه من خونواده ا نهیا تیواقع_

!کنن یم هیکه شب و روز دارن برات گر یهمون مرد و زن!  يدار_

!ستنیاونا پدر و مادر من ن _گندم

!پدر و مادر تو همونان! چرا هستن _

!م بگردم ؟ یپدر و مادر من باشه ، چرا نرم دنبال پدر و مادر واقع یاگه قراره کس _ گندم

!؟ یداشت یچه سرنوشت يموندیاونا م شیاگه پ یدونیاصال م! بودن ؟ ایت ک یپدر و مادر واقع یدونیو مت_

!بودن یحداقل واقع. بودن  یهر چ _ گندم

 نایا!  تهیواقع هی یگشنگ!  تهیواقع يندار!  تهیواقع هی یگ چارهیب!  تهیواقع هی یاما بدون ، بدبخت!  یگیآره ،راست م_

!یتحمل کن یتونیکدومشونم نم هی یکه تو حت ییاه تیهمه واقع

!اونا عشق و محبت پدر و مادرم رو آزم گرفتن_

"زدم و گفتم ادیسرش فر گهیمرتبه د نیا"

فقط ! در کار نبوده  یاصال مهر و محبت!  يکرد ینم دایرو پ یعشق و محبت چی، ه يبود تیپدر و مادر واقع شیاگه پ_

از  شتریب یلی، خ یچیه يرو که دار نایاما حاال تمام ا! خوب  يغذا هیحسرت ! فقط حسرت ! وده ب یگ چارهیو ب یبدبخت

!لمایف نیمثل ا!  ییایرو هیاما تو دنبال ! بهت عشق و محبت دارن  تتمیظرف

کرد ؟ داشونیمگه تو پ _ گندم

فروختن که  نایتورو به عمه ا یعنی! ؟ یچ یعنی یفهمیم! تورو فروختن  يکه از زور ندار دمیگشتم دنبال شون و فهم_

!ارنیشونو در ب یسال خرج زندگ هی دیشا
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"تکون محکم به بدنش دادم و گفتم هیرفتم جلو و بازوهاشو گرفتم و با هر جمله از حرفم ! فقط نگاهم کرد "

 یکی زادیچند تا بچه م یکه وقت يگربه ا! گربه ! گذاشته ؟ یاسمشونو چ اریکام یدونیم! تورو فروختن ! ؟ یفهم یم_

!؟ یفهمیم!  خورهیشونو م

وقت به خودم اومدم که  هی!  کنمیم کاریدارم چ دمیفهم میبودم که ن یعصبان نقدریا! اصال دست خودم نبود  گهید"

 ، جا خورد و دیو تا منو د رونیاز خونه اومد ب دنیبه حالت دو قیشقا دمیمرتبه د هی! بود بازوش رو بشکونم  کینزد

از  گاریس هی! رو کردم  نکاریاز خودم بدم اومد که چرا ا!  نیمو نشست رو ز هیگر ریگندمم زد ز! همونجا خشکش زد 

.درخت و پشتم رو کردم بهشون هیم رو دادم به  هیدر آوردم و روشن کردم و رفتم جلوتر و تک بمیتو ج

تموم شد  گارمیس یوقت.  میتامون ساکت شدهر سه  يا قهیچند دق هی. رفت طرف گندم و کنارش نشست  قمیشقا

"رفتم طرفش و بهش گفتم

، هر  ومدهیکه حرف از دهنت درن ییهمونا!  دنیهستن که بزرگت کردن و بهت عشق ورز ییپدر و مادر رو همونا_

! ن تورو بفروش ستنیم حاضر ن یچیبه خاطر ه! که تو پر قو بزرگت کردن  ییهمونا! برات حاضر کردن  یخواست یچ

پدر و مادر ! باشن  یکه نتونستن پدر و مادر خوب شهینم نیبر ا لیحاال اگه خدا براشون نخواسته و بچه دار نشدن ، دل

از اونا دوستت داشتن و  شتریب یلیگرفتن ، مطمئن باش که خ تیاگه تورو از پدر و مادرت واقع! بودن و خوبشم بودن 

!نهیا تیواقع! کردن  يازت نگهدار

آن به خودم گفتم که  هی!  ومدیاما ن ادیکردم که دنبالم ب یتو دلم خدا خدا م!  ابونیرو گفتم و راه افتادم طرف خ نایا"

!رهیبگ میخودش تصم دیبا! س  دهیفا یب دمیبرگردم اما د

کنم که اما برنگشتم نگاهش  دمیرو شن دنشیدو يبودم که صدا ابونیخ يآخرا. و راهم رو رفتم  نییانداختم پا سرمو

!"مرتبه از دور صدام کرد هی

!سامان! سامان _
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"بغلم کرد و گفت دیتا رس!  دیدوویداشت م. واستادم و برگشتم "

!کمکم کن! بده  یخوبه و چ یچ دونمیمن نم! کمکم کن _

س خونه رو و بهش آدر میرو گرفتم و سوار شد نیماش هیجلو  ابونیآروم موهاشو ناز کردم و با خودم بردم سر خ"

."دادم

هفتم فصل

واکردم و رفتم تو که مش صفر  دیرو کردم و در رو با کل نیدم خونه ا حساب ماش میدیبعد رس قهیدق ستیب باًیتقر"

رو ماچ کرد و بلند  نیو نشست و زم هیگر ریبه ما ، زد ز دیو تا رس رونیب دییو دو دیاز تو پنجره خونه شون ما رو د

!شد

 یکارا م نیمثل شما از ا دهیدختر خانم فهم هیآخه ! شد  کهیت کهیت گرمیج نیبه خدا ا! خانم جون ؟ ییکجا _صفر مش

!کنه ؟

لبخند زد که مش صفر اشک هاشو پاك کرد و اومد جلو و سر گندم رو ماچ کرد و گفت هیگندم بهش سالم کرد و "

"

و بدم به  رمیشقه گوشت بگ هیکنن ،  داتیودم که اگه پبه خدا نظر کرده ب! صد هزار مرتبه به درگاهت شکر  یاله_

!ریفق

کنون  هیو گر رونیب دییچادرش رو سرش کرده بود از خونه دو مهیکه نصفه ن یمرتبه زن مش صفرم در حال هی"

!بکن هیبکن و گندم گر هیحاال اون گر! خودشو انداخت تو بغل گندم  دیخودشو رسوند به ما و تا رس

شاره کردم که زنش رو صدا کنه و بعدش دست گندم رو گرفتم و بردم طرف خونه آقا بزرگه و مش صفر ا به
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"گفتم میرفت یهمونجور که م

!دوستت دارن ؟ نقدریپس چرا ا!  دنیتورو ندزد گهیکه د نایا!  نیا یعنیمحبت !  نیا یعنیعشق _

"مرتبه واستاد و دور و بارش رو نگاه کرد و گفت هی"

!باغ تنگ شده بود نیا يلم براچقدر د_

 یدرختا رو کاشت نیمگه تو ا! شه؟یو دلت براش تنگ م يکه دوستش دار يباغ رو درست کرد نیمگه تو ا! چرا ؟_

شهیشون دلت براشون تنگ م ینیکه اگه چند روز نب

 هیش تو دستم بود دست یوقت. نگفت و دوباره دستش رو گرفتم و بردم طرف خونه  یچیبه من کرد و ه ینگاه هی"

دستش رو محکم تو دستم فشار دادم که برگشت و تو چشمام نگاه کرد و بهم  اریاخت یبهم دست داد و ب یبیحال عج

!دیخند

زود دست گندم رو !  رونیو اومده ب دهیماها رو د شهیانگار از پشت ش دمیدم خونه آقا بزرگه که د میدیتا رس خالصه

باغ و  نیآقا بزرگ و ا يدلش برا یلیکه خ دمیفهم! تو بغلش  دیو گندم پر نییه ها اومد پاول کردم که آقا بزرگه از پل

 نیکه حداقل ا میکن داشیو پ میو دنبالش بگرد میکه ماها بر خواستهیمدت م نیتو ا دمیشا! خالصه همه تنگ شده 

!میو دوستش دار مشیخواهیاحساس رو داشته باشه که م

"به من کرد و گفت ینگاه هیکردن ، آقا بزرگه  هیگر ییدو تا قهیچند دق هی یوقت

کو ؟ اریکام_

.رو بگرده گهید ياونم رفته جا_

.ادیزنگ بزن بهش زودتر ب _بزرگه  آقا

.چشم_

آ حالش بد  یدفعه نگ هی! خودتم برو به عمه ت خبر بده که گندم برگشته ، فقط آروم آروم بهش بگو  _بزرگه  آقا
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!شهیم

.چشم_

لحظه آخر گندم برگشت طرف من و نگاهم . و با خودش بردش تو  دیگمدم کش يبه موها یدست هیگفت و  نویا"

،  دمیرفتم طرف خونه خودمون و تا رس ياما مجبور! م ازش جدا بشم  هیثان هیخواست  یدلم نم گهیاصال د! کرد 

منم فقط واستاد بودم و ! گفت  یاون م یکی،  تگف یم نیا یکی! دوباره مأمن و بابام شروع کردن باهام دعوا کردن 

"به بابام و گفت دیکردم که مامانم پر ینگاهشون م

!سرش ؟ یزنیتو چرا داد م_

!که یزنیخودتم داد م _ بابام

!من مادرشم _ مامانم

!گهیخب منم باباشم د _ بابام

!ولش کن حاال خسته س _ مامانم

!پسره کجاس ؟ نیبدونم ا دیآخه من نبا _ بابام

بابام !  هیگر ریو زد ز دیکش غیج هیرو بهشون گفتم که مامانم  انیرفتم جلو و صورت هر دو شونو ماچ کردم و جر"

.خبر بدم نایبه عمه ا رمیکرد که بهشون گفتم م یمراتب خدا رو شکر م

بار  نیاول يکردم و برا یگندم رو نگاه مداشتم  یواشکیافتادم که  يروز ادی،  دمیافتادم طرف خونه عمه م و تا رس راه

!احساس کردم که دوستش دارم

 چارهیب! اومد  یهمه چراغاش خاموش بود و صدا از توش در نم! خون اموات  نیچند وقته خونه شون شده بود ع نیا

رفته بود صفحه خبر نکرده بودن وگرنه تا حاال عکس گندم  سیفقط از ترس آقا بزرگه بود که پل! بودن  دهیها چه کش

!اول روزنامه ها
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 يمرتبه در واشد و آقا هیآروم چند تا تقه زدم به در و صبر کردم که ! نباشن  دینگاه به خونه کردم ، گفتم شا هی

"و گفت هیگر ریزد ز دیو تا منو د رونیاومد ب يمنوچهر

!عمو چه خبر ؟_

!"گرفته میه رژماهه ک شیالغر شده بود که انگار ش نیصورتش همچ چارهیب"

، حالتون چطوره ؟ يمنوچهر يسالم آقا_

"تکون داد و گفت يسر هی"

؟ يازش ندار يخبر_

.ستمیخبرم ازش ن یخبر ب یچرا ، ب_

"هول شد و گفت"

!کجاس ؟ يدیفهم! تلفن کرده ؟_

عمه کجان ؟!  کنمیاالن خدماتتون عرض م_

!رد ؟تلفن ک یک!  سیحالش خوب ن. تو اتاقش _

.م به عمه بزنم يسر هی نیاگه اجازه بد_

"زود رفت کنار و گفت! که جلو درواستاده  دیتازه فهم"

!گاو نیشدم درست ع!  نیببخش!  نیببخش!  زمیتو عز ایب_

!بال نسبت شما!  نیدار اریاخت_

چراغا رو روشن کرد و  يمنوچهر يآقا! دلم گرفت که نگو  نقدریا. تمام چراغا خاموش بود . تو خونه  میرفت ییدوتا"

"گفت

 دونمینم! مون  یانگار بمب گذاشتن تو خونه و زندگ! حقم داره ، و اهللا ! تو خونه چراغ روشن کنم  ذارهیعمه ت نم_
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!، نظرمون کرد یکدوم چشم ناپاک

!نیخودتونو ناراحت نکن!  شهیدرست م یخدا همه چ دیبه ام_

پله ها واستاده و داره منو  يباال دمید. دم پله ها  دیو تا رس رونیو اتاقش ، تو طبقه باال اومد بمن ، عمه از ت ياز صدا"

!"گرفت شیدلم باراش آت! جون  ی، ب فیالغر ، ضع!  وأیگچ د نیرنگش شده بود ع! کنه  مینگاه ا

.سالم عمه جون_

که زود رفتم باال و با خودم آروم آروم آوردمش  مثل جواب سالم بهم داد يزیچ هیآروم !  اومدیاصال صداش در نم"

!رو پاش بند نبود چارهیب!  نییپا

"نگاه به من کرد و آروم گفت هیمبل که  هیو نشوندمش رو  ییرایطرف اتاق پذ بردمش

؟ یکن داشیپ يخوایازش نشد عمه ؟ بعد از مردن من م يخبر_

!"سرفه شده بود يمثل صدا گهیش د هیگر ياما صدا هیگر ریگفت و زد ز نویا"

!آرومتر شده یلیخ! ازش  ستمیخبرم ن یعمه جون ب_

!"گفتم چشماش واشد نویتا ا"

!کنم دایچند روزه جاش رو پ نیممکنه تو هم! عمه جون  شهیداره نرم تر م_

!که انگار جون تازه رفت تو تن عمه م و شوهر عمه م دمیبه خدا با چشم خودم د"

؟ يباهاش حرف زد یک! بهت گفته ؟ یچ! اس عمه ؟کج _م  عمه

!باهاش حرف زدم شیخرده ب هی نیهم! عمه جون  نیآروم باش_

!بود ؟ یبا ک! چطور بود حالش ؟! گفت عمه جون ؟ یچ_

.حالش خوب خوبه! تورو خدا  نیآروم باش_

!نمیروشن کن چراغا رو بب يمنوچهر _م  عمه
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"خورده بود ، زود تموم چراغا رو روشن کرد که گفتم یتکون هیم که  يمنوچهر يآقا"

....آب وانیل هی سین یاگه زحمت نیببخش_

 نیمنظورم ا! طرف آشپزخونه  دیجلوتر دو يمنوچهر يو آقا دیحرفم تموم نشده بود که عمه م مثل فنر از جاش پر"

گفتم گندم برگشته ، هر دو ، جا به جا  یم ضرب هیکه داشتن ، اگه  يبود که کم کم بهشون بگم ، چون با حال و روز

"گفتمخرده خوردم و  هیتا برام آب آوردن ، ! کردن  یسکته م

!میحرف زد یلیما باهاش خ! برگرده  خوادیانگار م_

!؟ یک! عمه جون ؟ گردهیبرم یک!  ینیت بب یاز جوون ریخ یاله! مرگت بشم عمه  شیپ یاله _م  عمه

!برگرده خونه خوادیمفردا پس فردا انگار _

"ش گرفته بود ، دولّا شد و سجده کرد و گفت هیکه گر يمنوچهر يمرتبه آقا هی"

....يا!شکرت  میرحمان الرّح يا!الحاجات شکرت  یقاض يا_

آورد که  یاز تو گلوش در م ییصداها هیعمه م فقط سرش رو گذاشت رو شونه من که بغلش رو مبل نشسته بودم و "

 ادی! گفتم  یکم کم بهشون م دیبا! بکنم ؟ تونستمیم کاریم گرفته بود اما چ هیخودمم گر! بود  هیگر هیشب خرده هی

!"کردیم کاریوقتا چ نیافتادم که ا اریکام يکارا

تو خونه ؟ نیندار يزیچ يا وهیم هی،  نیببخش_

"با خودش آورد و گفت دهیچروک بیس هیخرده بعدش برگشت و  هیطرف آشپزخونه و  دیدو يمنوچهر يآقا_

....چند وقته نیآخه ا!  میدار نوویعمو جون اما فقط هم نیببخش_

"نذاشتم حرفش تموم بشه و گفتم"

!و بتونم حرف بزنم نیخرده آروم بش هیکنم که شماها  یم ينطوریولهشرمنده م اما من مخصوصا ا_

 یفقط تو دهن منو نگاه م ییدو تا! خبر خوش دارم  هیکه کم کم بفهمن براشون  دنیبعدش شروع کردم به خند"
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"کردن که گفتم

!م براتون دارم گهیخبر خوش د هی_

"عمه م فقط دستمو گرفت و فشار داد که گفتم"

!باشه ؟!  نیآروم باش دیفقط با_

!تورو جون مادرت زودتر بهمون بگو! تورو جون بابات بهم زودتر بگو  _م  عمه

!سیشما خوب ن يبرا جانیه! عمه جون  نیباش آروم دیبا_

؟ هیفقط بگو خبر خوشت چ! من آروم آرومم ! باشه ! باشه  _م  عمه

!تو خونه آقا بزرگه!  نجاسیگندم االن ا_

 يو پشت سرش آقا رونیب دیطرف و از جاش بلند شد و پابرهنه از خونه دو هیگفتم که عمه م منو هل داد  نویتا ا"

از خودم خنده م ! شد  یحرکت کردن که باورم نم عیسر نقدریا! موندم من تک و تنها تو خونه !  دیدو يمنوچهر

!!ستنیاصال ن نایکه عمه م ا دمید رونیب ذاشتمپامو که از خونه گ!  دمییگرفت و بلند شدم و دنبال شون دو

! باال  رهیخونه آقا بزرگ داره م يپله ها چهار دست و پا از چارهیکه عمه ب دمیطرف خونه آقا بزرگ و از دور د دمیدو

.دمیرسیخبر شارژ شون کرده بود که من به گردشونم نم نیا نیهمچ

گندم و در واقع داشت از  يعمه م افتاده بود رو! مامانم و بابام اونجان  دمیخودمو رسوندم به خونه آقا بزرگه که د تند

!  زدیکه همون کنار غش کرده بود و بابام داشت بادش م يمنوچهر يآقا!  کردیفرق سر تا نوك پاش رو ماچ م

واقعا صحنه ! کرد  یبود و عمه م و ولش نم دهیچسب گندمم!  کردیمامانمم داشت به زور عمه م رو از گندم جدا م

!گندم از همه بلند تر بود هیگر يصدا! بود  یو قشنگ یدنید

به من کرد  ینگاه هیاونم ! کرد  یم هینگاه کردم که داشت گربرگشتم آقا بزرگه رو !  دیکش یم غیکرد و ج یم هیگر

.برنامه ادامه داشت تا اون التهاب اول فروکش کرد نیا یساعت سه ربع مین هی!  دیو خند
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 یم.  دنیروشن کردم و شروع کردم به کش گاریس هیو رفتم طرف در باغ و  نییخونه آقا بزرگه اومدم پا يپله ها از

. زنگ بهش زدم که جواب نداد  هیدر آوردم و  لمویموبا.رو خودم بهش بگم  انیبرگرده تا جر اریمخواستم زودتر کا

.ور و اون ور رفته بودم که پاهام درد گرفته بود نیامروز ا نقدریا. نشستم  مکتین هیرفتم رو 

در رو  رونیب ادیواد بطرف گاراژ و تا مش صفر بخ دمیو دو دمیرو شن اریکام نیبوق ماش يکه گذشت صدا یساعت هی

 میدیدو ییخوشحال شد و دوتا یلیاونم خ. رو بهش گفتم  انیشد جر ادهیاومد تو و تا پ نیبا ماش اریواکردم و کام

و دالرام و عمه و عباس  نیو آفر ونیو کتا ایو مامانش و کامل اریمکا يبابا! باال  میطرف خونه آقا بزرگه و از پله ها رفت

 هیهمه ساکت نشسته بودن و فقط گندم بود که گر! مش صفر همه شونو خبر کرده بود ! اونجا آقام جمع شده بودن 

"افتاد گفت لیو چشمش به فام دیرس اریتا کام! کرد  یم

.....اهللأانشا! باشه  یو خوش يخنده و شاد شهیانشااهللا هم! مبارکا باشه ! چشم همه مون روشن ! چشم شما روشن _

"لنگه کفش ورداشت و رفت طرف گندم و گفت هیبعد دولّا شد و ! کرد  یرو نگاه م نیت و رو زمگف یرو م نایا"

چند  نیا یواسه من نذاشت یزندگ! به جون گرفته  شیآت دهیسوزونم ، پدر سوخته ورپر یپدر و اون پدرتو م نیمن ا_

!کرده بودن ؟ یگناه و عابر بانک من چه لیبه تو بد کردن موبا نایا!  يپدرمو دروورد! وقته 

!"شد دتریگندم شد هیرفت طرف گندم که گر یگفت و با لنگه کفش م یرو م نایا"

 لویفقط زود اون موبا!  زنمتینم!  گهیبس کن د! گذاشتم  راتتیاز سر تقص!  اریدر ن يباز یکول! خب  یلیخ _ اریکام

!آب شدم لویسه ک شیبده که از غصه دور

 ارمیکام!  دیرو دراورد و داد بهش و خند اریو کارت عابر بانک کام لیموبا بشیگندم از تو ج خنده و ریهمه زدن ز"

"و گفت رونیب دیهر دو رو از دستش کش

!ایح یسارق ب!  يخوش اومد! برو  يبر يخوایحاال بلند شو هر جا م! مرده شور اون دست کجت رو ببرن _

"و دالرام و با خنده گفت نیبرگشت طرف آفر بشیتو ج ذاشتیک رو مو کارت عابر بان لیبعد همونجور که موبا"
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!ازتون بپرسم یحال هی یعنی! سر و گوش شماها بکشم  یدست هی دمیچند وقته نرس نیا! حال شماها چطوره دخترا ؟_

"گفت نیخنده که آفر ریهمه زدن ز"

!!آخه ؟ کاریچ يخوایم لیتو دو تا موبا_

به برادرا که نکنه  دمیشو م یکیبه خواهرا ، شماره  دمیشونو م یکیشماره ! من ، زنونه مردونه س  يالیموبا _ اریکام

!بزنه یناموس یب يوسط حرفا نیا یکیو  فتهینکرده خط رو خط ب يخدا

همون  مرتبه دوباره هی! کنه  ياونم داره منو نگاها دمیبرگشتم به گندم نگاه کردم که د! خنده  ریدوباره همه زدن ز"

!کرده بودم ، بهم دست داد دایکه اون روز جمعه نسبت بهش پ یحال

"زد تو پهلوم و گفت اریکه کام دمیخند یکردم و بهش م ینگاهش م داشتم

، کار من اه کردن است یکنیتا تو نگاه م_

چه نگاه کردن است ؟ نیچشم تو ، ا يبه فدا يا

داشت به من و  نیهمچ!  دیتا چشمم به دالرام افتاد تنم لرز! نشون داد برگشتم طرفش که با چشماش دالرام رو بهم "

!کشت ی، هردو مونو م دیرسیکرد که اگه دستش م یگندم نگاه م

و رو پله ها نشستم که  رونی، از خونه آقا بزرگه اومدم ب زدنیحرف م گهیو تا همه داشتن با همد نییانداختم پا سرمو

"نشست و گفت شمیپاومد  ارمیبعد کام قهیدق هی

؟ یکن کاریچ يخوایحاال م_

رو ؟ یچ_

؟ گهیگندم رو د _ اریکام

!کردم یکه قبال م يهمون کار!  یچیه_

!  میکرد داشیتا پ میدیهمه زحمت کش نیا! خاك بر سرت کنن ! ؟ ینگاهش کن یفقط دزدک يخوایم یعنی _ اریکام
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!يصبر و تحمل دارواهللا تو خوب !! ؟ یکن گاشین يخوایحاال فقط م

!نبود که نیمنظورم ا!  اریگم شو کام_

 یتموم شد که م ییداستان ما جا! بود ؟ آهان  یکردم چ یکه قبال م يهمون کار یگفت نکهیپس منظورت از ا _ اریکام

!!؟ ياز اونجا ادامه بد يبر يخوایتو م یعنی!  میرو درخت قلب بکش میخواست

!لوس نشو....! اه _

!؟ یبکن یچه غلط يخوایپس م _ اریکام

!بخواب ری، برو بگ يتوام خسته ا!  ستمیرو پام بند ن یبخوابم که از خستگ رمیبرم بگ خوامیفعال م_

!شد ؟ یمن و حکمت چ انیجر یبدون يخواینم - اریکام

.فردا برام بگو_

!دارم گهیمن طاقت ندارم تا فردا خودمو ن _ اریکام

!کنه یمغزم کار نم گهیآخه من االن د_

!هیباشه ، کاف ارمیهمون دو تا گوش ت در اخت! ؟ یکن کاریچ يخوایمغزت رو م _ اریکام

!خب بذار فردا سر فرصت همه رو برام بگو_

!شهیم رِیتا فردا د _ اریکام

!؟ شهیم رِیبرات بکنم که تا فردا د يمگه قراره من کار_

!نداره دهیفا گهیازش بگذره د! ه جالبه همون موقع که گرم يزیهر چ _ اریکام

؟ نیکرد کاریچ نمیبگو بب! خب بابا _

!گفت یهر کس يبرا شهیرو نم یخانوادگ لیمسا! سامان جون  نیببخش _ اریکام

!يدار يتو چه جون و حوصله ا! زهرمار _
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!بگم تونمیاصرار نکن که نم _ اریکام

!به درك_

.دادم خورد گریبهش ج رونیشام بردمش ب.  گمی، بهت م یبدون یتاقمش یلیخب حاال که خ_ اریکام

!!خورده ؟ يداد گریبهش ج يدختره رو برد!! ؟ گریج_

!م خوشش اومد یلیآره ، خ_ اریکام

!یستیآدما ن نیتو از ا!  یگیدروغ م_

!به جون تو گمیم _ اریکام

!انقالب دونیم شیحتما برد!! ؟ یگرکیج يدختره رو برد_

!چنده ؟ یپرس یدونیم! الك پشت دادم خورد  گریبهش ج..... بردمش رستوران ! نه خره _ اریکام

!خب ؟_

!از رفتارش خوشم اومد یلیخ!  هی یدختر خوب و خانم یلیخ _ اریکام

!اهللا ٔمبارکه انشا یخب ، به سالمت_

.میدار قهیخرده هم با هم اختالف سل هیاما  _ اریکام

!شهیبعدأ حل م!  هیعیطب یندگخب اول ز_

.فکر نکنم_ اریکام

!؟ یچ يبرا_

منو  يجورابا. تو خونه و کهنه بشوره ، رخت بشوره  نهیمثال من دوست دارم ازدواج که کردم ، زنم بش.  نیبب _ اریکام

اون  خوامیت تا بچه ممن هس! رو معالجه کنه  ضایدکتر بشه و مر خوادیاون م! کنه  يبچه دار. کنه  يوصله کنه ، آشپز

!شلوغم ، اون ساکت نم!  سیاون ن. من اهل رفت و آمدم ! دونه  هی
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شد ؟ یچ نمیراست بگو بب! برو گم شو حوصله ندارم _

 ادیخرده باهاش صحبت کردم ، بهم گفت البته با خجالت ز هیو من  میخوردیداشتم شام مونو م ی، وقت یچیه _ اریکام

!سیگرگ ن نایگندم ا نیمثل ا! طفل معصوم محجوبه  یلیخ یعنی!  زدیباهام حرف م

!خب بگو حاال_

شما هس ؟ یتو زندگ یکس اریآقا کام نی، بهم گفت ببخش یچیه _ اریکام

؟ یگفت یخب تو چ_

.....عموم هس ، زن عموم هس ،! بابام هس ، ننه م هس ، خواهرام هستن ! گفتم بله  _ اریکام

!آا رمیم....! اه _

!يایمن م یکه تو زندگ یهست یکس نیو آخر نیگفتم اصال تو اول `! هیزیچ يمنظورم نامزد `و گفت  دیخند _اریکام"

!!؟ یگیراست م_

!خب آره _اریکام

اونم باور کرد ؟_

!دونمینم _ اریکام

!؟ یحرف رو بزن نیا یتونست يچه جور_

!مثل تو باشم خوبه ؟! راحت  یلیخ _ اریکام

!رو بگه قتیحق دیب آدم باخ_

و  اریخر رو ب گهید! منو ماچ کرده . من سه سالم بود  یبود که وقت رزنهیپ هیمثال  یبگ هیدخترا فقط کاف نیبه ا _ اریکام

!بتایروز بهت تلفن بزنه ، وامص هیاز اون به بعد اگه ننجون تم ! رو بار کن  یباقال

شد ؟ یخب بعدش چ_
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 ریپسر سر به ز هیمنم گفتم چون من در تمام طول عمرم  ` يچطور به فکر ازدواج افتاد ` ، گفت یچیه _ اریکام

!نکرده از راه بدر بشم يگرفت که بهم زن بده که نکنه خدا میپدرم تصم. بودم  بینج

!اونم باور کرد ؟_

!خوشش اومد یلیخ یول دونمینم _اریکام

!شد ؟ یخب بعدش چ_

!؟ زهیانگ جانیشام خوردن ما چقدر با نمک و ه انیحاال جر يدید _ اریکام

!نمیخب بگو بب_

که قبل از ازدواج  يمنم گفتم همون برنامه ا "؟ نیدار يبعد از ازدواج چه برنامه ا يشما برا "بهم گفت  _ اریکام

!داشتم

!"مرده بودم از خنده"

!خب_

سرم تو درس  ای،  ادیم ادمیمنم گفتم من تا  "؟ نیگردیو م نیدوست هست ییآدما پیشما کال با چه ت "گفت  _ اریکام

سامان خان چه جور  "گفت ! م که داشتم سامان بوده  یتنها دوست!  شهیکار و حرفه و پ ایبوده ،  لمیتحص ایو مشق 

ور گفتم حکمت خانم با "!از چشماشون معلوم بود  "گفت ! مادرزاد  بسیجوون برازنده  هیگفتم  "هستن ؟ یجوون

!رونیب ادیتر م بیتو و از اون ور نج رهیم بیور نج نیفوج دختر ول کنن از ا هیسامان رو تو  نیاگه ا نیکن

!"نییپا اومدیداشت از خنده اشک از چشمام م"

!باور کرد ؟_

!شهیکنه ازت بخار بلند نم یباور م افهیق نیبا ا یتورو هر کس!  گهیآره د_ اریکام

!زهرمار_
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!من شک کرده ینجابت ترو باور کرد اما انگار تو پاک _ اریکام

!چطور ؟_

 یو سرگرم حیتفر چیبا مشخصات شما ه يکه پسر بهیعج یلیخ "شام مون بود که گفت  ي، آخرا یچیه _اریکام

 یحتّخوندم ،  یکتاب م! خوندم  ی، روزنامه م رفتمیم نمایس! داشتم  یو سرگرم حیمنم گفتم من تفر "!نداشته باشه 

!چند بارم لوناپارك رفتم

!گفت ؟ یخب چ_

 نیو دانشگاه و ا یپزشک لیصحبت رو کشاندم به مسا ادیداره گندش در م گهید دمیمنم د! خنده  ریزد ز _ اریکام

!زایچ

!!گذشت ؟ ریخب ، پس به خ_

 ریمرتبه تحت تاث هید که من کر یصحبت م زایچ نیو ا يداشت راجبِ پرستار! گذشت ؟ ریبه خ ینه بابا ، چ _ اریکام

من ! توبه گرگ مرگه ها  گفتنیقدما م!  نیریدوران ش نیواسه ا رمیمن بم یو گفتم اله دیقرار گرفتم و از دهانم پر

!کردم یباور نم

!واسه تو فکر نکنم مرگم باعث توبه بشه! توبه گرگ مرگه _

!یگیکه تو م سیهام ن ياونجور گهید _ اریکام

!تو هس يراب! چرا _

!!اخالقام رو دارم ؟ نی، هنوزم ا رمیاگه من بم یگیم یعنی _ اریکام

!يحتما دار_

باشم ؟ دواریام امیبه اون دن تونمیمن م یگیتو م یعنی _ اریکام

!من رفتم بخوابم! بلند شو برو دنبال کارت _
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؟ یش رو گوش کن هیبق يخواینم _ اریکام

م داره ؟ هیمگه بق_

!میآقا بزرگه هست دیتو د نجایا!  میبکش گاریس هیوسط درختا  میبر ایفقط ب! مونده  شیاصل کار _ رایکام

."مینشست مکتین هیوسط درختا و رو  میرفت ییدوتا میراه افتاد"

!زود بگو که خوابم گرفته_

"شو داد به من و گفت یکیروشن کرد و  گاریدو تا س"

بود که زود گفتم ما  نیا! گفتم  یدل غافل ، چه چرت و پرت يدماید! م مات به من نگاه کرد گفت نوی، تا ا گهید یچیه_

 یم فیما تعر يبرا ینیریاتفاقات ش نقدریخونه ، ا گشتیکه پرستار بود ، هر شب که از سرکار برم میداشت یلیفام هی

 رفتهیداشته م گهید ضیمر هیمثال  ای! ده و نجاتش دا دهیکه به موقع رس مردهیداشته م ضیمر هیگفت  یمثال م!! کرد 

!دادن یرو نجات م ضایمر نیکه ا میبردیما لذت م نقدریا!  رونیب دتشیگرفته و کش نیتو کما که ا

!باور کرد ؟_

 خالصه شام که تموم شد ، دسر سفارش!  اریبه دلت بد ن! کنه  اهللا باور میٔحاال من گفتم ، انشا! واهللا  دونمینم _ اریکام

!شدم دیگفت که پاك نام يزیچ هی،  رنیو تا دسر رو ب میداد

گفت مگه ؟ یچ_

باشه  یو ساکت و اهل خونه زندگ بیو نج ریآشنا بشم که سربز يخواسته با مرد یدلم م شهیگفت من هم "_ اریکام

کنم ؟ کاریچ یگیحاال تو م! نکردم  دایمشخصات رو تو خودم پ نیکدوم از ا هیگشتم  یراستش هر چ"!

!خرده اخالقت رو درست کن هیخب _

؟ یبیو نج ریسر به ز يبشم؟ اصال تو چه جور بیکنم که نج کاریمثال چ یگیتو م _ اریکام

؟ يحکمت رو دوست دار نی، اول بگو ا نیبب_
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!انگار آره _ اریکام

!یبه خاطرش خودتو اصالح کن دیخب با_

!کنمیم _ اریکام

!يدونه نو بخر هیو  یرو بفروش لتیکارت موبا میدو تا س نیکه ا نهیا قدم اول.  نیخب آفر_

!به مخابرات داره ؟ ینجابت چه ربط _ اریکام

!ٔیشیخرده درست م هیو تو  سین ینباشن شماره تو دست کس التیموبا نیکه اگه ا نهیربطش ا_

"کرد و گفت يفکر هی"

کنم ؟ کاریچرو که تو ذهنم هس و حفظم  ییاون شماره ها_

!یبه مرور زمان فراموش کن دیاونا رو هم با_

؟ هیخب قدم دوم چ _ اریکام

و  میصبح بر. منم برم کارخونه  يکارخونه و بذار يو با بابات بر یکه از فردا صبح ، مثل آدم بلند بش نکیقدم دوم ا_

!گهید يدنبال کارا يبر یکنیصبح تا عصر وقت نم گهید ينجوریا.  میعصر برگرد

کنم ؟ کاریعصر به بعد رو چ _ اریکام

!گهید میعصر به بعدم با هم_

؟ شهیمون خراب نم یبی، نج میبر گهیاگه با همد یعنی _ اریکام

!میریناجور نم ي، جاها نیباش گهیکه اگه با همد نهیمنظورم ا!  رینخ_

!گهیبا تو رفتم د! رفتم ؟ ی، من با ک میهمه جا رفت نیپس ا _ اریکام

!از حاال به بعد گمیم! بود  میاون مال قد....! اه _

!میکن ینجابت مونو م مینیشیم گهیاز االن به بعد د یعنی _ اریکام
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!نیآفر_

؟ میندار چکسیم با کار ه يکار _ اریکام

!نیآفر_

؟ میکنیارزان م کار بد نم هیکوچولو ، اندازه  هی یعنی _ اریکام

!نیآره ، آفر_

!نجابت کردنم سخته ها ينجوریاما ا _ اریکام

!م تحمل کنه ییزایچ هی دیباشه ، با بیکه بخواد نج یآدم! خب بله _

!بهینج نیا گنیم يعوضش هر جا پاتو بذار _ اریکام

!بله! بله _

به آدم که بشه همه جا نشونش داد ؟ دنیم يزیچ هی یعنی! ؟ دنیمدرك نجابتم به آدم م _ اریکام

!؟ یکنیسخره مم_

!پرسمیدارم م! نه به جون تو  _ اریکام

!!آخه نجابت مدرك داره ؟_

!؟ یچ دینفهم یو کس میرو تحمل کرد یهمه سخت نیخب اگه ا _ اریکام

!گهید سین یو ک بهینج یک دوننیمردم م یعنی!  فهمنیحتما همه م_

نه ، برو  یگیم!  شمیاالنشم جز نجبا محسوب م نیمن هم باشه که یشفاه يها یگواه نیاگه قراره از ا!  یزک _ اریکام

!کاسبا و مغازه دارا بپرس نیاز هر کدوم از ا

!سیاونا که قبول ن_

قبوله ؟ یپس چ _ اریکام
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!گهید يآدما_

، حرف شون قابل قبوله ؟ بهینفر نج هیمثال کدوم آدما اگه بگن  _ اریکام

!گهید میمرد نیبابا هم_

!گهید بمیاالنم نج نیمن هم گنیمردم دارن م نیب همخ _ اریکام

!سینجابت تو خون تو ن!  یبش بیاصال الزم نکرده تو نج! ول کن بابا _

اون وقت تو خون تو هس ؟ _ اریکام

!بایتقر!  يا_

!؟ یبینج بایتو تقر یعنی _ اریکام

!گهیآره د_

"کرد و گفت يفکر هی"

!  گردهیاما از همونجا بر م رسهیم م يجلو ، تا لب کثافتکار رهیجلو ، م رهینفر م هی یعنی؟  هیچه جور یبینجابت تقر_

!داره ؟ یبینجابت تقر گنیاون وقت بهش م

"به ما گفت دیدرختا اومد جلو و تا رس يشد و از ال دایپ نیبهش بگم که سر و کله آفر يزیچ هیاومدم "

؟ نیکن یم کاریچ یکیتو تار نجایا نینشست_

!میکن ینجابت م بایتقر میدار _ اریکام

!!؟ نیکن یم کاریچ _ نیآفر

؟ ياز خونه آقا بزرگ اومد_

.آره_ نیآفر

کرد ؟ یم کاریگندم داشت چ_
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.زدیو آقا بزرگ ، آروم حرف م يمنوچهر ينشسته بود با خاله و آقا _ نیآفر

حالش خوب بود ؟_

.بد نبود _ نیآفر

"و گفت اریبعد برگشت طرف کام"

!اریکارت داشتم کام یراست_

شده ؟ یچ _ اریکام

.میریم گهیبا همد يایاگه ب. دعوت دارم  یمهمون هیفردا شب  _ نیآفر

هس ؟ یچ یمهمون _ اریکام

!خارج ، همه بچه ها رو دعوت کرده رهیاز دوستام داره م یکی _ نیآفر

"برگشت طرف من و گفت اریکام"

تا چنده ؟ نجابت ما چند_

!؟ یچ_

؟ میبه کارمون برس میما بر شهیشب تموم م 9؟  هی یتا چه ساعت یاز چه ساعت یعنی _ اریکام

!!؟ یچ یعنی؟ نجابت چند تا چنده  نیگیم یشماها چ نیدار _ نیآفر

 نیفان و فلسفه و انفس و عر هیبه تزک شهیمربوط م نایا! م سوال نکن  يخودیب!  يآریسر در نم زایچ نیتو از ا _ اریکام

!زایچ

س ؟ زایچ نیو ا یجلسات عرفان نیاز ا! آهان  _ نیآفر

!چند تا چنده دونمیآره ، اما ساعتش رو نم_ اریکام

نه ؟ ای يایباالخره م _ نیآفر
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 میواخیکه م يبرنامه ا هی!  میخودمون گرفت يبرا یماتیتصم هیما !  میستیسابق ن ياون آدما گهیما د!  نیبب _ اریکام

!میاجراش کن ییدوتا

؟ يچه برنامه ا _ نیآفر

 یکارخونه و بر م میریم!  میکن ینم يکار چیساعت ه هیساعت تا  هیمثال از !  ییغذا میرژ هیشب يزیچ هی _ اریکام

!میبا هم ییو بعدشم دوتا میگرد

!اونجا آنیتمام دوستام م!  نیایب ییخب دوتا - نیآفر

"کرد و گفت نینگاه به آفر هی اریکام"

شه؟یشروع م یتون از چه ساعت یمهمون نی؟ ا میکن یگذاشت ما بندگ یک سیابل_

.هفت بعد از ظهر شیاز ش _ نیآفر

!مییآیم ینه به بعد خواست!  میمیاصال ما تا ساعت هشت نه شب تو رژ! نه ! نه  _ اریکام

"بعد برگشت طرف من و گفت"

فوقش تا ساعت .  بمینج بایتقر ينطوریا! شب به بعد استراحت  9شب نجابت ،  9ت از صبح تا ساع! ؟ گهیخوبه د_

!شهیو چهار ساعت اصال حساب نم ستیسه ساعت تو ب! شب  12

"نگاه به ساعتش کرد و گفت هیدراورد و  بشیزنگ زد و زود از ج لشیکردم که موبا یداشتم چپ چپ نگاهش م"

!از استراحتم مونده گهیساعت و روبه د هی! س  ازدهیساعت  کیاالن نزد_

.گفت و تلفن رو جواب داد و تا گفت الو و بلند شد و رفت اون طرف تر و شروع کرد به حرف زدن با تلفن نویا"

"بهش کرد و گفت ینگاه هی نیآفر

!نداره یمون ریاصال س_

"و گفت مکتیبعد نشست رو ن"
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ن؟یکن داشیپ نیتا تونست نیزحمت کشد یلیخ_

.چند تا از دوستام کمک کردن.  يا

کجا رفته بود حاال ؟ _ نیآفر

.بودمش دهیچند وقته ند نی، دالرام چطوره ؟ ا گهیبود د ییجا هیباالخره _

؟ يازدواج باهاش رو دار الیحاال که گندم برگشته ، خ _ نیآفر

.میمورد نکرد نیدر ا یصحبت.  دونمینم_

"کت شد و بعد گفتسا يا قهیچند دق هی"

؟ هیخودت چ میتصم_

!یچیفعال ه_

!!واقعا ؟ - نیآفر

.واقعا_

!به من گفت ؟ یچ اریپس کام _ نیآفر

.اون از طرف خودش حرف زده_

؟ یستیتو عاشق گندم ن یعنی _ نیآفر

"افتادم و گفتم ترایحرف م ادی"

!سیآ ن یشل نیعشق که به ا_

"د و بعد گفتصبر کر گهیخرده د هی"

؟ ادیتو از دالرام بدت م_

!؟ یچ يبرا! نه _
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.که کرده يبخاطر کار _ نیآفر

!فراموش کرد دیگذشته رو هم با. اون مال گذشته س _

"گفتم نیاومد طرف ما که من زود به آفر دیشد و تا ما رو د داشیپ ایو تا اومد حرف بزنه که از دور کامل دیخند"

 یمیتصم نیهمچ هیمن فعال !  یرو نکن زایچ نیصحبت ازدواج و ا گهیخواهش کنم که د خوامی، ازت م نیآفر نیبب_

!ندارم

"و گفت دیدوباره خند"

.باشه_

گفت نیتلفنش تموم شد و اومد که آفر ارمیکه گذشت کام قهیدق هیکردم و  یاومد و باهاش سالم و احوالپرس ایکامل"

"

نه ؟ ای يای؟ م یکن یم کاریباالخره چ_

.دمیفردا بهت خبر م یعنی! بابا  امیم _ اریکام

!نره ادتیپس  _ نیآفر

"گفت ایکرد و رفت که کامل یگفت و خداحافظ نویا"

برام ؟ يکرد کاریداداش چ_

.راحت باشه التیخ. خودش با بابا صحبت کنه . به آقا بزرگ گفتم ! اصال غصه نخور _ اریکام

"گفت اریکه کام میتنها شد ییرو ماچ کرد و رفت و دوتا اریو بلند شد و کام دیخند ایکامل"

....قاشق اول رو که گذاشت دهنش گفت_

!؟ هیقاشق چ_

!گهیقاشق اول دسر د _ اریکام
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!؟ یچ_

!حواست کجاس ؟! کنم  یم فیرو تعر انیجر هیدارم بق _ اریکام

.آهان بگو_

گفتم نوش جان ، قاشق دوم رو که خورد  "!واقعا خوشمزه س  "ه گذاشت دهنش گفت قاشق اول دسر رو ک _ اریکام

کرد و بعدش  یمکث هیوجود و قاشق سوم رو که ورداشت و برد طرف دهنش ،  يگفتم گوارا " هیواقعا عال "گفت 

....قاشق چهارم رو که.  ونگفتم گوشت بشه به جون ت "!چقدر خوش طعمه  "گذاشت تو دهنش و گفت 

!يبرو گم شو حوصله دار_

گفتم  "خان  اریکام نیدونیم "نذاشت دهنش و گفت  گهیقاشق چهارم بود که د نیسر هم! نه به جون تو  _ اریکام

!اونم قاشق چهارم رو گذاشت دهنش!  دونمینم ریخ

!آا رمیم شمیپا م_

.....ریتو خونواده فق من "دستش رفت واسه قاشق پنجم که گفت !  گهیگوش کن د.... د _ اریکام

 یینگفت و دوتا یچیه گهیبه من کرد و د ینگاه هیاونم !  دونمیرو م ناینذاشتم حرف بزنه و گفتم من همه ا گهید

!بهت گفته باشم که دسرشم واقعا خوشمزه بود!  انیجر نیاز ا نمیا! قاشق قاشق دسر مونو خوردن  میشروع کرد

"از جام بلند شدم و گفتم"

!اریکام يمزه ا یقعا بوا_

!کجا ؟ _ اریکام

!خوابمیم نجای، هم يریاگرم جلومو بگ! بخوابم  رمیم_

که شب راحت  يکرد یگندم رو نگاه م یبار دزدک هی یرفتیقبل از خواب م یکاشک گمیخوب برو اما م یلیخ _ اریکام

!یتر بخواب
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!ریشب بخ!  میکن یراره با هم عروستو دهان همه ننداز که من و گندم ق نقدرمیا! لوس نشو _

دم در معلوم بود که عمه رفتن خونه شون و  ياز کفشا. خونه آقا بزرگ رد شدم  يراه افتادم طرف خونه و از جلو"

.قبل ناراحت نبودم يمثل شبا گهیرفتم طرف خونه خودمون اما د. اونجان  يمنوچهر يفقط گندم و عمه و آقا

نون ورداشتم و رفتم طرف اتاق خودم و  کهیت هیخسته بودم که  نقدریرام شام نگاه داشته اما امادرم ب دمید دمیرس تا

.دمینون رو خوردم و زود خواب کهیت هیلباسامو عوض کردم و رفتم تو رختخوابم و همونجا 

چراغ رو روشن پتو رو پرت کردم کنار و !  کنهیوول وول م کممیرو ش يزیچ هی دمیچشمام گرم نشده بود که د هنوز

!قورباغه س هی دمیکردم که د

!"پنجره نشسته ریز اریکام دمیکه د رونیو از پنجره سرمو کردم ب رونیرو گرفتم و انداختمش از اتاق ب پاش

!؟ میساعت بخواب هی يذارینم_

!ادیآخه من امشب خوابم نم _ اریکام

!کنم ؟ کاریخوب من چ_

!رهیخوابم بگ دیشا میهر بزن گهیخرده با همد هی ایب _ اریکام

!ساعت ا میاما فقط ن امیم_

.ساعت میباشه ، ن _ اریکام

 گارینشستم که دو تا س مکتین هیرفتم وسط باغ و رو  اریو با کام رونیب دمیبه خودم و از پنجره پر دمیچیپتو رو پ"

"روشن کرد و گفت

دخترم  هیاز  نکهیکنه چه برسه به ا یاحساس عشق م ينجوریآدم هم!  ییچه درختا!  یچه آسمون!  ییچه هوا_

!خوشش اومده باشه

!!؟ يدوستش دار یلیپس انگار خ_
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باهاش  یعنی! خواهر گندمه  دونمیکه م نهیبه خاطر ا دیشا! بهش دارم  یاحساس بخصوص هی یعنی!  دونمینم _ اریکام

و  مارستانیببرم بخوابونمش ب خوامیم! بکنم  نصرت يبرا يکار هی خوامیراستش م!  کنمینم ریگ بهیاحساس غر

چطوره ؟ توم براش جور کنم ، به نظر  یکار درست و حساب هیترکش بدم و 

!هیعال یلیخ_

؟ ششیپ يسر هی میفردا بر يایم _ اریکام

به  میکرد اشدیپ گهیحاال که د! نگفتن به خاطر گندم بود  يزیچند وقته اگه بهمون چ نیا! ؟ میکن کاریکارخونه رو چ_

؟ میکار در بر ریاز ز يچه بهانه ا

!میکن داشیدنبالش تا پ میگردیو بعد دوباره م میکن یجا گم و گورش م هی مشیبر یخب دوباره م - اریکام

؟ تو همون خونه ؟ یکه باهاش حرف بزن يبر يخوایحاال کجا م_

!زنمیزنگ بهش م هیفردا  _ اریکام

"ه کرد و گفتبعدش دوباره آسمون رو نگا"

!میکرد دایهمه سال دوباره برادرش رو پ نیبعد از ا! ها  هی يایعجب دن_

"به من کرد و گفت ینگاه هیبعد "

!دلم برات تنگ شده بود یلیخ میخورد یشام م میبا حکمت داشت یوقت_

!؟ یگیراست م_

!بهت بگم نویراستش اومدم االن ا! مو گم کردم  يزیچ هیا ، انگار  یستیتو ن یاصال وقت! آره به جون تو  _ اریکام

"و گفتم دمینگاهش کردم و بهش خند"

خونه ما ؟ يایامشب ب يخوایم_

"مرتبه از جاش بلند شد و گفت هی"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٥

!تخت مال اون دیزودتر رس یهر ک_

."دمییطرف اتاق من و منم دنبالش دو دییبعدش دو"

****

قبلش بهش زنگ زده بود و باهاش قرار  اریکام.  نایدم خونه نصرت ا میدیبود که رسصبح  ازدهیساعت  بایتقر"

"گفتم اری، به کام میدر پارك کرد يرو جلو نیماش یوقت. گذاشته بود 

!ا میستین نیصاحاب ماش میبرگرد_

در رو  ییدوتا. کنه  یم شیکار هی میاومد نیبا ماش گمیبه نصرت م. تو  میبر ایرو زد و گفت ب رشیدزدگ اریکام"

 اریبه بچه ها کردم و به کام ینگاه هی! قد  میقد و ن يخونه پر بود از بچه ها. تو  میو رفت میو پرده رو کنار زد میواکرد

"گفتم

!؟ هیزیچ يا یلیامروز مگه تعط_

؟ یگیواسه بچه ها م _ اریکام

!آره_

!رنیاصال مدرسه نم نایفکر کنم ا _ اریکام

"کردم و گفتم اطیبه ح گهیدنگاه  هی"

!شمیدارم خفه م! اونجا  هی یمزخرف يواقعا جا_

!نجایا میایقرار بذاره اما من مخصوصا بهش گفتم م گهید يجا خواستینصرت م _ اریکام

!!؟ يا وونهید!! چرا ؟_
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.تو میبر ایب.  نمیرو بب نجایخواست بازم ا ینه ، دلم م _ اریکام

!؟ ادیم هیگند چ يبو نیا_

!جوشوننیرو م اكیتر يفکر کنم دارن سوخته ها _ اریکام

! و دودزده  اهیقابلمه س هیبود و روش  یکیکنیگاز پ ای یچراغ نفت هی،  يکرد یجلو هر اتاق رو نگاه م!  گفتیراست م"

آشغال و توالت داشت  سوخته و اكیگند تر يبو! بچه  هی ای رمردیپ هی اینشسته بود  رزنیپ هی ایهاشونم  یو بغل بعض

طرف اتاق نصرت که  میراه افتاد ییدوتا! متر آشغال جمع شده بود  هیدرست کنار حوض به ارتفاع ! کرد  یخفه م م

"و صدامون کرد و گفت رونیاز اتاقش اومد ب یجوون هی اطیوسط ح

!نجایا نیاریب فیدقه تشر هیمحترم  ونیآقا_

انداخت رو  یبود ، پاش کرد و کت ش رو هول هولک دهیکه پاشنه هاش خوابو خودش کفشاشو  میواستاد ییدو تا"

"گفت دیاومد طرف ما و تا رس دنییشونه ش و به حالت دو

؟ نیبا آقا نصرت کار دار.  نی، صافا آورد نیخوش اومد یلیسالم عرض کردم ، خ_

!"اصال رو پاش بند نبود!  خوردیداشت تلو تلو م"

.میون بله ، با آقا نصرت کار دارممن یلیخ _ اریکام

"طرف اتاق نصرت کرد و آروم گفت ینگاه هی اروی"

،  نیخوایجنس خوب و آعال م!  کنهیحال م گهیخط د هیآقا نصرت تو ! ا  نیرفت ی، عوض نیخوایداداش اگه جنس م_

!خودم نوکرتونم

!میستیجور جنسا ن نینه آقا جون ، دنبال ا _ اریکام

"رو گرفت و گفت اریکام يکه بازو میبر میتا اومد! چشماش رفت رو هم  يجور نیهم اروی"

؟ نیطالب یفقط بگو چ! صاف صاف ! م نداره  یپات یقاط! موجوده  نیهر جورشو که بخوا_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٧

!گهید خوامینم گمی؟م نیمگه تعارف با شما دار _ اریکام

!سراغ مون ایخوب بود بازم باگه ! بار از ما جنس ببر ، پولشم نده  هیشما  _ اروی

!راحت شد ؟ التیحاال خ!  ستمیفقط خورده پا ن! بابا جون من خودم فروشندم  _ اریکام

؟ ی؟ شرط یکنیچه جور معامله م....! آا _ اروی

"و از همونجا داد زد و گفت رونیموقع نصرت از اتاقش اومد ب نیتو هم"

!ستنین نکارهیا نایا! ول شون کن  ریآقا جهانگ_

"کرد و گفت یمکث هیبود ، برگشت طرف نصرت و  ریکه اسمش جهانگ اروی"

!امرتون مطاع! سالم آقا نصرت ، چشم ، تو تخم چشمام _

"گفت اریکه کام میکرد کیسالم و عل گهیبعد نصرت اومد طرف مون و با همد"

.میدم در پارکش کرد!  میاومد نینصرت خان با ماش_

!ناجوره که نجایا.! ...ا  _ نصرت

مرتبه دوال  هیخراب بود اومد جلو و  یلیکه حالش خ ریخود آزمون دور شد ، جهانگ هیبعدش رفت طرف در و تا "

"رو ماچ کرد و گفت اریشد و دست کام

!داغونم یلیخ! به من بده  يزیچ هیبکن و  ییآقا هیجون مادرت _

"کنار و گفت دیدستش رو کش اریکام"

!نه ٔوامونده نیا ياما برا دادمی، بهت پول م یخواستیم گهید زیچ يه برااگ_

غالم ! ، تا آقا نصرت برنگشته کارمو راه بنداز  يدوست دار یجون هر ک!  گهیحرفا گذشته د نیکار من از ا _ ریجهانگ

!رمیمینرسه بهم م! حالم خرابه ! تونم  کیکوچ! تونم 

"نگاه بهش کردم و گفت هی"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨٨

!يندار یاالنم با مرده فرق!  يریمیم گهیاگه بهت برسه ، چند وقت د_

خواهر مادر  يصدقه سر!  نیاموات تونو بد راتیو خ ریخ!  نیکفاره مرده ها تونو بهم بد! شما  یگیرات م _ ریجهانگ

!بذار پا تو ماچ کنم!  رهیم یکش میتا حاال تنم س شبیقسم د یبه عل!  نیتونو بهم بد

خودشو  يهمونجور!  شدیدوال شد که بلندش کنه اما مگه بلند م اریکام!  اریکام يگفت و خودشو انداخت رو پا نویا"

داشت ! گرفت  یرو م اریکام يپا. آوردم  یگرفت و تا دستش رو در م یمنو م يپا قهیدق هو ی ٔرو خاك و خل دیکش یم

"تبهش گف اریکام! حالم دوباره بد شد ! کرد  یم هیزارزار گر

!گمیبلند شو م!  يمرد یآخه ناسالمت! خجالت بکش ! بلند شو پسر _

"گفت کردیم هیسرشو بلند کرد و همونجور که گر"

 نیماش! خواهر برادر داشتم ! مادر و پدر داشتم ! مثل شماها بودم  يروز هی، منم  نیپرست یکه م ییبه همون خدا_

! تر بودم  پیبه جون مادرم از شماهام خوش ت! واسه خودم آدم بودم ! بود  بمیپول تو ج!  ینیپام بود اونم چه ماش ریز

! نیصبر کن!  گمیدروغ نم یعل یبه مرتض! کردن  یگشتن نگام م یمشدم ، همه شون بر یدخترا رد م ياز جلو یوقت

!نیصبر کن

و اومد جلو مون و  رونیگشت بجفت چکمه بر هیخرده بعد و  هیگفت و از جاش بلند شد و رفت تو اتاقش و  نویا"

"چکمه ها رو نشونمن داد و گفت

 یادکلن م!  ابونایرفتم تو خ یو م دمیپوش یچکمه ها رو م نیا! بود  نیروز سر و وضعم ا هی! دروغ ندارم بگم !  نیبب"

رفتم مادرم  یراه م !اومد  یبرام از خارج م زیبول!فرستادن  یشلوار برام از خارج م!  دید ینم یزدم که تو خوابم کس

!چکمه ها رو نیا ینیبیمگه نم!  گهین دیکن گاین...... د! رفت  یقربون صدقه م م

"پشتش رفت و گفت یدگیمرتبه خودشو راست کرد و اون حالت خم هی"

!هوا نیطال گردنم بود ، ا ریزنج! به قرآن مثل شما بودم !  نیبه حاالم نگاه نکن! بودم  نیمن ا!  نیقد منو بب_
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!"گرد رو نشون داد زیچ هیبا دستش ، "

 گاین یآشغال دون نیبه ا!  نینکن گایبه بو گند حاالم ن! کردم که نکنه بود عرق بدم  یدست لباس عوض م هی يروز_

به !  نینکن گایبه االنم ن! نکنه پتو از روم رفته باشه کنار  زدنیشب تا صبح سه چهار بار پدر و مادرم بهم سر م!  نینکن

!نیبب!  ایب! بندم  یم یلبراتون خا نیفکر نکن!  نینکن گایاالنم ن

درست م اندازه پاش !  کیش يچرم قهوه ا يچکمه ها! لنگه از چکمه ش رو پاش کردن  هیدولّا شد و شروع کرد "

!بود

 یکید و بعد دوال شد و اون که پاش بود نگاه کر يخرده به لنگه چکمه ا هی! کرد  یم هیبلند شد دوباره داشت گر یوقت

"شم پاش کرد و بعد دوباره خودشو راست نگاه داشت و گفت

هان ؟!  ادیچقدرم بهم م! از شماهام بلند ترم _

"گفت اریو کام مینگاه به چکمه هاش کرد هی اریمن و کام"

؟ يندازیو کارت رو راه نم یفروشینم نارویچرا ا_

"نگاه به ماها و گفت هینگاه به چکمه هاش کرد و  هی"

!ومدهیتا حاال صد بار رفتم که پولش کنم اما دلم ن! مادرم از خارج برام آورد  نویا! به خدا  ادیدلم نم_

"بعد آروم گفت"

رو فروختم ،  شنیکاپ! چرم سر خودش  شنیکاپ هیبا  نویا! که برام گرفتن بهم داد  يجشن تولد نیسر آخر نویا_

!ومدیدلم ن نویا

عکس دراورد و دستش رو گذاشت رو نصف عکس که معلوم نباشه و گرفت  هیو  بشیبعد آروم دست کرد تو ج"

"ما و گفت يجلو

!نیکن گاین! منم  نیا_
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 پیپسر خوش ت هی! خودش بود ! گفت  یراست م. نگاه به خودش  هینگاه به عکس و  هی!  مینگاه کرد اریمن و کام"

!افهیو خوش ق

؟ شیدیتو عکس که نشون مون نم هیک یکیاون  _ رایکام

"و گفت بشیبهش کرد و گذاشت ج یواشکینگاه  هیکنار و  دیعکس رو کش"

!فتهیبهش ب یچشم کس خوامینم! خواهرمه _

"تکون داد و گفت يسر هی اریکام"

، از  ياظبت کرد؟ از از عکسش خوب مو شیدی؟ چند وقته ند ی، رو خودش چ يرو عکسش خوب تعصب دار_

؟ یخودش چ

"و گفت گهیکرد و چشماش رفت رو همد ارینگاه به کام هی"

باالش ؟ يدیچشمت چکمه ها ر اگرفته چند م_

؟ اون چنده ؟ یاگه چشمم عکس رو گرفته باشه چ _ اریکام

!نیحکم خورده زمش و اونم م نهیدونه زد تو س هی ارمیش رو گرفت که کام قهیو  دیگفت ، پر نویا اریتا کام"

، سرشو بلند کرد و  نیهمونجور که افتاده بود رو زم ریطرف اتاق نصرت که جهانگ دمیرو گرفتم و کش اریکام دست

"گفت

! تمومه  گهید نجایبار پاشو بذاره ا هی یهر ک!  ونیآقا میرسیم گهیبه همد!  نیشیمن م نیع گهیشماهام چند وقته د_

....مادر نیبر!  نیافت یم یوثیبه د گهیچند وقته د!  نیخودتون خبر ندار! دن تون بدبختا خوابون نیاون دفعه که اومد

"رو کرفتم که کتکش نزنه و گفتم اریکام يزود بازو! ش رو نگفت  هیبرگشت طرفش که بق اریگفت کام نویتا ا"

!مرده ها یبزن نیدست به ا!  اریکام_

خودم که عرضه شو ندارم بذار حداقل ! بذار راحتم کنه ! بذار بکشه منو ! م بزنه بذار کتک! بذار دست بزنه !  ریجهانگ
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!بکنه وزیپف نیا

با لگد  اریدستاشو گرفت تو صورتش که مثال کام ریبه من کرد و بعد آروم رفت طرفش که جهانگ ینگاه هی اریکام"

نشست بغلش و آروم موهاشو ناز  اریبه حالت ترس جلو صورتش بود که کام يدستاش همونجور! نزنه تو صورتش 

!کرد

!نییدو تا قطره اشک از رو صورتش سر خرد و افتاد پا دمینگاهش کردم و د!  ارهیدونستم دلش طاقت نم یم

و شروع  اریکام ينگاه کرد و بعد سرشو گذاشت رو پا اریدستاشو از جلو صورتش برد عقب و به کام ریمرتبه جهانگ هی

!کردن هیکرد به گر

 یدلم م!  نجایا امیب گهیبار د هیبه خودم لعنت فرستادم اگه ! هم حالم بد بود و هم بغض گلومو گرفته بود  خودم

!کنم هیخواست فقط گر

دونه  هیرو دراورد و  گارشیبسته س بشیرو از رو پاهاش بلند کرد و از تو ج ریسر جهانگ اریخرده که گذشت ، کام هی

و  ریدراورد و گرفت جلو جهانگ یپولش رو دراورد و پنج تا هزار تومن فی، ک بشیو جروشن کرد و داد بهش و از ت

"گفت

!يبخور یتکون هیخودت  دی؟ با یاما باالخره چ ریبگ_

"رو گرفت و با التماس گفت اریو دست کام هیگر ریزد ز ریگفت و خواست بلند بشه که جهانگ نویا"

شد االن  یوا نم نجایمنم اگه پام ا!  نیبر نجایاالن از ا نیتا زوده هم!  نیبرنگرد هم گهیو د نیبر نجایترو خدا از ا_

 اتونیبه خاك س نجایا! بالس  نجایا!  نیبر نجایاز ا نیکه دوستش دار یجون هر ک!  نیا فیشماها ح! نبودم  ينجوریا

!نجایاز ا نیبر!  شوننیم

"دوباره نازش کرد و گفت اریکام"

!میستیفرقه هام ن نیاهل ا!  نجایا میاومد گهیکار د يما برا. اشه راحت ب التیخ_
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"بعد بلند شد که نصرت از پشت سرمون گفت"

.رو سپردم نیماش_

"بغلش رو گرفت و بلندش کرد و لباسش رو تکوند و آروم بهش گفت ریو ز ریبعد رفت طرف جهانگ"

!ریبرو تو اتاقت آقا جهانگ_

"کرد که نصرت بهش گفت اریبه کام گهینگاه د هیبرگشت و  یت دلواپسبا حال ریجهانگ"

.برو تو اتاقت. دارن  نجایا يا گهیکار د نایا! راحت باشه  التیخ_

!اشک هاشو پاك کرد و برگشت طرف اتاقش نشیبا آست ریجهانگ"

!داغونش کرده بود نییکه هرو افهیجوون قد بلند و خوش ق هی!  دیپشت که نگاهش کردم ، دلم لرز از

!رفت طرف اتاقش یو م دیکش یم نیچرم قشنگش هنوز پاش بود و آروم آروم ، پاهاشو رو زم يها چکمه

رفت تو و پرده اتاق افتاد نصرت  یوقت!  میکرد یو نگاهش م میواستاده بود ییاتاقش بره باال ، هر سه تا ياز پله ها تا

"و گفت اریبرگشت طرف من و کام

سالم موندن !  میبراش بد دیداره که با متیدخترم ق هینجابت !  میبراش بد دیداره که با متیجوون ق هی يریسربز_

!بده ؟ دیبا یرو ک متیق نیحاال ا!  میبراش بد دیداره که با یمتیکه قراره مملکت رو بچرخونه م ق یجوون

"که گفت مینگاهش کرد اریمن و کام"

عده جوون  هیتا  میبد دیماها با! بدن  دیبا تراهایامثال م! بدن  دیامثال من با! بدم  دیبابده ؟ من  دیبا یک نیدونیم_

!بمونن بیو نج ریسالم و سربز گهید

!باشه يخرده اراده ش قو هی دیا ، اما آدم با نیآقا نصرت ببخش_

"و گفت دیمرتبه داد کش هی"

 رنیگ یم میهمه آدم که واسه مون تصم نیمگه ا!! ؟ سین فیضععده آدم  هی يجا برا یبزرگ نیمگه تو مملکت به ا_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٣

قرار نبود از ضعفا مواظبت  نجایمگه ا! باشن ؟ فیضع يمواظب آدما توننینم نینکن کاریو چ میکن کاریچ دیبا گنیو م

 ادیها سرمون ببال نیا دیبا میفیاما چون ضع!  فهیضع ترایم!  فمیمن ضع!  میفیاره بابا جون ما ضع! شد ؟ یپس چ! کنن ؟

!؟ ارهیترها رو در ب فیتره ، پدر ضع يقو یجنگله که هر ک نجایمگه ا! ؟

که نصرت دوباره داد زد و  رونیصداش که رفت باال ، پرده چند تا اتاق رفت باال و از تو هر کدوم چند تا کله اومد ب"

"گفت

!نیسر جنازه ش و لختش کن نییه که بدوتموم نکرد نجایا یهنوز کس!  سین يهنوز خبر! تو الشخورا  نیبر_

"طرف من و زود صورتم رو ماچ کرد و گفت دییبعد دو! ، کله ها دوباره رفتن تو  دیداد رو که کش"

!  دمیمو داد کش یبدبخت! سر تو داد زدم ا  یفکر نکن! هستم ا  ارمیآقا کام نیسامان جون به خدا من مخلص تو و ا_

 گهید يکسا! حداقل صدام به گوش خودم برسه  دیشا دمیداد کش!  دمیمو داد کش یفیضع!  دمیمو داد کش ریگ چارهیب

!شنونیصداها رو نم نیکه ا

"کرد و گفت ریطرف اتاق جهانگ ینگاه هیبعد برگشت و "

 رهیو م دهیبهش م یپول هیو  زنهیبهش م يسر هیو  نجایا ادیم یواشکی،  کیش نیماش هیخواهرش با  يگاه گدار_

!خورده گی، ته د نیا رینشده و کفگ داشیهس که پ یدو ماه هیاالن !

"رو گرفت و گفت اریمن و کام يبازو ریبعد ز"

!شهیبلند م شتریگندش ب يبو یهم بزن شتریب یلجن رو هرچ! تو بابا  میبر_

"طرف اتاقش که همونجور گفت میراه افتاد"

 کنهیاندازه بدبخت م هیهمه رو به !  شه، پولدار و گدا سرش نمی ٔوامونده نییهر نیا یعنی!  هی ياز خونواده پولدار_

!افته یبه فالکت م رتریکه پولداره د یمنتها اون

."روش میو دستامونو گرفت مینشست یکین کیبغل گاز پ میو رفت میتو اتاق و کفشامونو درورد میدیرس"
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سردتونه ؟ _ نصرت

!چسبهینه ، اما م _ اریکام

"دم کردن و گفت ییشروع کرد چا"

!اریآقا کام ترسمیم_

؟ یاز چ _ اریکام

!برنامه نیاز ا _ نصرت

!کدوم برنامه ؟ _ اریکام

.يشروع کرد نکهیهم _ نصرت

"رو کم کرد و برگشت طرف ما و گفت رشیرو گذاشت رو گاز و ز ينگفت که نصرت کتر یچیه اریکام"

!متبشه حک هیدو هوا ترسمیم_

؟ یچ يبرا _ اریکام

!الك پشت گریو خوراك ج کیمدل و رستوران درجه  نیآخر نیماش _ نصرت

!الك پشت بهمون دادن گریج يگوسفند بود جا گریج _ اریکام

!خودمو بدم آ گریواسه جبرانش ج دیاگه اشتباه کرده باشم با _ نصرت

.ينه اشتباه نکرد _ اریکام

"که گفت میو روشن کرد میدونه ورداشت هی یکیگرفت جلومون و رو  گارشینصرت پاکت س"

!بودمش دهیند ينجوریتا حاال ا! خوشحال بود  یلیاما خ_

همه رو بهت گفته ؟ _ اریکام

.گهیم شهیاره هم _ نصرت



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩٥

.اهللا کی، بار نیآفر_ اریکام

"کرد و گفت اریبه کام ینگاه هی"

؟ يا کارهیتو چ_

!ولداربچه پ هی _ اریکام

حاال !  یمحکم یلیخ! شناختمت  شیاز همون شب نما!  یهست يجور هی!  خورهیاره اما خلق و خوت به اونا نم_ نصرت

!دونهی، خدا م يکجا بار اومد

.خواست از گذشته ش برام بگه ، نذاشتم گفتم نصرت همه رو برام گفته یم شبید _ اریکام

درست به درسش  تونهی، تا چند وقت ناراحته و نم شهیرف گذشته مهر وقت ح! بهم گفت !  يخوب کرد _ نصرت

!برسه

.بدونم شتریازتون ب خواستمیراستش م_ اریکام

"گفت اریدوباره بهمون نگاه کرد و بعد به کام"

؟ یاز خودت مطمئن_

!فکر کنم اره _ اریکام

!ها شهینم گهیجلو تر د يبر! تمومش کن  نجایهم ياگه شک دار_ نصرت

!کنه یاون وقت همه ش احساس کمبود م! اون نتونه منو قبول کنه  ترسمیفقط م! شک از خودم ندارم  _ اریکام

"تکون داد و گفت يسر هینصرت "

!واهللا یفهمیم خوب

!برام بگو شتریحاال ب _ اریکام

"و گذاشت جلومون و گفت ختیما ر يبود برا دهیکه هنوز درست دم نکش ییرو خاموش کرد و دو تا چا گارشیس"
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.و برگردم رونی، من برم ب نیتا شماها بخور_

"دستش رو گرفت و گفت اریتا خواست بلند بشه که کام"

؟ شهیم یچ ياگه نر_

"کرد و گفت يفکر هیدوباره نشست و "

؟ نیدید دهیمعتاد رو که بهش مواد نرس هیشماها تا حاال _

.لمایفقط تو ف _ اریکام

دوا به من نرسه ،  گهیساعت د هیساعت  میاگه االن تا ن!  لمهیپس بهتره همون جلو چشم تون باشه که فقط ف _ رتنص

 یچیه گهیبرامم د! سانت دوا بره رو رگم  هیبکنم که  يساعت بعدشم حاضرم هر کار هی!  رمیگیرو گاز م نیزم نیا

!سیمهم ن

!میرو نگاه کرد قیفقط همد ارمیکاممن و .  رونیبعدش بلند شد و از اتاق رفت ب"

کرد گفت یو همونجور که تو استکانش رو نگاه م ختیخودش ر يبرا ییچا هیکه برگشت نشست و  دینکش قهیدق ده

".

!رفقا نیببخش_

!شد يخواهرت اونجور امرزیکه خدا ب یتا اونجا گفت _ اریکام

زانوش رو  هیما و  يروشن کرد و پاکت ش رو گذاشت جلو گاریس هیکرد و دوباره  يبا استکانش باز گهیخرده د هی"

!دیکش یرو م گارشیچشماشو بسته بود و س! دنیکش گاریگرفت تو بغلش و شروع کرد به س

"بود که چشماشو واکرد و گفت گارشیس يآخرا

اما ! که باشه  يحاال هر جور . ارهیسرش م ییبال هیو  رهیم!  رهیازش انتقام بگ خوادینفر دلخوره م هیاز  یوقت هیآدم _

ازشون  تونهیو نم شهیشون نم فیحر گهیاون وقت د! دلخوره  زشیاز تموم مردمش و خاکش و همه چ یوقت هیآدم 
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!که چه کرده فهمهیبعدش م وکنه  یم يکار هی رهیاون وقته که م!  رهیانتقام بگ

!شدم و ازشون انتقام گرفتم ینیهروئ! کار رو کردم  نیهم منم

!یتو از خودت انتقام گرفت _ اریکام

کارا  یلیخ تونستمیم دیمنو که شا! کشورم منو از دست داد ! من از کشورم انتقام گرفتم !  یکن ینه اشتباه م _ نصرت

مثل ما  يا لکردهیتحص يآدما و جوونا نیمگه هم! اختراع کنم  ایکشف  زایچ یلیخ تونستمیم دیمنو که شا! بکنم 

که  رسهیکه خبرش م ستنیمثل ما ن ییجوونا نیمگه هم! ؟ شنیم یواسه خودشون کس کایاروپا و آمر نریکه م ستمین

!رو اختراع کردن ؟ زیو فالن چ زیاونجا فالن چ

 نیبرن ، مگه انتقام از ا یو با خودشون م دارنیو هوش و علم و دانش خودشونو ورم رنیو م ذارنیم نجایکه از ا ییاونا

 هیآخرش  یول! جور  هی میشیم یو ماها که معتاد و عمل رنیگیجور انتقام م هیحاال اونا ! ؟ رنیگیکشور و مردمش نم

 نیا خوادیم یچرخ بچرخه ، ک نجوریاگرم هم! ، ما رو از دست داد  ستمردم و مملکت که قدر ماها رو ندون نیا!  زهیچ

!چرخ فلک رو بچرخونه ؟

"رو خاموش کرد و گفت گارشیس"

اختراع  یکیپارسال  نیکه هم ییشامپو!  خورهیچند تا طرح توش داره خاك م نیاون چمدون رو نگاه کن و بببرو تو _

کنه و  یکه فالن م يا ییپودر لباس شو! سازه  یم یکه به همه پوست یصابون!  ارهیآدم مو در ب شهیکرد که باعث م

اونا رو به ثبت برسونه و بسازدشون ،  يروز هیود قرار ب که یهمه چون اونجا تلنبار شدن و کس!  گهید يزایچ یلیخ

 هیو مدرکم رو گرفتم که بشم  دمیکش یهمه بدبخت نیا! وقت نشئه  هیوقت خماره و  هیجلو روتون نشسته و  نجایا

!کنم یوثیو د یعمل

!"دیکش یروش رو کرده بود طرف پنجره و داد م!  دنیدو مرتبه شروع کرد به داد کش"

 يال گاریس نکهیا يجا يداد ادمیدستم و  يمداد رو داد یبا بدبخت! ؟ ینیکه بب ییکالس اول م کجامعلم  يآها_
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که ده تا آزمون و  رایآقا مد يآها! شده ؟ یشاگردت چ ینیکه بب ییحاال کجا!  رمی،مداد دستم بگ رمیانگشتم بگ

شاگرد اول مدرسه تون  نیکن گاهین نیایب! تو مدرسه تون درس بخونم  امیب نیتا بذار نیکرد یامتحان برگزار م

عکس ازم چاپ  هیاالن  ایب....! کنکور سال .... نفر  ینوشت رشیو ز یکه عکس منو انداخت يروزنامه ا يا!  هیشغلش چ

!....در رشته یوثینفر اول د سیبنو رشیبکن و ز

"و گفت دیدفعه از جاش بلند شد و رفت طرف پنجره و واستاد و داد کش هی"

رو شونه هامو  يزد ی، م يدید یکه هر وقت شلوار کهنه و پاره م رو م ریدب يآقا ییکجا!  نینیافتخار تونو بب نیایب_

پس کو اون ! نگرفتم ؟ ستیمگه تموم نمره هامو ازت ب!  شهیجبران م نایتو فقط درست رو بخون که همه ا یگفت یم

!رون ارزش نداشتق هیو نوزده ها  ستیاون ب! ؟ يکه بهم داد ییوعده ها

!"واریبه د دیکوب یبار سرشو م هیگفت و  یجمله م هی!  واریبه د دنیمرتبه شروع کرد سرش رو کوب هی"

....یمیش!  ستیب کیزیف!  ستیب یاضیر!  ستیب یمیش!  ستیب کیزیف!  ستیب یاضیر_

بغلش  اریکام!  واریشو بکوبه به دسر خواستیو م کردیم هیگر!  مشیطرفش و از پشت گرفت میدیو من دو اریکام"

"کرد و گفت

؟!آخه  یکن یم نینصرت جون چرا همچ_

 يزیچ هیگفتن تو آخرش  یهمه بهم م! بشم  یمیمن قرار بود نابغه ش!  کشمیم یمن چ یدونیآخه تو نم _ نصرت

 نجاهایکارم به ا دونستمینم!  شمیم نیا دونستمیاما نم شمیواسه خودم م يزیچ هیباالخره  دونستمیخودمم م!  ٔیشیم

!یدوب فرستهیم......  واسهمردم رو  يشاگردت دخترا ینیآقا ناظم که بب ییکجا!  کشهیم

!؟ یکن یچرا خودتو داغون م!  گهید میزنیبا هم حرف م میدار! آ  میریم میذاریم یرو بکن نکارایا ياگه بخوا _ اریکام

 گهیبه من و د میکیداد به نصرت و  یکیروشن کرد و  گاریه تا سس اریو کام مشیو سر جاش نشوند مشیآروم برد"

!میحرف نزد چکدومیکلمه م ه هی
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"که تموم شد ، سرشو بلند کرد و گفت گاریس

 یعنی! ها بهمون رو نشون ندادن  هیهمسا گهیدفعه م د نیا!  میجنازه ش رو بلند کن میخواهره که مرد ، پول نداشت_

!بود یلهام دست شون خا چارهیب

 دونمینم!  میکن کاریچ میدونستیو نم میغم بغل گرفته بود يسر جنازه و زانو يباال میو بابام و حکمت نشسته بود من

در واشد و اومد تو  دمیوقت د هی. گرفتم خبر داد  یکه ازش عرق م ارویبه همون  يپاك خورده ا ریوسط کدوم ش نیا

داد و  یکه بهم سرسالمت ششیبلند شدم رفتم پ.  رونیاتاق رفت ب زو ا هیگر ریو تا چشمش به ما و جنازه افتاد ، زد ز

!و گفت اگه کمه ، بهم بگو بمیمشت اسکناس دراورد و گذاشت تو ج هیو  بشیدست کرد ج

 یوقت!  میشد و جنازه رو حرکت داد داشونیپ یکی یکیمن ،  بیپول اومد تو ج دنیها که د هیهمسا. عوضش بده  خدا

ها دور و ور  هیهمسا! فقط نگاه کردم !  يزیکردم با چ هینه گر! گوشه نشستم  هیتو مرده شور خونه رفتم  مشیرسوند

.کردن یبابامو گرفته بودن و مثال داشتن آرومش م

طرفش  دمیدو! کنه  یور و اون ور رو نگاه م نیکنه و ا یم هیغسالخونه واستاده و گر يحکمت جلو نیا دمیوقت د هی

 "گفت  یم یکرد و ه یهق هق م! شد  یخواستم آرومش کنم اما مگه م! به هق هق افتاد  دمیدم که دو بغلش کر

!  دهیرو د زایچ نیا شهیرفته تو مرده شور خونه و از پشت ش دمیفهم "!؟ شورنیم ينجوریداداش چرا حشمت رو ا

خرده  هیباهاش حرف زدم تا  درنقیاونجا و بعدش گرفتمش تو بغلم و نازش کردم و ا یدعواش کردم که چرا رفت

.آروم شد

ما رو صدا  یلیو فام دیاومد دم در مرده شور خونه و داد کش یخانم هی،  زدمیکه داشتم با حکمت حرف م همونجور

"؟ یهست... حشمت  لیتو فام "طرفش که گفت  دمییدو! کرد 

نگاه به من کرد و بعد  هی. تم نصرت گف "؟ هیاسمت چ "گفت .گفتم داداش شم  "؟ یهست شیک "اره ، گفت  گفتم

!واسه تو نوشته!  ریبگ. لباساش بود  يال نیپاکت رو داد به من و گفت ا هی
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طفل ! رو گرفت تو دستش  زمیحکمتم اومد بغلم نشست و گوشه بل. گوشه نشستم  هیرو ازش گرفتم و رفتم  پاکت

!دیترس یمعصوم م

!درش آوردم و شروع کردم به خوندن. نامه س  هیتوش  دمیرو واکردم که د پاکر

پاکت  هیخرده گشت و با  هیچمدون دراورد و توش رو  هیو از توش  یصندوق چوب هیبلند شد و آروم رفت سر "

.اریبرگشت و پاکت رو گرفت طرف کام

"!سرمو بردم جلو و شروع کردم به خوندن. نامه دراورد  هیپاکت رو گرفت و واکرد و از توش  اریکام

.ستمین ایدن نیتو ا گهی، من د یخونینامه رو م نیا ياالن که دار دونمیم. سالم داداش نصرت "

 رتیمرگ تو داداش خوب و مهربون و باغ شیمن پ یاله. کنم  یکنم ، پاتو ماچ م ینصرت ، دستت رو ماچ م داداش

، من  یبش ياستم که اگه قراره تو طورخو نویاز خدا هم شهیهم. م هستم  یراض یراض.  شمیدارم م دونمیبشم که م

خرده  هیتا ماها  يکار کرد يبود کیکوچ یقتاز و.  يدیتو چقدر زحمت کش دونمیداداش نصرت من م. جات بشم 

مرد بزرگ  هیسنّ کم ت ، اندازه  نیاما با هم.  ياالن شم بچه ا نیکه تو خودت هم دونمیاما م.  میکن یراحت تر زندگ

.يدیو زحمت کش يکار کرد

 یهر چ. برام بکنه  يکار چیه تونهینم یکه کس دونستمیاما نگفتم چون م. وقته که درد دارم  یلینصرت ، من خ داداش

نذار .  يو غصه نخور ینکن يو زار هیمن مردم برام گر یاوالً وقت.  خوامیم يزیچ هیفقط ازت .  شهیخدا بخواد همون م

خواد  یفقط بذار حکمت هر چقدر م.  گهیخرج مون کم شده د.  نس نه منه مامان ه گهیاالن د. حکمت غصه بخوره

 نیکن که هر دوتا تون بر يکار هی يدار دونمیکه م ياگه منو دوست دار. خودتم درست رو ول نکن . درس بخونه 

،  نیس بخونتا هر وقت که شماها در.  فهمهیرو م زیکه مرده اگاهه و همه چ دونمیم.  نهیمن فقط هم يآرزو. دانشگاه 

.نیفقط بهم قول بده که درس بخون.  شهیمامانم خوشحال م.  شمیخوشحال م ایمنم اون دن

سال با  ستاهللا صد و بیٔانشا, اهللا ٔانشا. کنم  یم یکنم و ازتون خداحافظ یتو و حکمت رو ماچ م يهزار دفعه رو صد
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.من ازت قول گرفتم نره که ادتی. کن  یاز بابام خداحافظ.  نیزنده باش یو خوش یخوب

نامه رو برات  نیاالنم که دارم ا نیهم.  کشمیدرد م یلیمن دارم خ. جون واسه مردن من ناراحت نباش  داداش

بعد از من غصه نخور که من . رمیگیبکشم اما جلو خودمو م ادیفر خوامیکنه که م یپهلو هام درد م نقدری، ا سمینویم

سخت  يازت کارا خوامینم. اون خواهر خوشگلم برم  بونقر یاله. برم  رتیباغقربون تو داداش  یاله.  شمیراحت م

سراغ عزت و  نی، بر میو هر کدوم دکتر مهندس شد نیخدا مدرك تونو گرفت دیخدا به ام دیبه ام یبخوام اما وقت

.وضعش خوب نباشه دیشا. نیکن داشیپ

که چرا  نهیاونم ا. ازت بپرسم  يزیچ هیخواست  یم مدل شهیدلت رو بسوزونم اما هم يدم آخر نیا خوامینم داداش

.غذا به دل مون بمونه ریس کمیش هی يموز خوردن به دل مون بمونه ، آرزو هی يباشه که آرزو ينطوریوضع ما ا دیبا

نره  ادتی.  میکن یخدا دعا م شیبا مامان برات پ ایاون دن. سپرم  ینصرت ، حکمت رو به تو با تو رو به خدا م داداش

دوست تون  یلیخ یلیخ یلیخ یلیخ. کنم  یپاتو ماچ م. کنم  یدستت رو ماچ م. سپردمتون به خدا .  يبهم قول داد

.داداش جون باشهخداحافظ تون . خداحافظ تون باشه داداش جون . دارم 

مرگت حشمت شیپ

!نشست يدستش رو گرفت جلو چشماش و همونجور ارینامه که تموم شد ، کام"

دفعه عرق شرم نشست رو  نیا! دفعه اول که خوندم بغض گلومو گرفت ! رو از دستش گرفتم و دوباره خوندمش  نامه

!تنم

!تو چشماش نگاه کنم دمیکش یخجالت م. رو گرفتم طرف نصرت  نامه

"رو ازم گرفت و ماچ کرد و گذاشت تو پاکتش و گفت نامه

هم خودم درسم رو تموم کردم و هم گذاشتم حکمت . م وفا کردم من به قول! نور به قبرت بباره خواهر قشنگم _

اما حشمت جون درس  رونیب ادیدکتر کامل از اونجا م هیم  گهاهللا تا چند وقت دیٔانشا! درسش رو بخونه و بره دانشگاه 
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!و مشق واسه من اومد نداشت

"روشن کرد و گفت گاریس هی"

 شهیکه باعث م یلحظات!  هی یو تحول تو زندگ ریی، لحظات تغ ینکته اصل!  سینفر ن هی ی، متن زندگ ینکته اصل_

!شد يجور نیو تحول ا رییتغ نیمن ا يبرا! رو به اون رو بشه  نینفر از ا هی یزندگ

پرتقال  لویک هیشرف داشتم اما پول نداشتم  یوقت هی! شرف داشتم اما پول نداشتم خواهرم رو ببرم دکتر  یوقت هی

گوشت بخرم ببرم خونه و بپزم و بدم  ریچهار س تونستمیشرف داشتم اما نم یوقت هی! واهرام بخورن بخرم بدم خ

ندارم اما  رتیحاال غ! کنه  یم یخونه خوب زندگ هیحاال شرف ندارم اما خواهرم تو !  رنیخواهرام بخورن که جون بگ

دانشگاه و  هیحاال ناموس ندارم اما شهر! م جوره حاال آبرو ندارم اما کتاب و دفتر خواهر! رخت و لباس خواهرم خوبه 

!و رفت و آمد و خورده و خوراك خواهرم به موقع س ینیکالس تضم

و  یشرف یبا ب یناموس یکه ب نمیواسه ا! قرون کف دستم بذاره  هیحاضر نبود  یکیکه داشتم ،  نایتموم ا يبرا یوقت هی

!کشمیم نییبره ، هرو ادمیاز  یرتیغ یب

؟ رهیم ادتیوقت  اون_

!رهینم ادشی چوقتیآبرو شد ، ه یب یآدم وقت! نه  _ نصرت

"زد و گفت گارشیبه س گهیدو تا پک د"

، درد دل  می، رفت و آمد بکن میدختر دوست بشم ، با هم حرف بزن هیبا  خواستیسالم بود ، دلم م ستیب یوقت هی_

حاال امکاناتش . ون وقت نه پولش رو داشتم نه امکانش رو ا! به جنس مخالف خودم داشتم  یبیکشش عج!  میبکن

با کشش توم کشته  لیاون م گهیاما د ختهیدست و بالم ر وکاره اون ، ت نیهمه دختر که همه شونم ا نیا! فراهمه برام 

!شده

سازدش  یمو تا آخر شب مثل بهشت واسه خودش  ایدن نیتو ا ذارهیصبح دست م! واسه خودش داره  ییایجوون دن هی
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!آشغال شهیبراش م ایتموم اون دن!  رنشیبگ زنهیقدم م ابونیش تو خ یداره با همکالس یکه وقت هیو فقط کاف

 يواریچهار د هی! خودم و خونوادم  يغذا برا ریس کمیش هی! آقا سامان  خواستمینم یزندگ نیاز ا يادیز زیچ من

!!نه بخدا! ؟ هیادیز زیچ نایا! همه مون  يسه برادرس و مشق و مدر هی! توش  میکه سرمونو بکن یمعمول

 گهید سیکه ن شیهزار سال پ!  میکن یخرده راحت تر و آزاد تر زندگ هیدوره زمونه حق ماس که  نیتو ا گهید االن

 هیتو  لتیفام هیاز  يخبر هی یخواستیاگه م یوقت هی!  شرفتیهمه پ نیا!  يهمه تکنولوژ نیا! همه اختراع  نیا! االن 

 نیهمه تو ا یخب وقت!  ٔیشیبا خبر م قهیدق هی، تو  ایور دن ونحاال از ا!  دیکشیسال طول م هی،  يریبگ گهیشهر د

 شهیم نیکه سوار ماش یمثال کس!  گهیش هس د هیم تو حاش ییزایچ هی،  کننیاستفاده م يتکنولوژ نیمملکت دارن از ا

!گهیخطر تصادف شم قبول کنه د دیکنه با یت طساع هیچند روز تو  يمتر رو جا لویصد ک خوادیو م

آلوده  ينه هوا! دو پشت قبل از ما  یکیپدر بزرگا و ! داشتن  یراحت یماها چه زندگ يایمیکه قد کنمیوقتا فکر م یگاه

تو  کشهیمرتبه هزار تا جوون رو م هیشه که  یچاه جلو پات وام هی يخوریاالن تکون م!  یهمه پدر سوختگ نینه ا! 

!دشخو

 نیاز ا یلیخ ایمیقد!  یازش منعش کن یتونینم گهید يو بهش نشونه داد يرو چشوند زیچ هینفر مزه  هیبه  یوقت

خواستن به بچه  یکه م یلیخ!  میج میتنقالت شون گندم شاه دونه بوده و ماما ج!  دنیند دمیرو که ماها د ییزایچ

هزار جور شکالت و  نشیتریتو و یکن یسر م که یراخحاال تو هر سو!  دنیخر یهاشون برسن ، براشون سقز م

!نخواد زایچ نیکه از ا یو بهش بگ کمتیتو ش یده تا مشت بزن دیبا! گذاشتن  یو چ یو چ یآدامس و پفک و چ

با  ایو حاال  زننیو حرف م رونیب گهیبا همد رنیو م شنیکه دختر و پسره عاشق هم م کنهیدرست م الیسر ونیزیتلو

اون ! کنن  ی، چپقت رو برات چاق م یدختر سالم کن هیبه  يخوایاون وقت تا م!  کننینم ای کننیم یسعرو گهیهمد

!!؟ هیچ نی؟ ا هیچ

سازم  یکشور م هیخودم  يکنم ، برا یم قشیتو رگم تزر ای کشمشیم ی؟ وقت رو شروع کردم که چی ٔوامونده نیا منم
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مدادش رو زود به زود  نکهیبخاطر ا ای!  فتهیاز درس و مدرسه ن يربچه به خاطر ندا هی! نفر گشنه نباشه  هیکه توش 

!باباش کتکش نزنه تراشهیم

رو  ٔوامونده نیا یاما وقت! و رخت و لباس داشته باشن  یسازم که همه توش خونه و زندگ یم یرانیا هیخودم  يبرا

!جلو چشمات ادیم ای، فقط بدبخت یکن مصرف می

"انا مونو پر کرد و گفترو ورداشت و استک يکتر"

کرد که با وضع  دایپ يا یبراش معن دیبا!  گهیطور د هیکرد و  یمعن گهیباره د هی دیرو با هیو حافظ و بق يشعر سعد_

 ای! ما جوونا  يبرا ای؟  رزنایو پ رمردایپ يگفتن ؟ برا ایک يشعرا رو برا نیا نایبدونم که ا خومیاصال م! االن ما جور باشه

 ییاالن زنده بود و قرار بود دوباره شعر بگه ، چه جور شعرا نیاگه حافظ هم نیگیشماها م! دل خودشون  يااصال بر

گفت ؟ یم

"سرشو بلند کرد و گفت اریکام"

!یافتاد تو کار بساز بفروش یو م گفتیاصال شعر نم دیشا_

شد ؟ یو کشته نم کردینبود که اونم توبه م ؟ بهتر لهیگال ایکرد  یجون به نظر تو سقراط کار درست اریکام _ نصرت

 یکه م ییکه حداقل به خاطر حرفا یوونگیعاقل تر بهلول بود که خودشو زده بود به د نایبه نظر من از همه ا _ اریکام

!زد نکشنش

 يآزاد ینیبب دیحاال با! کردن  داشیشناختن و پ یشکل هیرو به  يبودن و هر کدوم آزاد ياونام دنبال آزاد _ نصرت

!داره ؟ یو چه شکل هیاصال چ

 یو هر ک میو قبولش دار میکن یخودمون درستش م يکه ماها خودمون برا يا شهیچهار چون کل هیم  يآزاد _ اریکام

!میکن یش م یور تر بذاره زندان نیپاشو از خط هاش ا

!داد رشییتغ شهیکه م هی يزیچ هیم  يآزاد پس
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هستن که خودشون اندازه ها شو درست کردن و بازم به اندازه هاش  يزیچ هی آدما دنبال نیپس همه ا _ نصرت

!؟ دنینرس

"خرده بعدش گفت هی! ش رو ورداشت و شروع کرد به خوردن  ییچا"

 یخال بیخونه عج! من و حکمت و بابام  میها رفتن و موند هیخونه ، همسا میو برگشت میحشمت رو که خاك کرد_

!یخونه ساکت ، سرد و خال.  رفتینم یچیدست و دلم به ه گهید! خونه رفته بودن  هی سه نفر از! شده بود 

روزا و شبا اومدن و رفتن و از مادرم و عزت و ! ماهام کرد  يبرا!  کنهیکار خودش رو کرده و م شهیروزگار هم اما

 هی!  یخاطره ضعف و ناتوان! طره بد خا هی! نه ! خاطره خوب ا  هی نیاما فکر نکن! خاطره برامون مونده  هیحشمت فقط 

!یمهر قرمز تو کارنامه زندگ

روز که از  هی. رو گرفته بودم  پلممیدوازده سالش شده بود و منم د ازدهیحکمت حدودا . چهار سال گذشته بود  سه

گفتم اول  "کارت دارم  نیبش ایب "حکمت کجاس ؟ گفت  دمیاز بابام پرس!  سیحکمت ن دمیبرگشتم خونه ، د رونیب

بهت بگم  نویهم خوامیم "گفت ! ؟ یچ يبرا فتمگ ".هاس  هیخونه همسا "گفت ! شما بگو حکمت کجاس ، بعدأ 

 یکار و بار درست و حساب!  يبچه جون ، تو خودت هنوز بچه ا نیبب "رفته بغلش نشستم که گفت  ". نیبش ایب!  گهید

فردا  ایخونه  فتمیامروز ب! رو ندارم  یجون و قوه فعلگ گهیم که دمن!  سیکار کردنم که تو کله ت ن الیخ!  يم که ندار

و  میثواب بزرگ کرد هیهم !  میحکمت بکن يبرا يفکر هیکه  نهیکار ا نیبهتر دمید! فکر کردم  یلیچند وقته خ نیا! 

ند وقته که چ!  خوادیممد آقا شاطر حکمت رو م نیا "؟ گفت  يگفتم چه فکر " میختیتو سر خودمون ر یخاک هیهم 

 هیکه باالخره  نهیبیم یعنی!  هی یخودش راض! حرف زدم  تدوبار با حکم یکیمنم ! فرسته  یپسغوم م غومیمن پ يبرا

باالخره ! کنه ؟ اهیبره مدرسه و کاغذ س یببره و ه نیچشمش رو از ب يداره که سو دهیچه فا!  رهیگیم یسر و سامون

 ماالن!  دیخرده که باهاش حرف زدم ، فهم هینبود اما  شیش خودشم حالنه ؟ اول ایشوهر کنه  دی؟ دختر با یش چ

بذار اون ! توام بهتره  يبرا ينجوریا! توام حرف بفهم !  زنهیو مادر ممد آقا داره باهاش حرف م نایرفته خونه ممد آقا ا
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!"بفهمه شیاز زندگ يزیچ هیطفل معصومم 

از  شتریب رهنیمن دو تا پ! آره  "گفت ! ن؟یکنیم کاریچ نیدار نیفهمینگاه بهش کردم و گفتم آخه بابا جون شما م هی

پاره  رهنیگفتم اگه پ "! یخودت بکن یواسه زندگ يفکر هی یتونیو م شهیدست و بال توام وام ينطوریا! تو پاره کردم 

خرده  هیخوب که ،  شهیشم پاره م رهنیآدم اگه پ! تنم بوده  هپار رهنیکه خودمو شناختم پ يکردن که من از روز

!! ساله ؟ يمرد چهل و خرده ا هیبه  نشیبد نیخوایشما م! بچه هنوز دوازده سالش نشده  نیا! کنه  دایعقل و تجربه پ

!!عقله ؟ نیا

 ارشیاما اخت یگفتم شما باباش هست "!زن ممد آقا بشه  دیبا گمیدست منه که م ارشیاگه من باباشم و اخت " گفت

نذار ! گفتم شمام احترامت دست خودت باشه  "!ا  يخوریتر از دهنت م ادیز....  يارد "گفت !  سیدست شما ن

خدا بهت چند تا بچه  یگفتم مرد حساب "! نمیبب گوب "گفت ! کرده بهت بگم ا  ینیعمر تو دلم سنگ هیرو که  ییزایچ

و صداش در  دی، درد کش يدارشونم که از ن یکیاون !  یشونو که فروخت یکی! ؟ يکرد يامانت دار يداد اما چه جور

مردم !! درس خوندن دارن ؟ يبرا یکه بچه هات چه هوش ياصال خبر دار! شده ؟ یکی نیحاال نوبت ا! تا مرد  ومدین

شونو  یکی یکیبچه ها داده ،  نیخدا بهت چند تا از ا یداشته باشن اون وقت وقت ییبچه ها نیهمچ هیکه  نهآرزوشو

 "!نکن  يتو برام بزرگتر!  رسهیم زایچ نیاگه من بزرگ شماهام حتما عقلم به ا "گفت ! ؟ یکن یپخش و پال م يدار

و با انگشتات،  ینیبش یتونستیم یکوره سواد داشت هیاگه فقط ! اما فقط از نظر سنّ و سال  یگفتم شما بزرگ ما هست

!یهامونو بکن یحساب بدبخت

اگه پات رو از تو : گفت .  ارمیحکمت رو ب رمیگفتم م "!کجا ؟ "گفت گفتم با از جام بلند شدم که اونم بلند شد و  نویا

برامون  کاریچ یستیمگه االن که کنار ن! بهت بگم ؟ یبهش گفتم آخه من چ "!منو بذار کنار  گهید رونیب یاتاق گذاشت

مرده شور تو و  "فت گ!  يبد یتونیاتاقم نم نیاگه من نباشم اجاره ا! ، سه روز تو خونه  يروز سر کار هی!؟ یکن یم

 خونمیکنم و درس م یکنم و کار م یگفتم من دارم جون م "!ش  یاون پولت رو ببرن که دم به ساعت تو سر ما نزن
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 اگه،  گمیدارم بهت م! ؟ یکن یاز سر خودت وازش م ياون وقت تو دار! بشه  يزیچ هیکه حکمت واسه خودش 

!ینیهفته کار و سه هفته خونه نش هیبا  یمونیودت ماون وقت خ! خونه بره ، منم رفتم  نیحکمت از ا

از . کرد  یم یکه اتاق ممد آقا شاطر بود و با مادرش زندگ اطیو رفتم اون طرف ح رونیگفتم و از اتاق اومدم ب نویا

کنه و مادر ممد آقا داره باهاش حرف  یم هیگوشه نشسته و داره گر هیحکمت  دمیدرشون نگاه کردم و د شهیپشت ش

فشار  هیو  دمیحال خودمو نفهم گهید! هم گذاشته جلوش  بندکمر هیخرده اون طرف تر نشسته و  هیو ممد آقام  زنهیم

که معطلش نکردم  "...عمو  يخوش آمد "و گفت  دیخند دیو تا منو د دیبه در دادم و رفتم تو که ممد آقا از جاش پر

!تو بغلم دیحکمت پرو رفتم جلو که  واریبه د دیش که چسب نهیو زدم تخت س

گفتم مرد بالنسبت  "!!کجا ؟ "که ممد آقا جلوم شاخ شد و گفت  رونیب ارمشیرو گرفتم و اومدم با خودم ب دستش

شوهر بکن  نیگفتم ا "! رمیزن بگ خوامیم! بد که ندارم  الیخ "گفت !  هیبچه تو يجا نیا! ؟ یکشی، خجالت نم یحساب

!؟ دگفتم با کمربن "!ه ؟خوشبخت بش خوامیبده م "گفت !  سین

 میدیطرف اتاق خودمون و تا رس میو رفت رونیب میکمربند رو رفع و رجوع کنه که از تو اتاقش اومد انیاومد که جر تا

م تا به من  گهید! داداش ، تموم شد به خدا  سین يزینازش کردم و بهش گفتم چ! کرد  هیحکمت زارزار شروع به گر

! گفته  خودینگاه به بابام کردم و گفتم بابا ب هیبرگشتم  "!خه بابا گفته که من سربار توام آ "گفت . نکن  يکار ینگفت

دکتر  دیحکمت با! بهت گفتم  ینره چ ادتیبعد برگشتم طرف بابامو بهش گفتم بابا جون !  گهینم زایچ نیم از ا گهید

 هیاون  راماحت گهید یحکمت بکش يبرا ينقشه ا يبه ارواح خاك حشمت ، اگه بخوا! به ارواح خاك مادرم ! بشه 

!نره ادتی!  دمیانجام م ادیاز دستم ب یکنار و هر چ ذارمیرو م يو فرزند ییخرده بابا

من  يپشت چشم برا هیگفتم که مادر ممد آقا شاطر اومد پشت در اتاق مون و در زد و اومد تو و  یرو م نایا داشتم

!"پول رو برگردون ایرو بده  یاون امانت ایه ممد آقا گفت "نازك کرد و به بابام گفت 

پاکت دراورد و  هی بشیبه بابام کردم که اونم از تو ج ینگاه هیبرگشتم و ! بوده  یچ انیشستم خبردار شد که جر تازه



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٠٨

 چند یخواستیرو م یکی نیبه بابام گفتم ا رونیتا پاشو از اتاق گذاشت ب! داد به مادر ممد آقا و اونم گرفت و رفت 

 "بغلش کردم و نازش کردم که گفت ! شد  ادتریحکمت ز هیگرکه  رونینگفت و از اتاق رفت ب یچیه! ؟ یبفروش

 نیاز ا گهیبار د هیگفتم اگه  "!آخه واسه تو سخته  "گفت !  يگفتم تو رو سر من جا دار "!داداش من سربار توام ؟

!ستمیداداشت ن گهی، د یحرفا بزن

دوستت داشته باشم ، اوالً درست رو خوب بخون و بعدشم  شهیهم يخوایگفتم اگه م هاشو پاك کردم و بهش شک

!به داداش بگو افتهیکه م یهر اتفاق شهیهم

 یدرسش رو عال شهیهم! م اون کجا ، حاال کجا ؟ گهید! بغلم و ماچم کرد  دیو پر دیخند! کرد  یمعصوم چه ذوق طفل

!رو به من گفته زیم همه چ شهیخونده و هم

"روشن کرد و دو تا پک زد و گفت گهید گاریس هی"

 نیایروز برامون خبر آوردن که ب هیکه  رستانیمن دانشگاه بودم و حکمت رفته بود دب. ، دو سه سال گذشت  هی_

ه ک یسر ساختمون میو رفت میدیها دو هیدو تا از همسا یکیبا !  شدیاصال باور مون نم!  نیجنازه بابا تونو جمع و جور کن

روش و چند تا مامورم  دنیپارچه م کش کهیت هیخوابوندن و  روگوشه ، جنازه ش  هیکه  میدیکرد و د یداشت کار م

صورت درب ! خودش بود ! رفتم جلو و بغل جنازه ش نشستم و روش رو زدم کنار !  سنینویاونجان و دارن گزارش م

!دهیو داغون و خسته و رنج کش

اشتباه کرفته بود دنیسواد که زنده بودن رو با نفس کش یآدم ب هی! بود بابام بود  یما هر چنداشتم ا یبابام دل خوش از

!

از عمله ها گفت صبح که اومد دو تا دونه  یعنی! گفتم چرا ؟!  نییگفتن از باال ساختمون افتاده پا! شده ؟ یچ دمیپرس

!نییت و افتاد پارف جیاون باال سرش گ! حبه انداخت باال و شروع کرد به کار کردن 

افتاد ،  یم رشیآشغال گ اكیهر وقت تر! خورد و هم قرص  یم اكیا ، هم تر يآخر نیا! بوده  یچ انیجر دمیفهم
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!ش رو جبران کنه ینشئه گ یخورد که کم یقرصم م

پرونده  ماه شم اضافه بهمون داد و هیحقوق  ارویو  میو خاك کرد میبا پول صاحب کارش جنازه ش رو ورداشت خالصه

!یراحت نیبه هم! بزرگ خاندان ما بسته شد 

!؟ يزی، چ يمایحق ب_

!انداخت هوا یدو روز کار کنه ، کالهش رو م تونستیبابام اگه تو هفته م! برادر ؟ میکدوم ب _ نصرت

!؟ يزیچ یتیشکا! ؟ نیو خاکش کرد نیبرد عیسر_

!بوده یو قرص یاکیبابام تر؟ بعدشم همه شاهد بودن که  میکن تیشکا یبه ک _ نصرت

سال چهار نفر از خونواده م رو از دست  ستیتو ب! سالم بود  ستیاون موقع دور و ور ب! من و حکمت  میموند خالصه

!ها هی یپرونده درخشان! سه بار جنازه رو دستم مونده بود ! داده بودم 

بلند  اریمن و کام! کرد  یو التماس م دیکش یم غیج یکی! سر و صدا اومد  رونیحرفش رو بزنه که از ب هیاومد بق"

برنش  یدوازده ساله رو گرفتن دارن به زور م ازدهیسه تا مرد ، دست پسر بچه  میدیپشت پنجره که د میو رفت میشد

"برگشتم به نصرت گفتم!  نهخواد فرار ک یو م زنهیزور م یاتاق و پسره م ه هیتو 

!؟ هیک نیا! شده ؟ یچ_

!طرف نیا نیایب!  سین يزیچ _ نصرت

"دوباره به نصرت گفتم! شده بود  رزنایپسره مثل ضجه پ يکردم که صدا اطینگاه تو ح هیدوباره "

!؟ هیچ انینصرت خان جر_

!نیشیبگم ناراحت م _ نصرت

!؟ کاریچ نجایپسر بچه رو آوردن ا نیا_

!گهیکنن د رتشیسیآوردن ب _ نصرت
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 رونیب میدیو دو میو کفشامونو پامون کرد میدیمرتبه پر هی ییکردم و دوتا ارینگاه به کام هی که گفت برگشتم نویا"

!که پسره رو برده بودن یطرف همون اتاق

!خورد یداشت حالم بهم م!!  میدید یتو همون اتاق که چ میو رفت رونیب میو برگشت گهیاتاق د هیتو  میرفت یعوض

شونم دهن پسره رو گرفته بود که  گهید یکیآوردن و  یپسره رو به زور از تنش در م تا از اون مردا داشتن لباس دو

 ارمیشون و کام یکیطرف شون و با مشت زدم تو صورت  دمیمرتبه خون جلو چشمم رو گرفت و پر هی! نزنه  غیج

 یکیدن که مردا جا خورده بو! طرف و پسره رو بلند کرد و گرفت پشت خودش  هیشونو گرفت و پرت کرد  یکی

رو ورداشت و بلند کرد رو هوا و آماده بود که بزنه تو  یچوب یصندل هی ارمیچاقو دراورد و کام بشیشون از تو ج

"گفت ارویسرش که پرده رفت کنار و نصرت اومد تو اتاق و با تشر به 

!رو کیاون گزل بتیبذار تو ج_

و  میدست پسره رو گرفت ارمیو من و کام بشیرو گذاشت تو جنگاه به نصرت و چاقو  هینگاه به ما کرد و  هی اروی"

"به پسره گفتم میدیدم در و تو کوچه که رس مشیو برد رونیب مشیآورد

خونه تون کجاس ؟_

"بود گفت زونیکرد و دماغش آو یم هیهمونجور که گر"

!چند تا کوچه باالتر_

از اون ور بهش  گهیچک د هی ارمیو کام رونیفواره زد ب زد تو گوشش که خون از دماغش نیمرتبه نصرت همچ هی"

"زد و نصرت بهش گفت

!بدو گم شو خونه تون! برم  ی، خودم سر تو گوش تا گوش م نمتیطرفا بب نیا گهیبار د هیاگه _

"و فرار کرد و پشت سرش نگاه نکرد که نصرت گفت دییپسره مثل برق دو"

!تو کار ندازنشیو م آرنیو بال مال سرش م نجایا کشوننیو م زننیبچه رو گول مپسر  هیهر چند وقت به چند وقت _
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!!میتوام دردسر درست کرد يبرا _ اریکام

!توم مونده تیخرده آدم هیاحساس کردم که هنوز ! نه اتفاقا برعکس  _ نصرت

!نصرت خان یهست شهیکه ادعاشون م ییها یلیآدم تر از خ یلیبه خدا شما خ_

."دیبهم کرد و خند ینگاه هی"

؟ یکن یم کاریرو چ اروهای نیا _ اریکام

!خرده پررو شدن هیفقط ! خودمونن  يکه الشخورا نایا _ نصرت

تو ؟ میبرگرد گهیبا همد يخوایم _ اریکام

؟ یچ يبرا _ نصرت

.یکه تنها نباش _ اریکام

.راحت باشه التونیخ!  رهیمن گ شیکارشون پ نایا _ نصرت

؟ يندار يزیچ ي، کار میریپس فعال ما م _ اریامک

.نیبهم زنگ بزن. ، به امان خدا .ا _ نصرت

.میزنیم _ اریکام

شد ؟ یتون چ لیاون فام یراست _ نصرت

!نیکرد داشیپ_

!کجا بود ؟!  یخب به سالمت _ نصرت

!خانم حدس زد و بهمون گفت ترایم. از دوستاش  یکیخونه _

."دیدوباره خند"

!میتشکر بزرگ بهش بدهکار هی_
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!مثل صد تا تشکره ترایم يبرا نیکرد داشیهمونکه پ _ نصرت

.خب فعال خداحافظ _ اریکام

"و گفت دینصرت خند.  دیپلکیپسر بچه دور و ورش م هیکه  نیطرف ماش میو رفت میکرد یازش خداحافظ ییدوتا"

!تون بوده نیمواظب ماش_

!رفت دییداد بهش که چشماش برق زد و دو یهزار تومان هیو  دیبه سرش کش یتدس هی ارمیکام"

همونجور .  رونیب میاومد کیو با مکافات از تو اون کوچه بار مینصرت تکون داد يبرا یدست هیو  میسوار شد ییدوتا

"گفت اریکام میرفت یم میکه داشت

!مینیبا چشما مون بب دیبا زایچه چ! ما رو انداختن  يچه روزبه  نیبب! گندم لعنت  یو فرع یبر پدر و مادر اصل يا_

!کرد یرو دوباره معن هیو بق يحافظ و سعد يشعرا دیبا! زد نصرت  یاما چه حرف قشنگ_

!گفت يدیجد يشعرا دیبا دمیشا _ اریکام

. خونه  میو رفت میکرد یخداحافظ گهیو از همد میشد ادهیرو و پ میرو زد نیدم خونه و ماش میدیساعت بعد رس هی"

خرده  هیمنم رفتم تو آشپزخونه و ناهارم رو که برام گذاشته بودن رو گاز ورداشتم و . بودن  دهیخواب نایمامانم ا

.دمیخوردم و رفتم گرفتم خواب

دوش گرفتم و لباسامو عوض کردم و از  هی. شد  یم کیهوا داشت تار. شدم  داریبود که ب 7 کینزد بایتقر ساعت

.رونیخونه رفتم ب

جلو و بغلم کرد و تند تند  دییدو دیتا عمه م منو د.  زدنیحرف م گهیخرده جلو تر داشتن با همد هیو عمه  مامانم

!کرد و تشکر یم هیکرد و گر یمنو ماچ م یه! ماچم کرد 

 یازشون خداحافظ .خوشحال شدم  یلیخ! رو قبول کرده  تشیوضع بایخرده آروم شد گفت که گندم تقر هیکه  بعدش

 یلیخ ایخوشحال بود  یلیخ یهر وقت!  آدیم تارشیگ يصدا دمی، د دمیخونه که رس کینزد.  اریکردم و رفتم سراغ کام
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!داشت یبم و قشنگ يصدا!  خوندیو هم خوب م زدیهم خوب م.  زدیم تاریناراحت گ

"و گوش دادم روشن کردم گاریس هیرفتم بغل پنجره اتاقش واستادم و بدون صدا  آروم

وارهید هی،  وارهید هی،  وارهید هی

نداره یچیکه پشتش ه وارهید هی

آبرون اهیس دنیرو پوش واریکه د تا

رونیاز توشون ب دیخورش گهیآد د ینم

!"خوندیبگم از خودشم قشنگ تر م دیشا!  خوندیو م زدیرو داشت ، م یآهنگ از فرامرز اصالن هی"

پرنده س هیس ،  پرنده هیپرنده س ،  هی

پرنده س که از پرواز خود خسته س هی

روزایبالش رو بستن دست د گل

فردا ادشیبه  یحت گهیآد د ینم

"که گفت واریم رو دادم به د هیتکّ"

!دمیاز خودم خجالت کش یلی، امروز خ یدونیم_

!"زنهیحرف م یموندم داره با ک"

بود که تابستونا يخونه ا يروز هی

دیخورش شدیت بومش ولو مپش يرو

که تو باغ بود يریپ ریانج درخت
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!دیمرا د يها یکودک همه

"خرده وسطش آهنگ زد و دوباره گفت هی"

!فنا بشن تا چند تا جوون مثل من پولدار باشن و خوش بگذرونن ؟ دیچند تا جوون با یکن یفکر م_

!"تو اتاقشه یکیفکر کردم حتما "

آوازه هی،  آوازه هیآوازه ،  هی

م شده انبار نهیآوازه که تو س هی

تاری، رو گ چکهیکه م یاشک هی

کار نیا ردیگ یعاقبت ک نهایا به

مردابه هیمردابه ،  هیمردابه ،  هی

یتن از فراموش يمردابه تو هی

یرو به خاموش رهیکه م یچراغ هی

یکوش یم هودهیشعله ور ب نگرداد

"گفت آهنگ زد و بعدش گهیخورده د هی"

!يرو زد اروی یازت خوشم اومد وقت یلیامروز خ_

"رفتم جلو پنجره و گفتم! با منه  دمیتازه فهم"

!؟ نجامیمن ا يدیاز کجا فهم_

!حداقل اون ادکلن خوشبوت رو نزن که بوش همه جا رو ور نداره _ اریکام

!اریبزن کام گهیخرده د هی_
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؟برات بزنم  يدوست دار یچ _ اریکام

.فقط بزن و بخون!  یهر چ_

قشنگ  يقسمت اولش رو به قدر! رو زد  امرزیآهنگ فرهاد خدا ب! نشست لب پنجره و شروع کرد به زدن  يپرد"

!"بردم یکردم و لذت م یاجرا کرد که فقط به پنجه هاش نگاه م

!ٔیشیم سیتو خ آدیبارون م _ نیلب بوم ما نش _ یمش یگنجشکک آاش_

_یتو حوض نقاش یافت یم _ ٔیشمی ٔولهگ آدیم برف

یتو حوض نقاش یافت یم _ ٔیشمی ٔگوله _ ٔیشیم سیخ

!"پشت سرم واستاده یکیزد که اصال متوجه نشدم  یو قشنگ م خوندیقشنگ م نقدریا"

_یحاکم باش _ خورهیم یک _ یپزه آشپزباش یم یک _ ی، قصاب باش کشهیم یک _ یفراش باش رهیگیم یک_

یمش یاش کگنجشک

"رو گذاشت رو پاش و گفت تاریگ"

!سالم_

مرتبه هر دو شروع کردن براش دست  هی! پشتم واستادن  قیگندم و شقا دمیبرگشتم پشت سرمو نگاه کردم که د"

"زدن که گفت

!طلب ما یکیخانم ،  قیخب شقا_

 داشیخوب پ یلیاما شماهام که خ! کنم  انتیبه دوستم خ تونستمینم! کنم ؟ کاریچ! به خدا  دیببخش دیبا _ قیشقا

!نیکرد

"گفت قیکرد که شقا یداشت منو نگاه م. برگشتم و به گندم نگاه کردم "
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قشنگ  يدختر خانم با صدا هیو  خورهیزنگ م هی يا قهیدق! گرونه ها  یلیکارت تون خ میس یخان سرقفل اریکام_

!خوادیو شما رو م زنهیحرف م

رو  نجای، ا رنیاونجا رو بگ آنیم! شماره خوابگاه دختران افتاده رو من ! مخابرات چطور نشه  نیم ابگ يا_ اریکام

!رنیگیم

!؟ گنی، چطور اسم شما رو م نطورهیاگه ا_ قیشقا

 هی يکه گاه گدار نهیا! با همه شون آشنا شدم  گهیاز بس من جواب دادم و شماره درست رو بهشون گفتم ، د _ اریکام

!پرسنیاز من م یحال هیو  زننیزنگ م

"گفتم اریخنده که به کام ریو گندم زدن ز قیشقا"

.بزن گهید یکی_

رو زد که من عاشقش  یآهنگ. رو ورداشت و شروع کرد  تاریو گندم شروع کردن براش دست زدن که گ قیشقا"

."بودم

که دارم مال تو یگندم مال من ، هر چ يبو

مال تو کارمیم یهر چوجب خاك مال من ،  هی

م یمشرق يا لهیقب نیا یطاعون اهل

شهر فرنگ يا شهیاون مسافر ش ییتو

از جنس شبه پوست تو از مخمل سرخ پوستم

از تاول تن پوش تو از پوست پلنگ رختم

کارم مال تو یم یهر چ _وجب خاك مال من  هی _که دارم مال تو  یهر چ _گندم مال من  يبو

شم واسه خاك تنمگو با هیمرث دینبا



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥١٧

منم نجای، خون رگ ا يآخه مسافر تو

من خاك منه ، ساقه گندم تن تو تن

قطره آب کی، تشنه  نیما تشنه تر تن

"تموم شد رفتم جلو و ماچش کردم که گندم گفت یکه وقت خوندیقشنگ م يبه قد"

!ساقه گندم ، خاکم الزم داره_

"م بهش گفتمآرو.  کنهیداره منو نگاه م دمیبرگشتم د"

!مهمه قتمیتحمل حق تیظرف!  ستیمهم ن قتیکردن حق دایتنها پ_

"و گفت نییپا دیاز لبه پنجره پر اریکام"

کم داره ؟ یخوشگل چ يو دختر خانما یقیشب و موس. تو باغ  میبر_

!پیخوش ت يآقا پسرا _ قیشقا

!یکندم  ییکه توش چا يکتر هیو  زمیو ه شیآت هینه ،  _ اریکام

روشن  شیداشت آت ویکیبارب هیبود و  قیآالچ هیجا که درست وسط باغ  هیوسط باغ و  میو رفت میدیخند ییچهار تا"

."مینشست ییو چهار تا شیآب گرفت و اومد گذاشت رو آت يکتر هیرفت و از مش صفر  اریو کام میکرد

!کرد یم فیاز شماها تعر یلیمن بود خ شیچند روزه که گندم پ نیا _ قیشقا

!گندم خانم رو نیشو کم کم از سر ما کم بکنه ا هیخدا سا _ اریکام

؟ هیتون چ یلیشما رشته تحص _ قیشقا

!یخدمات امور اجتماع _ اریکام

!؟ یچ _ قیشقا

!میکن یکمک م نایو فقط به دختر خانمها و مردم و ا میافت یما از صبح راه م _ اریکام
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درامد هم داره ؟_ قیشقا

به ثواب  يگفت گناه دزد یکرد و م یم راتیو خ ریکشت و گوشتش رو خ یو م دیدزد یگوسفند م ارویواهللا  _ اریکام

!وسط پوست و دنبه شم استفاده ما نیا! در  راتیو خ ریخ

"خنده ریو گندم زدن ز قیشقا"

؟ هیوسط چ نیپوست و دنبه شما ا _ قیشقا

!واهللا مییتوق یب!  می، اجرمون رو گرفت زننیلبخند که بهمون م هی _ اریکام

!هینطوریدارم که اخالقش هم يدوست دختر هیاتفاقا منم  _ قیشقا

؟!!کمک پسرا  رهیم _ اریکام

!کنه یکه به مردم کمک م نهیمنظورم ا! نه بابا  _ قیشقا

!میبا هم کار کن ادیخب بگو ب _ اریکام

"خنده ریز میدوباره همه زد"

!؟ يجد نیریماها اصال سر کار مش _ قیشقا

!، اول کار دوم کار ، سوم کار نهیا یشعار ما تو زندگ _ اریکام

!نیتو خونه ا شهیشماها که هم _ گندم

!گهید میخونه که به کار شماها برس میمونیخب م _ اریکام

خان شما چند سال تونه ؟ اریکام _ قیشقا

.سال از سامان بزرگترم هی _ اریکام

?سامان خان چند سال شونه _ قیاشق

!سال بعد از منه هی _ اریکام
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?تون چند سال تونه ییخوب دوتا _ قیشقا

!میفرق دار گهیسال با همد هی _ اریکام

."خنده ریو گندم زدن ز قیشقا"

!؟ نیخواننده بش نیچرا نرفت یراست!  نیخونیو م نیزنیقشنگ م یلیخ!  نیبزن گهیآهنگ د هی _ قیشقا

!نذاشتن یعنی! نشد  _ اریکام

!!؟ یچ يبرا _ قیشقا

اما گفتن  رهیبزنم و سامانم ضرب بگ تاریمن گ یعنی.  میکار کن گهیراستش قرار بود من و سامان با همد _ اریکام

!ممنوعه تاریضرب اشکال نداره اما گ

؟ هیچ زننیم تاریکنسرتا و گ نیتو ا آنیهمه م نیپس ا _ قیشقا

!اونجا آزاده!  کنهیونا فرق ما _ ریکام

؟ نیبزن نیخواست یمگه شما کجا م _ قیشقا

!  میواسه مردم آهنگ بزن دایو شب ع ابونایتو خ میفتیراه ب ییو دوتا میبزن نکیع هی یکیقرار بود !  ابونایتو خ _ اریکام

!آزاده ولنیبهمون گفتن فقط آکاردئون و سورنا و و

!دممنو بگو که باور کر _ قیشقا

!نیآخه شما ساده ا _ اریکام

"و گفت دیخند قیشقا"

!ستمیساده ساده م ن نیمن همچ_

"کرد وگفت قیبه شقا ینگاه هی اریکام"

!آهنگ بزنم بهتره هیانگار _
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"رو ورداشت و شروع کرد تارشیگ"

وستهیهمه کوچه که بهم پ نیا ونهیم

!ما ، کوچه بن بسته یمیقد کوچه

باغ خشک یکاهگل وارید

هیادگاری يپر از شعرا که

ما و اون رود بزرگ نیب مونده

هیمثل بودن جار شهیهم که

"زد گفت یخرده خوند و بعدش همونجور که آهنگ رو م هی"

جالب !  هیخواست بدونه که موز چه مزه أ یلحظات عمرش ، دلش م نیشناسم که تو آخر یدختر بچه رو م هیمن _

!بزرگ ترشم نتونسته بهش بگه برادر یحت نکهیا

"دوباره خوند اریکردن که کام گهینگاه به همد هیو گندم با تعجب  قیشقا"

میاومد ایکوچه به دن نیا يتو

میریگ یپا م میکوچه دار نیا يتو

دیروزم مثل پدر بزرگ با هی

میریکوچه بن بست بم نیهم تو

مگه نه میما عاشق رود اما

میبمون واریپشت د میتون ینم

مگه نه میعمره تشنه بود هی ما
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میحسرت بخون هیآ دینبا

"گفت زدیدوباره همونجور که آهنگ م"

شون حاضرن  کمیکردن ش ریس يشناسم که آدما برا یرو م ییباغ ، من جا نیاز ا میساعت ن هیساعت  هیبا فاصله _

!کنن یخود فروش

 هیبه  ایدن هیاز  شهیساعت م هیتو  دونستمیشهر دورتر رفت اما نم هیشهر به  هیاز  شهیساعت م هیکه تو  دونستمیم من

!دورتر رفت يایدن

لبخند زد و دوباره  هینگاه به من کرد و  هی!  گهیم یداره چ دمیفهم یکردم اما من م یو گندم فقط نگاهش م قیشقا"

."خوند

وستهیهمه کوچه که بهم پ نیا انیم

!ما ، کوچه بن بسته یمیقد کوچه

قند و چند  سهیک هیو  يچا یقوط هیمرتبه مش صفر با  هیو گندم براش دست زدن که  قیآهنگش که تموم شد ، شقا"

"و گفت دیتا استکان سر رس

؟ نیخوایمهمون نم_

!مش صفر نمیرو بب ییدم کن اون چا! ؟ میخوایچرا نم _ اریکام

و بعدش  ختیر ییش اومده بود ورداشت و توش چارو که جو يو مش صفر در کتر دنیو گندم حورا کش قیشقا"

"بهش گفت ارینشست که کام مکتین هیرفت رو 

اوضاع جور بوده ؟ یچه وقت یکن ی، فکر م يکه کرد يعمر نیمش صفر ، تو ا_

!که دل مردم خوش بود یوقت _صفر  مش

"و گفت دیخند اریکام"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٢

!زنمیم تاریشعر بخون ، منم برات گ هیمش صفر _

!اریدست وردار آقا کام _صفر  مش

!گهیخب بخون د _ اریکام

!آد یخوشم م یلیخ یخونیو م یزنیم شهیکه هم يشعر هیاما از  ستمیمن شعر بلد ن _صفر  مش

کدوم ؟ _ اریکام

و  خودم بودم يکردم و آقا یم یکه تو ده مون زندگ ندازهیم یوقت ادیمنو ! باغ آلوچه  گهیهمونکه توش م _صفر  مش

!شهر امیب يخوردم و مجبور نبودم واسه نوکر یکاشتم و م یداشتم و م نیکف دست زم هیکه  یوقت! نوکر خودم 

مش صفر ! نگاه بهش کرد و شروع کرد به زدن و خوندم  هی اریکام!  شیگفت و نگاهش رو انداخت به آت نویا"

!"گفتیرو م امرزیآهنگ فرهاد خدا ب

صحرا به  _دره به دره  _باغ آلوچه  _ يباغ انگور _بره کوچه به کوچه  یمنو م _تو خواب آد  یمه م _شب مهتاب  هی

 کنهیشونه م _تو آب چشمه  _ ذارهیپاشو م _آد ترسون و لرزون  یم يپر هی _ها  شهیپشت ب _اونجا که شبا  _صحرا 

با خودش  _مثل شب پره  _ن زندو ياز تو _برهیمنو م _آد تو خواب  یماه م _شب مهتاب  هی _ شونیپر يمو _

.....رونیب

و اون  ترایچرا درست وسط شعله ها فقط نصرت و م دونمینم!  شیآت يشد طرف شعله ها دهیمنم چشمام کش"

!دمید یشاپ بودن رو م یکه تو کاف يو اون دخترا یرفتن دوب یکه داشتن م ییدخترا

هشتم فصل

مش صفرم استکانا . کرد و رفت ، گندمم رفت که تا دم در برسوندش  یآزمون خداحافظ قی، شقا میکه خورد ییچا"

."بهم گفت اریرو ورداشت و رفت که کام يو کتر
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.خوام برم یم_

کجا ؟_

.سراغ حکمت _ اریکام

!!!االن ؟_

.تنگ شده یلیدلم براش خ _ اریکام

!سیدرست ن!  رهیآخه االن د_

!کشه طرفش یم یه منو يزیچ هی!  سیدست خودم ن _ اریکام

!!!!عاشق آ_

"رو ورداشت و بلند شد و گفت تارشیگ"

.نه ایکنه  یبا من ازدواج م نمیرم بب یم_

!!؟ یوقته شب نیا_

!وقت نداره که یو ب یدوست داشتن وقت _ اریکام

زنت بشه ؟ خوادیم یعنیاونم دوستت داره ؟ _

!باهات ازدواج کنه خوادیمبگو اونم !  کتاتورید هیزنت بشه چ _ اریکام

!یتو گفت نکهیخب ، هم_

!شهیاره ، زنم م _ اریکام

!زهرمار_

از ! دنبال سرنوشت  رمیمن م!  زمیعز يخداحافظ پسر عمو! مهربان  اریخداحافظ !  زیخداحافظ دوست عز _ اریکام

کس ، مثل  یتک و تنها و ب دیبا نیبعد از ا!  ٔیشیسگ تنها م ههل و توام مثل یٔمرد متا هی شهیم گهید اریبه بعد کام نیا
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!يسرگردان راه بر حرو هیباغ ، مثل  نیننه مرده ، تو ا يآدما نیا

!حکمت چارهیب_

!يریرو بگ یدختره کول نیتوام بهتره هم _ اریکام

!ادب یب_

!کنم یدعوتت م یعروس يبرا!  يبا يبا _ اریکام

"ده که رفت بلند گفتمخر هی! رو ورداشت و رفت  تارشیگ"

!اهللا خوشبخت باشیٔانشا_

"از همون دور گفت"

!سیبه تو مربوط ن_

"و گفت دیراه افتادم برم طرف خونه مون که گندم رس! گرفت  یاز کاراش خنده م م"

کو ؟ اریکام_

.کار داشت رفت ییجا هی

؟ يندار يباهات حرف بزنم ، کار خوامیم _ گندم

.نه ، بگو_

"و گفت مکتین هیاومد نشست رو "

!اریکام يتو ، به حرفا يفکر کردم ، به حرفا یلیچند وقته خ نیا_

!يعوض شد میلیخ_

!نداشتم يچاره ا یعنیرو قبول کردم ،  دمیجد تیموقع _ گندم

!خارج ؟ يبر یخواستیمگه نم_
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 دمیراستش فهم. باهام صحبت کرد  یلیآقا بزرگم خ! د ز یشما رو بهم م يحرفا قمیشقا. چرا اما اشتباه بود  _ گندم

کنن و دوستش دارن ، پدر و مادر  یکه آدم رو بزرگ م ییکسا! که بچه رو به وجود آوردن  ستنین یکه پدر و مادر اون

!آدم هستن یاصل

!همه خوشحالن یعنی! خوشحالم  یلیخ!  یگرفت یدرست میدر هر صورت تصم_

؟یو کجاها رفت يکرد کارید وقته چچن نیتو تو ا _ گندم

.بود تموم شد یهر چ. ولش کن  گهید_

؟ یرو درخت قلب بکن یباالخره تونست _ گندم

!بودم يکایب یلینه خ_

دستت چطوره ؟ _ گندم

!خوبه...!  يا_

....ياگه تو نبود!  کشمیمن واقعا ازت خجالت م _ گندم

!میحرفش رو نزن گهیقرار شد د_

!نجایا نیبش ایب _ گندم

"رفتم و بغلش نشستم که گفت"

!آ يتو هنوز جواب سوال منو نداد_

!کدوم سوال ؟_

!دمیکه ازت پرس یهمون سوال _ گندم

!!کردم ؟ ینگاهت م یکه چرا دزدک_

"و گفتدولّا شد و صورتش رو آورد جلو صورتم .  دمیکش یراستش خجالت م.  نییسرمو انداختم پا!  دیبهم خند"
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؟ يدیخواب_

"و گفتم دمیخند"

!نه_

!....اصال ایبرات گفتنش سخته  _ گندم

.دونمینم_

!دروغ بود ؟ یتلفن بهم گفت يکه پا ییزایاون چ _ گندم

!نه_

؟ میدر موردش حرف نزن يخوایم _ گندم

!نبود اصال نیمنظورم ا! نه _

!....و فکرت و يکه منو نگاه داشت تو بود يزیچند وقته ، چ نیسامان ، ا یدونیم _ گندم

"ش رو نگفت هیبق"

!ذاشتیاما فکر تو نم نیماش هیو خودمو بندازم جلو  ابونیفکر افتادم که برم تو خ نیچند بار به ا دیشا _ گندم

"خرده مکث کرد و بعد گفت هی"

؟ يدار گاریس_

!؟ يشد يگاریس_

!ادیهزار تا بال سرش م شهیواده ش دور ماز دامن خان یآدم از وقت _ گندم

"نگاه بهش کردم و گفتم هی!  دمیآن ترس هی"

!!سر توام اومد ؟_

.کشمیدو تا دونه م یکی یعنی! شدم  يگارینه فقط س _ گندم
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"زد و گفت گاریپوك به س هی. خودم ورداشتم و روشن کردم  میکیبهش دادم و  گاریس هی"

به ! باشه که دوستم داشته باشه  یکیخواست  یدلم م! شد  یکردم ترو دارم ، دلم گرم م یهر بار که احساس م_

!لشمیفام نکهینه به خاطر ا! خاطر خودم 

!خوب زیچ هی! کردم  یحس م يزیچ هیدنبالم ، تو قلبم  ياومد یم یوقت

 یم يچه جور یراست! اومد  ید متوم به وجو یاحساس عال هی،  يکرد یم دایجا مو پ خوندمیکه م ییاز شعرا یوقت

!؟ يدیفهم

"که گفت دمیبهش خند"

ش  افهینوشتم ، ق یاتاقش اونا رو م واریرو د يکه با اسپر یبود موقع یجات خال!  دمیخوب خدمت اون دختره رس_

!ینیبیرو ب

"گفتم یلب ریآروم ز"

.دوستت دارم گندم_

....اتاقش مثل وارید _ گندم

"کت شد و گفتمرتبه سا هی"

!!!!!؟ یگفت یچ_

.گفتم دوستت دارم_

؟ ستمیدختر عمه ت ن گهید یدونیم نکهیبا ا _ گفتم

!کرد ینم یبرام از اول شم فرق_

؟ یمطمئن _ گندم

!یلیخ_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٢٨

"نگاه بهم کرد و گفت هی"

کردم  یحس م! ط به خاطر تو بود اگه سالم موندم و برگشتم ، فق! تو تموم اون مدت ، فقط عشق تو منو نگاه داشت _

کردم که  یخدا خدا م! خواست تورو از دست بدم  یدلم نم! تو باشم  شیخواستم فقط پ یم! فقط تورو دارم  گهید

 هی،  دیرس یو خبرش بهم م یگشت یهر جا که دنبالم م! دنبالم  يایو ب یو منو واقعا دوست داشته باش یسرد نش

!شد یخرده جبران م هیکه بهم خورده بود  يو ضربه اداد  یاحساس غرور بهم دست م

"مرتبه دستمو گرفت و گفت هی"

اصال  یعنی! کردن  یاما اشتباه م یهست یکردم که تو پسر لوس و شل یفکر م شهیهم! دوستت دارم سامان  یلیخ_

!نهک ی، آدم در موردت اشتباه فکر م یاز بس ساکت!  یمحکم باش نقدریاومد که ا یبهت نم

شلوغ باشم ؟ يخوایم_

!ساکت و محکم! دوستت دارم  ينجوریمن هم! اصال ! نه! نه  _ گندم

"دستم رو تو دستش فشار داد و گفت"

!بمون ينجوریهم_

"بعد برگشت و رور و ورش رو نگاه کرد و گفت"

!ماما حاال واقعا دوستش دار. باغ احساس نداشتم  نینسبتا به ا ادیموقع ز هی_

"که دوباره گفت دمیبهش خند"

!آ ییجا يبر اریبا کام دیم نبا گهید_

؟ یچ يبرا_

"و گفت دیخند"

!يتعهد دار گهیتو د! کنه  یتورو از راه بدر م اریکام نیا_
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!چند وقته متعهد بشه نیممکنه تو هم ارمیکام! نگو  چکسیاما به ه! بهت بدم  يخبر هیپس _

!؟ یگیراست م _ گندم

.اره_

 ادشی یدختر از بغلش رد بشه و همه چ هیاگه ده تا زنم داشته باشه بازم  اریکام نیا! کنم  یمن که باور نم _ گندم

!رفته

!کرد ییبه خاطر تو کجاها اومد و چه کارا یاگه بدون!  سین ينجورینه ، ا_

!؟ یگیراست م _ گندم

!دیزحمت کش یلیآره ، خ_

هس ؟ یکه دلش رو برده ، ک یحاال اون _ گندم

.دختر هی_

از همون دوستاشه ؟ _ گندم

.نه_

خوشگله ؟ _ گندم

!صورتش آشناس یلیاما خ هیک دونمینم هیاره ، شب_

س ؟ لکردهیتحص _ گندم

.شهیاره ، داره دکتر م_

.....یبسالمت یحاال ک!  نیآفر_ گندم

زود دستش رو از تو دستم دراورد و بلند شد که مش صفر که مش صفر از دور صداش کرد ،  زدیداشت حرف م"

"و گفت دیرس



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٣٠

.گردنیدنبال تون م کیگندم خانم اما خانم کوچ نیببخش_

.رمیمش صفر ، االن م یمرس _ گندم

"خرده صبر کرد تا مش صفر رفت و به من گفت هیبعد "

!م بهم بگو گهیبار د هی_

"و گفتم دمیخند"

!دوستت دارم گندم! کشم  ینمخجالت  گهید_

"نشست جلومو و گفت"

!اصال اگه هستم ، به خاطر تو هستم! دوستت دارم سامان  یلیمنم خ_

"طرف خونه شون و چند قدم اون طرف تر واستاد و برگشت و بلند گفت دییبعد بلند شد و دو"

بگم ؟ نایبه مامانم ا_

!بگو_

!!!"و رفت دییگ برام کرد و دوحرکت قشن هیو با دستش  دیخند"

****

 انیجر نایبه مامانم ا دیبا يچه جور دونستمینم. کردم  یبودم و فکر م دهیبود که رو تختخوابم دراز کش یدو ساعت"

بگم و اون به مامانم  اریرو به کام انیهمه ش منتظر بودم که صبح بشه و جر.  دمیکش یازشون خجالت م یعنی. رو بگم 

.بگه نایا

خواست بلند شم و برم دم پنجره گندم و صداش  یدلم م! خوشحال بودم  یلیخ یلیخ! اومد  یخواب به چشمام نم اصال

!بشه و بد بشه داریب یکیوقت  هیکه  دمیترس یراستش م! کنم و باهاش حرف بزنم 
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.رو سرم دمیو کشغلط تو جام خوردم و پتو ر هی. بعد از نصفه شب بود  کی کینزد. رو نگاه کردم  ساعت

!رونیوقت بود که رفته بود ب یلیخ! برنگشته بود خونه  اریکام چطور

 یکی رونیفکرا بودم که از ب نیتو هم! ؟ میکن یزندگ دیکنم ، کجا با یکردم که اگه با گندم عروس یفکر م داشتم

"گفت

!شتیپ_

!"پنجره م رینشسته بود ز تارشیبا گ اریکام.  رونیو از پنجره سرمو کردم ب دمیزود از جام پر"

!؟ یبرگشت یک_

.االن نیهم _ اریکام

!؟ یخونه نرفت_

.نه _ اریکام

!کنه ؟ یم کاریدستت چ تاریگ نیپس ا_

!گهیخب از سر شب دستم بود د _ اریکام

!سراغ حکمت ؟ یرفت نیبا هم_

؟ هیاره ، مگه چ _ اریکام

!اریبه خدا کام يوونهاید_

!"و گرفت تو بغلش و شروع کرد به زدن و خوندنر تاریگ"

!خبر از دل زارم! کس ندارد ! قرارم  یب یعاشق! عاشقم من _

!جز تو در دل ندارم ییآرزو
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"و من کرد و گفت اریبه کام ینگاه هیو خواب الود  رونیمرتبه پنجره طبقه باال واشد و بابام سرشو آورد ب هی"

!یخوابیزود م يریگیم يریشبا م گهیکارخونه سر کار ، د يدصبح اوم 7فردا که ساعت _

!عمو عاشق شدم _ اریکام

"کرد و گفت يخنده ا هیبابام "

!يدرد مبتال شد نیم به ا یبعد از نصفه شب کیساعت  نیحتما هم_

تک و توك عطسه  روزمید یعنی! بادش بهم خورد ، امشب خودشو نشون داد  شیدو سه روز پ! نه عمو جون  _ اریکام

!کردم یو سرفه م

"و گفت رونیمامانم اومد لب پنجره و سرشو آورد ب.  دنیبابام شروع کرد به خند"

خانم خوشبخت ؟ نیهس ا یحاال ک_

!سالم! اسمش خانم حکمته نه خانم خوشبخت زن عمو  _ اریکام

؟ یخر بش يخوایم یحاال ک _ بابام

ن ؟فردا صبح خوبه عمو جو _ اریکام

!سیزشت مشت که ن! هس ؟ یحاال چه شکل! زوده  شهیهم تیخر يبرا _ بابام

!زن عمو مه هیدرست شب _ اریکام

"نگاه به بابام کرد که بابام زود گفت هیمامانم برگشت ! مرده بودم از خنده ! بابام زود خودشو جمع و جور کرد "

!نه ، پس خوشگله_

!نه ایبرام زوده  تیعمو جون حاال خر _ اریکام

"کرد و گفت يسرفه ا هیبابام "

!یدست بلند کن دیزن عموت باشه که هر چه زودتر با هیخب اگه شب_
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!خونه ارمشیفردا م نیهم. باشه عمو جون  _ اریکام

؟!خونه  ارمشیفردا م نیهم یچ یچ _ بابام

دست بلند کنم ؟ دیهر چه زودتر با نیمگه شما نگفت _ اریکام

!شهیکه نم يجور نیهم! داره  یداره ، آداب یوقت يزیهر چ یعنی _ ابامب

بهتره ؟ رهیزن بگ رتریآدم د یهر چ یعنیداره  یآداب _ اریکام

"بابام دوباره هول شد و گفت"

!گفتم ؟ نویا یمن ک! پسر  يذاریچرا حرف تو دهن من م_

"گفت اریمامانم برگشت و چپ چپ به بابام نگاه کرد که کام"

!نیشر درست نکن یخودتون آخر شب يو برا نیبخواب نیریبگ نیعمو جون شما بهتره بر_

"کرد و گفت يسرفه ا هیبابام "

هس ؟ کارهیحاال پدرش چ_

!تهران یمیخوب و قد ياز سازنده ها _ اریکام

کجاها رو کار کرده ؟! خوبه !  نیآفر_ بابام

!خبر ندارم گهیاونش رو د _اریکام

اون ؟ يخونواده ش چه جور _ بابام

.عمو دمیمن فقط برادرش رو د _ اریکام

س؟ کارهیبرادرش چ _ بابام

!دستش تو صادراته _اریکام

!باشن دیبا یپس خانواده خوب _ بابام
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!صبحه کیکه نزد نیبخواب نییحاال شما بفرما!  یعال! خوب  _اریکام

"که بهش گفتم دنیونام رفتن گرفتن خوابکرد و ا یبا بابام و مامانم خداحافظ"

!نصرت کجاش سازنده س ؟ يبابا! ؟ ی؟ باالخره که چ یدروغ بهشون گفت يخود یچرا ب_

دختر  میدینصرتم که خودمون د!بساره ؟ وارید هی تونهیم یعمله نباشه اصال کس!  گهیباالخره عمله بوده د _اریکام

گفتم ؟کجاش رو دروغ ! کرد اون ور آب  یصادر م

"گفت هیمرتبه دستش رو زد رو پاش و با حالت گر هیبعد "

!!بقبولونم ؟ نایبسازبفرش به بابام ا يعمله رو جا يمن حاال چه جور! خدا به دادم برسه _

!که سیزنده ن گهیباباش که حاال د_

کنم من ؟ رکایچ ننیاگه خواستن دفتر شرکت واردات صادراتش رو بب! داداشش که زنده س  _اریکام

تو ؟ ایحاال من پر مکافاتم _

تو  یخاک هیباالخره ! بخواب تا فردا خدا بزرگه  ریحاال برو بگ!  گهیسر توئه د ریم همه ش ز یبدبخت نیا.... د _اریکام

!کنم یسرم م

!شنیم یراض نای، حتما بابات ا یتو که رفت! توام مثل گندم قهر کن بذار برو گمیم_

.نداره دهیفا نیا! نه ! بکشن  ینفس هیبذارم شون و برم که  يچند روز هیاز خداشونه که  نایا بابام _ اریکام

!خورده يبهش کله پاچه داد شیدفعه برد نی؟ حتما ا يکرد کاریحاال امشب چ_

همونجا  پنجره ش و شهیآروم زدم به ش! طبقه اول . تو کوچه  شهیپنجره شون وام. رفتم در خونه شون ! نه  _اریکام

راستش .  يکه بهت زدم رو باور نکرد ییحرفا دونمیم. تا پنجره رو واکرد ، شروع کردم و گفتم . پنجره نشستم  ریز

 یدفعه احساس م نیا! فرق داره  گهید يدفعه با تموم دفعه ها نیاما باور کن ا! کردم  ییایطونیش هیمن جوون بودم و 

 یاصال به فاصله طبقات! ما وجود نداره  نیب يسد چی، ه یباش یاگه تو راض! قصدم ازدواجه ! کنم که واقعا عاشق شدم 
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م  ییچاخانا از.  شهیش حل م هیبق! رو دوست داشته باشن  گهیکه دو تا جوون همد نهیمهم ا! ماست فکر نکن  نیکه ب

منم عادت کردم تا ! رد ترك ک شهرو سخت می ٔعادت وامونده! م ندارم ا  یگناه یعنی!  خوامیکه برات کردم معذرت م

دفعه دارم راست  نیکه من دوستش دارم اما باور کن ا یهست یکس نیو آخر نیتو اول گمیرسم زود م یم یکیبه 

!بگم وغبه جون مادرم ، به جون بابام اگه در!  گمیم

 ایحاال !  یبکنکنم تا تو فکرت رو  یمن صبر م! و جواب نده  رینگ میکنم بدون فکر کردن تصم یازت خواهش م فقط

! کشه  یسال طول م هی، هر لحظه برام مثل  ياما بدون که من تا تو جواب بد يحاال حاالها وقت دار! پس فردا  ایفردا 

دو تا  یمانع خوشبخت دیکه نبا زایچ نیا! اصال !  چیه! ا  میولدارو ما پ نیکه شماها پول ندار یوقت نکنه فکر کن هی

!جوون بشه

بابام ، به جون مامانم ، به جون سامان ، اون دو تا دخترا که اون شب تو رستوران برام دست تکون ضمن به جون  در

و  یشکونیجوون رو م هیدل  ای.  یدونیحاال خودت م گهید!  سین ادمی یعنی!  هیچ دونمیدادن رو اصال اسم شونم نم

رو  نایا "! يریگ یخودت م يایسه اون دنضمانت نامه وا هیو  یشکونیدلش رو نم ای يخریواسه آخرت خودت عذاب م

حرفام چقدر روش اثر گذاشته که چشمت روز بد  نمیکه بهش گفتم برگشتم و سرمو گرفتم باال که نگاهش کنم بب

من فکر ! گرفته بودم  ی، پنجره اتاق رو عوض یاز حواس پرت! آوردم  یچرا همه ش بدشانس دونمیاصال امروز نم!  نهینب

 کیافتاد نزد رزنهیتا چشمم به پ!! صاب خونه شه  رزنیخونه پ نجاینگو ا!  داهیره به حرفام گوش مکردم حکمت دا یم

 دمیزود ازش پرس!نکرده اومده جلو پنجره  شیحکمته که آرا رزنهیپ نیآن فکر کردم ا هی! بود زهره ترك بشم 

هی یکیپنجره خونه حکمت جون اون  . نهیمن نسر سمنه ، ا "گفت  چارهیب! ؟ سیخانم اسم شما که حکمت ن نیببخش

"!

 ومدیکه دلم ن يزدیقشنگ حرف م نقدریآخه ا "گفت !  نیگفت یبهم م نویخانم جون خب همون اول حرفام ا گفتم

من به شما گفتم  یو هر چ نیحکمت خانم رو بزن نیو در خونه ا نیبکش یزحمت هیگفتم حاال پس  "!حرفاتو قطع کنم 
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.نیهس بهش بگ ادتونیشو که  ینداره ، هر چ یبیعگفتم  "!که  سین ادمیننه من همه شو  !واا  "گفت !  نیبهش بگ

آروم پنجره رو  ییدوتا دمیبرگشتم د! پنجره اومد  یکیخنده حکمت و دوستش از اون  يمرتبه صدا هیکه گفتم  نویا

پنجره با من  یکی نیون شما از ارفتم جلو و گفتم حکمت خانم اون دفعه که اومدم دنبال ت!  دنیواکردن حرفامو شن

 "خانم که تنها نباشه  نینسر شیشب رفته بودم پ اون "گفت ! ؟ نیپنجره ا یکی نیچطور االن تو ا!  نیحرف زد

!گفتم آهان

رو که به  ییزایتمام اون چ نیخان حاال مجبور اریکام "حکمت گفت !  دنیخند یسوخته ها همه ش داشتن م پدر

خانم بود که ازش  نیقسمت قسمت نسر! به شما بگم  یچ يمنم گفتم برا!  نیدوباره به خودم بگ ، نیخانم گفت نینسر

!عوض کرد شهیقسمتم که نم ! کنم  يخواستگار

جوون جواب مثبت  نیمادر حتما به ا "خانم مرد از خنده و از همون پشت پنجره به حکمت گفت  نیکه گفتم نسر نویا

!"رف زدقشنگ و صادقانه ح یلیخ! بده 

اومد ؟ یحرفام به نظر صادقانه م یعنی؟  نیحرفامو باور کرد يخانم جد نیگفت برگشتم بهش گفتم نسر نویا تا

از بس  یگفتم نه بخدا ول "!! ؟ يهمه شو چاخان کرد! خدا بدور ! واا  "گفتم با دستش زد تو صورتش و گفت  نویا تا

! ؟ یحاال باالخره چ! حرفمو باور بکنه  یفعه م که راست بگم کسد هیکردم  یاز صبح تا شب چاخان کردم ، فکر نم

!پنجره ؟ یکیبرم دم اون  ای نیدیجواب مثبت م

!نیاز ا نمی، ا رونیمرتبه در واشد و حکمت خودش اومد ب هیخنده که  ریخانم زد ز نینسر

!شد ؟ یبعدش چ! خب _

.ببخوا ریبرو بگ!  سیاوناش به تو مربوط ن گهید _ اریکام

!؟ یرو بگ رزنهیپ انیجر يدو ساعت منو معطل کرد اریمرده شورت رو ببرن کام_

! کارخونه  میبر دیبخواب که فردا با ریبرو بگ!  هی یخصوص گهیقسمت د نیبود ، ا یآخه اون قسمتا عموم _ اریکام
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!ریشب بخ

.دمیبدو را فحش بهش دارم و گرفتم خوا! گفت و راه افتاد طرف خونه شون  نویا"

رو وردارم و برم  نمیکرد و زود کارامو کردم و صبحونه مو خودم و رفتم که ماش دارمیصبح بود که مامانم ب 7 ساعت

"گفت دیدم گاراژ واستاده تا منو د اریکام دمیکارخونه که د

!ٔیشیم داریب ریچقدر د_

!کارخونه ها رمیدارم م_

.نیربپر باهم ب!  گهید رمیمنم دارم م _اریکام

.رونیب میو مش صفر در گاراژ رو واکرد و اومد میشد اریکام نیسوار ماش ییدوتا"

!"رهیم گهیطرف د هیوقت متوجه شدم که داره از  هی،  زدیرفت و حرف م یکه م همونجور

!؟ يریم يکجا دار اریکام_

.کارخونه _ اریکام

!سیطرف ن نیکارخونه که از ا_

.شهیم کتریزم تو بزرگراه ، راه نزدبندا خوامیم _ اریکام

!"اه ، راهه خونه نصرته دمیکه رفت د گهیخرده د هی"

!نصرت ؟ شیپ ایریم يدار_

!نه _ اریکام

!اونجا يریم يدار!  يغلط کرد_

!نصرت ایکارخونه  ایحاال !  گهیکنه ؟ کار کاره د یم یبابا چه فرق _ اریکام

!کنه یم م چارهیبابام ب_
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!تا خدمتش برسه امیآقا بزرگه ب شیسوسه براش پ هی ،یکرد به من بگ تیاگه اذ_ اریمکا

؟ کاریاونجا چ يریحاال م_

!گهید يخواستگار رمیم _ اریکام

شدم  ادهیپ يمجبور! گرفت  یشدم دلم م یشهر م يقسمتا نیاصال تا وارد ا! دم خونه نصرت  میدیساعت بعد رس هی"

"بود اومد جلو و سالم کرد و گفت نیقبل مواظب ماش که همون پسره که دفعه

باشم ؟ نیآقا بازم مواظب ماش_

.ادیطرفش ن ی، مواظب باش کس زمیآره عز_ اریکام

حدود  دیشا! باال در جا خشکمون زد  میتا پرده رو زد. تو خونه  میرو زد و رفت رشیرو بست و دزدگ نیدر ماش"

!اطیو هفت هشت سال جمع شده بودن تو ح ستیسال تا ب 18تر و پسر از تا جوون دخ شیپنج ش ستی، ب ستیب

"بهش گفت اریکام دینصرت اومد طرف مون و تا رس اطیگوشه ح هینگاه بهشون کرد که از  هی اریکام

!تظاهراته ؟_

!هی یعمل يجونا نگیتیسالم ، م _ نصرت

"نصرت کرد و گفتبه  ینگاه هیاز همون جوونا برگشت و  یکیگفت  نویتا ا"

؟ میداشت! دم شما گرم آقا نصرت _

!سرت تو کار خودت باشه بچه _ نصرت

!؟ نجایآقا نصرت چه خبره ا_

.رنیاومدن دواا بگ _ نصرت

!هی یعجب داروخانه فعال _ اریکام

!اون ؟ ینییهمه هر نایا_
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"لب گفت رین طرف من و پسر زسرشون رو برگردوند گهیدختره د هیگفتم ، همون پسره با  نویتا ا"

.....بر خرمگس معرکه! اهللا  یال االه ال_

!نیدهنت رو جمع کن رام _ نصرت

"نگاه به من کرد و گفت هیپسره "

!آقا نصرت زننیآخه حرفا م_

!نیهست يرشته داروساز يدوست من متوجه نشد که شما دانشجو نیا!  نیآقا رام نیببخش _ اریکام

"قدم اومد جلو و گفت هیگفت ، پسره  نویا اریتا کام"

 میلیسوماً که من رشته تحص! ما  نیع ٔیشیخودتم م گهی؟ دوماً چهار روز د یکن یم کاریچ نجایاوالً خودت ا_

!بودم یپزشک یمهندس! نبوده  يداروساز

"نصرت گفت.  میساکت شد اریمن و کام"

.نجایاومدن ا قیواسه تحق نایا_

!....ا _ نیرام

"گفت يجد یلینگاه به ما کرد و خ هیدختره که بغلش واستاده بود  هی"

که  ینابدتر اون کس یتو هر چ نیو بکن نی، لوله ش کن نیتون تموم شد و مقاله ها تونو نوشت قیتحق یپس وقت_

!شترهیاثرش ب ينطوریا! دستورش رو بهتون داده 

."گفت نصرت داد زد نویتا ا"

!جنس نده گهید نیبه صادق خانه بگو به ا!  رونیب نشیبنداز نویا! محجوب ! جمال _

نصرت و  يدختره خودشو انداخت رو پا! که دو تا جوون قلچماق اومدن طرفش  هیگر ریو زد ز دیشن نویتا دختره ا"

"گفت هیبا گر
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.آن! آن ! گه خوردم نصرت خان غلط کردم _

جلو  دمییزود دو! کشنه  یکه گفتم االن دندوناش م زدیمحکم م نیهمچ! نش زدن شروع کرد با کف دست ، رو ده"

"و دستاشو گرفتم و گفتم

!بهت جنس بدن گمیم! خب  یلیخ! نزن_

"من و گفت يبه پا دیدختره نصرت رو ول کرد و چسب"

....یاله! درد و باالت بخوره به جون من  یاله! قربونت برم  یاله_

!شرط داره هیبهت جنس بدن اما  گمیم! بسه !  گهیبسه د_

!چشم! چشم !  نیشما دستور بد یهر چ!  نیشما بگ یهر چ _ دختره

.توتاق باهات کار دارم ایب قهیدق هیبلند شو _

"و گفت دیگفتم از جاش پر نویتا ا"

کجا برم آقا ؟_

. بود کرد و راه افتاد طرف اتاق نصرت  نیامنگاه به همون پسره که اسمش ر هیاتاق نصرت رو نشون دادم که "

"آروم به من گفت اریکام

؟ يدار کارشیچ_

!روز افتاده نیبدونم چرا به ا خوامیم_

!نهیآقا رام نی، زن ا باسیاسمش فر _ نصرت

!!زن و شوهرن ؟_

.اره _نصرت

"نگاه به پسره کردم و گفتم هی"
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.نیآقا رام ایپس شما هم ب_

رد  اطیهمونجور که از وسط ح! کنم  هیخواست گر یانقدر حالم بد بود که دلم م. فتم و راه افتادم طرف اتاق گ نویا"

!از خودم بدم اومد! کردن  یشدم ، همه اون دخترا و پسرا بهم نگاه م یم

بلوزش رو که  ینعی!  ارهیداره لباساشو در م باسیدختره که اسمش فر دمیدم اتاق نصرت و تا رفتم تو که د میدیرس

"زود پشتم رو کردم بهش و داد زدم گفتم! در آورده بود 

!!!؟ یکن یم کاریچ_

......نیمگه شما نخواست _ بایفر

!لباس تونو نیبپوش!!  رینخ_

 انیا اری، کام رونیتا پام رو گذاشتم ب!  نهیموضع رو بب نیتو و ا ادیکه نظرم شوهرش ب رونیگفتم و زود اومدم ب نویا"

"خرده وقت رو تلف کنم به نصرت گفتم هی نکهیا يبرا. دم اتاق  دنیرس

؟ میحرف بزن نایبا ا قهیدق هینداره که  یبیآقا نصرت ع_

!داره یبینه بابا چه ع _ نصرت

چطوره ؟ میبکش گاریس هی گمی،م نیبه ما لطف داشت شهیممنون شما که هم یلیخ_

"من گفت آروم در گوش اریو کام دینصرت خند"

!رفت اطیسر دختره ، صدات تا ته ح يکه تو زد يداد_

"که نصرت با خنده گفت نییسرمو انداختم پا"

؟ بایفر يدیپوش_

!اره آقا نصرت ، اره_ بایفر

!تو صورت شوهرش نگاه کنم تونستمیاز خجالت نم! دهان واکنه و منو بکشه تو خودش  نیخواست زم یدلم م"
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. بود و همون وسط اتاق واستاده بود  دهیرفتن تو و منم دنبال شون رفتم ، دختره لباساشو پوش نیو رام رایو کام نصرت

.سین افهیبود اما معلوم بود بد ق فیسر و روش کث

"و گفت نیرو داد به رام يو نصرت کتر مینشست رفتم

.اریبپر آبش کن ب نیآقا رام_

"شم گفتدر گو اریکه کام ارهیرفت آب ب نیرام"

گفت ؟ یبه نصرت چ نیرام یدختره رفت نیبا ا یوقت یدونیم_

!نه_

!گفت آقا نصرت جلو من نه _ اریکام

"فقط نگاهش کردم که گفت"

.ستنیحرفا ن نیاهل ا ناینصرتم بهش گفت ا_

!ادیاز خودم بدم م نجایا امیبه خدا قسم هر بار که م!  اریخدا لعنتت کنه کام_

!کن و بگو تا جنس تموم نشده ، مال ما رو بهمون بدن یآقا نصرت ، بزرگ _بایفر

.راحت باشه التیخ! جنس شما سرجاشه  _ نصرت

!م خرابه نیرام! خودمو بسازم  دیبا! آخه خرابم  _بایفر

و رفت  دیو پر دیکه از دستش قاپ بایدو تا بسته در آورد و داد به فر بشیبهش کرد و از تو ج ینگاه هینصرت "

.رونیب

"بهش کرد و گفت ینگاه هی نصرت

.سال اول نیسال دوم بود و ا نیرام_

!دانشگاه ؟_
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"دونه داد به ما و گفت هی یکیروشن کرد و  گاریسه تا س اریکام. نصرت سرشو تکون داد "

.....شبیمن د. بهت بگم نصرت جون ومدنیتا ن_

!مبارك تون باشه! خبر دارم  _ نصرت

ماچش کرد اما نصرت ، همونجور که دستش دور  ارمیکام. و ماچش کرد  اریبلند شد و دست انداخت گردن کام"

همونجور  اریرو ول نکرد که کام اریگذاشت اما کام هیده پونزده ثان هی! کردن  هیبود ، شروع کرد به گر اریگردن کام

"که بغلش کرده بود گفت

!هزارتا کار باهات دارم!  سین هیحاال که وقت گر! ؟ هیسه چوا هیگر! چته ؟! نصرت .....! ا_

"واکرد و صورتش رو پاك کرد و گفت ارینصرت دستاشو از گردن کام"

!و وجدانت رتیو غ یدونیتو م گهید!  نیهم! دست تو سپردم خواهرمو _

"نگاه بهش کرد و گفت هی اریکام"

براش  شهیم ششیرو که باعث اسا ییزایکه همه چ دمینه اما بهت قول م ایخوشبختش بکنم  تونمیکه م دونمیمن نم_

خوبه ؟. فراهم کنم و بذارم درسش رو تموم کنه 

"و گفت دینصرت خند"

.اره برادر ، خوبه_

 نیو رام بایداره که پرده کنار رفت و فر ییایکردم و مونده بودم که سرنوشت چه باز یشونو نگاه م ییداشتم دوتا"

.حوصله نداشتم باهاشون حرف بزنم گهیراستش د. ن تو اومد

"گرفت که گفتم نیرو از رام يکتر نصرت

!ندارم يکار گهیآقا نصرت من د_

!؟ یباهاشون حرف بزن یخواستیمگه نم _ نصرت
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!نه گهیچرا اما حاال د_

!، بپرس ازشون یبپرس يخوایم يزیحاال اگه چ _نصرت

!سیبرام مهم ن گهیشدن اما د ينطوریا يجورفقط بدونم چه  خواستمیم_

.یدونیهر جور صالح م _ نصرت

چشماش سرخ سرخ بود و پلک . واستاده بود  بایحرکت کرد اما فر نیرام. اشاره کرد که برن  نیو رام بایبعد به فر"

!اومد رو هم یم یهاش ه

؟ يدار يکار _ نصرت

"طرف من و گفت به نصرت کرد و بعد برگشت ینگاه هی بایفر"

 نیا!  يدنبال دو تا اتاق اجاره ا میرفت یم نیرام ن، من و ای ٔدنبال جنس وامونده میریکه االن م ي، همونجور يروز هی_

!نبود یکی، همه جا بود اما اون  یکی نیا یعنی!  میکرد دایپ يزودتر از دو تا اتاق اجاره ا یلرو خی ٔجنس وامونده

!حاال خب ، برو یلیخ _ نصرت

"پشت سرش شوهرش رفت که نصرت گفت. و رفت  نییسرشو انداخت پا بایفر"

!شهیکه بره ، جنس جفت شون جور م پیریت هی.  ابونیرو خ برهیرو م بای، فر ارهیکم که م_

"فقط گفتم!  دمیحال خودمو نفهم گهید"

!؟ میحرف بزن گهیبا همد گهید يجا هی میبر شهینصرت خان نم_

!چته ؟ _ اریکام

!سیحالم اصال خوب ن_

!؟ يآب بهت بدم به خور وانیل هی _ نصرت

!نه! نه _
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!آب بزن به صورتت هی میبر ایب _ اریکام

!میبر نجایفقط از ا! نه _

.میش رو خاموش کرد و بلند شد یکیکنینگاه به نصرت کرد و اونم گاز پ هی اریکام"

 هیو نصرت  رونیب میو دنده عقب از اون کوچه مزخرف اومد میر بچه هه داد و سوار شدبه پس یپول هی اریدر ، کام دم

پارك که  هیجلو  میدی، رس میساعت که رفت مین قهیدق ستیب هیتوش و  دیچیپ ارمینشون داد و کام اریرو به کام ابونیخ

"نصرت گفت

!تو پارك ؟ میبر_

.مینیبینم زایچ نیاز ا گهیاره حداقل د_

"به من گفت اریکه کام میخرده قدم زد هیتو پارك و  میشد ادهیپ ییتا سه"

؟ يچطور_

.بهترم_

.مینیاونجا بش میپس بر _ نصرت

 میدونه داد به ما و تا ازش گرفت هی یکیدراورد و روشن کرد و  گاریو نصرت سه تا س میخلوت پارك نشست يجا هی"

"گفت

!شه یکوچه شروع م و پارك و گاریس ناز ای ٔوامونده_

؟ یچ_

 نیا هیناجور بخوره به پست  قیرف هیکه  هیفقط کاف! گله را  کیبزه گر ، گر کند  هی گهیم!  گهید نییهرو _ نصرت

!شهیسوال شروع م هیهمه شونم اولش و !  نییپا زهیریبرگ درخت م نیشونو ع یکی یکی! جوون 

!هس که فعال جواب نداره میحتما سوال _ اریکام
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اگه بچه بلد باشه حلش کنه که خوشحال ! به شاگرداش  دهیم یاضیر ریدب هیکه  يمساله ا هیمثل ! دمت گرم  _ نصرت

دفتر و !  رهینم هیسراغ بق گهیرو حل کنه ، د يو بعد ياما اگه نتونه اون و مساله بعد يسراغ مساله بعد رهیو خندون م

!گوشه هیکنه  یبنده و پرت م یکتاب رو م

!؟ هیوال چس_

"زد و گفت گارشیپک به س هی"

!جوونان نیهم یسوال اصل_

رفتن یراه م گهیبا دستش صد متر اون طرف تر رو نشون داد که جا به جا پسر و دختر داشتن چند تا چند تا با همد"

"!

دو تا کوچه رو  یکی که هیخواد به مقصدش برسه اما فقط کاف یکه آدم م هی ینشون ایآدرس  هیمثل  یزندگ _ نصرت

!شهیگم و گور م ایبه بن بست  خورهیم ای! بره  یاشتباه

!سیکه االن در دسترس ن چکدوممیشکر خدا ه! سرحال و قبراق و وارد  يراهنما هینقشه درست و  هی! الزمه  نقشه

؟ هیچ رسنیهمه جوون به مقصد م نیپس ا_

!کنه ؟ یم دادیداره ب ادیاعت يخبر دار! آمار دستت هس ؟_ نصرت

نقل و نبات تو  نیع نییهرو دیبا یچ يبرا! ؟ ستنیمملکت ن يها هیسرما نایبشه ؟ مگه ا یجوون عمل هی دیبا یچ يبرا

که  نهیمهم ا! به کار دور و ورش نداره  يکار گهیشد د یجوون عمل هی یوقت! نیدونیشماها نم! دست و بال شون باشه ؟

!جنس به موقع بهش برسه

از راه درست پول در  شهیردن که چطور م گیراه م هیم دنبال  یسالگ ي، تو چهل ، چهل با خرده ا میقد يجوونا،  نیبب

که بشه راحت و اسون ازش پول  یراه! دنبال راه خالف  رنیکنن ، م یم دایپ یسنّ و سال هیاالن ، تا  يآورد اما جوونا

پول در  يبرا. شد  یوضعش خوب م یکرد و تو سنّ پنجاه سالگ یعمر کار م هی اروی،  میچرا ؟ چون مثال قد! دراورد 
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پسره  ینیب یم یکنیاما االن نگاه م! پاش بود  ریز کیش نیماش هیعمر کار ، مثال  هیبود و بعد از  دهیکش یآوردن بدبخت

 یخرج م پول گمیمثل ر! فقط چک بانکه  فشیسواره و تو ک یونیلیچهل م یس نیماش هیهنوز پشت لبش سبز نشده ، 

!کنه

!گهیعمر کار کرده بهش داده د هیخب حتما باباش که _

تو دست و بال بچه  ختیر ینم ينجوریآورد ، ا یپول ها رو در م نیاگه باباش از راه درست ا.... ! د.... نه... د _ نصرت

 ارهیپول در م اردیلیم اردیلیکنه م یزد و بند با چهار تا کله گنده م هی! معلومه پول کار نکرده داره ! ش که نفله ش کنه 

!شهیسوار م ایزانت!  شهیاون موقع بچه ش بنز سوار م! 

و زحمت  فیکارمند شر هیسراغ باباشون که مثال  رانیبعد م!  گهیراه بهتره د نیا گانیو خب م ننیبیم م گهید يجونا

!يعرضه ا یه تو بک گنیکه نداره بهش م ننیبیم یو وقت خوانیپولها رو از اون م نیا! کشه 

!يارتباط قو شهیزد و بند م! عرضه داشتن  شهیم يدزد!  شهیعوض م ارهایموقع س که مع اون

 ی، زندگ نینیبب! و مواد  نییو فروش هرو دیافتاده تو کار خر نهیبیوقت م هیدنبال ارتباطات که  افتهیپسره راه م حاال

اگه قرار باشه هفت روز هفته ، ! روز در هفته ش بهش خوش بگذره آدم مهم و با ارزشه که حداقل دو  هی يبرا یزمان

!که بهتره رهیبم نیزم ذارهو حسرت باشه ، آدم سرشو ب يغم و غصه و ندار

!خوادی، ارتباط با جنس مخالف م خوادیم تی،امن خوادیم جانیخواد ، ه یم یداره ؟ جوون سرگرم یجوون االن چ هی

!داره جانمیرو بچسب که توش ه يآخر نیهم! رو ولش کن  یرمو سرگ تیحاال امن _ اریکام

"و گفت دینصرت خند"

!!کجاس ؟ جانشیه_

!کجاس جانشیه یفهم یپاترول دنبالت کرد ، م هی یوقت _ اریکام

دارن ؟ یجوونا چ نیجدأ االن ا _ نصرت
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!ا یخودتم هنوز جوون_

!سیاصال زنده ن گهیخط د نینفر افتاد تو ا هی یوقت!  تمسیاصال آدم ن ایجوون  گهید! م  یمن عمل _ نصرت

"زد و تهش رو پرت کرد و گفت گارشیبه س گهیپک د هی"

تو !  گهیجور د هی رونیجوره ، ب هیباباش تو خونه ! رو  گهیجو د هی رونیب! تو خونه و جو رو بشناسه  دیجوون با هی_

که ما ماهواره  یتو مدرسه نگ گنیهمه شم به بچه شون م! و مومن  بیو نج نیسنگ رونیب! خونه نوار و ساز و آواز 

!ا میدار

تو چند تا خونه  نیدونیم! جلو عرق رو گرفتن ! از باطنش  يظاهرش خوبه اما وا! زده  ونهیمور یخوب ریت هیمثل  میشد

!راه افتاد ؟ یبساط عرق کش

!ییلمایه ف، اونم با چ نمایرو گرفتن ، همه خونه ها شد س لمیف جلو

مرض و ! کنترلش کرد  گهید شهیکه نم یواشکی زیچ هیشد تو خونه ها و شد  دهکشی ٔدختر پسر رو گرفتن ، فحشا جلو

!کنه یم دادیقربونش برم ب گهیکه د يماریب

 زدیا ایبزنه ،  شتیپشه ن هیاالن ! مشکالت رو نداشتن  نیما و پدر بزرگ هامون حداقل ا يگفتم که ، پدرا بهتون

 یاز ک! به شما بگم  يزیچ هیاصال ! خواهرت خراب  ای شهیو دزد م یداداشت عمل ای،  یغفلت کن!  تیهپات ای یگرفت

!شد ؟ ادیز نقدریهمه دکتر روانشناس ا نیا

!گهیشد د ادیز وونهیکه د یاز وقت_ اریکام

چند درصد از  یدونیم!! چرا ؟!  یصبحالت ع ایدارن  یافسردگ ایهمه ! شونم جوونان  ضایمر شتریب!  نیهم _ نصرت

مادر !  سیشوهره تو خونه ن! خرابه  يوضع اقتصاد!  سین حیبابا تفر!! چرا ؟! دارن ؟ یشوهر دار حالت افسردگ يزنها

 گهیخونه که د گردهیکار کردن بر م فتیسه ش فتیبعد از دو ش یشوهرشم وقت!  رهیبگ شهیبا بچه هاش اره بده ت دیبا

کنه که دخترش از  یوقتم چشم وا م هی! نه به رابطه با بچه هاش  رسهیم ینه به روابط زناشوئ! داره جون حرف زدن ن
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!گهیطرف رفته پسرش از طرف د هی

!ستنین ينجوریهمه م که ا_

!دارن يدارن و عرضه و شم اقتصاد ياره ، اونا که ارتباطات قو _ نصرت

"خنده ریزد ز اریکام"

مثال گوشت !  خورهیهر چند آخرش ضررش به خودشون م! بونش برم ، همه به فکر خودشونن مردمم که قر _ نصرت

،  شهیمرغ گرون م! شون  زریتو فر تپوننیو م خرنیم شتریمدت نخرن تا ارزون بشه ب هی نکهیا يجا شهیگرون م

!وعده گوشت بخورن هیدر ماه  توننینمکه امثال ما  شهیم نیآخرش ا!  نطوری، هم شهیگرون م ریش!  نطوریهم

بود ؟ یچ یاون سوال که گفت_

دونه  هیخودش .  میرو در آورد و بهمون تعارف کرد که ور نداشت گارشیبه من کرد و پاکت س ینگاه هینصرت "

"روشن کرد و گفت

ه جواب سوال رو اگه نتون نیهم! ؟ ی، ازش بپرسه آخرش که چ فتهیناباب ب قیرف هیجوون با  هی یوقت هیفقط کاف_

 يدرس ها نیدرس به خونه اونم ا یبا بدبخت دیبا! تو فکر  رهیپسر م!  کنهیش رو نبود م زهیکنه ، تموم انگ دایبراش پ

 دیبعدش اگه بتونه اگه بتونه وارد دانشگاه بشه ، با! نا رو بخونه ینداره که ا یلزوم چیه! مورده  یسخت که نصفشون ب

اگرم هس !  سیکه که براش کار ن شهیکه مدرکش رو گرفت ، تازه متوجه م میوقت! چند سالم اونجا درس بخونه 

!که پول رفت و آمدشه دنیبهش م یحقوق

، تو  هی یمیش سانسیل!  فروشهیخونده ، نوار کاست م یشناس نیزم!  کنهیتو آژانس مسکن کار م کهیمکان سانسیل اروی

بابا ! ازم مونده ؟ یچ!  نیخود منو نگاه کن! که  مونهیجوون نم هیواسه  زهیانگ گهیخب د! کنه  یم ي، شاگرد یکتابفروش

همه جلو  خوندمیداشتم درس م یکه وقت یی؟ کوو اون افق طال!؟ کو ارزوام ! دامیکو ام! مملکتم  نیا لکردهیمن تحص

 دیچرا ما با گهید خوانیم ينجوریمعتاد ؟ا اگه ا! ؟ ی؟ عمل خوانیم يبه ما بگن ما جوونا رو چه جور انیب! روم بود ؟
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!گهیدنبال گرد و مواد و دوا د میخب از همون اول بر! ؟ میو درس بخون نیبکش یهمه سخت نیا

"زد و گفت گارشیپک به س هی"

 نیدلم واسه ا! سوزه  یافتم دلم واسه خودم م یها م یها و بدبخت یاون درس خوندن ها و سخت ادی یبه خدا وقت_

!سوزه یجوونا م

!؟ یکن یشون م چارهیب يتوشون و دار يا توام افتادپس چر_

!یکن یم دایجواب سوالت رو پ یبش یاگه خدا نکرده تو هم عمل _ نصرت

"زد و گفت گارشیبه س گهیپک د هی"

و افتن دنبال مردم  یگاوام م!  ابونایتو کوچه ها و خ دنیرو ول م یوحش ي، اول گاوها ي، تو مراسم گاو باز ایتو اسپان_

 ایبه جنگ گاو و باالخره م  رهینفر ماتادور م هیبعدشم که مراسم افتتاح شد ، !  زننیبرسان ، شاخش م یبه هر ک

عکسش رو تو !  شهیقهرمان م ارویاونوقت !  کشنیر گاو بدبخت رو میاکثراً با شمش! گاو  ای شهیماتادوره کشت م

، گروه  گهید ي، مردم کشورا شهیمراسمم که م نیوقت ا!  هگیکنن و هزار تا کار د یم دیاندازن و تمج یروزنامه م

مسافر  هیمثال جلو  نجایما ا یقهرمان اما وقت شنی، م شهیگاو کشه م هی یحاال اونجا وقت! واسه تماشا  ایاسپان آنیگروه م

!نیسوال جواب بد نیبه ا یاگه تونست! چرا ؟!  یوحش میشی، م میکن یم یگوسفند رو قربون هی

 یخارج يتو کشورا! مردم  يافتن به جون جوونا یبا شالق م یوقت!  زننیبا کاتر و چاقو دخترا رو م یخب وقت _ رایکام

!گهید یوحش میشی، م میکن یگسفندم قربون هیکنه که اگه  یم دایانعکاس پ نیهمچ

ش رو دادم و خواهرم رو  نهیمنم هز!  میش رو هم بد نهیهز دیبا میپسر و دختر معتقد هیاگه ما به نجابت  _ نصرت

!و درسش رو به خونه نهیزدم تا راحت نش يدست به هر کار! نگاه داشتم  بینج

"رو انداخت دور و گفت گارشیس"
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تو اون  یخراب و فاسد و افتضاح طیمح!  سیموندن ن يجا گهید نجایا دمی، د میتنها شد گهیمن و حکمت د یوقت_

!خونه بود

تمام و کمال نون آور خونه  گهید. توش  میباالتر اجاره کردم و رفت یاتاق رو کم هیدر زدم و  در و اون نیخرده ا هی

خورد و خوراك مونم ! حکمت بود  لیخرج تحص! خودم بود  لیخوندم و خرج تحص یخودم درس م دیبا. شدم خودم 

معادله صد  شهیم! رو جور کنم ؟ نایوقت پول ا مهیه کار نیبا  تونستمیم يحاال من چه جور! اجاره اتاقم بود ! بود 

!یمجهول

!یسکیو!  اكیتر!  شیو فروش حش دیخر! تو خالف  افتادم

!؟ دونستیحکمت م _ اریکام

!قصه ها نیمثل ا!  داهیم یآدم با خدا منو گذاشته سر کار و بهم پول خوب هیکرد  یفکر م! نه  _نصرت

پارك و  نیتو ا رفتمیم که کار نداشتم م یموقع! هم حکمت  ، خوندمیهم خودم درس م. گذشت  یم یزندگ خالصه

!فروختم یرو م زایچ نیاون پارك و ا

شمردم  یطرف پولش رو داد و منم داشتم اسکناسا رو م یوقت. فروختم  یم اكینفر تر هیپارك داشتم به  هیروز تو  هی

از  یکی دمیبرگشتم که د!  هی يزیچ يورفکر کردم مام!  دیبرق آزم پر! دست اومد رو شونه م  هیمرتبه  هی، 

 ینگاه هی!  يگفتم استاد اومدم هوا خور "؟ یکنیم کاریچ نجایا "شدم که گفت  یداشتم از خجالت آب م! استادامونه 

 یم کاریچ يدار یدونیم! انسان باشه  دیدانشجو قبل از درس خوندن با هی "که تو دستم بود کرد و گفت  ییبه پوال

 یلیدل چیه! نکن  هیکارت رو توج "حرفا که نذاشت حرف بزنم و گفت  نیدم بگم که نون آور خونه م و ااوم "!!؟ یکن

گفت و  نویا "! استفاده ش کن ! توان تو تو مغزته  "که گفت  نییسرمو انداختم پا "!کرد  دایکارا پ نیا يبرا شهینم

!رفت

پولش کمه اما بازم برات  "بچه درس بده  نیبرو به ا " آدرس بهم داد و گفت هیتو دانشگاه اومد سراغم و  فرداش
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!کنم یم دایشاگر پ

و  ییراهنما يگذاشتم کنار و افتادم به درس دادن به بچه ها دمیرو بوس شیو حش اكی، کار تر نیکه شما باش ییآقا

 هیبا . کردم  دایپ حکمت يکارم برا هی. کم کم سه چهار تا شاگرد گرفتم و بعدشم شدن هفت هشت تا .  یرستانیدب

کتاب و دفتر رو  نیطفلک حکمت ، ا. بردم خونه  یو م تمگرف یبرش خورده رو م يقرار گذاشتم و ازش لباسا يدیتول

شد با حسرت  یاومد اما م یدر نم یپول آنچنان! کرد  یدرز چرخ م هینوشت و  یو م خوندیخط م هیجلوش  ذاشتیم

!کرد یزندگ

!!اما کو کار ؟! و گذشت تا من مدرکم رو گرفتم و خواستم وارد بازار کار بشم  گذشت گذشت! ندم  دردسرتون

کار  هیگشتم دنبال  یو هم م دمیرس یم سیهم به کار تدر. مردم درس بدم بهتره  يبه بچه ها يجور نیفعال هم دمید

گفت که خرج رفت  یبهم م یحقوق هیدارم ،  اجیکه به کار و پول احت دیدیم ارویتا ! رفتم سواستفاده بود  یاما هر جا م

!که عاشق شده بودم نجایا! حاال قوز باال قوز کجا بود ! شد  یو آمدم م

شاگرد داشتم که وضع شون بد  هی! طرف  هیدو سال ،  یکی نیطرف ، ا هیکه پشت سر گذاشته بودم  ییسالها نیا

 رستانیسال آخر دب. کردم  یکار م یمیو ش یضایرفتم باهاش ر یمن م. بود  یدختر خوشگل. بود  میاسمش مر. نبود

گفتم پسر ،  یبه خودم م یهر چ. دوستش دارم  کهمدت که رفتم و اومدم خونه شون ، کم کم احساس کردم  هی. بود 

 ریپدرش مد! بود  میمر ی، وضع مال کردیخرده آرومم م هیکه  يزیتنها چ! اما دست خودم نبود! غلطا  نیتورو چه به ا

.نبودن اما وضع شون خوب بود اردریلیشهر داشتن م يآپارتمان خوب باال هی. بود شرکت  هی

 نمشیبب شتریگرفتم که بتونم ب یو ازشون ارزون تر م دادنیخرده درس رو کش م هیرفتن خونه شون و  یدفعه م هر

!اون اتفاق افتاد نکهیخوش بود تا ا نیدلم به هم! 

مامان  دمیپرس. کرد  یرو م نکاریهر دفعه مادرش ا. آورد  ییودش رفت برام چاخ دمیبار که رفتم خونه شون ، د هی

 "!بهتون خبر بدم  نیکالس رو کنسل کنن اما شما که تلفن ندار خواستنیراستش م! نه  "؟ گفت  ستنیمگه خونه ن نایا
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خرده که  هی. درس خوندن به  میخالصه شروع کرد "!اصال !  هن! نه  "گفت !  امیرم ، جلسه بعد م یگفتم کهن من م

.  میبود کیبهم نزد یلیکه خ يآورد بغل من طور یش رو کم ی، صندل نهیبهتر کتاب رو بب نکهیا يگذشت به هوا

سه ! بار من  هیکنار و  دیبار اون دستش رو کش هیکردم ، دستامون خورد بهم و  یهمونجور که من مساله ها رو حل م

دست ! کنار ، دفعه آخر نه اون به روش آورد و نه من  دمیکنار و من کش دیون کشچهار بار که دستمون خورد بهم و ا

فقط بهش گفتم ! موقع متوجه شدم که دستش تو دستمه  هی! بهم ، قلم و خودکار و کتاب رفت کنار  دیمونم که چسب

؟  میبکن دیبا کاریفتم چگ "!منم دوستت دارم  "اونم گفتم ! دوستت دارم  یلیاما خ سیکارم درست ن دونمیم میکه مر

!"میخواستگار ایهستن ، ب یروشن يپدر و مادرم آدما "گفت 

رو  یآب پاک! رفتن همانا و قطع شدن کالس همان  يخواستگار!  يفرداش رفتم خواستگار! رو بهم دادن  ایدن انگار

 نیموند ا! ن و تمومش کردن نه گفت هی،  دنیاوضاع احوال منو فهم یوقت! حقم داشتن  چارههایب! رو دستم  ختنیر

!میمن و اون طفل معصوم مر چارهیوسط دل ب

زدم  یپشت سرش که زنگ م! که منم  دیفهم یکردم و اون م یزدم و قطع م یزنگ م هی! شروع شد  یتلفن روابط

 ونریب میرفت یمدرسه با هم م يصبحش جا! کردم  یو قطع م ذاشتمیجا قرار م هیو زود باهاش  داشتیخودش ورم

درس نخونه و منم  گهیکه اون د میدیرس جهینت نیآخرش به ا!  میکن کاریکه چ میدیکش یواسه خودمون نقشه م

!شد کرد ینم گهیکار د! مرتب برم با پدر و مادرش حرف بزنم 

 ! دیدیشرکت ، منو دم در شرکت م رفتیباباه م! درس رو گذاشت کنار و منم پاشنه در خونه شنو از جا کندم  اون

منو جلو  شگاهیرفت آرا یم!  دیدیم وهی، منو تو بازار م دیرفت خر یمادره م!  دیدیخونه ، دم در خونه شون م اومدمیم

رفتم و اومدم تا چهار ماه  نقدریخالصه ا!  يدیدیم اهرشرفت خونه خواهرش ، منو تو کوچه خو یم!  دیدیدرش م

بود که دختره  نیرس عقب افتاده بود و شرط ازدواج مونم احاال دختر از د! گذشت و پددر و مادرش موافقت کردن 

!قبول بشه
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 نقدریخالصه ا!  خوندیاونم خوب درس م! کردم  یسه چهار ساعت باهاش کار م يروز! کردم بهش درس دادن  شروع

 گهید "روز پدرش بهم گفت  هی. نداشتن  یپدر و مادرش حرف گهیقبول شد و د یتا زد و با معدل عال دمیزحمت کش

در و اون  نیشروع کردم ا!  رفتمیانگار داشتم رو هوا راه م گهید!  کردنیقند تو دلم آب م "! یعروس يبرو دنبال کارا

به کار کس و ناکس ! از ده هزار تومن  غیاما در! قرض الحسنه ،صندوق فالن، دوست آشنا . بانک! پول  يدر زدن برا

!رفت یدر م رشیجور از ز هی یهر ک! ورد آ یبهانه م یهر ک!! ؟ یرو انداختم اما چ

رو جواب داد و در رو  فونیزنگ زدم و خودش آ.  نایا میروز رفتم خونه مر هی،  دیکارد به استخونم رس یوقت باالخره

برگشت و بهم ! ناراحت شد  یلیاونم خ. رو بهش گفتم  انینشستم و جر. پدر و مادرش خونه نبودن . واکرد و رفتم تو 

!"خوادیکنه اما نم ونکمک م تونهیپدرم وضعش خوبه ، اگه بخواد م "گفت 

گفت که  یداشت م شیچند شب پ!  یهست یخوب یلیتو پسر خ تونهیخودش م! نه  "گفت ! حق با پدرته  دمیشا گفتم

و هم خواهرت رو ، بعدشم  يخودت رو در آورد لیخراب ، هم خرج تحص یتو با او امکانات کم و وضع مال یوقت

گفتم پس چرا کمکمون  "! یهست یقیال و، حتما پسر خوب  يریو مدرك بگ یقبول بش يتو دانشگاه سراسر یونستت

 "؟ گفت  يگفتم چه جور "!کرده یبا مامانم عروس ياما خبر دارم خودش چه جور دونمینم "کنه ؟ گفت  ینم

 يو کار ذارنی، با مامانم قرار م شهیشه مهمه درها روش با گهید یوقت! تورو داشته تیجوون بوده ، وضع یخودشم وقت

 یگفتم خوب کار خوب "!اره  "گفت ! ؟.... یعنیگفتم  "!!بزنن  یحرف توننینم گهید امانمکنن که پدر و مادر م یم

!نکرده پدرت

 "نوار گذاشت و اومد بغلم نشست ، گفتم پدر و مادرت کجا رفتم ؟ گفت  هیبه من کرد و بلند شد و  يخنده ا هی

تو پدرم  "گفتم چرا ؟ گفت  ".نداره  يا دهیفا "گفت ! مردونه با پدرت حرف بزنم  خوامیگفتم م "؟ کاریچ يخوایم

 "! ياریب ریرو هم گ یخرج عروس یحت یتونیتو نم دونهیچون م!  هی ي، اون اگه موافقت کرده ، ظاهر یشناس یرو نم

!  میتظاهر کن دیاما با! نه  "گفت !! ؟یگیم يفتم جدگ! که پدرم کرده  ي؟ گفت همون کار میکن کاریگفتم پس چ
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!بکنن يکار توننینم گهیاونوقت د

زنگ زدم ، باباش  میدرست پس فرداش که به مر!  رونیو من از خونه شون اومدم ب میقرار مدار مونو گذاشت خالصه

منم . بهم گفت که برم اونجا منم جواب دادم ، . خواستم که حرف نزنم اما اسمم رو صدا کرد ! رو ورداشت  یگوش

.درجا راه افتادم و رفتم خونه شون

منو زدن که  نقدریا! خوردم کتکم زدن  یسرمو و تا م ختنیتا پامو گذاشتم تو که دو سه نفر ر!  نهیتون روز بد نب چشم

با دستبند از  يدزد و منو به جرم يو زنگ زد کالنتر رونیب دیدستشون کش ریباالخره باباش منو از ز!  مردمیداشتم م

اونجا بهم . بغلم و فرستادن دادگاه  ریپرونده گذاشتن ز هیفرداشم ! و انداختن زندان  يتو خونه شون بردن کالنتر

رو  يزیمنم نتونستم چ!  دمیبوده ، دزد زیسکه طال رو م هیخونه شون ،  رفتمیدرس دادن م يبرا یتهمت زدن که وقت

 شیگه تو پارك حشیبا همد یوقت هیکه  ییاز اون بچهها یکیموقع که تو دادگاه بودم  از شانس بدم ، همون. ثابت کنم 

 اروی! به من داد  ییآشنا هیاون پدر سگم !! رو گرفته بودن و آورده بودن اونجا  میفروخت یم اكیو تر یسکیو و

دو تا مورد رو لو  یکیزدن ، دو تا چک که بهش! دادگاه گفت  سیگفت و اونم رفت به رئ گهید یکیو به  دیپاسبانم د

!داد و منو صاف بردن زندان

و  ینییبا دزد و چاقو کش و قاتل و هر ندازنیآدمو م! نکنه  بیخدا نص!  هی ییزندان چه جور جا نیدونینم شماها

ان خودم تو زند! تنها  رونیخواهرم ب! که آش نخورده و دهن سوخته  نیحاال حساب کن! مشت آدم خالفکار  هیخالصه 

!کجا سیکه دوستش دارم معلوم ن يدختر! 

!کردن یاز درست زندگ نمیا! کشتم  یخودمو م اومدیم رمیچاقو گ هیداغون و خراب بودم که اگه  نقدریا

!دنیماه برام بر شیگفته بود ، ش ییزایچ هیچون بار اولم بود اما اون پسره ! تون ندم  دردسر

!دمیکش! بودم  دهیبرد ایاز دن گهیمنم که د! دادن دستم ، دوا رو  یهمون پونزده روز اول تو

"خرده بعد گفت هیو ساکت شد ،  نیرو انداخت زم گارشیته س"
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!داغون شدم_

!شد یدرست م يکرد یتحمل م گهید خوردهیاگه  دیشا_

رو تحمل  گهید يزایچ یلیو از دست دادن خواهر و مادر و خ یو فقر و گرسنگ يو ندار یو بدبخت یاز بچه گ _ نصرت

. داشتم  یمالقات هی، قبلش  دمیکش نییبار هر نیکه واسه اول يراستش اون روز! برام جا نذاشته بود  گهیکردن ، د

بهش  دهیرو برده دکتر و فهم میکه دست ما رو خونده و مر تبهم گف! اومده بود باهام حرف بزنه ! بود  میمر يبابا

!هیو مادرش رو فرستاده ترک میگفت که مر!  رونیارمت ب یو م دمیم تیرضا گهیماه د هیگفت تا !  میدروغ گفت

!دمیبود که گذاشتن جلوم و کش نیا! نداشت  یبرام فرق يزیچ گهید دمیشن نویا یوقت

"دوباره ساکت شد و بعد گفت"

! کردن  دایکه رو تو خونه پگفته بود که اشتباه شده و س یعنی! داد و آزادم کردن  تیهفته بعدم ، باباش رضا هی_

!اونام آزادم کردن

!يکرد یم تیخب ازش شکا_

!خوردم یرو م گهید يزایمن چون چ! نه  _ نصرت

"روشن کرد و گفت گهید گاریس هی"

! ؟ نیدونیم!  ٔیشیپشت و پناه م یبه فکرت نبود ، ب یکس! نخواستت  یکس! دوستت نداشت  یکس ییجا هیرو  یوقت_

مال  نیهمونجور که کره زم! دانشمند بزرگ متعلق به همه مردم جهانه  هی! متعلق به همه مردم جهانه  یباستاناثر  هی

 هیهمه خرج  نیا! حداقل مال همه مردم مملکت خودشه ! ا سیدانشجو هم مال همه مردم دن هی! س  ایهمه مردم دن

 تونستمیمن م دیشا! کنن به امان خدا  یخرشم ولم مآ! مملکت  نیا هیاز سرما! ؟ شهیاز کجا م!  شهینفر مثل من م

!بال و پر م رو نگرفت ریز یکارا بکنم اما کس یلیخ

نگاه به اون طرف پارك کرد و  هیرو دراورد و تعارف کرد و برامون روشن کرد که نصرت  گارشیپاکت س اریکام"
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"گفت

!نینگاه کن_

"و گفت دینصرت خند. تن گوشه پارك نشس هیسه تا دختر  دمیبرگشتم د"

!کنن یم قیدارن تزر!  یو نصف شون عمل یشون متادن ینصف_

!!؟ نجایا_

!گهیآره د_ نصرت

کنن ؟ یکارا رو م نیاصال ا یچ يبرا_

هفتاد ساله  رمردیپ ای رزنیجوون ، پ هی. داره  يو شاد حیبه تفر اجیپسر ، احت ایجوون ، حاال دختر  هی،  نیبب _ نصرت

!گوش بده ویو راد نهی، تو بالکن خونه ش بش نهیبش یهفت ساعت رو صندل شیکه بتونه ش سین

 یوقت!  نهیب یم واریجوون همه ش جلو خودش د هی یوقت!  شهیم يگذاشته که باعث شاد يتو مغز ما ماده ا خداوند

تر از شب قبلش  کیحش رو تارفردا صب یوقت! نهیبینشده رو م یهزار تا وعده عمل یوقت!  نهیبیم تیهمه ش ممنوع

 تونهینم ییخود مغز به تنها گهیتا د شهی، اضافه م شهیم فهاضا یم ه یافسردگ نیا!  شهی، اون وقته که افسرده م نهیبیم

!شیحش! مواد مخدر ! آور  يشاد يبه قرصا برهیاون موقع س که جوون پناه م! چاره ش کنه 

!نیفلوکست! کلونازپام ! ؟ زاناکس  دهیم ی، بهش چ نهیاس م ببدکتر روانشن هیش  یافسردگ يمثال برا اگه

دخترا نگاه  نیبه ا! آورن  ادیاکثر شونم اعت! اون  گهید يمثل اونا ییجورا هیهستن ؟  یچ نیکن یداروها فکر م نیا

شروع کردن و با چهار نوع قرص ! به دکتر روانشناس زدن  يسر هیکه اکثرشون ، اول کار ،  دمیقول بهتون م!  نیکن

 یچ نیفهم ی؟ م ییو مواد افتاده تو مدارس راهنما ادیکه اعت نیارخبر د! حرفا  نیو ا قیو تزر نییبه هرو دنیاالن رس

!!کرد يکار شهینم گهید میبجنب ریبه خدا د!! ؟ گمیدارم م

!؟ دهیکش قیشدن که کارشون به تزر ینیمگه چه مدته هروئ_



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٥٨

االن ! حرفا برسه  نیو ا قیبکشه و بعدش کارش به تزر نییده سال هرو ارویکه  سین مایمثل قد گهیاالن د _ نصرت

!قیتو کار تزر رنیسال م هیماه  شیبعد از ش

!!خب چرا ؟_

 هیافغان شترشیاالن ب!  هیکه البراتووار هی یمدل پاکستان هیمدل افغانه که دست سازه ،  هی!  سیجنسا خوب ن _ نصرت

!!کنن ؟ یم کاریچ یکن یر مفک یهمه افغان نیا! 

!؟ هیچه جور انشیجر_

 زایچ نیو ا ازپامیبعدشم د!  نییهرو شهیو م دنیتفتش م هیکنن و  یرو پودر م نوفنیدو ، سه هزار تا استام _ نصرت

!تنگش زنیریکنن و م یرو هم پودر م

!ارهینم ياونجور ادیاعت نکهیخب ا_

 بندنی، آشغال م يکه شد ریاس!  دنیدفعه اولم بهت جنس خوب م!  گهید کنن یم شیقاط نمییخرده هرو هی _ نصرت

!  یکن قیحتما تزر دیبا!  شهیم لیو م فیدودش ح!  ٔیشی، نشئه نم یبعدشم اگه ده تا بسته رو هم بکش! به ناف آدم 

!نیکن یغش م نیکن یم قیحاال اگه بهتون بگم کجاها تزر

!کنن ؟ ینم قیمگه تو رگ تزر_

 ٔبغل پات که یبزن دیبا!  شهی، رگ خشک م يکرد قیبعدشم چند دفعه که تزر!  شهیاوالً که جاش تابلو م _ نصرت

!ناخن ریز یبزن ای..... بغل  شهمی

!درد داره یلیاونکه خ!!! ناخن ؟ ریز_

! کنن  یم قینفر تزر ستیسرنگ ب هیتازه اون به کنار ، با !  سین شیحرفا حال نیا گهیآدم که خمار شد د_ نصرت

!نیشو بکن گهید يزایو چ دزیحاال حساب ا
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"و گفت دیزد و خند گارشیپک به س هی"

!س گهید يکثافت ش حاال جا_

کجا ؟ _ اریکام

، پول  يازش بخر يریم یوقت! تو ماتحتش  کنهیرو م یسانت هی يدوافروشه ، بسته ها اروی!  دنشیموقع خر _ نصرت

و اونم دست  ارویجلو  يریم. هینطوریا انشمیجر!  يریگ یم لیتحو گهید یکیرو از  و جنس يدیم گهید یکیرو به 

!بذاره دهنش دیاونم زود با! دهنت  ذارب گهیبهت و م دهیو م ارهیبسته در م هی... تو سوراخ  کنهیم

!"مرتبه حالت تهوع بهم دست داد هی"

!!تو دهنش ؟ زارهیچرا م گهید _ اریکام

!قورتش بده دیمور رسکه اگر مأ_ نصرت

!!!....بد و يبا همون کثافت و بو _ اریکام

!اره_ نصرت

!؟ توننیآخه م يچه جور _ اریکام

!نیفهمیحتما م نشینیاگه بب! بهش جنس نرسه  یوقت نیدیرو ند ینیآدم هروئ هیشما  _ نصرت

؟ یآخرش که چ_

 يگارایس نیبا ا!  گهید نهیآخرش ا! زندان !  یخودکوش! سنکپ کردن  قیموقع تزر! تو جوپ آب مردن  _ نصرت

!  دنیکش گاریبه س کنهیگرفتن شروع م افهیق يچهارده سال شه که برا زدهیدختره س ایپسره !  شهشروع می ٔوامونده

!نییسراغ هرو رهیکه گرونه و م اکمیتر!  یشیحش شهیبعدش م

اوالً !  شهینم گهیاالن د!! رفتن  یر سراغ مواد مخدر مو کمت شدنیو ارضا م يزیچ ییابجو هی!  خوردنیمشروب م میقد

 شنیکور م ایبخرن  یسکیجوونام که پول ندارن و! خرده الکل  هیو  ازپامهیو د نریدست ساز توش ت يعرق ها نیکه ا
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 رنیکه م نهیا!  ادیپدرشون درم فتنیربیگ گهیو د رهیگیم الکل يتازه دهان شونم بو رنیگیم گهیهزار جور مرض د ای

!بعدشم که معلومه شیسراغ حش

!حاال چرا ؟_

!خود من شیکی!  گهید زیو هزار تا چ حینداشتن تفر!  زهیاز دست رفتن انگ!!  يدیناام _ نصرت

شد ؟ یچ رونیب ياز زندان اومد یباالخره وقت_

. رو بهش گفتم  انیجر! اسکلت  نیشده بود ع! خوردن  یافتاده بود به نون خال گهید! رفتم سراغ حکمت  _ نصرت

!کرد که نگو هیگر نقدریا

؟ يکرد کاریتو چ _ اریکام

آدم  هیبکنم ؟  تونستمیم کاریچ گهیمنم د. واقعا رفته بودن . بود  ی، خونه خال نایا میدو بار رفتم دم خونه مر یکی_

به خودم و جد و  کشمیهر بار م ! ادیازش بدم م! عشق که نه !  نییعشقم شد هرو گهید!  سیخط ا ن نیتو ا گهید یعمل

!و نشستم پاش شمیخرده خمار م هیتا  مابرم سراغش ا گهیکنم که اگه د یآبادم لعنت م

"رو انداخت دور و گفت گارشیزد و ته س گارشیبه س گهیپک د هی"

ز خونواده ش فاصله که به هر صورت ا یوقت! براش امن و مطمئنه که تو دامن خونواده باشه  طیمح یجوون تا زمان هی_

!ادیبالها سرش م نیگرفت ، ا

هر وقت درسش تموم ! حاالم فقط به خاطر اون زندم . رو از دست دادم ، فقط به خاطر حکمت زنده موندم  میمر یوقت

!کنمیخودش واسته خودمو راحت م يبشه و بتونه رو پا

!من باهات کار دارم! حرفا رو نزن  نیا _ اریکام

من باعث ! خود حکمتم بو برده ! م  یعمل فهمهیم نهیمنو بب یهر ک گهید!  شمیز به روز دارم داغون تر ممن رو _نصرت

!من نباشم اون راحت تره! ننگشم 
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!ازت بپرسم خواستمیم يزیچ هی یراست! حرفا رو  نیحاال ول کن ا _ اریکام

"نصرت برگشت تو چشماش نگاه کرد و گفت"

ازش  یلیخ دونمیو شرفت رو که م رتیعوضش غ! جون تو و جون اون ! دادم دست تو  گهیحکمت رو د اریاخت_

!بکن یخواست يهر کار گهید! ، امانت گرو ورداشتم  يدار

 يروز هیبگم اگه مثال  خواستمیم! خواستم ازت بپرسم  یم گهید زیدوماً که چ! اوالً که بهت قول مردونه دادم _ اریکام

؟ یکن یم کاریخواهرت کجاس ، چ یبفهم

"خرده بعد گفت هیو  ارینصرت زل زد به کام"

!حکمت ؟_

!نه ، عزت _ اریکام

!داداشم بود! عزت که خواهرم نبود  _ نصرت

"گفت اریکه کام میکرد گهینگاه به همد هی اریمن و کام"

!!مگه اسمش عزت نبود ؟_

!چرا _ نصرت

!!؟ سیمگه عزت اسم دختر ن _ اریکام

!مثل نصرت ، حشمت! هم اسم دختره هم پسر  _ تنصر

"و گفت دیبعد خند"

همت  یلیخ یلیخ!! ؟ ادیبر م یچ یآدم عمل هیاز  گهید! براش بکنم  تونمینم يکار گهیحاال اگرم بدونم کجاس د_

!فروختم نییهرو! محبت کردم  یدالل!  ییکردم که تونستم حکمت رو سر و سامون بدم اونم تازه از چه راه ها

"و گفت شیشونیمرتبه زد تو پ هی"



مودب پور.م -گندم  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٦٢

!و اهللا ادیکردم از خودم بدم م ییافتم که چه کارا یم ادشی یوقت_

"گفت اریکه کام میکرد ینگاه م گهیفقط به همد اریگفت اما من و کام یاون م"

!!پس عزت پسر بوده ؟_

!  سیاالنم معلوم ن.  داشتیاز رو دوش من ور م يبار هیقل اگه اونم با ما بود حدا!  يپسر کاکل زر هی!! آره _ نصرت

ازش دارم  ینشون هیفقط ! و نه من اون رو  شناسهیاما نه اون منو م میرد شده باش گهیتا حاال چند بار از بغل همد دیشا

!که از روش بشناسمش سین یکه اونم شدن

!!!!؟ يایچه نشون _ اریکام

بهش دست  خواستیبود همه ش دلم م کیکوچ یوقت! بغلش بود  ریز یپنج تومن هیه خال انداز هی. خال  هی _ نصرت

دوام  یمامانم ه! طفل معصوم  دیخند یبغلش ، غش غش م ریز زدمیتا دست م!  اههیبغلش س ریچرا ز نمیبزنم و بب

......گفت پسر یکرد و م یم

!که اونم مات شده بود به نصرت کردمیم نگاه اریفقط به کام!  گهیم یکه نصرت داره چ دمیفهمینم گهید"

!بغلش داشت ریز یپنج تومن هیخال اندازه  هی اریکام

 يجور هی تونستمیخواست م یدلم م! سرمو تکون بدم  تونستمینم یحت!  رسهیخون به مغزم نم گهید کردمیم احساس

.شده بود رید گهیحرف رو عوض کنم اما د

"رد و بلند شد و به نصرت گفتبه من ک ینگاه هیبرگشت و  اریکام

!میبر دیبا گهینصرت جون ما د_

!!کجا؟ _ نصرت

برسونمت ؟ يخوایم! بکنم  دیکارا دارم که با یلیخ _ اریکام

.نیخبر نذار یاما منو ب نیشماها بر! راه برم و فکر کنم  نجاهایخرده ا هی خوامینه ، م _ نصرت
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"کنه ، نصرت دستش رو تو دستاش نگاه داشت و گفت یمد خداحافظاو ارمیکردم و تا کام یباهاش خداحافظ"

.سپردمش اول به خدا و بعدم به تو! جون تو و جون حکمت _

!منم دنبالش راه افتادم! تکون داد و پشتش رو کرد به نصرت و رفت  يسر هی ارمیکام"

"آروم گفتم خرده بعد هی.  میو حرکت کرد میشد نیو سوار ماش رونیب میپارك رفت از

!شده یحتما اشتباه اریکام_

!نگو یچیپس ه! و نه گندمم که غش و ضعف کنم  يم بد يسامان ، نه من بچه م که دلدار نیبب _ اریکام

 رونیرو همون ب نیماش اریجلو باغ و کام میدیساعت بعد رس هی. نداشتم که بگم  يزیچ یعنی! نگفتم  یچیه گهید"

،  دیرو د اریتا آقا بزرگه صورت کام. تو  میو رفت میطرف خونه آقا بزرگه و در زد میرفت تو و میپارك کرد و رفت

"و گفت دیترس

!!شده ؟ یچ_

!"صورتش مثل لبو سرخ شده بود!  اریبرگشتم طرف کام"

!دمیرو فهم زیآقا بزرگ ، من همه چ _ اریکام

!؟ يدیرو فهم یچ _بزرگه  آقا

!من بودم! ، گندم نبوده  یاون بچه سر راه _ اریکام

فقط !  یش افتاد رو پشت هیهمونجور که چهار زانو نشسته بود ، شل شد و تکّ! مرتبه واداد  هیگفت آقا بزرگه  نویتا ا"

"زود به آقا بزرگ گفتم! کرد  یفقط اونو نگاه م ارمیکام.کرد  یرو نگاه م اریکام

!گهید نیهش بگب! گندم نبوده ؟ نیآقا بزرگ مگه اون بچه هم_

رو  انیشما جر! آروم نشد  نقدریا يخودیگندم ب! مگه نه آقا بزرگ ؟! بغلش  ریخال ز هیعزت پسر بوده با  _ اریکام

!قبول کرد زرویمرتبه همه چ هیبود که چطور گندم  بیعج یلیبرام خ!  نیبهش گفت
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"بعد رفت جلو آقا بزرگه نشست و گفت"

فقط ! باشه  ينجوریبه بعدم هم نیاز ا خوادیدلم م! شتم و بهتون احترام گذاشتم شما رو دوست دا شهیمن هم_

من همون بچه م ؟!  نیرو بگ انیخودتون بهم جر

آقا ! بلند شد و سر آقا بزرگ رو ماچ کرد و راه افتاد  اریکام! کرد  هیآقا بزرگه دستش رو گرفت جلو چشمش و گر"

"اومد گفت یاه مکه انگار از ته چ یصدائ هیبزرگم با 

!خونه رو خاموش نکن نیچراغ ا! نرو ! نرو باباجون _

!منم دنبالش. لحظه صبر کرد و دوباره راه افتاد  هی اریکام"

چشمش  اریتا کام! مرتبه گندم اومد جلومون  هیکه  نایا اریطرف خونه کام میو رفت رونیب میخونه آقا بزرگه اومد از

"بهش افتاد گفت

!؟ یکه تو همون گندم يدیفهمحاال _

!"گندم فقط نگاهش کرد"

!عزت منم _ اریکام

م رو سر  یخواست تموم دق دل یدلم م! کرد نگاه کردم  یبرگشتم به گندم که مات ما رو نگاه م! دوباره راه افتاد "

واستاد . جلو خونه شون  میدیخرده بعد رس هیو  اریپشت سر کام دمیتند دو! اما چرا اون طفل معصوم ! کنم  یخال یکی

"و به من گفت

.سامان ایتو ن_

بلند شد  اریزن عمو م و کام غیج يکه صدا دیطول نکش شتریب قهیدرست دو دق. سرمو تکون دادم و همونجا واستادم "

!دنبالش امیو مادرش و کامل رونیاومد ب اریاومدم برم تو که کام!  دمیترس! 

کرد و از پشت بلوز  یم هیگر ایکامل! کنه  یکند که گفتم االن تموم م یو موهاشو م دزیخودشو م نیعموم همچ زن
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رو  اریکام يکرد که جلو یبار به من التماس م هیو  "! داداش نرو  "گفت  یم اریبه کام هیگرفت و  یرو م اریکام

!!رمیبگ

"م گفتکرد و آرو اینگاه به کامل هیبر گشت و  اریکام! کنم  کاریبودم چ مونده

!دارم یاالن چه حال یفهم یحتما م!  یهست يا لکردهیتو دختر تحص_

راه افتاد طرف در باغ ارمیکام!!  نیحال افتاد رو زم یمادرش ب! کرد  هیو زار زار گر نیهمونجا نشست رو زم ایکامل"

!!

و  نیو عباس آقا و آفر يمنوچهر يعمه هام و آقا دمیکه د اریپشت سر کام دمیدو!! برسم  یبه ک دیدونستم با ینم

!طرف ما انیطرف دارن م هیدالرام و گندم و مامانم از 

"راهش رو کج کرد و رفت طرف در که مش صفر و زنش اومدن جلوش و گفتن اریکام

!!!؟ اریشده آقا کام یچ_

"نگاه بهشون کرد و گفت هی ارمیکام"

!ن برگردمبرو اونجا تا م! انگار خونه ما رو دزد زده _

آقا بزرگه با لباس تو خونه و بدون عصا  میدیطرف در که د میطرف خونه ما و ماهام رفت دنیمش صفر و زنش دو"

که آقا بزرگه  نییجلوش و واستاد و سرشو انداخت پا دیرس اریکام! واکرده  گهیدر واستاده و دستاشو از همد يجلو

"کرد گفت یم هیهمپنجور که گر

ت  دهیگند يمو هیاالنم ! دوستت داشتم  شتریاز همه ب! بزرگت کردم !  یاز رو نعش من رد بش دیبا!  يبر ذارمینم_

!يبر ذارمینم!  کنمیعوض نم نایرو با صد تا ا

"بود گفت نییهمونجور که سرش پا اریکام"

!برم آقا بزرگ نیبذار_
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!بزن ایحاال ب!  یدر رد بش نیطرف تا از ا هی ینو پرت ک یاستخون رو بزن کهیچهار تا ت نیا دیبا _بزرگه  آقا

نگاه به آقا بزرگ کرد و رفت جلوتر و دست آقا بزرگ رو گرفت و ماچ کرد که اونم  هیسرشو بلند کرد و  اریکام"

"کرد گفت یم هیبغلش آرد و همونجور که گر

!نرو بابا جون!  رمیمیممن  يتو بر!  ییتو نجایچشم و چراغ ا! نرو بابا جون ! نرو بابا جون _

"نازش کرد و گفت اریکام"

!کنم دایبذار خودمو پ. خرده تنها باشم  هیبذار !  سیاالن حالم خوب ن. برم  دتیسف يقربون اون مو_

و منم دنبالش  رونیشدن ، در رو واکرد و رفت ب یم کیداشتن نزد هیسکو بغل در و تا بق هیبعد آروم نشوندش رو "

.رفتم

!دیچرخ نیگاز داد که عقب ماش نیو همچ میشد نیماش وارس

 نیسرمو گذاشته بودم رو داشپورت ماش!  دنیدویم نیبود و نه از آدماش که دنبال ماش يلحظه بعد نه از باغ خبر هی

"نگاه داشت و سرمو بلند کرد و گفت اریکام دمیمرتبه د هیکه 

!!چته ؟_

!یچیه_

!؟ یکشیس منف ينطوریچرا ا _ اریکام

؟ يچه طور_

دستش رو گذاشته  اریبوقش رو که انگار کام يو صدا دمیرو فهم نیفقط حرکت ماش! رفت  یاهیمرتبه چشمام س هی"

!"زدیم ينجوریبود روش و هم

****
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!باال سرم واستاده اریکام دمیموقع چشمامو واکردم و د هی، فقط  دمینفهم گهیچند ساعت گذشت رو د"

!"شونه هامو گرفت و دوباره خوابوندم اریکه کام دمیاز جام پر زیخ مین حالت به

!"شونه هامو گرفت و دوباره خوابوندم اریکه کام دمیاز جام پر زیخ میحالت ن به

!!!شده ؟ یچ_

.یچیه _ ریکام

!!؟ مییکجا_

.مارستانیب _ اریکام

!چرا ؟_

!سین يزیچ! ضعف گرفته تت  _ اریکام

!وبممن خ_

.سین يزیاره ، چ_ اریکام

دوال شد رو تخت و بغلم  اریکام! کردم  یم هیبلند گر يبا صدا!  هیگر رینتونستم خودمو نگاه دارم و زدم ز گهید"

"کرد و ماچم کرد و گفت

!ارث خور ازتون کمتر شد هی! خوشحال باش !  یهست يتو چقدر خره ساده ا_

"بلند شدم و بهش گفتم"

!قراره به من بدن مال تو یهر چ! منم مال تو  ارث_

"دوباره نازم کرد و گفت"

!يندار يزیتو که فعال چ_

!مال تو نمیماش_
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؟ یچ گهید!  يزیچ هی نیخب ا _ اریکام

"محکم بغلش کردم که گفت"

!!!؟ دونستمیو من نم یمنو دوست داشت نقدریتو واقعا ا_

"خرده که گذشت گفت هی!  کردمیم هیجور بغلش کرده بودم و گربهش نگفتم و فقط همون یچیه"

!سنگسار يپا میریتو و هر دومون م ادیم یکیاالن ! خبه خبه _

"طرف در گفت رفتیروش رو کرد اون طرف و با دستش اشک هاشو پاك کرد و همونجور که م"

!خونه ضیمر میبرسون دیبا نویم ا یسر راه فهممیمن م! ها  یتیعجب حکا!حالت خوب شده  گهیپاشو د_

!"سین لمیموبا دمیکه د نییمنم از تخت اومدم پا. رو کرد و برگشت  مارستانیرفت حساب ب"

!اریکام سین لمیموبا_

.گهید میبر. خاموشش کردم ! دست منه  _ اریکام

کجا؟_

شمال ؟ میبر گهیداستانا با همد نیمگه قرار نبود قبل از ا _ اریکام

"و گفت دیاونم بهم خند دمیبهش خند"

.میفقط قبلش چند تا کار دار_

؟ يچه کار_

.حکمت و نصرت معلوم بشه فیتکل دیبا _ اریکام

؟! شنیچقدر خوشحال م یدونیم! ؟یرو بگ انیبهشون جر يریچرا نم_

!نصرت اره اما حکمت نه _ اریکام

!بوده ي، عشق خواهر برادرعشقم  نیا! االن  خوادیاون از خدا م!! چرا ؟_
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"نگفت یچیفقط نگاهم کرد و ه"

!نه ؟ یگیپس چرا م_

کنه ؟ یم کاریپسر با نامزدش چ هی یدونیتو م _ اریکام

!"بست خیانگار خون تو تنم "

****

.میخارج شد رانیو من از ا اریماه بعد ، کام کی

که تو پارك با ما حرف زد  ينصرت همون روز! الم موافقت کرد و س ایکرد که عموم با ازدواج کامل يکار اریکام قبلش

!حکمت يبرا یکیما و  يبرا یکی! کرد و فقط ازش دو تا نامه موند  ی، با آمپول هوا خودکش

!برج بسازن هیباغ رو قطع کردن که جاش  يکه درختا دمیماه بعدشم آقا بزرگه مرد و بعد از چله ش ، شن دو

بوده که نصرت  یپول نیو بهش گفتم که ا دمیحکمت دو تا آپارتمان خر ينصرت بودم ، برا کیشر نکهیبه اسم ا من

!تو شرکت آورده

!ولش کرد اریکه چرا کام دیوسط حکمت نفهم نیا فقط

رو گفته بود به حکمت  ادشیرو که کرده بود و اعت ییکارا انیرو که نصرت براش نوشته بود و توش جر يا نامه

!تصادف بوده هیکه حکمت فکر کنه  میپوشوند يجور هینصرت رو  یکشو خود مینداد

!که هنوز گندم منتظر دونمیفقط م! کنار اومدن  یبا زندگ يجور هیهمه  باالخره

!همه گندم ها منتظرن یعنی

!هستن که منتظرن ییجوونا ، همه گندم ها نیا

  !!سهبه دادشون بر یکی ایآفت بهشون بزنه  ایمنتظرن که  حاال
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