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 سطرونیو القلم و ما  نون

 سندینو یقسم به قلم و آن چه م نون،

 

 :مقدمه

 یم نیزم يبرف آرام آرام رو. ام ستادهیا دیسف يپشت پرده  شه،یتر از هم کیاست و من، تار کیتار کیتار هوا

 یدر دستم نگاه م يبه بطر. طلبم یمن، امشب خدا را به مبارزه م. آورد یمن م يلب ها يو پوزخند رو ندینش

برخوردش مغزم را  يصدا. کوبم یم يمتر یده سانت یسنگ يتاقچه  يرا رو يزنم و بطر یمکنم، پرده را کنار 

 .کشد یم ادیکنم آن چه را که مغزم فر یکشم و زمزمه م یم ومینیچهارچوب آلوم يدستم را رو. کند یخنک م

 .کنم یمن، امشب غوغا م -

**** 

 یم یچرخم و چشم در چشم کس یشود، م یسنگ ها قطع م يرو میقدم ها يصدا. زند یم میصدا یکس

صورت قرمز شده  يگذرانم و چشمانم رو یقامتش را از نظر م. است ستادهیدوزم که نفس نفس زنان پشت من ا

دستم . دهد حیکند که توض یبرنگشته اند و تالش م يبه حالت عاد شیهنوز نفس ها. شود یاز شرمش قفل م

 :میگو یآوردم و م یباال م یرا به آرام

 ...بعد ادیصبر کن نفست جا ب -

به ...! خون شود؟ خون یرنگ به سرخ نیکنم امکان دارد که ا یو من فکر م دیگرا یم یبه سرخ شتریب رنگش

سپارم که هنوز  یکنم و فکرم را به دست او م یام را کنترل م يعاد ریغ جاناتیه...! اما نه. آورد یم جانمیه

 يو به چشم ها رمیگ یپهنش م وشده  زیتم يابروها ينگاهم را از رو. زند یاش به سرعت م قهینبض شق

چشمانم  يرو ينگاهش را که لحظه ا. شوم یهمانطور که به چشمانش زل زده ام، منتظر م. رسم یدرشتش م

 یمتر جلو م یچند سانت يسرم را به اندازه . شنوم یکند که نم یزمزمه م يزیاندازد و چ یم نییقفل شده پا

 :میگو یرم و مب

 !دمینشن ؟یگفت یچ -

 :کند یکند و به من نگاه م یتمام جرئتش را جمع م انگار

 ...!امروز... استاد -
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 یغرد که از جمالت ناتمام متنفر است و در همان حال تا آخر خط را م یمغزم م. ناتمام يباز هم جمله ا و

 :میگو یکنم و م یرا جمع م میلب ها. خواند

با من کالس نداشته  يترم بعد ای يو از خدا بخوا یترم درست رو حذف کن نیبهتره ا. من حرفم رو زدم -

 . بروبرگرد نمره ت صفره یب نمتیچون اگر سر کالسم بب. رمیبم يکه من تا ترم بعد نیا ای یباش

شنوم بدون آن که  یمرا که  شیقدم ها يصدا. افتم یو به راه م رمیگ یرا از صورت درهم رفته اش م نگاهم

از در . ستیسمج ن يکردن آدم ها دیتهد يبرا یمناسب يدانشگاه، جا طیمح. دهم یبرگردم به راهم ادامه م

برف پاکن  ریز مهیبرگ جر دنیروم و با د یپارك شده ام م نیشوم و به طرف ماش یدانشکده خارج م یاصل

 یم یصندل يرو. کشم یزنم، برگه را به طرف خودم م یرا م موتیهمانطور که ر. میسا یدندان به هم م

 .اندازم یداشبورد م يو برگه را مچاله شده رو نمینش

 يصدا. افتد یبه راه م یگوش خراش يبا صدا نیماش. کنم یگذارم و دنده را عوض م یکالچ م يرا رو میپا

وقت  چیه. ذارم و جواب بدهمبلوتوثم بگ يهندزفر يکند دست رو یداشبود وادارم م يرو لمیموبا ي برهیو

 :میگو یکنم و م یم شتریسرعتم را ب. نتوانسته ام جواب تماس ها را ندهم

 بله؟ -

 :رمیخودم را بگ يتوانم جلو ینم. زدیر یفرو م نهیکند و قلب من در س ینامفهوم را زمزمه م يزیچ یکس

 ؟...بله -

 ...!پسرم -

در نطفه . شوند میکارها لیبار احساساتم دخ نیگذارم ا ینم. شود یرود و تماس قطع م یگوشم م يرو دستم

 . کنم یخفه اش م

**** 

در  ریشش ت. بار رکورد زده ام نیا. کنم یمانده از گلوله ام م يبه جا یکشم و نگاه یرا به طرف خودم م بلیس

به اطرافم شود، بدون نگاه  یکارم که تمام م. من است يمغز انسان، قسمت مورد عالقه ... مشخص يجا کی

 نیا يا دهیسر به فلک کش يدرخت ها دنید. روم یزنم و قدم زنان به طرف خانه م یم رونیاز باشگاه ب

قدم زدن را به . با سرعت سرسام آور است یلذت بخش تر از رانندگ میشود برا ینم دهید شیکه انتها ابانیخ

 . پسندم یراندن دوچرخه م ياندازه 
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. کند یم تیکند و مغزم شروع به درك موقع یرا دنبال م شیرد پا اریاخت یاهم باز کنارم، نگ یگذشتن شخص با

 يمش شده  يرسم و موها یاش م یکوتاه مشک يکنم تا به مانتو یم زشیاز شلوار گرم کن خط دارش آنال

بلند راه  ياست و با قدم ها رفتهرسد که در دست  یم یآب ينگاهم به بطر. زده اند رونیکه از شال ب یشانیپر

 . کند یام که به قصد ورزش حرکت م دهیرا د یکس ابانیخ نیکه در ا ستیبار نیاول. رود یم

شوم و همان  یم کینزد نمیب یکه هر روز سر راهم م یبه فروشگاه. دهم یزنم و به راهم ادامه م یم يلبخند

. ها زل زده است ياش مرتب شده و به روسر یشانیپ يصاف، رو شیبار موها نیکه ا نمیب یرا م شانیدختر پر

 یدور م شهیزند، از ش یضربه م دچن شهیش يبا انگشتانش رو. فهمم  یرا م نهیبودن آ يباالخره حکمت ضرور

 يکرم و قهوه ا يها ياز روسر یکیکه به  یاز نگاه... دارد دیقصد خر. رود یشود و به طرف در فروشگاه م

ام را  یزندگ يمهتاب، همان ستاره ... دمیمهتاب خر يبار برا کیرا  يروسرهمان  يلنگه . دمیکرد فهم یم

 .لرزاند یشهر خاموش را م نیا يبزرگ، همه  يانفجار يدبه زو... شناسدش اما ینم یکس. میگو یم

زنند، به  یکه با فونت بزرگ در چشم م Tکه نصف درآمدش را از آن دو  یفروشگاه. شوم یفروشگاه م وارد

داند من چه  یاو م ایبپرسم که آ یخواستم از کس یم. گنگ بودم. ستادمیدر ا يجلو يلحظه ا. آورد یدست م

از  یکیزنم و به طرف  یم ندپوزخ! مرسده... دیشا. خواهم؟ سال هاست که مهتاب را از دست داده بودم یم

رسد تا  یآشفته به نظر م رشتیزده اند و ب رونیرنگ ب يسرمه ا يمقنعه  ریاز ز شیموها. روم یفروشنده ها م

چشمان . دهند یآن ها آزارم م يآشنا یرگیاز حد درشت شده اند اما ت شیاش ب دهیچشمان مداد کش. بایز

 :میگو یفروشنده، م کی یشگیاش و سوال هم یمصنوعدر جواب لبخند . رنگ بود نیمهتاب هم به هم

 .برم یقرمزه رو م یمشک ياون روسر -

 یبار م کی. کنم ینم نشییصد بار باال و پا. کنم یخواهم درنگ نم یرا م يزیچ یوقت شهیهم. ام شهیهم مثل

و طالکوب بودن و  ییبایاز ز فیکه فروشنده شروع به تعر نیقبل از ا. خرم یخواهمش و آن را م یم میگو

در  يکه روسر نیگذارم و بعد از ا یم شخوانیپ يرا رو یتراول د،یاز خر مانیدست دوز بودن آن بکند و مرا پش

فروشگاه و  يبلند يشود با قدم ها یگذاشته م ،ییبه همان برند کذا! است نیرنگش که مز ییطال يجعبه 

 .میگو یشده است ترك م رهیعشوه گرش را که با دهان باز به من خ يفروشنده 

کنم  یکنند توجه نم یبلند مقصدشان را اعالم م يکه با صدا یرانندگان يرسم، به صدا یم دانیزنان به م قدم

نگاهم را به . دم یم هیتک شهیو سرم را به ش نمینش یم یخال یصندل نیاول يرو. شوم یو سوار اتوبوس م
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 نیاز هم زدن ا. شوم یم مانیپشکنم اما همان همان لحظه  یدوزم و به آنچه بر من گذشت فکر م یم رونیب

 . گنداب متنفرم

 يرو. کنم یآزاردهنده اش به اتوبان شلوغ فرار م يبوق کم صدا يصداچسبانم و از  یدستگاه م يرا رو کارتم

با  ایاتوبوس و  کیبا  ایروز، مطمئنم باالخره  کی. کنم یها نگاه م نیو به عبور و مرور ماش ستمیا یجدول م

همانطور . خطرناك تر است ریهمه گ يها يماریاتوبان از ب نیا یناامن... شک ندارم. تصادف خواهم کرد یسانین

. کنم یشلوارم حس م بیرا در ج لمیموبا ي برهیروم و یم لیو طو ضیعر يرو ادهیکه به سرعت به طرف پ

 .دهم یگذارم و جواب م یگوشم م يدست رو

 بله؟ -

 ؟ییدکتر کجا -

 ده؟ یاتوبان جوابتو نم يصدا -

 :کند یرا بلند م شیصدا

 خونه؟ ير یم يدار -

 :میگو یطاقت م یب

 . ارسطو حرفتو بزن -

 :خندد یم

 .بچه ها منتظرتن نگ،یبول ایب... باشه بابا -

غلط " کیگوش بدهم و در آخر با  شیمدام به روضه ها دیساعت با کیبدهم تا  یدانم اگر جواب منف یم

 :میگو یدهم و م یم یمنف ازیامت کیبه خودم . جاندار خودم را از دستش رها کنم "کردم

 .امیم -

ام فاصله ندارم و به خاطر  یشگیبا مأمن هم شتریب قهیده دق. کنم یو به اطرافم نگاه م ستمیا یم میجا سر

. کند یکنم که تا ته معده ام را خنک م ینثارش م یلب فحش ریز. راه را برگردم نیا يارسطو مجبورم همه 

به . دارد يشتریب ریکنم تاث یخودم م ارنث نیماش اوردنیکه بابت ن یبار فحش نیاتوبوس بروم، ا ستگاهیبه ا دیبا

 . کنم یهم م یاحساس گرسنگ میتوانم بگو یجرئت م

 دنیبا د. روم یم نگیراست به طرف سالن بول کیشوم و  یرسم وارد مجموعه م یبعد، به مقصد که م یساعت

که نفس  یگاه. غازش را ندارم کیصد من  يحرف ها دنیواقعا حوصله شن. ستمیا یم میسر جا ياو لحظه ا
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نه از سر دوست . ست که در مقابل او دارم یهمان حالت قایدق نیترسم، و ا یم یرود از خفگ یم ادمی دنیکش

قدم زنان به طرفشان . رود یم ادمیهم از  دنیگاه د یتفاوت یمورد، و گاه خنده دار، که از سر ب یب يداشتن ها

دهد و من در  یصورتش تعجب را نشان م. گردد یکه به طرفم برم مشنیب یم. میگو یرا م میرود، پا یم

 چ،یکه گذشت و جز ه ییروزها ادیلب به  ریبرم و ز یم يحد و حصر یتعجب لذت ب نیاز ا یخوشبخت تینها

 .کنم یرا زمزمه م یندارم در ذهنم آهنگ ادیاز آن ها به 

 "رفته بر باد ياز تو زنده لحظه ها شهیهم يا/  ادیدر  شهیهم يبه تو ا سمینو یبه تو از تو م "

 :میگو یکنم و م یبه ارسطو نگاه م. سالم ندارد يبه کلمه  یشباهت چیدهم که ه یم یجواب. کند یم سالم

 کارت تموم شد؟ -

 یموج م شیحرص در صدا. دانم یش را م هینگاه عاقل اندر سف یخوشبختانه معن. کند ینگاهم م طلبکارانه

 :زند

 نه؟ ایکارم تموم شد  یاز من بپرس ياه اومدهمه ر نیا -

 :میگو یزنم و م یبه کمر م دست

 ه؟یمنظور من چ یدون یتو خودت م -

 :دیگو یم "او"بزند،  یاز آن که ارسطو حرف قبل

 .ریسخت نگ... مرصاد -

 :میگو یزنم و م یپوزخند م. گرفت یم دمیهمانطور که قبل تر ها ند. رمیگ یم دشیند

 ...میمگس کش بخر دیکنم با یمن فکر م ؟يدیرو شن یوزوز مگس يارسطو تو صدا -

منتظر راند . ها در راهند يبعد. به نفع مرصاد چیه کی. دانم موفق شده ام یم ردیگ یرا که به دندان م لبش

 :دیگو یشنوم که به ارسطو م یزمزمه اش را م يصدا. دوم باش

 .تو برو من کارش دارم -

را عوض  شیخواهد کفش ها یم. کنم یو به دور شدن ارسطو نگاه م ستمیا یم. ستمین نبوده و نجا زد اهل

 انسان نما چه بود؟ يمگس ها نیهدفت از خلقت ا ایخدا... وزوز يباز هم صدا... کند، انگار

 .چرت و پرت گفتن به من گوش بده يمرصاد به جا -

 .صورتم بخواند يجا يخواهم نفرت را در جا یم

 .که االن هستم يمرصاد نیمن چند سال به حرفات گوش دادم و شدم ا -
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 :کند یم اصرار

 !ير یراهو اشتباه م يدار -

 .داشت ریرفته و نرفته ام تاث يراه ها يچشم ها رو نیقبل ترها، چقدر ا. شوم یم قیصورتش دق در

سال  نیچند. و پنج سالمه ین سم. یکن فیتکل نییمن تع يکه برا یداشته باش نویا تیکنم صالح یفکر نم -

 .خوام خودم ادامه بدم یاالن م. دست تو حروم شد میزندگ

 :کشد یم آه

 .يدار ازین یبانیتو پشت -

 .ندارم ازیرو ن یکیتو  یبانیپشت -

 :دهد یروحم را خراش م شیصدا. به نفع مرصاد چیدو ه. به وضوح به او برخورده است. کند یم اخم

 در افتادن با من برات خطرناکه؟ یکن یفکر نم -

 . با من از خطر حرف نزن... من خود خطرم -

 ...مرسده خطرناك تره يمسلما برا -

برد و  یپالتو اش م ي قهیدست به . شود یپرت م نیزم يکوبم که رو یاش م نهیس يبا مشت به قفسه  چنان

. کنند یکند و آن ها عقب گرد م یدوند اشاره م یبه چند نفر که به سمتش م. فشارد یقلبش را از ناکجا آباد م

 :دیآ یم کیشود و نزد یبلند م شیسرفه کنان از جا

 !يکرد یاشتباه بزرگ -

 :سوزاند یتا اعماق قلبش را م شخندمیدانم که ن یم

اسم مرسده و مهتاب رو به  ریبگ ادیتو هم . کشونیاشتباهات کوچ یحت! بزرگه زشونیبزرگ، همه چ يآدما -

 . برات داره یعواقب وحشتناک... ياریزبونت ن

 :دیگو یم. کنند نفرتم را ابراز کنم یوادارم م شیو تکان خوردن لب ها نمیب یروحش را م یب صورت

 .ينقطه ضعف دستم داد. نقطه ضعفت مرسده ست... مرصاد ينقطه ضعف دار -

. برم یرا در کف دستانم فرو م میخوردم و ناخون ها یف حرص منقطه ضع يکلمه  ياش رو يعمد دیتاک از

ام کرده  یداند که عصبان یخودش هم م. کوبم فکش را بشکند یکه به صورتش م یبدهم تا مشت دیچقدر با

 یرا م نیا یشوند و او، بهتر از هر کس یم رهیت ي رهیشوم چشمان سبز رنگم ت یم یهر وقت عصبان. است

 :کند یم داریدر من ب شترید و حس کشتار را بده یادامه م. داند
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 .نمتیدفترم بب يشم تو یخوشحال م. ندارم یمن باهات شوخ... منتظرتم مرصاد -

 :کنم یم زمزمه

مطمئن باش اصال ... کنم یفکر م یکه من چ نیدر مورد ا يندار ينظر چیه یول یش یتو خوشحال م -

 .شم یخوشحال نم

 :خندد یم

اما مطمئن . یدستم بچرخ يکه تو یستیمثل موم ن... ادیخوشم م یلیخاصت خ يمرصاد از اخالقا... مرصاد -

 .یستیآدمام ن هیاصال شب. یستیباش سنگ هم ن

 :میگو یم تلخ

 .از طرف من بگو نویبهشون ا... ستنیاحمقن، احمقا هم از نظر من آدم ن. ستنیتو آدم ن يآدما -

 :شود یم دور

 .گم یشون محتما به -

اش را در  قهیچرخم و  یم میسر جا. شنوم یارسطو را م يکنم صدا ینبودش نگاه م يطور که به جا همان

 :رمیگ یدست م

 که بچه ها منتظرن؟ -

کند دستانم را از  یم یسع. شده ام وانهیداند به حد مرگ د یدانم که م یخواند و م یرا در چشمانم م تیعصبان

هم او مرا به . کند یم هودهیتواند، فقط تالش ب یداند که نم یبکشد و م نییپا راهنشیپ يچروك شده  ي قهی

 :نومش یزنانه را از پشت سرم م ییصدا... شناسد هم من او را یم یخوب

 .مرصاد ولش کن -

 .کند یصدا م نیمرا آنقدر آهنگ یباهوش هستم که بدون برگشتن هم بدانم چه کس آنقدر

 .داشته باشه یوع به تو ربطموض نیکنم ا یفکر نم -

 :کند یام م وانهید ندینش یم میبازو يکه رو دستش

 ...دستتو بکش -

 شتریآرامش ب نیکنم و هم یمانند حس م یرا در تک تک کلماتش که شمرده شمرده در فضا معلق م آرامش

 .کند یام م یعصب

 .کارت دارم. کنم یخواهش م... مرصاد -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٠ 

 اریبس يزنم و با صدا یدر زالل چشمان مرسده زل م. گردم یکنم و به طرفش برم یارسطو را رها م ي قهی

 :میگو یم یآرام

آب  ختنیسرد شده رو دوباره با ر يچا يکه بخوا نهیرابطه از دست رفته، مثل ا هیزنده کردن  يتالش برا -

 ؟یکنم که قبولش کن يکار هی ای يقبول دار... شه یکمرنگ م ،یجوش گرم کن

 :چشمام زل زد يو با جسارت تو دیکش یقیعم نفس

 ؟یبش ادهیپ طونیبارم که شده از خر ش هیشه  یمرصاد، م -

 ینم! میگو یچرا به او نم. کند یم يبا افکارم باز. دیآ یوقت به او نگفته ام که از جسارتش خوشم نم چیه

 یلحظه دود م نیتمام ابهت من در ا. توانم اعتراض کنم یرسم نم یمورد که م کی نیدانم چرا به ا ینم. دانم

 نیا. زمیتا با چشمانش به مبارزه برخ کنم یتمام اهتمامم را جزم م. چشمانش، نابود یوانگید يایشود و در در

 .خواهد شد روزیدهم که مرصاد پ یبار به خودم قول م

 ؟يخوا یم یچ -

و  ندینش یم شیلب ها يلبخند رو. موش است... ستیاد نمرص نجایفرستم که مرصاد، ا یبر خودم لعنت م و

 .کند یام م یحرص

 !يخوام برگرد یم -

 .مرسده یانیتو که بهتر از همه در جر. کدومشو ندارم چیمن ه. خواد یبرگشتن روح و دل م -

 :زند یم یتلخ لبخند

 !يکرد یقبال اسممو مخفف صدا م -

 :روم یبلند به طرف در م يگردم و با قدم ها یم بر

 .يکه تو از من انتظار دار ستمین یمن اون. مرصاد گذشته، مرده... قبال، قبال بود -

 ییتوانا. از پانزده نفر به من زل زده اند شتریب نجایا. ستین شیجا نجایاما ا. شوم یم یکند عصبان یکه م اصرار

که توجه کنم از سالن  نیبدون ا. مدان یم یشهرت را در گمنام نیبهتر. من در مالعام؛ نشان دادن ندارند يها

. برد نیمرا از ب ياز دو ساعت وقت طال شتریلعنت به ارسطو که ب. گردم یشوم و راه رفته را برم یخارج م

هوا . سرکش ي دهیسر به فلک کش يبا درخت ها ابانیهمان خ. رسم یمورد عالقه ام م ابانیدوباره به همان خ

. متنفرم زیاز چند چ. گذارم یم یجالباس يشوم کتم را رو یرسم و وارد که م یبه خانه م. شود یتر م کیتار
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 یم رونیمخصوصم را ب يروم و بطر یم خچالیبه طرف . ماند یه در خاطرم نمیست و بق ینظم یب یکی

 ...ستیخوب ن تیها برا يزهرمار نیا دیکه بگو یخال لیِدر يجا. کند یام م یبه حال یحال کیچند پ. کشم

 یآن م يشوم و دستم را گوشه  یست، خم م يبه ظاهر عاد زیم. روم یمخصوصم در اتاق کار م زیرف مط به

 یچوب يرود و بعد به طرف راست، تکه  یم نییپا ییاز سطح رو یقسمت. دهم یگذارم و به طرف باال هل م

 ... کلت محبوب من. گذارد یم شیمرا به نما يو راز مورد عالقه  دیآ یبه طرف باال م زیاز داخل م يگرید

 يبه شماره  ینگاه. کنم یم دایدراور اتاق خواب پ يآن را رو. چدیپ یخانه م يدر فضا لمیزنگ موبا يصدا

است و  رانیا. ستین کایآمر نجایبارها به او گفته ام ا. کرده است یمعرف یباز هم مرا به کس. اندازم یناآشنا م

 یصفحه م يانگشتم را رو. خوانده ام خربه گوش  نیاسیکند اما انگار  یبودنش کار را سخت م رانیا نیهم

 .کشم یم نییگذارم و آن را به طرف پا

 بله؟ -

 ؟یخودت -

 :میگو یکشم و م یسوال ابلهانه در هم م نیرا از ا صورتم

 ه؟یچه سوال مزخرف نیا -

 :خندد یمردانه م يصدا

 .یدونستم خودت یم -

 :میگو یم کالفه

 ....االن اصال حال و حوصله ندارم. بعد يبذار برا يزنگ زد يدلقک باز ياگه برا -

 ...:شود، انگار یم يجد

 !کرده یمنو گادفادر معرف -

 :اندازم یباال م ییابرو

 مارلون براندو؟ -

 :کنم یحس م شیبار در صدا نیرا ا یکالفگ

 .خودتو مسخره کن -

 .جوابتو بدن دیشا لهیزنگ بزن طو. شناسم یاسم نم نیرو به ا يخر چیمن ه -

 :میگو یم. شنوم یزنگ تلفن خانه را م يکه تماس را قطع کنم صدا نیاز ا قبل
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 ...صبر کن -

 .کنم یم دایچرم پ ياز مبل ها یکی يرا رو تلفن

 ه؟یک -

 !يرو بد ند يجواب مشتر... منم مرصاد -

 :ردیگ یام م خنده

 .که خراش رو گم کرده شباهت داره يا لهیبه صاحب طو شتریان؟ ب يمشتر شونیا -

 :دیگو یحرص م با

 ؟یکن یم يرو ادهیز یچ يبرا یتو که بدمست -

 :رسم یخط است م يکه آن سو یکنم و به کس یرا قطع م تماس

 ؟يبگو چکارم دار... حاال شناختمت -

 یکبد ناسالم دیدهد اما چه کنم که عادت کرده ام؟ با یواقعا کار دستم م یبدمست. چدیپ یدر سرم م میصدا

 .از قلبم که کال از دسترس خارج است ریغ. داشته باشم

 ...برات کار دارم -

 :زنم یم خندینش

 .مطمئنه لتیمیمطمئن شو ا. کن برام لشیمیا. شه یتلفن که نم يپا -

 مال تو مطمئنه؟ -

 ...دم مرد یدرس نم اتیهکرم، فقط ادب هیمن  -

 :دیگو یخندد و م یم

 .يد یرو هم درس م طونیتو ش -

 :میگو یمحض م یالیخ یب با

 .جا دارم کیآن چه خوبان همه دارند، من  -

 یبه طرف اتاقم م ییظرفشو نکیدر س یدنینوش يبطر اتیکردن محتو یکنم بعد از خال یرا که قطع م تماس

 یوارد اتاقم م. کنم یکار را م نیشوم ا یم مانیپش دنیکه از نوش یهر بار وقت. است نیهر بار کارم هم. روم

 یم لمیمیوارد ا اهو،ی يصفحه  نبعد از روشن کردن و باز کرد. آورم یم رونیب فشیشوم و لپ تاپ را از ک

دانم همه وقت  یم دیایها بدم ب يبه اصطالح مشتر نیا یژگیاز هر و. سر ساعت فرستاده شده است قایدق. شوم
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از . بندم یرا م لیمیکنم و ا یشده را دانلود م مهیضم لیفا. مهم است میدانند زمان برا یشناس هستند و م

 یاف را باز م يد یپ لیشوم و فا یبرنامه اش را نوشته ام، مطمئن م دمکه خو يقدرتمند روالیروشن بودن فا

ساله است؛ با چشمان سبز؛  کیو  یحداکثر س يمرد. کند یصفحه توجه م را جلب م نیعکس بزرگ اول. کنم

 یاست، س انیعیرف الینامش دان. بعد مشخصاتش نوشته شده است يدر صفحه . همرنگ چشمان خودم قایدق

 .تهرانساله،متولد 

عکسش  يگردم و رو یاول برم يدوباره به صفحه . رسد یچهره اش آشنا به نظر م يطرز آزاردهنده ا به

آشنا بودن چهره اش را دوست ندارم اما در آخر، به  نیا. کاوم یم صورتش را يتک تک اعضا. کنم یتمرکز م

الس وگاس  يدر کاباره ها. ستیگناه هم ن یاما سالم و ب ستین تکاریجنا ان،یعیرف الیدان. رسم یم جهینت

 ياحتماال حوصله . و در مبالغ باال یاپیپ يفراوان، بلکه در باخت ها يشهرت فراوان دارد؛ البته نه در برد ها

همان موقع که به دنبال آن . بودم دهیاش را در همان الس وگاس شن یبدنام يآوازه . را سر برده است يعده ا

به زد و  انیکه کارش با اطراف دمیکردم و هر دو بار د داریدو بار با او د. رفتم شناختمش کایبه آمر یکار لعنت

نهان است و من  تیاز نظر من؛ جنا یبدنام. دتر استب یتیاش از هر جنا یاما بدنام ستین تکاریجنا. دیخورد کش

 .ام افتهیرا  لمیدل. نهان متنفرم تیاز جنا

را  لمیموبا. کنم یکه او هم اکنون در تهران است اکتفا نم لیبه اطالعات فا. کند یبدانم کجاست و چه م دیبا

شود که با او  یم يپنج روز. سمر ینگرم تا به اسم دلخواهم م یم یدارم و تک تک به شماره ها و اسام یبرم

که  نیدانم که به محض ا یم. برم یم مرا به طرف گوش لیزنم و موبا یاسمش ضربه م يرو. تماس نگرفته ام

 :دیگو یم یشود و کس یمنظم قطع م يبوق ها يصدا. دهد یپاسخ م فتدیچشمش به نام من ب

 ...مرصاد -

 .خاص خودش را دارد يفرشاد صدا. زم یم لبخند

 .شنوم یمنم خوشحالم صدات رو م -

 :خندد یم

 ؟يدار یسیدوباره ک... میهفته ست که با هم صحبت کرد هیکمتر از  -

 آره، خط امنه؟ -

 .شهیمثل هم -

 االن کجاست؟ انیعیرف الیدن ینیخوام بب یم -
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 :شنوم یپوزخندش را م يصدا

 .نرفته رونیهنوز از تهران ب یشده ول يباال آورده و متوار گهیگند د هیهم  روزید... تهرانه. گم یبهت م دهیند -

 :میگو یم

 .ها و بستگانش رو برام بفرست لیفام يو خونه هاش و خونه ها الهایو يآدرس همه  -

 .یکن یرو خوشحال م یملت هی یخالص بش اروی نیاز شر ا... یموفق باش -

 زانیآو یجالباس يکنم و رو یلباسم را از تنم م. دارم ازین یقیبه خواب عم. کنم یخندم و تماس را قطع م یم

به آن  شهیکه هم ستیینعمت ها یکیخواب . کنم یتخت پرت م يشوم و خودم را رو یوارد اتاق م. کنم یم

 .ندیربا یرا از من م ياریروند و هوش یهم م يچشمانم کم کم رو. ازمندمین

. افتاده نیزم يشده، رو يداریمهتاب خر ي قهیاتاق که به سل يتور ياز پرده  دیشوم نور خورش یکه م داریب

است؛ من واقعا روز  تهیالبته همه اش فرمال. من لیکنم، هفت صبح است و روز تعط یبه ساعت م ینگاه

 شبید. روم یو به طرف آشپزخانه م زمیخ یشنوم از جا برم یگرسنه ام را که م يمعده  يصدا. ندارم یلیتعط

 . خواهم داشت یمفصل يقطعا صبحانه . ام نخوردمش یاز فرط خستگ

که  یوقت. عمرم است يصبحانه  نیشاهانه تر نیا. کنم یو شروع به صرف صبحانه ام م نمینش یم زیم يرو

کنم و از خانه  یسنگ اپن رها م يهمان جا رو يشوم ظرف ها را در کمال خونسرد یم ریبه طور کامل س

البته . رفت و آمد مستمر دارد اهدر چند باشگ الیدان ابم،یدرم میملیا چک کردن اکه ب یاز اطالعات. زنم یم رونیب

در انبار کاه است اما سر زدن به  یکردن سوزن دایپ ياش به اندازه  يخرابکار نیکردن او بعد از آخر دایاحتمال پ

 شیام را به نما یرزم يام هنرها يماریب لیست که به دل یچند مدت. ستیاز لطف ن یآن باشگاه ها خال

 .نگذاشته ام

در  عیسر. روم یخورد م یتبلتم به چشم م ستیکه اسمش در ل یباشگاه نیشوم و به طرف اول یم نیماش سوار

 یرا باز م یدر اصل. روم یم ادهیرا تا باشگاه پ يکنم و چند متر یباشگاه مورد نظرم پارك م کینزد يکوچه ا

ستاده است و او هم متقابال سر تا یکنم که داخل پشت در ا یم يردنگاه به م. شوم یکنم و وارد مجموعه م

 کلمیه. کنگ فو کار کنم یشوم که مجبورم کرد از پانزده سالگ یاز دامون ممنون م. ردیگ ینظر م ریرا ز میپا

که پشت  يمرد. روم یبه طرف محل ثبت نام م. ندارد شیبرا یکند که در افتادن با من عاقبت خوب یقانعش م

 :دیگو یافتد م ینگاهش که به من م. مقابلش چشم دوخته است تورینشسته و به مان يزیم

 ...!دییبفرما -
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 بوده؟ نجایا انیعیرف الیدان -

 . ناخودآگاه حرف من است دییشود، تا یکه عوض م نگاهش

 د؟یهست یشما ک -

 نه؟ ایبوده  نجایگذشته ا يهفته  هی يتو الیخوام بدونم دان یمن فقط م -

 :دهد یرا تکان م شسر

 ...برو اونجا -

گذارم و آن را  یم رهیدستگ يدست رو. روم یگزم و به طرف آن در م یلبم را م. کند یپشت سرم اشاره م به

 کشم، یم نییبه پا

 :میگو یشوم و م یرو به رو م يمرد يباز شدن در با چهره  با

 .یباش الیکنم تو دان یفکر نم -

 .ستمینه ن -

 :را شناخته ام شیصدا. زنم یم يشخندین

 .يکه بهم زنگ زد یهست یتو همون -

 :زند یم لبخند

 ...آره خودمم -

 :میگو یکنم و م یدرکش م. جوان است و مشخصا مغرور، درست مثل خودم مرد

 نه؟ ایبوده  نجایا الی؟ پس دان...خب -

 .چه ها رو هم کشتهدو نفر از ب. تومن باخته و در رفته ونیلیششصد م روزید.... آره بوده -

 :اندازم یباال م ییابرو

 ...شناسم، آدم کش نبود یرو م الیدان -

 :دهد یرا تکان م سرش

 .برام دردسر درست نکنه گهیخوام د یم. کنه یم يکه بدهکاره؛ هر کار یکنم آدم یمن فکر م -

قدم جلوتر  هیبار کجا بوده من  نیآخر یگفت یاگه بهم م ؛يفقط وقتمو هدر داد...! يتو صاحب کار! حله -

 .بودم

 :دهم یشوم ادامه م یکه دارم از او دور م همانطور
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 .دمیمن فهم! يدیتو نفهم یکنه، ول یم يباز GTAنشسته داره  شخونیاون پسره که پشت پ -

**** 

طور که  پوشم و همان یمردانه ام را م یمشک راهنیپ اورم،یرا از تن در م دمیسف یمشک يچهارخانه  راهنیپ

 :میگو یبندم م یرا م شیداشتم دکمه ها

 چه خبر؟ دیسع دیاز س -

 .داره شویعاد یزندگ.... یچیه -

 ؟يعاد یزندگ یگ یم دیس یتو به زندگ -

 ...هیعاد يادیتو ز یبا زندگ سهیخب در مقا -

 :میگو یاندازم و م یباال م ییابرو

 ! یدرست بگ دیشا -

 :دیگو یم آرام

 ...مرصـــاد -

 .گزم یرا م لبم

 شده؟ يزیچ -

 :دیگو یم عیشود اما سر یم یطوالن مکثش

 ...نیدیآ -

 :کنم یم اخم

 ؟یدر مورد من بهش گفت يزیچ ؟یچ نیدیآ -

 :کشد یم یآه

 . نگم یاحدالناس چیدونم رو به ه یدر موردت م یمرصاد من بهت قول دادم هر چ -

 :بندم یرا به دستم م ساعتم

 ه؟یچ نیدیآ ي هیپس قض -

 .کرده ياز مرسده خواستگار نیدیآ -

به  زیزند و بعد، همه چ یدر گوشم زنگ م نیدینام مرسده و آ. کنم ینگاه م نهیبرق گرفته ها به خودم در آ مثل

 :میگو یتفاوت م یب. دیایم ادمی
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 به من چه؟ -

 :کند یم اعتراض

 !مرصاد -

 :زنم یم ادیفر بایتقر

 ... من مردن يهمه شون برا. نیدینه آ يارینه اسم مرسده رو م گهید ار،یسان... مرض و مرصاد -

 :میگو یکنم و م یخانه را باز م در

 .برم دیبا -

آدرس  نیفرشاد آخر. بروم الیبه دنبال دان دیبا. کنم یگذارم و تماس را قطع م یبلوتوثم م يهندزفر يرو دست

پوشم و کلتم  یرنگم را م یکت و شلوار مشک. بگذارم شیهنر خودم را به نما دیحال با. فرستاده است میاو را برا

مرتب  نهیخودم را در آ رم،یگ یدوش ادکلن م. اندازم یآن م يکت را رو يکنم و لبه  یرا پشت کمرم محکم م

گذارم و  یچشمانم م يرا رو نکمیزنم ع یرا م نیماش موتیهمانطور که ر. زنم یم رونیکنم و از خانه ب یم

خواننده به محض روشن شدن  يصدا. کنم یافتم و به طرف مقصدم حرکت م یراه م. مشو یم نمیسوار ماش

 .چدیپ یبسته م يدر فضا نیماش

 زنم یداد م ستیکه ن یکه هست هر ک یحاال با هرک/ دست تو بشه  یمن دوست نداره زخم تن

 کارم مال من یم یوجب خاك مال من هرچ هی/ که دارم مال من  یگندم مال من، هر چ يبو

ام به شدت باال و  نهیس يآن قدر قفسه . از نفرت پر شده ام. کنم یکشم و ضبط را خاموش م یم یقیعم نفس

حال  نیمتنفرم و با ا الیمثل دان یاز کسان. زود قلبم از جا کنده خواهد شد يرود که حتم دارم به زود یم نییپا

 یپشت چراغ قرمز توقف م. نرفته است رونیباز دلم  یلعنتنفرت  نیخودم مانند آن ها شده ام اما هنوز هم ا

 یدر نطفه خفه م امدهیاز دهانم در ن یلعنت يکلمه . ماند یقرمز رنگ ثابت م ستیعدد دو يکنم و نگاهم رو

 . کند یتوجهم را جلب م نیماش ي شهیبه ش یدست دنیکوب يشود چون صدا

و دوباره  رمیگ یرنگش م یچشمان درشت مشک ينگاهم را از رو. که قصد دارد گل بفروشد ستیبچه ا دختر

. کند یام م یآقا، آقا گفتن دخترك عصب يصدا. دهند یکنم که عدد صد و نود را نشان م یبه شماره ها نگاه م

 يها تطنیآرام و خونسرد باشم که تنها واکنشش نسبت به ش يزاده  یلیکنم همان دکتر سه یم یسع

 . دخترك بدجور سمج است نیاما ا... يگریکار د چیحذف کردن آن هاست و نه ه شیدانشجوها
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بار صد و  نیدوباره همان اعداد قرمز رنگ و ا. دهم یهل م رونیکشم و آن را به شدت به ب یم یقیعم نفس

چشم  يدانم چون از گوشه  یم. شده دیدخترك مشخصا ناام... فهمم یگذرد نم یم ریچرا انقدر زمان د. شصت

 داریمن خر ندیب یم یفهمم، وقت ینم. کند یحرکت مانده و مرا نگاه م یب شهیش يکه دستش رو نمشیب یم

مرگ و  داریتنها خر. مرگم داریمن تنها و تنها خر. کند یم شتریچرا اصرار ب ستمیاش ن دهیپالس يگل ها

را  شهیکنم، ش یم یپوف. ند و دختر بچه هنوز نرفته استرس یم یاعداد قرمز رنگ به صد و س. آنم يفروشنده 

 :پرسم یکشم و م یم نییپا

 ؟ير یچرا نم -

 .ستیتودماغ يبدجور شیصدا

 ...آخــــه -

 یم اكیتر يتعجب من، بو تیکشد و در نها یسن و سال، کلماتش را م نیدختربچه ها در ا يهمه  مانند

چقدر ارزش دارند در دستان کوچکش فرو  نمیکنم و چند اسکناس را بدون آن که بب یم بمیدست در ج. دهد

 :پرسد یم. کنم یم

 چند تا گل بدم؟ -

بروم و به خاطر کشتنش از او طلب بخشش  الیخواهم با گل به سراغ دان یخورد؟ م یگل به چه دردم م گل؟

 :ردیگ یکنم؟ خنده ام م

 .خوام یگل نم -

 ...!ادهایخوشش م ياگه بهش گل بد ؟يبخر يخوا یدخترت هم نمدوست  يواسه  یعنی -

زمان . صورتم محو کنم يتوانم از رو یرسد؟ لبخندم را نم یهفت ساله به کجا م تاینها يبچه  نیافکار ا ایخدا

 يلبخند را به رو د،یآ یخوشم م يمتر کیحداکثر  يآدم کوچولو نیاز صحبت کردن با ا. رسد یم هیبه صد ثان

 .آورد یم میلب ها

 ...من دوست دختر ندارم -

 :دهد یدهانش را با صدا قورت م آب

 .ارهیکوچولو برات م ین ین هیشه اونوقت  یحتما خوشحال م. ریخانمت بگ يخب واسه  -

 دیآ یم ادمی يزیچ... دختربچه نیداشته باشد ا دیبا یچه ذهن. تا قهقهه نزنم رمیگ یم یخودم را به سخت يجلو

 :کنم یو زمزمه م
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 ...خواهرم يخرم برا یم -

 :دیگو یم. دهد یکند و به دستم م یرا جدا م شیگل ها يهمه  بایکه داده ام، تقر یپول يبه اندازه  ایگو

 ...شه یخوشحال م -

شوم  یم رهیماند و آن قدر به آن خ یچراغ گرد قرمز ثابت م ينه، اما چشمانم رو ای میگو یم يزیدانم چ ینم

گاز  يرا رو میرا بشنوم پا يپشت سر نیقبل از آن که بوق اعتراض ماش. زند یکه سبز شدنش چشمانم را م

کنم و  یپارك م يرا گوشه ا نیرسم ماش یساعت بعد که به مقصد م کی. کنم یفشارم و چراغ را رد م یم

اما . باشد نجایا الیکردم دان یفکر نم ابمیاست، قبل از آن که آدرس را ب یمیو قد ریفق يمحله ا. شوم یم ادهیپ

 حیباشم نورنبرگ را ترج یتیموقع نیخودم اگر در چن. ستین دیبع چیباشد ه یتکارانیجنا بیکه تحت تعق یاز کس

 .رد گم کردن يبرا تیمناسب يجا. است رینظ یاش ب یاستانو آثار ب ستیشهر قشنگ. دهم یم

کنم و چشمم به دنبال پالك  یم یمیقد يبه خانه ها ینگاه. کنم تا از بودنش مطمئن شوم یرا لمس م کلتم

فقط ... نصب که نه. و شکسته نصب شده بودند یچوب يدرها يقواره باال یگردد که همه کج و ب یخانه ها م

کنم و  یها را قفل مدر موتیبا ر. دخانه ها و صاحبانشان مطمئن شون ییخورده بودند تا از شناسا خیم کیانگار 

کرده  رهیت ي رهیها داالن را اول صبح، ت وارید ي هیکوچه تنگ است و سا. افتم یدر امتداد خانه ها به راه م

 . است

. رنگ فاصله دارم یبا پالك آب گریسه در د. ام دهیهنوز به پالك مورد نظرم نرس. شوم یداالن اول رد م از

 یمحله خلوت خلوت است و شکم را بر م. روم یراه م اطیرسانم و با احت یموافق همان در م واریخودم را به د

سرم  يکالهم را رو. رود یام از دست م یزندگ ندیصورتم را بب یبه نفعم هست چون اگر کس شتریاما ب زدیانگ

کارم را  نیسخت است و هم گرانید يصورتم برا دنیحال د. کنم یم کیگذارم و لبه اش را به صورتم نزد یم

در  يلنگه  يدستم را رو. است حیدانم اطالعات صد در صد صح یم. رسم یبه در مورد نظرم م. کند یراحت م

طبق اطالعات سه نفر در . برم یپناه م يواریبه سرعت به د. شوم یم ددهم و وار یگذارم و آن را هل م یم

را  یتنگ يراهرو. کنم یکنار ساختمان م لیپر از وسا يبه محوطه  ینگاه.حضور دارند یساختمان کلنگ نیا

 . که احتماال دور تا دور ساختمان ادامه دارد نمیب یم

 واریصدا خودم را به د یب. شنوم ینفر را از طرف همان راهرو م کی يپاها يبردارم صدا یاز آن که قدم قبل

نگاه . گذارم یآن م ریفشرم و دست چپم را ز یرسانم و سالحم را محکم تر از قبل در دست راستم م یم

و بعد هم  نمیب یرا م یکس يه یسا. کشم یخودم را عقب م يمتر یاندازم و چند سانت یم لنسریبه سا یمطمئن
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 يتا رو رمشیگ یم عیسر. ردیگ یگلوله در مغزش جا م. کنم یم کیشل ندیقبل از آن که مرا بب... خودش را

کنم و دور ساختمان را در  یرا خاموش م مشیسیپنهان، ب يجسد را گوشه ا. سر و صدا نکند جادیو ا فتدین نیزم

 یمطمئن م اطیمداربسته در ح يها نیاز نبود دورب. نمانده است یقبا اطیدر ح یکس. زنم یدور م هیثان یس

 .خواسته جلب توجه نکند یدهم م یگرچه احتمال م... نداختهیخرج ن يخودش را تو ادیز الیشوم، احتماال دان

 یاز پر بودن خشاب مطمئن م. اوست شینفر قطعا پ نیاست و دوم الینفرشان، دان کیدو نفر مانده اند که  حال

. گذرم یم یپنجره به آرام ریشوم و از ز یخم م. روم یشوند باال م یم یکه به در خانه منته ییشوم و از پله ها

. شکنم یکوبم و آن را م یرا به در م میو پا ستمیا یم. کنند يدر وحشت زمان را سپر یوقتش است که کم

 :میگو یو م ستمیا یکنار چهارچوب م

 . تا زودتر تموم بشه میریرو آسون بگ زیبهتره همه چ... رونیب ایب گاهتیاز مخف الیدان -

آوردم و با استفاده از آن  یکتم درم بیاز ج يا نهیآ. شدنم خواهد بود ربارانیبا ت يدانم ورودم به خانه مساو یم

 ستادهیمسلسل به دست کنار ستون آشپزخانه ا يهمانطور که انتظار دارم، مرد. نمیکنم داخل خانه را بب یم یسع

و خوب که من آنقدر مغزم  ستیبه پنجره ن واسشخوب است که آنقدر احمق هست که ح. و در را نشانه گرفته

نشانه گرفتنش از چهارچوب . ستمیا یکشم و کنار پنجره م یعقب م یبه آرام. کند که به طرف در نروم یکار م

کنم و مکان  یکلت را در دستم جا به جا م. کنم کیتوانم شل یم یدر ناممکن است اما از طرف پنجره به راحت

از  آورم و به سرعت قبل یکلت را باال م. تکان نخورده باشد شیکنم که از جا یو آرزو م دمآور یم ادیمرد را به 

فهمم هنوز نمرده  یشود م یکه بلند م ادشیفر. کنم یم کیو شل ستمیا یپنجره م يجلب توجه کردن، جلو

فقط به . است شمافتد که بدجور در چ یاجاق گاز م ریماسد چون نگاهم به ش یدر دهانم م یلعنت يکلمه . است

 يانفجار. کشم یدراز م نیزم يکنم و بعد به سرعت رو یم کیکنم و دو بار شل یتمرکز م. دارم ازیدقت ن یکم

 . شوم یراحت م راندازیاست اما حداقل از شر ت نیاز حد تصورم سهمگ شیدهد ب یکه رخ م

 يصدا. شوم یشده م رانیو بایتقر يوارد خانه  اطیبا احت. کنم یکت و شلوارم توجه نم يرو يخاك ها به

که  نمیب یو او را م رمیگ یرد صدا را م. کند یوجهم را جلب ماست ت الیکه مطمئنم دان یکس يسرفه ها

مواظب هر حرکتش  شمبا چ رم،یگ یسالحم را به سمتش م. افتاده است نیزم يکوچک رو ییرایپذ يانتها

. کند یاول به کلت و بعد به خودم نگاه م. ندارد يراه فرار چیکه ه ندیب یو م دیآ یکم کم به خودش م. هستم

 :دیگو یشود و م یم رهیو بعد در چشمانم خ دیآ یرد نگاهش از دستش به طرف صورتم م

 ... شهرتت از خودت جلوتره -
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 ... مرده دهیهم د یهر ک. دهیتا حاال صورت منو ند یکه کس نهیمشکل ا -

 :دیگو یزند و م یبه هم م پلک

 .ادیلحن پرروت خوشم م نیانقدر از ا -

 .ادیخوشت ب شتریب دیاز کلتم با -

 :کند یوار زمزمه م یزند و ادب یم شخندین الیدان

 .کشه یکه م هیقلب سنگ نیاست؛ ا لهیوس هیدستت فقط  يتفنگ تو -

 :دندان شکن و پر رنگ و لعاب بدهم یقدر خسته هستم که نتوانم و نخواهم که مانند خودش جواب آن

 افته؟ یم یقاتل هر دوش رو داشته باشه چه اتفاق هیبهت گفته اگه  یکس -

 :دیگو یآن که جوابم را بدهد م يجا به

 .گم یم کیتبر. هیپوشش خوب... دانشگاه تهران؛ که قاتله اتیاستاد ادب. زاده یلیمرصاد سه -

 :کنم یم زمزمه

داشت از طرف من بهش وجود  ییاگه خدا... خوش بگذره ایروزت خوش، اون دن. رمیپذ یرو م کتیمراتب تبر -

 .سالم برسون

خاموش  يبرا یآتش نشان گرید ي قهیدق کیدانم تا  یم. زنم یم رونیاز خانه ب ندینش یکه در مغزش م گلوله

 .کردن آتش خواهد آمد

**** 

خواهم حداقل فعال خودم را به  ینم. زنگ تلفن خانه را برداشته است و من اصال قصد ندارم جواب بدهم يصدا

 .رود یم ریغامگیپ يشود و تلفن رو یزنگ قطع م يصدا. اندازمیدردسر ب

 .جواب بده... مرصاد... الو -

 . گذاشته ام یتلفن چوب زیم يزنم که رو یرنگ زل م یتلفن مشک به

 .يدونم خونه ا یم. مرصاد جواب بده -

 .ا از برمکه در آن نوشته ام ر يچرخد که تمام شماره ها یرنگ م یدفترچه تلفن آب يرو چشمانم

 ...خونت امیافتم م یراه م ایجواب بده  ای. يومدین رونیمرصاد از صبح از خونه ت ب -

 :میگو یدارم و م یها؟ تلفن را برم نیبه ا میچه بگو... ! لعنت به يا

 ؟يخوا یم یچ -
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 .کهیبرادر کوچ... من هنوزم ازت بزرگترم -

 .فشرم یهم م يرا رو میها دندان

 .یکن دیتهد یتون یکه م یستیفقط تو ن نیا عادیم -

 :خندد یم

 .میبه بابامون شباهت دار ییجورا هی... میفرهاد يکه من و تو هر دو پسرا نهیمشکل ا -

 :غرم یم

حاال ... نیزن یتو و فرهاد حالمو به هم م. یدون یدم به مادرم شباهت داشته باشم خودتم م یم حیمن ترج -

 .هم قطع کن کار دارم

 . من برادرتم فرهاد هم پدرت استیدن ایتا دن. نکن تیخودتو اذ... ـادمرصـ -

 .شود یکنم آرام باشم نم یم یدانم چرا هر چه سع ینم

 .حرفتو بزن -

کند،  یخواهد مجبور م یکه م يکه مرا به کار نیلم داده است و از ا یمبل يتوانم تصور کنم که چطور رو یم

. مانم یکنم و منتظر م یفرو م میانگشتانم را در موها. را به هم خواهم زد شیع نیاما من ا. برد یلذت م

 . کنم یحس م شیداشعف را به وضوح در ص... است که من مرصادم نیداند ا یکه او نم يزیچ

 ؟یهست... میبکن يکار هیقراره  -

 ؟یباش دیبا یعنی ،یهست نیا. يمن چنبره زد یزندگ يمار رو نیواقعا که ع -

 .یباهوش ادیخوشم م. آره ییجورا هی. ..خب -

داشتن . کنم یو تماس را قطع م رمیگ یکنم، زمان و محل مالقات را م یناسزا گفتن مقابله م يوسوسه  با

به ساعت نگاه . ندارد و من چه ساده با آن کنار آمده ام یکه تمام ستیمیدو نفر عذاب ال نیمانند ا يبرادر و پدر

 ...!واقعا کــه. جنگم یخودم م اشود و من هنوز در خانه ب یکالسم شروع م گریکنم، دو ساعت د یم

 هست ادمیچه خوب "

 ذهن وارد شد القییکه به  یعبارت

 "و سخت ر،یباش، و تنها، و سربه ز عیوس

. کنم یم نیسهراب را تحس. روم یکنم به طرف دانشکده م یخودم زمزمه م يکه اشعار سهراب را برا همانطور

شود که  یباعث نم نیبه آن نداشته ام، ا يوقت عالقه ا چیرا دنبال کردم و ه اتیکه به اصرار فروغ، ادب نیبا ا
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را  میپنهان شده ام، خشونت ها فیلط ي هیاز روح يبعد یگاه. نکنم نیمثل سهراب و حافظ را تحس ییشُعرا

فرهاد . نداشت یبود اما فروغ از مهندس جماعت دل خوش کیالکترون میآرزو یاز همان نوجوان. کند یم ریغافلگ

ضرب  نیچه مسحور کننده ا عادیفرزند شغال است و م! مورد به خصوص کیمورد  نیسگ زرد در ا... نمونه اش

به گرفتن  شهیساعت آخر کالس مثل هم مین. آن شده است يزنده  داقالمثل معروف را عوض کرده و مص

زنگ  لمیموبا. روم یم رونیگذارم و ب یکنم و در پوشه ام م یبرگه ها را جمع م. شود یم يکوتاه سپر يزییکو

 :دهم یجواب م. زند یم

 بله؟ -

 کالست تموم شد؟ -

 ام؟یمگه قرار نشد خودم ب -

 . حاال من اومدم دنبالت... نداره یبیع -

 :میگو یشوم م یکه از ساختمان خارج م همانطور

 .نمیخوام بب یکدومتون رو نم چیکه ه نیبفهم نیخوا یم یدونم ک ینم -

 :گذارد یم شیرا طبق انتظارم به نما ثشیخب لحن

 .نه من يبود ریاصرار فرهاد نبود االن نه تو درگ... نمتیمنم دوست ندارم بب يراستشو بخوا -

 .امیتا من ب... دونیبرو م. نهیمن رو با تو بب یخوام کس ینم -

که نگاهش  نیهم. شوم یو با اکراه سوار م نمیب یمشخص شده م يرا در جا نشیبعد ماش قهیدق ستیب قایدق

که روان  یکس. دارم ازیکه من ن ستیزیهمان چ قایدق نیو ا ختیدانم اعصابش را به هم خواهد ر یکنم م ینم

دارم که نتواند درست  ازین یبه کس مکردن افکار نیتلق يمن برا. تواند درست فکر کند یداشته باشد نم یشانیپر

 یکشد تا شروع به حرف زدن م یطول نم شتریب هیو هفده ثان قهیو دو دق دیآ یبه حرکت در م نیماش. فکر کند

 ینیدر کمال خودب. قرار دهد ریتواند تحت تاث یرا نم یکیاما من  ستیکنم از من سخنران بهتر یاعتراف م. کند

 . است رینظ یشده، ب نینفر يمثال سه نفره  يده خانوا نیمن در ا يام، لبخندها و نگاه ها

 چه خبر؟ -

 .برم یصورتم لذت م يکشم و از سرخوردن هوا رو یم نییرا پا نیماش ي شهیش

 ...مثال معلم يآقا يمن خبر دار یزندگ يتو که از همه  -

 :خندد یم
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 یدم به استاد دانشگاه به اون بزرگ یم حیساده رو ترج یمعلم هی. بزرگ تر از دهنم برنداشتم يمن لقمه  -

 .هیریگلوگ يکار تو لقمه ... بودن

 ...ستیجواب ابلهان خاموش ي هیهمان قض. دهم یرا نم جوابش

 ینم ییمخالفتت با من و فرهاد راه به جا یدون یخودتم م. بگم میکه برس نیرو قبل از ا يزیچ هیبذار ... خب -

 ...کن، نه با اعصاب خودت يو فرهاد بازاول نه با اعصاب من  نیپس از هم. بره

رو  یکه از آزار شما دو تا لذت کاف نیضمن ا. شه یها خورد نم یراحت نیکه اعصاب من به ا یدون یخودتم م -

 .برم یم

 :زند یم يصدادار پوزخند

 .يحفظ کرد تویسمیساد ي هیمشخصه که هنوز روح -

 :گردم یبه طرفش برم کامال

 من بذاره؟ يروان نرمال برا هیتونه  یمثل فرهاد؛ م یکیتو و  با یبه نظر تو، زندگ -

کند و من از حرف نزدنش کمال  یسکوت م نیهم يداند حق با من است؛ برا یدانم که خودش هم م یم

 ؛يبار. دهم یم حیترج زیدر هر جا که باشم خواب را به همه چ شهیهم. خوابم یم یبرم و ساعت یاستفاده را م

 نیبا حس ا. من است و بعد از آن مهتاب و قبل ترها مرسده يعالقه مند نیخوراك دوم. ام دهیهم خواب ستادهیا

 :دهم یجواب م. پرم یخورد از خواب م یزنگ م لمیکه موبا

 بله؟ -

تا  ستین یو پنج سال کاف یس یعنی. دانم چرا انقدر نگران من است ینم. چدیپ یدر گوشم م اریسان يصدا

 کند؟ فایمهربان تر از مادر را ا ي هینقش دا میگذشته ام که بخواهد برا یسنبفهمد من از 

 ؟ییمرصاد کجا -

 داره؟ یبهت ارتباط -

هول  یآن قدر که حت. صحبت کردن و جواب پس دادن را ندارم يفهمد که اصال حوصله  یم میصدا يسرد از

 .رود یم نیاز ب شیو اضطراب صدا

 ...بچه ها گفتن بعد از دانشگاه... من فقط نگران شدم -

 :پرم یحرفش م انیم

 مفهومه؟... کنم یم یکنم به شما مربوط باشه که من چه غلط یفکر نم... یصالح يآقا -
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 .میما نگرانت يهمه ... مرصاد من نگرانتم -

 ...نیگرد یکنم هنوز دنبال خواهرت م یفکر م. هست تینگران يهم برا يا گهیموارد د -

 نیعوض کردن بحث بهتر يدانم که خواهرش نقطه ضعف اوست و برا یم. دهد یمکث و بعد جوابم را م یکم

کند ول کن معامله  یم دیکل يزیچ يرو یاعصاب او را ندارم اما وقت کیالبته اصال قصد تحر. است نهیگز

 .راه است تنهاناعادالنه بودن،  نیدر ع ن،یکنم که بحث عوض شود و ا يکه من کار نیمگر ا ستین

 .یدون یتو خودت بهتر از من م. میگرد یدنبالش م میهنوز هم دار... آره -

سخت  شیبرا. دانم یدانم اما بهتر است نداند من چه م یاز آن بهتر م شتریب میکه بگو دیآ ینک زبانم م تا

ها هر  وانهیهفته مانند د کیگم شد؛ تا  مهتاب یوقت. دارد یچه حال يخبر یکنم ب یدرك م. خواهد بود نیسنگ

 يباشک باز میقا نینکردم و آخر، در ا شیدایو زمان را به هم دوختم اما پ نیزم. را که به نظرم آمد گشتم ییجا

 شیدایپ... شده میقا یقانون یجسد خواهرم در پزشک دیبود که فهم سیکه برنده شد پل یمن و مهتاب کس نیب

 نیآن موقع هم. خوردم یکه چهار روز در کنار آن افتاده بودم و تکان نم یکیشد قبر تنگ و تار شیکه کرد، جا

 .تر شدم وانهیآن تلخ تر، سنگ تر و د زمرصاد بودم اما، بعد ا

 ... آره خبر دارم -

آره خبر "؛".سرش اومده ییآره خبر دارم چه بال"؛".آره خبر دارم کجاست". در آن است یکلمه که هزار معن سه

ها  نیها و هزاران مثل ا نیتمام ا "...يرو ندار دنشیتو طاقت شن یآره خبر دارم ول"؛".گم یبه تو نم یدارم ول

 .دیدانم نخواهد فهم یدر کالمم نهفته است اما م

 ؟ییکجا یبگ يخوا ینم -

 .کند یمرا کند و کاو م يکنم که گوش شده و جواب ها یم عادیبه م ینگاه

 .لحظه صبر کن هی اریسان -

 ...باشه -

 :میگو یکنم، م یقفل شده است نگاه م نیکه به اتوبان که از حجم ماش همانطور

 ؟يدینشن نیبه ا هیشب ییزایو چ یخصوص میدر مورد حر يزیچ -

 :زنم یپوزخند م. ندینش یو صاف م دیآ یم رونیاز آن حالت گارد هنگام استراق سمع ب میگو یرا که م نیا

 یرو نم يزیچ نیهمچ هی یقبولت داشته باشم وقت يچطور توقع دار. ینگرفت ادیرو  يوقت ظاهر ساز چیه -

 ؟یدون
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 یفرق. عکس العمل ها را از برم. مهم است میگرفتن طعمه ام برا يفقط به باز. کنم یبه عکس العملش نم نگاه

 هیمردم شب نیبه همند چون ا هیعکس العمل ها شب به؛یغر کی ایباشد  عادیندارد که طرف مقابلم، برادرم م

افراشت و همه را از دم آتش  خواهمبر یمشعل يهم گم شده اند و من، روز ي هیمردم در سا نیچون ا. همند

 :میگو یدهم و م یرا مخاطب قرار م اریسان. خواهم زد

 هنوز؟ یهست -

 :پرسد یجواب دادن م يجا به

 همراهته؟ عادیم -

بزرگ مرد، که مرا با  نیدارد ا ییهوش باال. بزرگ شدم اریسان نیرود من با هم یم ادمی یگاه دانم چرا ینم

بال و پر گرفت و  ریمرد که فروغ او را مانند من ز نیهم. کند یو رها نم رفتهیام پذ یروح يها یتمام آلودگ

 .از خود من در ارتباط است شتریمرد که با مادر من، ب نیهم. بزرگ کرد

 .خودت بهتره يبرا... من و کارام نکن ریخودتو درگ -

تماس را  يگریهر جواب د دنیقبل از شن. شنوم یرا م میصدا یکه خودم به سخت میگو یرا آرام م نیقدر ا آن

 .کنم یقطع م

که همان . دانم یشده نم نینفر يسه نفره ا يخانواده  نیهمان که امروز او را جزء ا. دیآ یفروغ در ذهنم م ادی

 يگریاو از جنس د. کنم به او اگر او را جزء خودمان بدانم یهمان که اجحاف م. مرا ترك کرد انیبا چشمان گر

دلش با ما نبود، با من بود، اما با . دارد یحشما فرق فا ي شهیاز جنس آسمان است و با جنس پرخورده ش. است

 ...اد که دامنش را گرفته بود رها کندخود را از شر فره. ما نبود، خواستم برود و خود را رها کند

 نشده؟ التیخ یهنوز ب میتی ياون پسره  -

خواهند  یزنند و م یم ادیکند و فر یم ریتمام اعضا و جوارحم را درگ. دیآ یجوشد و باال م یدر معده ام م يزیچ

تازه آزاد شده،  کیکه پشت فرمان است و از تراف فینبرد، ح ادیکه چنان در صورت او بکوبم که تا عمر دارد از 

 . مردك کم مانده پرواز کند

 نه؟ ینگرفت ادیرو  زایچ یلیخ ؟يرو کنار بذار ییمزخرف گو ینگرفت ادی -

 ...گرفتم مادرم یم ادی دیرو که با ییزایاون چ -

 :زنم یکنم و داد م یتوجه نم شیصدا یتلخ به

 !...ياوردین ،ياسم فروغ رو آورد -
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 .کنم یحرفش خرد نم يداد بزند تره برا یکس. میخودمم هم مانند او. کند ینم ادمیبه فر یدانم توجه یم

 .مامانمون یسوگل... زنه یحرفو م نیداره ا یک نیبب -

 :شود یم رهیکند و بعد دوباره به جاده خ یبه من م ینگاه

 .بفهم. گذاشت و رفت مونوییهر سه تا... بدبخت -

 :میگو یلب م ریز

 .بشنوم يزیمورد چ نیخوام در ا ینم... ببند دهنتو -

 داره؟ ازیبابا چکارت داره؟ به چه مهارتت ن یبدون يخوا ینم... میکن یپس موضوعو عوض م -

 .داره ازیبهم ن یچ يدونم برا یم قایپس دق. هیرقانونیخبره ام که غ ییکارا يکه من تو نهیمشکل ا -

 .کرده يگذار هیسرما هی -

 :میگو یکنم و م یم یپوف

 خب به من چه؟ -

 ...ياکستاز -

 :دهد یشنوم که ادامه م ینحسش را م يصدا! ؟ياکستاز. نشده ام ریحد غافلگ نیوقت تا به حال تا ا چیه

که  یسیبرنامه بنو هی يایقراره ب يفکر کرد ؟یقراره چکار کن يفکر کرد... نکن يت رو اونجور افهیق -

 يرسه؟ االن نون تو یخوره؟ به کجا م یبه چه دردمون م م؟یسپاه و همه شونو نابود کن يرو سرورها میبفرست

 ...قرص اکسه

 :زنم یم زهرخند

عجب ... کنن یخورن و خودشونو داغون م یفهمن، قرص اکس م یمردم نم يجوونا. اکسه ينون تو... آره -

 ... مــــرد ياریدرم ینون

 ...شهفرو یم گهید یکی میما بهشون نفروش -

 :شوم یم یعصب دوباره

 وسط چکاره ام؟ نیمن ا -

شک نکنه که  یشه کس یاجتماع باعث م يخوب تو و من تو يوجهه ... يمشخصه تو چکاره ا... نکن یقاط -

 .میکن یچکار م میما دار
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 کیکند؟ من فقط  یم يمثال آدم با خودش چه فکر نیا...! من یخوب اجتماع يوجهه . ردیگ یخنده ام م درد

شکند که خودش نخواهد  یم ياست که او جور نیدرست مانند خودش، اما فرقمان ا. ام يظاهر يپوسته 

 ...قبال خرد شده ام. نخواهم شکست گرید... من. دیفهم

 .شتریها فقط آدم هستند؛ نه کمتر، نه ب آدم«

 .يآن ها را شکسته ا ،یکمتر از آن چه هستند نگاهشان کن اگر

 .شکنند یآن ها تو را م ،یسابشان کناز آن ح شتریاگر ب و

 »...کرد یعاقالنه زندگ دیآدم ها فقط با نیا نیب

با خبرم به  اتشیداشبورد افتاده و از تمام محتو يرا که رو یفلش. مانده یراه باق یساعت میدانم تا مقصد ن یم

 کنم  یزمزمه م دهیاکی کاووسیزنم و با ک یضبط م

 .ستدیا یقلب خسته، م. شود ینکن، چشم خسته بسته م یبانو، شوخ يآ"

 گفت به خانم سالم برسان، . شناختمش ینم چیرا بردم که ه یرزنیپ لیزنب

 .دمشیند لیبا زنب گریبعد از آن د... بانو. گفت خانم یبود که م یمیتو صم با

 .گذارم یدر را باز م ،یده یرفتن م يبو

 .وابندبرو که گنجشک ها و ستاره ها خ یوقت

 .از آن که بشکند شیپ ،ياز آن که برو شیرا بند بزند، پ يپنجره ا يشکسته  ي شهیکه ش یشناس یرا م یکس

 بساز تا آدم شود شیقفس من برا نیاز هم یکی. کند یم ه،دنبالمیترسم از سگ همسا یم

 ...نیبانو، بانو، بانو، بانو جان، فقط هم يآ

 .را شخم زدن و دفنش کردن یکشد دشت یبانو، از ظهر تا غروب طول م يآ

 .رفت تا به تو برسد یجلوتر از من راه م یعادت شده بود، گاه بد

 !بانو میگو یام را م هیسا

 .يآمده ا دارشیبود تو به د دهیخواب د که

 گل سرخ، يبا شاخه ا يصبح که آمد میگو یخواهم بخوابم م یشب که م هر

 .دلتنگ نبوده ام چیکنم ه یم وانمود

 .رود ینم گریو د دیآ یبزرگ م یشب با چمدان میگو یشوم م یم داریکه ب صبح

 .ستیکیطعمشان ... کشند، مردان عاشق آه یعاشق سوت م يها یکشت
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 !بانو يآ

 .خرند یفروشند، لبخند م یرا م میدر کوچه ها رازها دمید خواب

 .لبخند در خواب شگون ندارد ندیگو یاست که م راست

 همه گل شکفته است؟ نیکه ا يا دهیتا کجا دو پابرهنه

 .ستیکیچراغ برق دردمان  ریو ت من

 ...دلمان پرنور کیشود سرمان تار یکه م شب

 .دلمان خاموش نیشود سرمان سنگ یکه م صبح

 .اتاق تو باال آمده ينگاهم دزدانه تا پشت پنجره  چکیپ

  ؟يشده ا رهیکجا خ به

 .خواهد بود چکیتمام پنجره پر از پ ردیکه بگ باران

 .تو گذاشته ام شیرفتنم را پ يپا

 .هست؟ که نروم ادتی

 ...من يبا پا يتو رفته ا حال

 ...من رفته است با تو يپا ای

 !نباش نگران

 .و عاشق معلوم نشود تیرع انیرا باال زده ام تا فرق م میها پاچه

 ستییها ادیشب پر از فر يبارد تمام کوچه ها یکه م باران

 .ستمیمن تنها ن میگو یم که

 .منتظرم؛ تنها تنها

 .شوم یخشک شود دوباره عاشقت م میبار هم که تاول پاها نیا

 .شوم یافتم دوباره گم م یراه م دوباره

 کرد، یچکه م ياز سقف اتاق مادربزرگ دوچرخه ا یمانند کودک کاش

 .کنم يپشت آن سپر یعمر را همچون کودک یباق تا

 .دندیتو را گرفتم، خند سراغ

 .خندند ینام تو حک شده است که م شانیتمام دندان ها يدانند رو ینم
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 !کنم یکنم، در را باز م یدر را عوض م يشکسته  يلوال

 !يبانو خوش آمد میگو یم

 .کنم یبندم دوباره باز م یدر را م ينبود اگر

 .تو را با خود ببرد ادیکه  اهیخواهم س یم يا درشکه

 .تو باشد مرا با خود ببرد ادی، نه، نه ای

 شود، یخشک م میگلو نمیب یرا از دور م هرکه

 .بار اشتباه نکرده باشم نیترسم نکند ا یم

 .میآ یمن به دنبال تو م بانو

 .زیهم از من بگر تو

 .رمیبم رترید بگذار

 را پرت نکن، حواسم

 .ییایتا تو ب مینامت را بگو یکیصد و  ،یکیصد و  دیبا

 ...هشتاد و هفت، بانو هشتاد و هشت، بانو بانو

 هفتاد و هشت؟ ایبانو گفتم هشتاد و هفت  يآ

 ...میبانو، بانو، بانو، بانو جان بگذر يآ

  يدیبانو را د ییاگر جا یراست

 را به من بگو نشانش

 عمر به تو حسادت خواهم کرد؛ انیمرا ببخش که تا پا و

 ".يا دهیبار تو اول بانو را د نیا که

 . کند یبه خود جلب م يکند توجهم را لحظه ا یرا که از ضبط جدا م لشف

 ؟يکه عاشقش شد يدید یمرسده چ يتو! یکن یبه مرسده فکر م يالبد االن دار! بانو؟ -

 . من قصد ندارم با گفتن نظراتم به تعصباتت دامن بزنم -

 نیمن استاد ا. زمیکردن با کلمات بگر يمهلکه با باز نیدانم چطور از دام ا یام کند و م یداند چطور عصب یم

 يدرب خانه  يو او را جلو میرس یبه مقصد م یکه وقت... اما آن مرد. داند یرا نم نیپسر ا نیام و هنوز ا يباز

 ریهمان است که هر حرکت مرا تعب. کشاند زخبر نیکه مرا به ا ستیهمان نم،یب یاعصاب خرد کنش م ییالیو
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. ذهنش رها کنم یکینکنم و او را در همان تار حیغلطش را تصح راتیتعب یشبختانه من بلدم بعضخو. کند یم

 :میگو یآرد م یم شیدست که پ

 يکار هشیعل دینبا یعنی ،يباهاش همفکر یعنی ،يد ینفر دست م هیبا  یوقت. ومدمین نجایصلح ا يمن برا -

 .دم که باهات همفکر باشم یو قول هم نم ستمین اکاریمن ر. یکن

 .از حد آزاردهنده است شیب. از حد مردانه است شیب شیصدا

 ...یخودم يفراموش کنم که دست پرورده  دینبا -

 :کنم یم دییتا

 .وقت فراموش نکن چیه -

 .کنم یم دایسواالم رو پ يام که پاسخ همه  ينره من مرد ادتیتو هم  -

من و فرهاد  نیناخواسته ب یخواهد از جدال یمشخصا م. رمیگ یم دهیاست را ناد عادیم يکه در صدا يهشدار

 .کند يریجلوگ

 .میداخل و حرف بزن میبهتره بر... بعد يبرا نیها رو بذار يادآوری -

 .و شوم؛ همانا فیکث يرفتن همانا و وارد شدن به نقشه ا داخل

***** 

به ... چند صد ساله ي دهیسربه فلک کش يدرخت ها دنیو دوباره راه رفتن و دوباره د ابانیهمان خ دوباره

برم و از  یشلوارم فرو م بیدرختان دفن شده اند؟ دستم را در ج نیا ي نهیچند راز سر به مهر در س یراست

 ،يبه زود. را ببرماستفاده  تینها اش، یتهران، با تمام آلودگ يزییپا يهوا نیخواهم از ا یم. کاهم یسرعتم م

 .ها، بس ناجوان مردانه سرد خواهد شد یبرخ يهوا برا نیهم

 .آقــا... آقا -

 یم ادیروزها ز نیا. ستیشگیهمان دختر ورزشکار هم. زند یم میکنم که صدا ینگاه م يو به دختر ستمیا یم

 .نمشیب

 بله؟ -

کنم تا وسط  یکوتاه است که حس م يقدش به قدر. ستین دمید دانیکه در م ردیگ یرا به طرفم م يزیچ

هم قد  دیشا. دهیچسب نیرنگش انگار به زم یمشک يخصوصا که با آن آل استار ها. است دهیقد کش میبازوها
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 اتیزده اش به محتو الكو  دهیکش يانگشت ها انیکنم تا از م ینگاه م...! دانم ینم. بلند است يادیمن ز

 .ببرم یحبس شده در دستش پ

 .افتاد بتونیاز ج نیا -

 .کنم مودب باشم یم یسع. افتد یسبز رنگ مچاله شده در دستش م يبه برگه  نگاهم

 ...ممنونم -

مژه . رنگش به چشمانم زل زده بود یموفق نبودم چون همانطور با چشمان درشت مشک ادیراستش انگار ز و

به . داد یپرپشت و بلندش انگار چشمانش را قاب گرفته بودند و خط چشمانش آن ها را درشت تر نشان م يها

 :تکان دادم و گفتم يکردم، سر يخودم آمدم، سرفه ا

 ...با اجازه -

که هر روز در  ییرد شدن از آدم ها. ماند یباق یکنارش رد شدم و در خاطرم از او، فقط دو چشم درشت مشک از

رد شدن؛ همان گذشتن  نیا... تفاوت و تنها، رد شدن یب یو نگاه ندیآ یم تانیروند، از رو به رو یان راه مکنارت

 . شود یبعد فراموش م يا هیاست که ثان

 هیتک نشیکه به ماش نمیب یرا م عادیم. ستمیا یکوچه م يرسم و ابتدا یام م یبن بست محل زندگ يکوچه  به

. اطالعات را به من بدهد نیبه قول خودش آمده تا آخر. شده رهیمن خ يخانه  درنگیداده و به ساختمان سف

چشم  ياز گوشه . روم یم شکنم و خرامان خرامان به طرف یم میها بیدست در ج... یفیکث يعجب نقشه 

دهم  ینه جواب سالمش را م. ست یمصنوع يزیلبخندش به طرز مسخره آم. چرخدیو به طرفم م ندیب یمرا م

 :میگو یشوم م یکه از کنارش رد م یدر حال... تینه به دست دراز شده اش اهم

 ...یکن يظاهر ساز یستیهنوز هم بلد ن -

 :آورد ینم کم

 ...ییکنه تو يظاهرساز دیکه با یفعال که اون -

 :چرخم یطرفش م به

 ...آدم حرفتو بزن نیع يمرد. ننداز طعنه هم نزن کهیت -

 :دهم یبدهد ادامه م که جواب نیاز ا قبل

گذاشتن اسم . يومدیم رونیب تیسگ یزندگ نیاز ا يتو مرد بود. نمیب یخودم نم يمن مرد رو به رو... گرچه -

 .یکه برادرم نیمتنفرم از ا... مرده يمردا یتو، باعث شرمندگ يمرد رو
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شوم پشت  یشوم و متوجه م یوارد آپارتمان م. کنم یبه خودم افتخار م. ام ختهیکه خشمش را برانگ خوشحالم

دارد  یربط یلعنت يبکنم به آن قرص ها دیکه با يدانم کار ینم. چکار کنم دیبا قایدانم دق یهنوز نم. سرم آمده

هم سن و سال خودم  ییقتل عام جوان ها يباز نیا. ستیخطرناك تر از آدم کش یلیخ يباز نیاما ا... نه ای

 .اند دهینفهم یاز زندگ چیاست که ه

 یرنگش را از نظر م یچشمان آب. گردم یگذارم به طرفش بر م یم یجالباس يبندم و کتم را رو یرا که م در

کشم و کلمات را در ذهنم  یم یقینفس عم. آن کار کرده است يسال رو نیدرشتش که چند کلیگذرانم و ه

 . سازم یآماده م يزیهر چ دنیشن يکنم و خودم را برا یمرتب م

 :میگو یروم م یم ییرایکه به طرف پذ همانطور

 .بهم نگفت يزیرفت و چ عیگذاشته باشن سر رشیکه فرهاد انگار سوزن ز روزیچکار کنم؟ د دی؟ من با...خب -

 :دیگو یو م ردیگ یرا به دندان م لبش

 ...ییآدم ربا -

 :میگو یگردم و م یبر م. ستمیا یم میخورده باشم سر جا يا شهیش واریکه به د انگار

 !تکرار کن گهیبار د هی -

 ...نداره یبه من ربط -

 :روند یدر هم م میها اخم

 ...!مربوط باشه ییبه آدم ربا يکنم موضوع اکستاز یفکر نم -

 .مشیبخر میکه بتون میندار هیکه ما اونقدر سرما نهیخب موضوع ا -

 .خواهد منفجر شود یم یهمه پست نیاز ا مغزم

 نش؟یبدزد نیخوا یکه م ینیو ا -

 ....ده یدخترش، محموله رو به ما م يبه جا. دختر همون صاحب محموله ست -

 یفشرم و او را به طرف خود م یاش را در دستم م قهی. روم یو بدون فکر به طرفش م یناگهان یمیتصم در

 :کشم

انـــقدر . دزدم یدختربچه رو نم هیشرف باشم  یشما دو تا؟ من هر چه قدرم ب نیخوا یاز من م یچ -

 .نبــاش ـــفیکث
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به عقب . ستیخوب نیهنجره ام تمر يبرا. ام دهینکش ادیکه فر ستیچند وقت. رود یاز حد معمول باالتر م میصدا

 :دیگو یکند و م یتعادلش را حفظ م یدم، به سخت یهلش م

 يبرا یر ما موش بدوونهر چه قدر تو کا. ستمیشه من ن یم یکه عصبان یتنها کس یرو گفتم تا بدون نایا -

 ...خوان ازدواج کنن یو مرسده م نیدیآ دمیشن. شه یخودت بد م

 :کشم یم ادیفر

 ...به درك -

 :دیگو یشمرده م شمرده

 .ستیکس ارزش قائل ن چیه يفرهاد برا یخوام بگم که بدون یم... به درك ینگفتم که بگ -

 :کنم یرا از نفرت جمع م صورتم

 .نده لیدونم رو به خودم تحو یکه م يزیچ -

مطمئن ... که آزار دادن تو نطوریهم. نداره يکار چیپس بدون براش آزار دادن مرسده ه... یدون یخوبه که م -

 . استیکار دن نیراحت تر ییسخا نیدیباش لو دادن تو به سرگرد آ

 انیم نیدر ا دیسع دیپس س. شود ریتواند درگ یکس با من نم چیه! ن؟یدیآ. زند یدر ذهنم زنگ م نیدیآ اسم

است و  الیهمان خ نیبه اصطالح خانواده اما ا نیاز دست ا. کنم رها خواهم شد یم الیخ یکند؟ گاه یچه م

فرهاد که  يپسرعمو. شود یم دایپ موندا يهم سر و کله  یو گه گاه عادیمنم و فرهاد و م استیدن ایتا دن. بس

که  نیهم. اورمیاشتباه درب نیندارم تا او را از ا یالیکند و من هم خ یخودش عرصه را بر من تنگ م الیبه خ

فهمد که  یم یرا وقت نیکه من نابودش خواهم کرد و ا دینخواهد فهم ست،یمن کاف يرا برده برا يفکر کند باز

 .در لبه پرتگاه است و من ان موقع انجا خواهم بود

 یبه خودم قول م. گذارد یم زیم ياست که قبل از رفتن رو يخواهد در پوشه ا یاز من م عادیان چه که م تمام

را ناکام  ممیتصم ستیکه بدانم آن دختر بخت برگشته ک نیا يدهم تا دو روز سراغش نروم اما حس کنجکاو

به  زیم ياز رو ياور رتیطرز ح بهپوشه . نمینش یاز مبل ها م یکی يکنم و رو یدرست م يقهوه ا. گذارد یم

غاز  کیصد من  يکه پر از حرف ها یونیزیتلو يبرنامه  دنیکند از د یزند و حواسم را پرت م یمن چشمک م

حرف  نیدانم شان او از ا یم یخدا را نشناسم ول یلیخ دیشا. کنند ییخدا يکه کم مانده ادعا ییاست از ادم ها

 .است ترباال یلیخ ادیمنطق و پر فر یب يها
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سبز  يکنم و پوشه  یدست دراز م. کوبم یم زیم يرو بایهوه ام را تقرکوچک ق وانیاورم و ل یاخر کم م در

باز کردنش مبارزه کنم اما مرصاد  يتوانم با وسوسه  یهنوز هم م. گذارم یم میپا يو رو دارمیرنگ را برم

 .کند ینم يو ابراز وجود سترفته ا التیو دکتر مرصاد انگار به تعط ستییوجودم در حال خودنما ثیخب

چهار -آ يو هشت برگه  ستیو رو کردن ب ریخورم و شروع به خواندن و ز یجدال شکست م نیدر ا باالخره

جالب  ،یفارس اتیادب سانسیفوق ل يو سه ساله، دانشجو ستیب ،یآزاده شکوه. نامش آزاده است. کنم یم

هم  رستانیمعلم دب ن،در کمال تعجب م. میبه راه انداخت يمشاعره ا يجلسه  دیخودم، شا يهم رشته . است

از  یکی یشکوه نیرا به آن ندهم، پدرش رام ستیب ياگر نمره  ستیانصاف یکه ب عادیطبق اطالعات م. بود

 . روانگردان دارد يقرص ها دیتول يبرا ینیرزمیز یمواد مخدر است و کارگاه يکله گنده ها

کشتن  يقانع کننده برا یلیمن تا دل. کنم یم سهیمقا نیشوم و ناخوداگاه خودم را با رام یم نیخشمگ يا لحطه

که  یاز نظر من عدالت. کنم یگناهکاران را مجازات م. کنم ینم ینکنم اقدام دایپ نیزم ياز رو یو برداشتن کس

کند که  یو معتاد م وانهیرا د ییجوان ها ن،یممرد، را نیا. مسخره کردن مردم است ست،یاجرا شود عدالت ن رید

 یوانگیاز فرط د ایکنند  یو آن م نیدست ا يخود را ملعبه  ای يندانم کار کیفهمند و با  ینم یاز زندگ چیه

 . مرگ است یو چند سال زندگ ستیکنند و باز عاقبت ب یاوور دوز م ایو  رندیم یاز مصرف روانگردان م یناش

دهم  یالگو قرار م انم،یندادن قربان ایگناهکار نشان دادن  يکنم در نود و نه درصد مواقع خودم را برا یم اعتراف

حال . قضاوت به ظاهدر ناعادالنه ام و کامال خودخواهانه ام، موفق عمل کرده ام نیدر ا شهیو تا به حال که هم

بالهت  يمجسمه  يابلهانه  ماتیبه تصم يکار. نه ایمرد قابل مجازات شدن هست  نیا رمیبگ میتصم دیبا

بود که از  نیهم يروم برا یاز همان اول هم مشخص بود که من راه خودم را م .ندارم يام، فرهاد، کار یزندگ

 يفکر دست به کار یدامون هر چه قدر رذل باشد ب. نظر دامون بزرگ شدم ریبه بعد عمال ز یچهارده سالگ

شدن دخترها،  تیبه اذ یوقت راض چیدانم و باور دارم که ه یدر مورد مرسده م شیازند و با تمام حرف ه ینم

 .خصلت را از خودش آموخته ام نیا. مگر آن که مجبور باشد ستیزن ها و بچه ها ن

نگاه  رهیصورتش خ ياجزا يشوم و بعد تک تک رو یرا از بر م یازاده شکوه يکار يدو دور خواندن برنامه  با

عمل شده و لب  ینیب. احاطه شده اند يرنگ که با مژگان بلند ینه چندان درشت مشک يچشم ها. کنم یم

قد و وزنش را هم  عادیکه م ابمیدر م. یگوشت یلیو نه خ کیبار یلینه خ. صورت لیمتناسب با استا يها

 یبرنم يمرد چیوزن باشد از پس ه نیسنگ ایدارم دختر هر چه قدر هم قد بلند  نانیاطم. کرده است ادداشتی

به هم جنس خودم . نرود رونیوقت تنها ب چیخواستم ه یکردم و از او م یبه مهتاب گوشزد م شهیرا هم نیا. دیا
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 یگرداندم و اگر نم یبردم و بر م یمهتاب را به مدرسه اش م خودمتوانستم  یوقت اعتماد نداشتم و تا م چیه

 .ها شد انچه شد نیگمارد اما با تمام ا یم يرا به مراقبت از و یشد به درخواست من، دامون کس

پوشه و کلتم را در . امدهین دنمیبه د یوقت است که کس یلیخ. شنوم یدت ها مزنگ در را بعد از م يصدا

در نصب کنم،  نیا يبرا یباشد چشم ادمی. روم یگذارم و به طرف در م یشده م هییتع واریکه در د یگاوصندوق

 یشمچ يبود رو لنتریبه سا هزرا زدم و کلت را که مج يبار زنگ در کی... وجودش به از نبودش است گرچه

 ستادهیکه با لبخند پشت در ا نیدیمرسده و ا يچهره  دنیکنم و از د یدر را باز م. گذاشتم و کار را تمام کردم

است و  تکاریجنا کیاو، پدر من  يعمو. ندارد یتیسنخ چیه نیدیمرسده واقعا با ا. شوم یم رتیاند، غرق در ح

و  میکه تا به حال لو نرفته ا نیگوبم و از ا یم نیبه پوششمان افر... پدرمان زو من، بدتر ا عادیاو، م يپسرها

هم که شده دستش  يظاهرساز يکند و من برا یدستش را دراز م نیدیا. شوم یفاش نشده مشعوف م تمانیهو

 :دیگو یخاص و خش دارش م يبا همان صدا. دوستانم بوده است نیاز بهتر یکی یزمان نیدیآ. فشرم یرا م

 ...پارسال دوست، امسال آشنا آقا مرصاد -

 :نشانم یم میلب ها يرا رو يشوم و لبخند یم موفق

 ....یسعادت نداشت -

 شیطنزپرداز ذهنم سر جا ي هیفهمم که هنوز هم روح یشود و م یخودش و مرسده هم زمان بلند م ي قهقه

سرگردم وجود  یمیدوست قد يجلو یمدرک چیه. کنم که داخل شوند یتعارفشان م. امدهیسرش ن ییاست و بال

. اش لو بدهد ندهیبه همسر آ رام ،يانتحار یکه مرسده بخواهد در اقدام نیندارد که مرا به دام بباندازد مگر ا

 اریبه من بس يمن در کمال ناباور يجرم ها کیدارم، شر نانیخوب است که به قرص بودن دهان او اطم

 .وفادارند

 یهر دوشان م. کنم یشربت درست م وانیروم و سه ل یبه طرف آشپزخانه م رندیگ یمبل ها که جا م يرو

 کی نیتا ا دیخانه ام خر يخود مرسده برا یکه زمان يا ینیس يرو. ستین يخبر يمن از چا يدانند در خانه 

مبل تک نفره  يبعد از تعارف کردن رو. گردم یبرم ییرایگذارم و به پذ یها را م وانیقلم را کم نداشته باشم ل

 :میگو یو م نمینش یکرم رنگ سمت راستشان م ي

 طرفا؟  نیچه عجب از ا -

خود  مایمن مستق يطعنه  نیخانه بگذارد و ا نیرا به ا شیدوباره پا دیداند که نبا یدانم که مرسده حداقل م یم

. اندازم یرا باال م میروهااب. کند یم نیدیبه آ یزند و نگاه یم یمشخصا تصنع يلبخند. او را نشانه گرفته است
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زنم و از فرصت به وجود آماده  یم شخندین. ندک یرا م يزیگفتن چ يدر کمال تعجب من دارد از او اجازه 

 :کنم یاستفاده م

 مرده؟ یکس -

 :کند و مرسده اعتراض یم يخنده ا نیدیانتطارم آ طبق

 !یگند نزن به همه چ... مرصاد -

 نیاز پس ا نیدیآ ینطام ي هیبا روح یفقط کس. کند یرود و دل مرا خنک م یبه او م يچشم غره ا نیدیآ

 :دیگو یدهد و م یمرسده خودش را مظلوم نشان م. دیآ یدختر برم

 به من چه؟  -

 :ردیگ یخنده ام م. دو آماده کند يمسابقه  يخواهد خود را برا یم ییکش گو یم یقینفس عم نیدیآ

 .میبنداز کهیبه هم ت قهیدفعه قراره پنج دق نیا... دور بعد يبرا رینفس بگ -

 :دیگو یزند و م یم لبخند

 .میاریرو برات ب يکارت دعوت نامزد میخواست -

 .فهمم یرا نم لشیدل یسرخ شدن ب لیکنم و دل یبه مرسده م ینگاه

 ستم؟ین زایچ نیمرسده بهت نگفته من اهل جشن و ا -

 ...چرا گفته -

 .ستمیکارا ن نیمن اهل ا... خودتونو نه نیپس نه وقت منو تلف کن -

 :کند یدخالت م مرسده

 .ادیمرصاد، فروغ جون هم م -

مرسده . شد یکنم که در آن واحد هم خلع سالح شدم هم بمب در حال انفجار وجودم خنث یهم حس م خودم

 بودم؟ دهیچند وقت بود او را ند. دانست ینقطه ضعفم را در مقابل مادرم م

 .ندارم شتریپسر عمو ب هیمن که  ،گهید ایمرصاد ب -

سوال بوده که من  میبرا شهیطرد شده اند؟ هم لیو دامون عمال از فام میبرود که فرهاد، برادرها ادمی دیبا چرا

 ستمیمنکر باهوش بودن دامون ن. رحم تر هم هستم یآن ها ب ياز همه  یگاه یها دارم؟ حت نیبا ا یچه فرق

 .شود یزبانم تلخ م. ستمین کمتراز آن ها نباشم  شتریب. او و فرهادم ياما خودم هم دست پرورده 

 ...يهم دار گهید يچرا اتفاقا تو دو تا پسرعمو -
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در  نیدیآ ".گند زدم ". شود یدر سرم تکرار م يجمله ا. رود یدر هم م نیدیآ يکه اخم ها نمیب یوضوح م به

 :دیگو یشود و م یجا به جا م شیجا

 ...ازت بپرسم مرصاد يزیچ هیخوام  یم میینجایحاال که ا -

 يرویسرگرد ن کی عتیکنم، طب یسرزنشش نم. شده است رهیخ یکه به متهم ستییمانند بازجو قایدق نگاهش

چون او  یاست که از پس کسان نیاست اما من هم کارم ا نیدارد هم ینظام يکه هجده سال سابقه  یانتظام

 یرنگش نگاه م رهیخواهد بپرسد به چشمان ت یدانم چه م یم یکه به خوب یلاندازم، در حا یپا م يپا رو. میبرآ

 :میگو یکنم و م

 ...یمیبپرس دوست قد -

و من  ستین ییجا اتاق بازجو نیدراز کند، ا شتریب مشیرا از گل شیفهمانم حق ندارد پا یحرف به او م نیا با

کند آرامتر  یم یو سع دیآ یم رونیاش ب یو از آن گارد قبل ابدیدرم یمنظورم را به خوب. ستمیهم متهم او ن

 .صحبت کند

 ه؟یبرادرت و پدرت چ ي هیتونم بدونم قض یم -

 ...نه -

 :دهم یادامه م تیبا همان جد. خواهم یهمبن را م. خورد یکه جا م میگو یقدر محکم نه م آن

 . گفت یم اگر نبود مرسده بهت ه،یو خانوادگ یموضوع کامال خصوص هی نیا -

من  هیعل ییجا چیه یمدرک چیه. ستیمن مهم ن ياصال برا یمشخص است که مشکوك شده، ول کامال

 :دهم یادامه م رکانهیز یکم. وجود ندارد یمدرک

که فرهاد بعد از فروغ زن  نهیا تشیگم، کل یکنم بهت م یرو راض تیکه اون حس کنجکاو نیا يبرا یول -

محبوب  لیتو کل فام شهیدخترعمو و پسرعمو بودن و فروغ هم یدون یگرفت، فروغ و فرهاد، همونطور که م

معتاد شده، اونم  عادیم میهم متوجه شد یطرد شد و وقت بایفرهاد تقر دنیرو شن هیقض نیهمه ا یبوده، وقت

 یم کایماه رو آمر ازدهیچون از دوازده ماه سال،  ومدینم حساب لیدامون هم که اصال تو کل فام. مطرود شد

 ...هست لیفام يتو شیها در مورد مشکالت اخالق عهیگذرونه و انواع و اقسام شا

فقط مرسده و فروغ  ل،یاز کل فام. را پنهان کردم قیاز حقا یدرست بود فقط برخ مینگفتم، تمام حرف ها دروغ

 میکه هم برا دیسع دیهم س يو تا حدود... اریفقط سان! پاکم يما آشنا بودن و از دوستا یزندگ يها تیاز واقع

حال شغل  نیگفت و با ا ینم يزیچ یبه خاطر فروغ بود که به کس. ام یناتن ییدا ییجورا کیدوست بود و هم 
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به گردن  دیس. ته بودمچون او را به دردسر انداخ یخودم متاسف بودم که کس يبرا. خود را به خطر انداخته بود

 . نکرده بود قطعا مرده بودم مارمیت. رود ینم ادمیرا  دمشیکه د يبار نیوقت آخر چیه. حق داشت یلیمن خ

 خواستم ناراحتت کنم، ینم -

 جمله را گفته بود؟  نیکه ا دمیرس یکنم، به نظر ناراحت م یم نیدیبه آ ینگاه

 اد؟یهم م دیس... یراست. افتادم يزیچ ادی... ناراحت نشدم -

 ...تهیمامور -مرسده

 ست؟ین ادیکم ز هیرفتن  تیمامور يسنش برا ت؟یمامور -اندازم یباال م ییابرو

 یفقط م. آن چند سال چقدر است قایدانم دق یچند سال چون نم میگو یم. سن دارد یپنجاه و چند سال دیس

 :حواسم را به خود جلب کرد نیدیآ. بودم دهیرا د دیکه خودم را بشناسم س نیدانم که قبل از ا

 !محرمانه ست تیمامور -

دستم . کردم یرا هم تحمل م یکی نیگرفتن ا افهیق دیوگرنه با ستین یسپاه نیدیمحرمانه، خوب است آ... هه

 :دهم یرا تکان م

 .رمیبودمش خواستم خبر بگ دهیسال بود ند هی... اصال به من چه -

 :دهم یخواهم و جواب م یمعذرت م. چدیپ یدر فضا م لمیزنگ موبا يصدا ندیبگو يزیکه چ نیاز ا قبل

 بله؟ -

 کنه؟ یپسره اونجا چکار م نیا -

 داره؟ یبه تو ربط -

 .اونجا امیدکش کن دارم م -

 .ستیاالن وقتش ن. حواله بده گهید يجا تویبرو خدا روز -

گرچه . ستیراحت ن سیپل کی يجلو مجرم کیحرف زدن با  میباشد به خود زبان نفهمش بگو ادمی...! یلعنت

 .دانم بفهمد یم دیبع

 یبعد زنگ در زده م ي قهیروند و ده دق یم ،ییبعد ار دادن آن کارت کذا یساعت بعد در کمال خوشبخت مین

 یحرف نیاول. کند یم زانیرا آو شیدارد و پالتو یشالش را بر م. گذارم داخل شود یکنم و م یدر را باز م. شود

 .ندازمیبه او ب یهیشود نگاه عاقل اندر سف یزند باعث م یکه م

 کرد؟  یچکار م نجایا نیدیآ -
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 :کنم یم ترش

 ؟یفضول -

 .سهیپل اروی نیمرصاد جان، برادر من، ا -

 ...نداره یبه تو ربط نمیباز ا -

 .ست دهیفا یبحث باهات ب -

 :زنم یم شخندین

 چه خبر؟... خب. که هست نهیهم -

 :دیگو یم یادازد و با حالت خاص یباال م ابرو

 ...حله -

 حله؟ یچ -

 و برات درستش نکنه؟ يبخوا وکابدیاز  يزیشه تو چ یمگه م -

 :میگو یام م یشگیغرور هم با

 .کنم لیرو دخ بالیدم آن یم حیترج -

 :اندازد یرنجد و به خنده ام م یم

 .يبخوا يزیچ یکه از آن يتو غلط کرد -

 دیساعت ده خواب شبید. شده است داریاش ب یباالخره از خواب زمستان. شود یاز اتاق کارم بلند م بالیآن يصدا

 .و حال راس ساعت دوازده از خواب بلند شده است

 ...تو ایمرصاد غلط کرده  ینیصدا بزن تا بب یمنو آن گهیبار د هیتو  -

شود به  یکه تمام م دنمیخند. بردم یم ادیرا از  یشوخ يدو نفر نبودند من معنا نیاگر ا. شود یام بلند م قهقهه

 :میگو یم وکابدی

 ه؟یچ هیخب قض -

 .تو سرشه یخطرناک يکه دامون فکرا نهیا هیقض -

 بود خبرت؟ نیخواست؟ هم یم یچ ينداشت منو برا یاگه فکر خطرناک! یگفت بیچشم بسته غ -

 ...که يتو که صبر ندار -

 .ندارم ینیمقدمه چ يحوصله  -
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 .تییبا رك گو يرو تا مرز سکته برد بالیبار آن هی... دونم یم -

رو از من بخواه  يزیچ... از کتابام فروش رفته بود یاگه بلد بودم تا االن کل. کنم ینیمقدمه چ ستمیمن بلد ن -

 .که حالش رو داشته باشم

 .هیمل تیبه هر حال، موضوع سر امن... نهیقابل تحس -

 :شود یبلند م بالیآن يصدا

 ؟یچ -

 ؟یکن یما گوش م يبه حرفا يتو دار نمیبب -وکابدی

 :دیآ یم رونیاتاق ب از

 ...یقبول کن یمرصاد خر نش -

 :کنم یم نگاهش

 .يباهام صحبت نکرده بود حیتا حاال انقدر صر -

 :دیگو یبا حرص م بالیآن

 .نکنه دایکه منشا رو پ ستیاطالعات هم بچه ن ست،یبردار ن یشوخ یمل تیامن. اریدرن يمسخره باز -

 ؟يرینگ میمن تصم يشه جا یم -

 :کند یو دهان باز نگاهم م رتیح با

 ؟یکن يهمکار يخوا یم -

 . در افتادن با دامون رو ندارم ییکه من توانا نهیموضوع ا -

 :هم فشرد يرا رو شیدندان ها وکابدی

 ؟ياطالعات رو دار يدر افتادن با اداره  ییو توانا -

 :کنم یکشم و زمزمه م یم یقینفس عم. شوم یبلند م میاز جا یآرام به

 کشه؟ یکشه، م یبکنه خانوادمو نم ياطالعات هر کار -

 شهیمثل هم بالیآن. دیآ یاش به چشم نم یکه آزاردهندگ نیآنقدر سهمگ. ردیگ یفضا را فرا م ینیسنگ سکوت

 .تنفر دارد نیچون ا يمرگبار ياز سکوت ها

 ...که مهتاب میدون یهمه م نیبب -

 :را کنترل کنم میکنم تن صدا یم یسع
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تمام  ده،یسع دیموضوع مرسده ست، هدفم س. مهتاب مرده، منم همراهش دفن شدم. ستیموضوع مهتاب ن -

وگرنه من که داشتم . برم يا گهیدامون و هر خر د يکنن دنبال کارا یکه منو وادار م نانیا... مادرمه میزندگ

احمق تر از پدرم؟ من  هیکی برادرممثل فرهاده؟ مشکل از منه که  یکیمنه که بابام  ریصتق. کردم یم مویزندگ

حاال هم نه . ستیکار من ن طیشرا نیا يکردن تو یدامونه؟ سالم زندگ میدوران نوجوون میتاوان بدم که ق دیبا

همونطور که  رهیرو بگ مییمرگ مادرم و دختر عموم و دا يتونه جلو ینم گهیارگان د چیاطالعات و نه ه

 ...پس تمومش کن. رنیمرگ مهتابو بگ ينتونستن جلو

 يچاره  چیه. بروم یمرد لعنت نیدنبال کار ا دیو با دیمن با. گفتن نمانده يبرا یحرف. شوند یدو ساکت م هر

 .ندارم يگرید

***** 

 بالیکه آن نیاز ا نانیلباس و اطم ضیگردم و بعد از تعو یبعد از اتمام کالس به خانه برم شه،یبعد، مثل هم روز

 يبرا ياز هر نوع کارگر یانتهاست و خال یهنوز هم ب. روم یم یشگیهم ابانیبه همان خ ستیدر خانه ن

روم و او هم با  یمن تند راه م. شود یم شیدایدخترك ورزشکار پ م،یگام ها نیچند لحظه بعد از اول. يدستکار

 یآورد و حت یاست کم نم شیدر کناره ها یرنگ ينقره ا کیعالمت نارنگش که  یلژ دار مشک يها یآن کتان

از کنارش که . دارد یرود و محکم قدم برم یناز در رفتارش ندارد، محکم راه م. زند یاز من جلو هم م یگاه

دارم  یچند قدم که بر م. شنوم یرا به وضوح م شیو بازدم پر صدا قیدم عم يشوم صدا یبار چهارم رد م يبرا

 یلحظه به سراغم م کیکه در  يا فهیبر حسب وظ. خورده است نیکند برگردم، زم یوادارم م یاخ گفتن يصدا

پر سر و  ییویدیمحصول و کی غیکه قصد تبل ییتابلو کیدنباله دار  ي هیبه پا شیپا. روم یبه طرفش م دیآ

 . کرده است ریصدا را دارد گ

 د؟یخوا یکمک م -

 : دیگو یند مآن که نگاهم ک بدون

 ...نه ممنون -

خواهد مرا وادار  یکه کمک نم نیاست اما هم دهیمسلما ضرب د شییدر مورد زخم ها، مچ پا میتجربه ها طبق

و  دهیضرب د يمچ پا. شود یاضافه م یدرشت مشک يبه آن چشم ها يگرید زیکند و چ یبه ترك محل م

از  يرا با خط قرمز ریزنم و انعطاف ناپذ یلبخند م. شنوم یرا م شیدارم صدا یچند قدم که برم. ریانعطاف ناپذ

 .کنم یحافظه ام حدف م
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 ...آقا -

 .رمیموقعم را بگ یلبخند ب يکنم جلو یم یفهمم و سع یکلمه اش م یدگیرا در کش صالیاست

 بله؟ -

 . کند یاست که به چشمانم نگاه نم بیعج

 ن؟یدار لیشما موبا -

 :اندازم یباال م ییابرو

 چطور؟ -

 ...دنبالم ادیب رمیخوام با برادرم تماس بگ یجوب، م يافتاد تو میگوش نیافتادم زم یاخه وقت -

 اریاخت یب. چشد یخوش به حال آن مرد که طعم داشتن خواهر را هنوز م. زند یبرادر در گوشم زنگ م ي کلمه

کند  یتشکر م. گرداند یرا به من برم یدهد، در آخر گوش یو ادرس م ردیگ یتماس م. دهم یرا به او م لمیموبا

 .من و او فقطبود،  یاز هر آدم یخال ابانیخ. روم یو م میگو یو مودبانه پاسخ م

***** 

کنم موتور خاموش فکرم  یم یام و سع دهیتخت دراز کش يحرکت رو یکند، ب یکار نم یبه طرز موحش مغزم

 يبرا يفکر کنم که چه برنامه ا نیکنم به ا یتالش م فشرم و یهم م يرا رو میدندان ها. اندازمیرا به کار ب

 یتازه م ستادهیا 1عدد  يکه رو گبزر يعقربه  دنیافتد و با د یم مینگاهم به ساعت رو به رو. امروز دارم

 میبرا. خواهد شد یو مرسده قطعا روز جالب نیدیآ يروز نامزد. اند دهیبرام چ يامروز چه برنامه ا يفهمم که برا

و دور از  بیغر يچه کلمه ! نامــزد سابقم. نامزد سابقم بروم يندارد که قرار است به جشن نامزد یتیاهم چیه

 . ندارم ادیاز آن روزها را به  يا هیثان یآن قدر دور که حت. یذهن

چه ساده شانه ... حال. گذاشت یسر م میگرفتم و بر شانه ها یرا که دستانش را م یدارم کس ادیبه ... فقـــط

 يام بودند حال آرامش بخش روزها یمامن زندگ يکه روز شیچشم ها. آرامگاه سرش شده ست ،يگرید ياه

کس  چیکند، ه یزندگ قاتل کیخواهد با  یکس نم چیه... حق دارد. کنم یسرزنشش نم. شده اند يگریکس د

باالخره هر جور . رود یکه نخواهد برود، نم ينخواستن درآوردم اما پرنده ا يدرست است خودم ادا. خواهد ینم

 یو از آن جا که بخت من مانند چراغ برق بلند است؛ کس ستیمن ن هیشب ن،یدیمثل آ یهم که حساب کنم کس

سه تا را . کند یکرد و م یو هفت برابر بهتر از من زندگ نود یطیدر شرا نیدیآ. که پدرش فرهاد شد، خودمم

 . ستین یکم عذاب. کنم یوجود مرسده کم م يبرا
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 یم رهیخ نهیدر آ شمیکنم و به صورت بدون ر یاصالح م. رمیگ یدارم و دوش م یلباس بر م. زمیخ یجا برم زا

 شتریرا ب نیکند و صد البته مرسده ا یچهره ام را جا افتاده تر و بهتر م شیته ر یکنم کم یاعتراف م. شوم

اسپرت  راهنیکت و شلوار و پ نیب. مجلس بروم نیاو به ا لیخواهم به م یدوست داشت منتها من واقعا نم

کند  یمرسده رفتار کنم مجابم م لیخواهم به م یکه نم نیهم د،یآ یبه سراغم م یسرکش لیباز م. مرددم

 دمیو سف یمشک ياسپرت چهارخانه  راهنیرنگ و سنگ شور نشده ام را با پ یمشک یشلوار ل. اسپرت بپوشم

 .کنم یست م

دارم و به طرف  یرا برم چییسو... سه بعد از ظهر. کنم یم و به ساعت نگاه مبند یرا به مچ دست چپم م ساعتم

او هم . ندارم يگرید يچاره . کنم یکه گرفته ام فکر م یمیشوم و به تصم یاز ساختمان خارج م. روم یدر م

کنم و  یم دایشده ام پ رهیذخ يان شماره هایشماره اش را از م. مییایبا هم کنار ب دیبا. ندارد يگرید يچاره 

شود و بعد  یشوکه م یکم ؛يد يکالر آ يشماره ام رو دنیدانم با د یخورد، م یشش بوق م. رمیگ یتماس م

 .هر چه قدر از من دلخور باشد، من پسرش هستم، جوابم را خواهد داد. دهد یجواب م

 بله؟ -

چندان مشخص  شیدادر ص تیکند عصبان یمهربان که هر چقدر هم سع يهمان صدا. جواب داد باالخره

 .نخواهد شد

 ...سالم مامان -

 .عادتش را از برم نیا. شود یم یکنم عصبان شیدانم اگر به اسم صدا یم

 ...سالم مرصاد -

 .داشت ينظر نیچن یهستم، حداقل، فروغ زمان کیو  ستیقرن ب يشرارت ها نگاهیاصل، من کم در

 ...دنبالت امیدارم م -

 ؟یچ يبرا -

 .جوابم بده يشنو یاگر م. خواهم یصبــر از تو م یفقط کم... ایخدا آه

 .نیدیمرسده و آ ينامزد يبرا -

 ؟يایمگه تو هم م -

 :دهم یم یجواب نه. دارد ینه يسوال معنا نیا

 ام؟ین يخوا یم -
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 :فهمم یرا از عجله اش در جواب دادن م نیرقصم، ا یداند نزده م یهم م خودش

 ... رفتن يهم زوده برا االن. الزم نکرده... نه -

 :میگو یکنم و م یم یساعت نگاه به

 ...دنبالت امیم گهیباشه دو ساعت د -

 .نمتیخوام بب یم. ایاالن ب. نه... نه -

از . ردیم یدر من نم یاحساس لعنت نیجواب برسم که چرا ا نیخواهم به ا یو من م ندیخواهد مرا بب یم او

 :رود یدهانم در م

 ...فروغ -

 :کند یم اعتراض

 .صد دفعه گفتم منو به اسم صدا نکن... مرض و فروغ -

از  یکی دیآ یم ادمی. من بود يها یکودک يملعبه  یموضوع، زمان نیبه ا تشیحساس زانیم. ردیگ یام م خنده

از آن موقع به بعد تا مدت ها فروغ را . کرد یخطاب م نیریو مادرش را ش برزیدوستان مهد کودکم، پدرش را فر

 . زدم یاسمش صدا مبه 

 ...دنبالت امیمامان، من بعدا م... باشه -

 "خاطر ما را؟ یخواه یچرا آشفته م ایخدا". ندازدیب ریمرا گ دیحاال با نیمادرگونه اش، هم حس

 ...نتتیخواد بب یم. نجاستیهم ا دیسع... من يخونه  يایم. که گفتم نینه هم -

مرا به خاطر  نیدیآ ش،یاش چه بود که کم مانده بود سه روز پ ییکذا يمحرمانه  تیآنجاست؟ پس مامور دیس

 . فشرم یپدال گاز م يرا رو میکنم و پا یدنده را عوض م. ببندد رباریپرسش از آن، به ت

 .اونجام گهیساعت د مین -

 .وقت از دستش نخواهم داد چیکه ه ستیاتفاق د،یس دنید

کشد تا  یطول م هیو هجده ثان قهیو هفت دق ستیب قایدق. روم یفروغ م يسرعت به طرف خانه  تینها با

شوم تا  یگذارم و منتظر م یزنگ م يدست رو. نمیب یم یدر واحد فروغ در آن آپارتمان نقل يخودم را رو به رو

 شیفشردن ب يشود و مرا برا داریپد ،بودم دهیاز آن ها ند باتریخوشرنگش که ز یفروغ، مادرم، با آن چشمان آب

 . از حد زنگ، مواخذه کند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٤٦ 

و همان چشمان که  یشگیهمان لبخند هم. ستمیا یم میسر جا دیس دنیشوم و با د یکند، وارد م یرا باز م در

دانم  یتنها م. دانم یگذارد نم یرود در دل همه پا م یمرد که هر جا م نیچه دارد ا. زنند یم ادیرا فر یمهربان

از . دانم یدهم چون قانونش را م ینم دست. ستمیو چ ستمیرود ک یم دمای يلحظه ا يبرا نمشیب یکه م یوقت

زنم، به  یزند و لبخند م یلبخند م. کرد کوتیبا نگونهیام، مرا ا يظاهر يپوسته  کیکه من فقط  دیفهم یوقت

که  یلیس يکنم جا یحس م یقدرها هم ساده و با لطافت نبود، هنوز هم گاه نیکردنش ا کوتیآورم با یم ادی

 . کند یبرق از چشمانم پراند درد م

و پدر  زدی یمحمد نام، بوده از اهال يدیس د،یبوده و پدر سع یو فروغ فاضله زن دیام مادر س دهیکه شن آنگونه

 یعل خیمحمد، با ش دیاز اصفهان، مادر بزرگ من بعد از فوت زودهنگام س يثروتمند بیفروغ هم مرد اد

و حورا، پدر و مادر فروغ، بر اثر  یلشود و ده سال بعد ع یازدواجشان فروغ م کند و حاصل یازدواج م يمنصور

کند و به تهران  یساله بوده، با فروغ ده ساله اصفهان را ترك م ستیکه ب د،یس. کنند یدار فوت م ریواگ يماریب

 .دیایم

 مرصاد؟ یخوب -

. کنم یشود نگاه م یبه دست وارد م ییچا ینیشوم و به فروغ که س یکرم رنگ جا به جا م یمبل راحت يرو

دانم آن  یفقط م. تنفر دارم ییبسپرد که من از چا ادیخواهد به  یخودش نم ایرود  یم ادشیدانم فروغ  ینم

 ...!یوجودم باز در حال رشد است، لعنت طانیش. کند یم یبه من دهن کج ییچا کیاستکان کمر بار

 .دیبه مرحمت شما س -

به  نشیقوان د،یرس یاست، با وجود فروغ دستش به من نم کوتیجزو مفاد همان باخطاب نکردنش هم  ییدا

که  يا قایچند دق. انداختند یو هم مرا و هم خودش را به دردسر م دندیرس یم بیبه تصو يطرز خنده دار

فروغ خودش آن ها . کند یم زیم يرو یشکالت يها تییسکویاز ب یکیبه خوردن  بیشود مرا ترغ یسکوت م

 یارام و کوتاه فروع نشان م يخنده  يصدا. رندینظ یعاشق ان ها بوده ام، ب یکند و من از کودک یرا درست م

که  یداد، البته مشخصا ان قسمت ادیمرا به  يها یکودک يدهد او هم با من موافق است و لحظه لحظه 

 .پنداشتم یم یزندگ نانهیکه خوشب خودش هم در ان ها بود نه بعد از خروجش از تمام آن چه

 ؟یازدواج کن يخوا یهم ازدواج کرد، تو نم نیدیآ -

در  يگریشک کردم که مبادا کس د يگرفت، لحظه ا يگریبا تعجب به او نگاه کردم که نگاهش رنگ د چنان

نه  ییرایپذ اریاخت یشگفت آور بود که ب میبرا يحرف از دهان او درآمده باشد، به قدر نیاتاق باشد و ا نیا
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 ییرایسمت راست پذ يگوشه  هکرم رنگ ک يست مبل ها مین. فروغ را از نظر گذراندم يچندان بزرگ خانه 

شده بودند و چند  دهیدانستم، چ یاز فرش نم چیشانه، که من در کمال افتخار ه کسیا ینیماش يفرش ها يرو

در شمال  ییاز روستا يودم بودند و منظره اخانواده که منحصرا کار خ ياعضا يرنگ روغن از چهره  يتابلو

 اهیس يکرد، تابلو یاز همه جلب توجه م شیکه ب يزیبود و تنها چ دهیکش عادیرا م دنشیکشور که زحمت کش

فرهاد هنگام  يهم بود که فروغ آن را از خانه  يزیبود و تنها چ دهیفروغ که فرهاد ان را کش ياز چهره  یقلم

 .او با ارزش است يآن تابلو چقدر برا میدانست یترك خانواده با خودش برد، هر چهارنفر م

 .ينظر دار ریرو ز یکس... تو فکر یمرصاد رفت -

 دهیفروع که از افکارم پرس يبه چهره . خنده دار است. هستم يکنند و من در چه فکر یم يها چه فکر نیا

 .کنم ینگاه م

 .کردم یفکر م هیقض نیداشتم به خنده دار بودن ا. لطفا نیون قصه نبافخوت يبرا -

 :کند یرا در هم م شیاخم ها دیس

 چرا خنده دار؟ -

 کنه؟ یمثل من ازدواج م یکیبا  یکدوم آدم عاقل نیشما به من بگ -

 .دارم یبرم يگرید تییسکویب. کند یم دییاندازد و عمال حرف مرا تا یباال م يشانه ا فروغ

 ...!چه خوشمزه ست -

 :میگو یم رد،یگ یخنده اش م دیس

 ...کردن دارم هنوز یزندگ يبرا يگرید لیواال، من دال -

 :برد یرا باال م شیابرو يتا فروع

 چطور؟ -

 ...بشه یقلب يتونه باعث سکته  یزن م هی -

 :دهم یتکان م يسر. کنند یمتفکرانه نگاهم م دیبا چشمان گرد شده و س فروغ

 .که نرفته ادتونی. بود مرسده نبود، من بودم مارستانیکه شش ماه تو ب یقطعا اون. کنم ینم یشوخ -

که به کما رفته  یکس ستیعیندارم، طب ادیبه  چیکه از آن واقعا ه یدوران نیبدتر. نبرده اند ادیدانم که از  یم

 :کنم یزمزمه م. نداشته باشد ادیاز آن دوران به  يزیچ
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 اد،یب شیبرام پ تیدارم اگه االن مشابه اون وضع نانیاطم. سواله که چرا اون اتفاق برام افتادگرچه االن برام  -

 .شه ینم یقلب يش سکته  جهینت

 :کشد یم يآه بلند دیس

 .ياون موقع عاشق بود -

 :میگو یزنم و سرد م یچشمانش زل م به

 . نه، چون اون موقع قلب داشتم -

فقط به خاطر . شد ينداشتم؛ شش ماه از عمرم، در کما سپر شتریو سه سال ب ستیکه ب یزمان دیآ یم ادمی به

شانزده ساله را از او گرفت و قلب مرا که  يمرسده  یکه پاک یهمان. نکرده ام شیدایشرف که هنوز پ یب کی

را کنترل کنم وگرنه  جاناتمیه جبورمم نیهم يتوانم بدوم، برا ینم نیهم يبرا. دارد یینارسا یهنوز هم گاه

 . اورمیبار دوام ن نیممکن است ا

از سکوت متنفرم همان طور . دهد یخورد و روحم را خراش م یکه مانند جذام تنم را م یسکوت لعنت نیا دوباره

رحم  شیهم نوع خوار متنفر شده ام، باز هم صد رحمت به گرگ که به بچه ها يادم نما يگرگ ها نیکه از ا

و هر دومان را از همان اول به  کردرحم ن عادیبه من که از خون خودش بودم رحم نکرد، به م کند، فرهاد یم

اندازم،  یم نییسرم را پا. کنم یگاه نتوانستم زندگ چیبود که ه نیاش ا جهینت نیکشاند، بدتر ينابود يورطه 

 نیود فرش را که در منظم ترتار و پ. کنم یرا در هم قفل م میگذارم و انگشت ها یم میپا يرا رو میآرنج ها

 :کنم یگذرانم و زمزمه م یاند را از نظر م رفتهدر کنار هن قرار گ ینظم یب

 منافق با من اری يمن ا نیرییزهر ش/ مرگ  يخون من و من تشنه  يدشمنان تشنه  -

 .ام افتهیهنوز خودم را باز ن. کنم یشنوم اما سر بلند نم یرا م دیس يصدا

 هم نوزد باد موافق با من نیبعد از ا/ است به لطف  دهینوز یمینس چیتا کنون ه -

 :شاعر شاعر دوست را دیس نیشناسم ا یخوب م. اش گرفته يباز

 عمر نبوده ست مطابق با من کیگرچه / باش تا با نظر بخت مطابق باشم  -

 :دهم یکنم و ادامه م یم یمکث

 .با شاعر مخالفم نجایمن ا یول -

 : برد یم را باال شیابرو يتا

 چطور؟ -
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 :شود یبلند م شیکند و از جا یم یپوف فروغ

 .باز شروع شد -

 :دهد یکنان ادامه م دیتهد بایبعد تقر و

 .ستمین الیخ یمن مثل شما دو تا ب. جشن عقد مرسده میبر دیبعدش با... نیساعت وقت دار میفقط ن -

 :میگو یلب م ریکنم رفته ز یم دایپ نانیکه اطم یوقت

 .هم نقطه ضعفته نیهم -

 :دیگو یم یبا لحن آرام دیس

از مادرت توقع نداشته  ،يواکنش نشون ند یاتفاق چیو به ه یتا آروم باش يکرد نیمرصاد تو دوازده سال تمر -

 .باشه ينجوریباش اونم هم

 :میگو یم یاوقات تلخ ای

 .هم همه بهانه ست نایتونه بکنه، ا یبخواد م يهر کار یهر آدم -

 ؟ینظرو داشت نیاالن هم هم ،یمراقب خودت باش يمجبور نبود ومد،ینم شیعملت پ ي هیتو اگه قض یعنی -

 :میگو یشمرده م شمرده

 .گرفتم واکنش نشون ندم ادی یمن از ده سالگ -

 :خواهد از خود دور کند یدهد، انگار که کلماتم را م یرا در هوا تکان م دستش

 کنه؟ یقلب يو سه ساله سکته  ستیجوون ب هیبشه تا  دیبا یچ ؟يسکته کرد یچ يپس برا -

بار کم  نیاول يبرا. گردد یرود و باز نم یم يلحظه ا يفشرد، نفسم برا یقلبم را در مشتش م یکردم کس حس

اندازم  یم یلعنت یکیتار نیدر ا يریت دانهینوم. کنم یام را حس م یکه خوم هم ناتوان نیاورم و دردآورتر ا یم

 یشود و م یم نیبرق تام روگاهیاز ن دیفک س يرا وادار به سکوت، اما انگار انرژ دیتا خودم را خالص کنم و س

 ....رندیسهراب دهانت را طال بگ. "واژه به فک شاعر يحمله ". اندازدیخواهد مرا از پا ب

 .دیرو د یتلعن لمیکه اون ف يبود یچون تو تنها کس. شد مرصاد يباز رتتیچون با غ -

قلبم در صدر سپاه در . اند ینیبدنم در حال عقب نش يکنم که تمام ارگان ها یتک تک ذرات بدنم حس م با

 یرحمانه ادامه م یب نمیب یصورتش را محو م گریکه د دیس. کشد ینم گریزند که د یم ادیحال فرار است و فر

 :دهد

 فرهاد؟ کدومو باور کنم مرصاد؟ میت يتو یو رفت يبرد ادیکشتت از  یرو که داشت م رتیغ نیاونوقت االن ا -
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بار از سر ضعف مانده  کیکنم که من مرصادم، نه آن که  یزنم، در ذهنم زمزمه م یمبل چنگ م يپارچه  به

 يدسته  يرو بایمشتم را تقر. اورمیدوام ب دیبا. ها شده یلیجان خ لییام که عزرا یماندن و رفتن، آن نیبود ب

از  یقیتلف. تر است يمن قو فیقلب ضع زکنم از جا بلند شوم، اما انگار مرگ ا یم یکوبم و سع یمبل م یچوب

 ...چیه گریاز چند حس و لمس چند لبخند و اشک و د یقیتلف. نمیب یصورتم م يچند چهره را با هم جلو

 ...مرصاد... مرصاد.... مرصاد -

اعتراضم را نشان  ستمیاما قادر ن دیآ یکه به نظرم م ستیزیچ نیاول نیا. از صداها متنفرم. آزار دهنده اند صداها

کنم،  دایتوانم انگشتانم را پ یکنم نم یکنم، هر چه فکر م یتمرکز م. از حد خشک شده شیدهم، هنجره ام ب

و زرد رنگ  میدهد، از نور مستق یآزارم م وزند  یپلکم چشمک م يمبهم از پس پرده  ينور. کنم یحسشان نم

را روشن کرده است کنم، اما باز  یچراغ لعنت نینثار هر کس که ا ییکنم تا ناسزا یتمام همتم را جمع م. متنفرم

 ...مالحظه یب يلعنت به آدم ها. مانم یناکام م

 ...مرصاد... مرصاد... مرصاد -

کم شده  تیخاص یب يها زینوحداقل ساکتش کنم چون از  ایبزنم و ساکتشان کنم،  ادیخواهد فر یدلم م چقدر

آشنا که  يصدا کی.زند یآشنا که مرا صدا م تینها یب يصدا کی. شود یصدا واضح م کیو کم کم 

کم کم در تمام  ردو د دیآ یم يدیام فشار شد نهیس يبه قفسه . سوزم یبرادر گفتنش م يسالهاست در آرزو

بود  شیپ يکه تا لحظه ا ينور. شوند یاز هم باز م میو باالخره پلک ها دیآ ینفسم بند م. شود یبدنم پخش م

بار از  نیاول يبرا. ام دهیترس یکیبار از تار نیاول يهمه جا را احاطه کرده و من برا یکیتار. رفته است نیاز ب

فقط  ست،ین يخبر چیه شیپ يسوزد اما از رد لحظه ا یم میدهانم خشک است و گلو. ام دهیترس ییتنها

 .امان تر است یب يض، که از هر دردو سکوت مح یکیتار

. است کیکنم مرگ نزد یدانم اما حس م یترس را نم يمعنا. ترسم یم شتریشنوم ب یخودم را که م يصدا

کنم  یتمام هم و غمم را جمع م. نشسته ام يسه بعد ينمایشود، انگار که در س یاکو م زاست،یرعب انگ میصدا

مرصاد فلج ترسو را از خودم دور  نیاستفاده کنم و ا میدانسته ها ياز همه  دیبا م،یبدانم کجا دیبا. تا تمرکز کنم

 :خوانم یدر کمال تعجب دارم شعر م. شود یواضح تر م میصدا. کنم

 خاطرم شانیمن تفرجگاه ارواح پر/ ساحرم  رانیام خوانند و پ وانهیکودکان د -

ذهن مرا انقدر رسا  يصدا یچه کس. ه بوده امبلند نخواند يشعر را با صدا نیگاه ا چیشوم، من ه یم متعجب

 . ضبط کرده است
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 ...مرصاد -

 جز صدا کردن من ندارد؟ يگریمهتاب، او حرف د يآشنا يصدا نیشوم، باز هم ا یم یعصب

 ؟...ییمهتاب کجا -

 یکه آن را م بیکند که مهتاب مرده است و چقدر عج یدر ذهنم صدا م يزیچ. لرزد یمهابت نعره ام تنم م از

. کند یفضا را روشن م ينور يکم کم کور سو. را بشنوم شیدانم مهتاب مرده است و انتظار دارم صدا یم. دانم

 ینم... االرض یط هیشب يزیام، چ ستادهیافتد که در آن ا یم يپر نور يواریزنم و نگاهم به چهارد یپلک م

. اند یاز حد واقع شیها ب یلعنت.کنم دایپ نانیبودنشان اطم یگذارم تا از واقع یم وارهاید يدست رو. دانم

. سقف ندارد ییدر کل پنج متر نباشد اما گو دیشا يواریچهارد. زند یچشمم را م شانیدیسف يرفلکس نور رو

باشد  دیبا.... باشد نجاهایهم يدر دیکشم، با یدست م وارهاید يو رو ندمب یشود، چشمم را م یم دینور شد

اما دلم را  میگو یدانم به که ناسزا م ینم.... لعنت به ذاتت. روم یم رونیکنم و ب یوگرنه من خودم در درست م

 .کند یترم م وانهید چ،یکند ه یکه خنک نم

 افتهیچهارچوب را . است رینظ یکنم، ب یتمام انگشتانم حس م يکند، لبخند را رو یرا حس م یچهارچوب دستم

با تمام . کنم یم شیدایگردم و باالخره پ یانه به دنبالش مباشد، کورکور نجاهایهم دیهم با رهیام پس دستگ

 یهل م نییاز حد گرم است به پا شیب هرا ک رهیاست دستگ لیقل يمانده و به طرز شگفت اور میکه برا ییروین

 .از توان تحمل من داغ شده است شیکنم، ب یدهم و با باز شدن در آن را رها م

شوند  یواضح م میکه برا ریتصاو. و هوا خنک است دهیشوم، نور به حد نرمال رس یپرت م ییبه داخل جا بایتقر

 رانیا يمترو نیفهمم که ا یدر لحظه م. ابمیمدرن م باینه چندان شلوغ و تقر ییخودم را داخل واگن مترو

اما ذهنم  پا گذاشته ام يجهنم دره ا مخواهم بفهمم باالخره به کدا یچرخد، م ینوشته ها م ينگاهم رو. ستین

کس نگاهم  چیه. میدانم کجا یشوم که نم یخودم متاسف م يبرا. ان را ندارد يتوان شناخت زبان و ترجمه 

و وجودم  نندیب یرنگ نشسته اند هم انگار مرا نم دیسف يها یصندل يکه رو يکند، همان حداکثر ده نفر ینم

 .تکنده اس وانهید. کنند یرا حس نم

را به دست  یهنوز هم توان شناخت آن زبان لعنت. کنم یپرت م یصندل يرو انسالیم يرا کنار مرد خودم

 یاما نه زبانم به حرف زدن م میبپرسم کجا انسالیاز مرد م رمیگ یم میرسم تصم یکه نم جهیبه نت. ام اوردهین

ام اموخته ام از  یو پنج سال زندگ یتمام آن چه که در س. حرف بزنم دیدانم به کدام زبان با یچرخد و نه نه م
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 یم ادمیبه  يزیشود و چ یدر ذهنم زده م يجرقه ا. کنم یفکر م یدانم به چه زبان ینم یرفته است، حت ادمی

 .دیآ

 حرف بزند، یکه به زبان فارس یملت "

 دعا کند، یزبان عرب به

 سد،ینسخه بنو یسیزبان انگل به

 فکر نکند، یزبان چیبه ه اما

 ".ستیمعلوم ن عاقبتش

دوباره . اورد یمن م ادیربط سه زبان را به  یب يجمله  نیگذارم، ا یسرم م يبرم و رو یدستم را باال م دو

 دیآ ینم ادمیزند،  یاسمش در گوشم زنگ م. روم یم نیبه سمت آبرد ابمیکنم و درم یبه نوشته ها م ینگاه

تا از عاقله مرد کنارم  رمیگ یرا باال م رمس. میام کجا دهینه اما باالخره فهم ایداشت  ینیرزمیز يمترو نیآبرد

 :زند یلبخند م. کند یجا چه م نیمهتاب ا. شوم یمهتاب شوکه م يچهره  دنیبپرسم اما با د يزیچ

 ...مرصاد -

 .شده است لیتبد یمهتاب نوجوان بود که کشته شد حال به دختر جوان. ستیگذرد که چرا نوجوان ن یدهنم م از

 جا کجاست؟ نیا -

 .شده است يبر زبانم جار رمیرا بگ شیاحمقانه ام قبل از ان که بتوانم جلو سوال

 :کند یرا خم م سرش

 ...یدون یخودت بهتر از من م -

 .دهد یمن م ينامربوط به سواالت احمقانه  يکند و او جواب ها یمن مغزم کار نم. کنم یم اخم

 .خودت بگو... فکر کردن ندارم يمهتاب من اصال حوصله  -

 ه؟یچ ادیم ادتیکه  يزیچ نیآخر -

دوچرخه ام را به . را ترك کرد عادیکه فروغ من و م يروز. ام است یسالگ زدهیس دیآ یم ادمیکه  يزیچ نیآخر

انقدر . زد و از رفتن فروغ خبر داد ادیبلند فر يبا صدا عادیدر کوچه مان بودم که م ياورم، در حال سوار یم ادی

ام شکست، با صورت خون  ینیب. خوردم يواریددوچرخه از دستم در رفت و با صورت به  اریشوکه شدم که اخت

فروغ مهتاب خردسال را برداشته بود . دمیرس ریالود و صورت قرمز شده از شدت بغض به دنبال فروغ رفتم اما د
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نداشتم جز  ادیا اصال به اما از آن موقع به بعد ر... کردم یم یبا دامون زندگ بایآن روز تقر يفردا. و رفته بود

 . مرگ مهتاب

 .روز عقد مرسده ن،یفروع با هم حرف زد يخونه  يتو اد؟یم ادتیرو  دیس -

 :پرسم یم دواریام. شده بودم یقلب يمشخصا دچار حمله . ردیگ یبه خود م یرنگ روشن زیچ همه

 مردم؟ -

 :دیگو یخندد و م یم

 ؟یهست یتیچه موقع ياالن تو. مرصاد ادهیتو مطالعه ت ز. ينمرد... نه -

البته کامال روشن است که برزخ  ست،یبرزخ ن نجایاگر نمرده ام پس ا. کند یشروع به پردازش داده ها م مغزم

 .اورم یکند را بر زبان م یآن چه به ذهنم خطور م. نخواهد شد يمن انقدر راحت سپر

 ؟...به مرگ کینزد يتجربه  -

 ...یدونستم باهوش یم -

 ؟...اما تو -

از نصف ناخودآگاه تو  شتریب... منو مهتاب ندون. خودتم ي شهیکنم؟ من تجسم اند یچکار م نجایمن؟ من ا -

 .امیکه من به شکل اون درب هیعیطب. رو مهتاب پر کرده

 االن جسمم در چه حاله؟ -

 .کنه یتونه زندگ ینم چون بدن بدون روح و ذهن ابیذهنت رو در. ابیروحت رو در... به جسمت فکر نکن -

 یبرم و پوستش را لمس م یدستم را جلو م. دهد یکند و انگشتانش را مالش م یرا در هم قالب م دستانش

کنم اما هوا اصال  یکنم و باز هم سرما را حس م یگونه اش را لمس م. کنم یدستانش تعجب م يکنم، از سرد

 :دیگو یخواند که م یم ایذهنم را گو. ستیسرد ن

 ...ستینه هوا سرد ن -

 پس تو چته؟ -

 ...رفت؟ من ذهن تو هستم، مرصاد ذهن تو سرده ادتی -

 :شوم یبلند م میکنم و از جا یم سکوت

 .برم نجایچکار کنم تا از ا دیمن با -

 .شوم همان کت و شلوار را به تن دارم یکشد، تازه متوجه م یکتم را م نیآست
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 !ستیدست من ن نیا -

 ؟...پس -

 .دونه یخدا م نویا -

 :کشم یم یقیعم نفس

 ؟یپرسم، ک یسوال م گهیبار د هی -

 .خدا تو رو باور داره. یخدا رو باور داشته باش ياگر نخوا یحت نهیجوابت هم ،یصد بار هم بپرس -

 :زنم یم پوزخند

 هی نیا يحداقل تو ستم،یبرنده من ن ياون اسب مسابقه . کرده يگذار هیسرما یاشتباه يپس بهش بگو جا -

 .مورد

 ستد؟یا ینم یقطار لعنت نیگذرد که چرا ا یاز ذهنم م. ستدیا یم کنارم

 ...کنه یخدا اشتباه نم -

 :زنم یچشمانش زل م در

 .گم نداره یخدا وجود داره؟ من که م... به من بگو -

 .البته که داره -

 اره؟یخوبش ب يکه بال سر بنده ها م؟یبچرخ ایدن نیا يمثل من و فرهاد تو ییده ادما یاگه داره چرا اجازه م -

 .بکنه يکار نیخدا همچ هیکنم  یمن که فکر نم

 : زند یم لبخند

 دهند یم شترشیجام بال ب/ بزم مقرب تر است  نیهر که در ا -

 .دارم اتیادب يرفته من دکترا ادتیفکر کنم  -

 .یکه بهش اعتقاد داشته باش نیمگه ا يرو ندار یچیه يتو دکترا -

 .آن است يانتها یب لیمترو و ر نیا ریدهم، ذهنم درگ یرا نم جوابش

 ؟يرو قبول دار دیفقط س ایدن نیا يتموم آدما نیچرا ب. تو به من بگو -

 :میگو یسخره م به

 .ستیبودنش ن دیقطعا علتش س -

 :دیگو یم تیجد با
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 ...ریبه مسخره نگ یدون یرو که نم ییزایوقت چ چیه -

 .گزم یرا م لب

 نه؟ ای یکن یول م -

 

 

مرا ندارد و البته خب، مونث بودن  يچهارم جذبه  کیندارد، ناخودآگاه من  يریکند که چندان تاث یم اخم

 .ستیناخودآگاهم خودش مورد جالب توجه

اما  یشبه عابد و زاهد بش هیخوام تو  یمن نم ومد،یم ادتی ییزایبه چ دیکنم، من کارمو کردم، با ینه ول نم -

 .يکه تو دار ستین یزندگ نیا

 :زنم یم شخندین

 کنم؟ یم یحاال مگه من ادعا کردم دارم زندگ -

 :دیگو یدهد و م یرا به عالمت تاسف تکان م سرش

 ...هم کمتره یکن یکه خودت ادعا م یاز اون نیا. ینکن خودتو گول بزن یسع -

 .تونه منو گول بزنه نه قانعم کنه یتو هم بدون که ذهن من نه م -

 .يگذره خبر ندار یتو از اون چه که در من م. من ناخوداگاهتم -

 :گذرانم یشود، از نظر م یم یقطار را که ناگهان خال يزنم و فضا یم پلک

 .شناسم یخودمو م یاز اونچه که فکر کن شتریب یلیکه االن جلوته منم، من خ ینیکه ا نهیمشکل ا -

 .ياز خودت ندار یاطالع چیه یاز اونچه که فکرشو بکن شتریب یلیتو خ -

داشته  يریناخودآگاه خودسرم تاث تییتوانستم در تر یمن، کاش م ياما نه به اندازه  ستیکنم، جد یم نگاهش

 .شکنم یماند، م یرا که به چند قرن م يا هیسکوت چند ثان. باشم

 آدماش کجا رفتن؟ سته؟یا یقطار نم نیچرا ا -

 نیاز ا نیهم يکنم برا ینم دایپ يا گهیذهنت رفرش بشه، اصطالح د ذهن تو هست، الزم بود يجا فضا نیا-

از اطالعاته و در مورد سوال دومت ذهن انسان از  يدیحجم جد يکنم، االن ذهنت اماده  یکلمه استفاده م

که کجا بره رو تو  نیو ا دشکنه، مقص یذهن تو داره رو به جلو حرکت م. مگر موقع مرگش ستهیا یحرکت نم

 ...يکج نر نیاز ا شتریمواظب باش ب ،یکن یم نییتع
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 :میگو یم يصبور با

 ،یاگه تو، من باش ینه، ول ای يدیدونم شن یرو نم يزیچ هیذهن محترم بنده،  د،ینه ببخش.... مهتاب جان -

 "کج واریرود د یم ایتا ثر/ خشت اول گر نهد معمار کج  "گن  یکه م يدیقطعا شن

 .گذرد یخندم و از ذهنم م یم. ردیگ یرا در دستش م دستم

 "جناب ذهن؟ یبهم محرم "

 .شوم یم دواریبه خودم ام. طنزم را از دست نداده ام يکند هنوز قوه  یخندد به من ثابت م یکه م نیهم

 ؟يخواد برگرد یدلت م -

 مگه به دلخواه منه؟ -

 ...هینجوریفکر کن ا-

 .کنم یفکر نم یمن اصوال الک -

 :شود یم قیبه چهره ام دق هیثان چند

 .یضیمرصاد تو پر از احساسات ضد و نق -

 .مانند سوگند و شوکران ختند،یر یبه اعدام م نیکه در حلق محکوم يشوم، مانند زهر یم تلخ

 چرا؟ یدون ینم -

 :میگو یم. دهد یرا تکان م سرش

... رفته نیمن، هر کدومشون، از ب. میدونم کدوم من واقع یخودمم نم گهیرفتارمه که د يتو ایچون اتقدر ر -

 .نمونده یتیمن شخص يبرا. وجود نداره گهید یمن

 :زند یم لبخند

 .هم من يکاریتو ب نجایهم ا م،یبا هم داشته باش ییماجراجو هیپس بذار -

اعصاب نداشته  يرو مایکه مستق يتو مامور. داشته باشه یمفهوم نجایتو ا يکاریب ادیبه نظر نم... نکن هیتوج -

 .یکن يرو ادهیمن پ ي

 . دم یمن خودمو آزار نم -

 .دهید بیدانم مغزم آس یمسلم م ست،یمرتبا به خودم اعالم کنم که او ک ایگو دیبا

 .میچکار کن دیاالن با. حله... خب -
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 .رو بهت ثابت کنم ییزایچ هی دیبا -

 :دهم یتکان مدستم را در هوا . ستین میمستق یصراط چیانگار به ه... نه

 .باشه، فعال که دور دور شماهاست، تا نوبت منم برسه -

 :دیگو یرود و م یم يغره ا چشم

 ه؟یچ ادیم ادتیکه  يزیچ نیاخر یگفت -

 .اومد ادمی زیزحمت نکش االن همه چ -

 :دهد یتکان م سر

 .ياریم ادیبه  يخوا یرو که م ییزایتو چ... نه هنوز -

 :دهم یم رونیرا به شدت ب بازدمم

 ...ردخور نداره.هیقلب ستیبار قطعا ا نیا. تونم سکته کنم یبه هر حال من که دوباره نم لته،یهر طور م -

 :کند یم زمزمه

 .بدنت االن تو کماست -

 :زنم یم شخندین

 ...بگو دیجد زیچ هی -

 .يریم یم يدار -

 :شوند یموقع باز م یب يبه خنده ا میها لب

 ؟یکردم؟ تو واقعا ناخودآگاه من یم یچه غلط نجایاگه در شرف مرگ نبودم پس ا -

 :اندازد یباال م ییابرو

 چطور؟ -

 .ستمیحدم ن نیدر ا گهیاما د ستمیمن نابغه ن... نهییپا یلیخ تیهوش بیضر -

 :دهد یو ادامه م دیگو یم یی"برو بابا" رلبیز

 .جشن عقد مرسده به هم خورده -

 :میگو یتفاوت م یب

 .به هم ندارن یشباهت چیدو تا ه نیا... بهتر -
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 یخوانم خودش بهتر از من م یاز چشمانش م یول دیخواهد بگو یدانم چه م یشود، م یم رهیچهره ام خ به

 میبهتر بگو ایداد  ریتاث میرو يادیز یبه مرسده ندارم، گرچه متاسفانه هنوز کم يعالقه ا چیداند که من واقعا ه

 يکه دفعه  دیآ ینم ادمی. کنم فکرآمده  شیبه اوضاع پ یکنم کم یم یشود سع یسکوت که م. داشت ریتاث

 يام، افراد دهیبه مرگ شن کینزد يبه طور معمول از آن چه که از تجربه  ینه ول ایتجربه را داشته ام  نیقبل ا

ندارم که  يعالقه ا چیلحظه وافعا ه نیسپارند و من، در ا یم ادیگذرد را به  یمثل من آن چه را که بر آن ها م

 .پارمها را به خاطر بس نیا

خدا ... باهاش داشته باشه يکار هیکه خدا  نیمگر ا ادینم شیتجربه پ نیا یهر کس يبرا...! مرصاد یدون یم -

 .یینجایکه تو ا نیمقصود داره از ا

 ...ایکند گو یاصرار م. جهینت یب يطرفه  کیبحث  نیاز ا میسا یبه هم م دندان

 ...یباور داشت یزمان هیتو هم خدا رو  -

 .برم یم ادیآورم و از  یم ادی به

 .گذشته یلیاز اون زمان خ -

 ...ياریب ادیوقتشه به  -

 .کنم یخشم را از اعماق وجودم حس م جوشش

 ...وجود نداره ياجبار چیه -

 .در هم من است يبه شدت در تناقض با اخم ها لبخندش

 ینکنه و بتون داتیوقت پ هیتا  يشد یم میکمد قا يتو یرفت یم ادتهیخوند؟  یقرآن م دیس یوقت ادیم ادتی -

 ؟يراحت تک تک کلماتش رو بشنو الیبا خ

اول  يکه همان لحظه  یاتاق انیدر م. ابمی یم گرید ییزنم و خودم را در جا یپلک م. آورم یم ادیرا به  همه

شود که  ینم نیتمام سطح اتاق را پوشانده اما مانع از ا بایرم رنگ تقرفرش ک. ام ستادهیشناسم ا یآن را م

و بمش را از بر  ریتمام ز دمید یاگر آن را نم یکه حت نم،یبرجسته را نب يرنگ با طرح ها يآجر يموکت ها

اتاق  نیدر هم یکه در ده سالگ يگاریس نیموکت که با فندك فرهاد سوزانده بودم، اول يتک تک تکه ها. بودم

 یو حلقه اشک عادیعذاب آور فرهاد، چشمان شادمان م شخندیکه فروغ به گوشم نواخت، ن يا دهیو کش دمیکش

بار به مرسده ابراز عالقه کردم و او آن قدر  نیاول ياتاق بود که برا نیدر هم. شود لیتبد هیکه نگذاشتم به گر
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خاطراتم را در آن  نیو بهتر نیکه بدتر مانیلقب يخانه . شوکه شد که موفع خروج به در بسته برخورد کرد

 .مدفون کردم

 یم یچوب وتریکامپ زیگذرانم و به م یاست م ختهیان ر يکه گچ چند جا دیسرتاسر سف وارید يرا از رو نگاهم

 یم یچوب لیوسا يرا برا بیترک نیا شهیهم. ستیاز قرمز و قهوه ا یبیبه ترک لیرسم که رنگ ان متما

 دیا یم ادمینشده است و  زیمدت هاست تم ایافتد که گو یم دیسف یکیپالست یچشمم به صندل. ام دهیپسند

 کیبا در بسته کنار در اتاق هست و  يواریکمد د کیتنها . بود نجوریهم هم دمیکه ان را د يبار نیآخر

 . دوجود ندار يزیچ نیاز ا شیب ياتاق حداکثر ده متر نیدر ا. هم کنار در بالکن یجارخت

گوش خراش تر  ییچرخد و در با صدا یم رهیشود، دستگ یدر بلند م يروغن نخورده  ي رهیقژقژ دستگ يصدا

زند که مرصاد  یم ادیدر درون من فر يزیو چ دیا یاست که به داخل م دیشود، س یاش، باز م رهیاز دستگ

 یقرآن،کوچک دیس. خندم یزنم و به کارم م یلبخند م. کرده ست یمخف يواریهشت ساله خودش را در کمد د

خواند، قامت به  یرا م یدانم، عادت دارد که اول حزب یم ند،ینش یاز اتاق م يآورد و گوشه ا یدر م بشیرا از ج

به  دیس دمیترس یم... پنهان شدنم را لیاورم دل یم ادیبه . خواند یم گرید یبندد و بعد از نماز هم حزب ینماز م

 یم ییمرا به ناسزاها ستیتر بوده و هست، تمام هست و ن کییبزند و فرهاد هم که از حال من ال یفرهاد حرف

از آن ها نشنوم اما تک تک آن ها را بهتر از خود فرهاد به  یکرد تا حرف یکه فروغ انگشت در گوشم م دیکش

 اندازد  یخط به روح خراش خورده ام م يزیاز هر چ شینحسش ب يصدا. دارم ادی

از وجودم  یقسمت. ام ستادهیا میخواند و من همان طور مبهوت بر جا یخواند، قرانش را م ینمازش را م دیس

کند و ضربان قلبم  یگوشم زمزمه م ریمهتاب ز. صوت و صدا تنگ شده است نیا يخورد دلش برا یقسم م

 .ابدیم شیافزا

 ؟یدل بکن زایچ نیاز ا یتون ینم يدید -

 رونیب نهیخواهد از س یشنوم که انگار م یکوبش قلبم را م يکه صدا يت، جوراس شیدر حال افزا ضربانم

خودش . کنم یگردم و نگاهش م یبرم. ابمیم یگذارد و بعد خودم را در باغ یشانه ام م يمهتاب دست رو. جهد

 :دیگو یگزد و م یلبش را م. بدهد حیتوض دیفهمد با یهم م

 .ذاره یم ریبدنت تاث يزمان رو نیا يعواطف تو تو ،يکرد یم یقلب ستیا یاالن بدنت تو کماست، داشت -

 :شوم یم کیاو نزد به

 به؟یغر بیتجربه انقدر عج نیچرا ا -
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 :خندد یم

 .يدیرو نفهم زیچ هیاما  يرو هم خوند گهید يکتاب ها یلیخ ،يتو در آعوش نور رو خوند -

 رو؟ یچ -

 . نهیب یگذشته رو م یاونچه که در قلبش م یکه هر کس نیا -

 .ستیقلب من پاك ن -

رو ناخودآگاه به خاطر  دیتو س ،يبود نیخوب تر از ا یزمان هیاما تو هم  ه،یدونم قلبت چجور یمن خودم م -

 نیا یدون یخودتم م اره،یمادرت رو برات به ارمغان م دیس. نماد نداشته هاته دیس. يبودنش دوست دار ییخدا

از قلبت  يگوشه ا هیتو . خاطر برادر بودنش به دیتو رو دارن، فروغ به خاطر مادر بودنش، سع يدو نفر با هم هوا

 دیکه متاسفانه با ستیانقدر ها هم وحشتناك ن یکه االن توش یبرزخ نیا نیهم يبرا يهنوز به خدا اعتقاد دار

 .مونه یروال نم نیبر ا شهیبگم هم

 ؟یچ یعنی -

 .در حال گسترش است یشود، اتش یام حبس م نهیافتد و نفس در س یآن باغ سبز م يبه انتها نگاهم

 ...یآدم کشت ،يکرد تیتو جنا ؟ینیب ینم. تقاص پس بدن دیهمه با -

 :کند یزمزمه م. دهم یشوم و حق را به او م یم ساکت

 . نهیاما همونطور که گفتم خدا ارحم الراحم -

 .ناهامان در برابر کوه گ زهیخوب من مثل سنگر يکارها -

 یم دیرو با یکیبار  هیتو ... یفهم یرو خودت بعدا م یگم دوم یرو اول م یکی. هست نجایدو تا موضوع ا -

 ادته؟ی ،یو نکشت یکشت

و خودم را در  میرو یاز آن حال سوخته است م یمیاز آن باغ که ن. اورمین ادیواضح تر از آن است که به  خاطره

است اما من به  کیهمه جا تار. شکل خانه درست همان است که بود. بار در آن بوده ام کیکه  ابمیم يخانه ا

 یکس. شود یدر سمت چپ من باز م يو در دیآ یم یکوچک کیت يصدا. نمیتوانم همه جا را بب یم یراحت

 ينگاهم رو. آمده است یکشتن کس يمرصاد امشب برا. فهمم خودم هستم یشود که به وضوح م یداخل م

رنگ، برق سبزش بدجور  یام در حال گردش است و چشمانم که از پس آن ماسک مشک یسر تا پا مشک پیت

 یافتد که او هم به مرصاد م یبه مهتاب م گاهمن. کجاست تیمامور نیا يدانم انتها یم. زند یدر چشم م

 :کنم یزمزمه م. نگرد
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 ...ره باال یم -

 :کشد یم آه

 .دونم یم -

 :پرسم یم. میرو یرود و ما هم به دنبالش م یاز پله ها باال م یبه ارام مرصاد

 م؟یینجایکه االن ا هیازیچه ن... دونم هم تو یرو هم من م نایا -

 .خدا هم مهربونه و هم منتقم یکه بدون اد،یب ادتی ییزایچ هی دیبا -

 :میگو یکنم م یپله را رد م نیکه اخر همانطور

نه فقط از من، الاقل انتقام منو از ... رهیباشه واقعا خوبه، منتظرم انتقام بگ نطوریست؟ اگه ا رندهیخدا انتقام گ -

 ...رهیدامون و فرهاد بگ

 یلیشود، خ یکشد و ناگهان درون من گرم م یم رونیمجهز است ب لنسریاش را که به سا يکلت نقره ا مرصاد

 انیدر م. زنم یم ادیو فر رمیگ یدرون آتش م شده، از رهیبه من خ یکنم که با نگران یبه مهتاب نگاه م... گرم

 :شنوم یرا م دیسع دیس ينعره ام صدا

 "...کنتم توعدون یهذه جهنم الت" -

هم  يادیفر گریفهمم که گوشتم زنده زنده در حال کباب شدن است و د یکنم، م یتمام وجود درد را حس م با

 . شنوم یخودم را م يبار صدا نیشود که ا یخارج نم میاز گلو

 

 "اله و صحبه و سلم یو عل نییاالم یمحمد النب دنایس یاللهم صل عل "-

را  نیکند و ا یزمان حرکت نم ند،ینش یمهتاب هم کنارم م. افتم یزانو م يشوند و رو یخاموش م میها شعله

 .فهمم یم یبه خوب

 . با امتش مهربونه، صلوات تو االن نجاتت داد يا گهیاز کس د شتریب امبریپ -

 :بلند نشوم گریخواستم بخوابم و د یبود که م نیحسم ا تنها

 چه خبره؟ نجایا -

 ینم یفرصت رو خدا به هر کس نیا. یو جبران کن يتا برگرد یمون یتو زنده م یول... تجسم برزخته نجایا -

 .ده

 ...خشدار میخشک شده است و صدا میگلو
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 .گرگ مرگه يتوبه  -

 شیدر پ ياما کار مهم تر ینیب یهمون موقع هم عقوبت کارهات رو م. اما االن نه يریم یم یبه موقعش م -

 . يدار

کند و داخل  یرا که چراغش روشن است، باز م یکند که در اتاق یاز آن که جواب بدهم به مرصاد نگاه م قبل

 مانینر. نشانه رفته يکه اسلحه اش را به سمت مرد نمیب یرا م و مرصاد ابمیخودم را درون اتاق م. شود یم

 ست،یاتاق چندان بزرگ ن. به مرصاد زل زده است رتیبا ح ییراهنما يو چهار ساله، معلم مدرسه ا یس يمرد

 یچوب زیپشت م مانیدر قرار گرفته و نر ياتاق رو به رو يدر انتها يزیدور تا دور ان را کتاب احاطه کرده و م

 یحس چیکه در ان لحظه ه نیاورم ا یم ادیبه . برد نشسته است یباال م یرا به ارام شیکه دست ها یدر حال

 .نداشتم

 ؟یهست یتو ک -

 . کنم یشده، درکش م یرسد اما مشخصا مغزش خال یدر آن لحظه احمقانه به نظر م سوالش

 .میداشته باشه که من ک تیاهم ادیلحظه ز نیکنم در ا یفکر نم -

 :دیگو یکند و م یاشازه م زیم يرو به رو یبه صندل مرصاد

 نم؟یتونم بش یم -

 يتضاد آشکار شیدهد که با لرزش مردمک ها یبه صورت خود م يظاهر یو آرامش ابدیخود را باز م مانینر

 شیلب ها مانینر. کشد یقژقژ آن چهره در هم م يو از صدا ندینش یم یصندل يمرصاد اشراف وارانه رو. دارد

 .آود یرا به خنده کش م

 ....یانتظار نداشتم که کس -

 :پرد یحرفش م انیدر م مرصاد

 .کارهات هستن يلحظه به لحظه  انیدر جر یدون یکه خودت م ییاونا -

 ؟یو تو رو فرستادن که کار منو تموم کن -

 .اره... ییجورا هی -

 ...یکنم از من بزرگتر باش یفکر نم -

 :زند یم يپوزخند صدادار مرصاد

 .ازت کوچکترم یچند سال -
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 .یمنو بکش يو حاال اومد -

 :دهد یکلت را از دست چپ به دست راستش م مرصاد

 ست؟یمعلوم ن -

 :دهد یتکان م سر

 .دادم یم يدواریداشتم به خودم ام -

را از حرکت  زیهمه چ یکودک ياما صدا ردیگ یدوباره وجودم را در بر م ییشود و گرما یبلند م شیاز جا مرصاد

و  ستدیا یمرصاد به سرعت کنار در م. را مانیتنفس مرصاد و نر یمرا، حت دنینفس کش یدارد، حت یباز م

به اتاق  دیوجه نبا چیبه ه کودكداند  یدهد، خودش هم م یعالمت م مانیو به نر ردیگ یاسلحه را باال م

و با چشمانش از پس آن نقاب به او هشدار  دهیچسب واریکند که به د یبه مرصاد م ینگاه مانینر. داخل شود

 :دیگو یکند، م یکند که دوباره پدرش را صدا م یمرد به کودك نگاه م. دهد یم

 .تو این... تو بابا این -

 :دیگو یم یمهتاب به آرام. چدیپ یبدن من به هم م یداخل يشود و اعضا یکودك بغض دار م يصدا

 نیاز حق ا يکه به وجودش شک دار ییگذره، خدا یخدا نم ،يشش ساله شد يدختربچه  هیتو باعث بغض  -

 .گذره یبچه هم نم

هفته نتواند  کیدر دهانش بکوبم که تا حداقل  يچقدر دوست دارم دستم را بلند کنم و جور قایدانم دق ینم

کند  یمرصاد نگاه م محتاطانه به مانینر. گذارد درست فکر کنم ینم دهیچیکه در درونم پ يحرف بزند اما درد

و او هم  ردیگ یکلت را به سمتش م رصادکه م نمیب یشده ام، م یدانم که عصب یدارد ، م یبه جلو برم یو قدم

دهد،  یدوباره به دخترش هشدار م مانینر. نمیب یرا در نگاه بدلم م تیعصبان. شوم یم خکوبیم شیسر جا

زند، اما صورت نه  یدر تنش زار م دشیآنقدر الغر است که لباس سف نم،ییشوم تا دختر را ب یجا به جا م یکم

 .کرده است نیصورتش را دلنش شبلند ییخرما يچندان گرد و موها

 . که گفتم نیهمون جا بمون، هم هیهد -

 :دهد یادامه م يبعد با لحن آرام تر و

 شده دخترم؟ یچ -

 ... یزن یحرف م یکیبا  يفکر کردم دار -

 .ایهم ن رونیبرو تو تختت و ب... يدینه بابا خواب د -
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 ؟يایتو هم م -

 :دیگو یکند و م یبه مرصاد نگاه م مانینر

 .تو برو... نه بابا -

 مانیگذراند، نگاه نر یبنند و مرد را از نظر م یرود، مرصاد در را م یاصرار باالخره م قهیبعد از چند دق دخترك

 :افتد یه تته پته مب. بار بدجور هراسان است نیا

 .نکرده يکار چیاون ه...! نداشته باش يبا دخترم کار -

 :شناسم یخودم را بهتر از همه م لحن

 .هیکه دختر تو نهیگناهش ا... چرا -

 .کنم یالتماست م -

 ؟يد یبهم م یچ -

 .نداشته باش، اون فقط شش سالشه يفقط با اون کار يبخوا یهرچ -

 ...قانعم کن-

 :رود یوا م مانینر

 .کنه یزندگ دیاون با -

 ...کنه یزندگ یکه ک یکن ینم نییتو تع -

 .یکن ینم نییتو هم تع -

 :کشد یرا درهم م شیاخم ها مرصاد

. کشم یآدم م یمرد، باور کن من راحت تر از اونچه که فکرشو بکن یکن دیکه منو تهد یستین یتیتو در موقع -

. کنه ینم رییاما نظر من تغ یبگ راهیو بد و ب يخواد بهم فحش بد یهر چقدرم دلت م یتون یم ،يدو تا راه دار

 ...دم نکشمش یا قول میرسم  یکشم و بعد حساب تو رو م یخودت م يدخترت رو اول جلو ای

 :برد یاش را از ببن م يشاد يهمه  مایشود مرصاد مستق یکه خوشحال م مانینر

 .کنم یتو بزرگش م يبرم و به جا یدخترت رو با خودم م -

 یجیهمچون من مثل مرگ تدر یشش ساله با کس يکردن دختربچه ا یماند، زندگ یباز م مانینر دهان

که در  يا یرحم یب تیزنم از نها یشود اما حدس م یدانم چشمانش از چه پر خشم م یاست، نم شیبرا
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طرف در  همرصاد بشود، حداقل از نظر من،  یم یسکوت که طوالن. است دهیبه نقطه جوش رس دهیکالمم شن

 :شود یهول م مانیدارد و نر یقدم برم

 ...نرو -

 :کند ینگاهش م مرصاد

 شد؟ یچ جهیخب؟ نت -

 :دهد یآب دهانش را قورت م مانینر

 ...باشه ببرش، فقط -

 :میزن یو مرصاد همزمان پوزخند م من

 نکنم؟ تشیمثل خودم ترب -

دارد و کلت را به طرف سرش نشانه  یبه سمت او برم یزنند، مرصاد قدم یم ادیجوابش را فر مانینر چشمان

 :گذارد یاش م قهیشق يرا رو لنسریرود و سا یم

 !يخودت انتخاب کرد -

را  نیشهادت. شنوم یکند که آن را به وضوح کامل م یلب زمزمه م ریز يزیبندد و چ یچشمانش را م مانینر

 یماشه بر م يمرصاد دستش را از رو. گردد یاول برم شود و دوباره به حالت یاتاق پر از نور م. کند یتالوت م

 :کند یزمزمه م مانیشود و کنار گوش نر یدارد، خم م

 نیشتریمثل من براش ب ییرحم با آدما یب يایدن نیا يدختربچه تو نیزنده موندن ا... یخودت خواست -

 ياگه خبر ،یمون یشهر نم نیا يتو گهیدم پدرش همراهش باشه اما د یم حیترج اره،یشکنجه رو به ارمغان م

 یم يو براش هر کار يتو دخترت رو دوست دار. کشم هم دخترت یبار هم خودتو م نیازت بشنوم قطعا ا

 . یکن

کنم و  یم یپوف. یمیقد يبا همان آدم ها ابمیگردانم و دوباره خودم را در قطار م یرا به طرف مهتاب برم سرم

 :میگو یم

 جا قحطه؟ -

 :پرسد یجواب دادن م يکند و به جا یچپ و راست خم م سرش را به مهتاب

 ش؟یچرا نکشت -

 :کنم یم نگاهش
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 .چون نخواستم -

 .شیبکش يتو رفته بود -

لحظه به نظرم اومد  هیگفتم که؛ ... به هوش اومدم برم سراغش یتونم وقت یم یناراحت. کار رو نکردم نیو ا -

 . بچه رو خراب نکردم هی یکنه، من قاتل هستم اما تا حاال زندگ یتونه زندگ یاون بچه بدون پدرش نم

رود، مرا در دام ذهنم  یرود و م یرود و م یقطار که م نیا. کنم یخودم را پرت م یکیسرد و پالست ییجا يرو

مانند من شود؛ من از  یترسم، من دوست ندارم کس یآوردم که من م یبه زبان نم. کند ینم میاندازد و رها یم

... دیبزرگ شود که نبا یدست کس ریز یترسم که کودک یمثل دامون بزرگ شدم، م یدست کس ریز ینوجوان

کند، همانطور که فرهاد با مهتاب کرد،  یخودش م يدخترش را سپر بال مانیدادم نر یدرصد احتمال م کی

. ردینمانند اما او حاضر بود به خاطر دخترش بم یهم باق شیکردم که استخوان ها یخردش م میپاها ریز يجور

به خاطر دخترت خودت را بکش وگرنه من او را  میو بگو گذارمب شیرو شیپ ياگر اسلحه ا یدانستم حت یم

 .نشسته است میکنم که رو به رو یآورم و به مهتاب نگاه م یسرم را باال م. کرد یکار را م نیکشم، ا یم

نبودم  نجوریاون موقع ا. رهیخواستن بم یم یچ يندارم که برا ينظر چیشمش، هاستخدامم کرد که بک یکی -

 داشیبعدش خودشو گم و گور کرد و منم گفتم پ... اما نشد. نداشت یرو قبول نکنم، برام فرق یسیکه هر ک

 ...نکردم

 ؟یراحت نیبه هم -

 .یدون یخودت که م... هم نه یراحت نینه خب به هم -

 یصورتم را م يرو يبودم و زخم ها ستادهیاتاق خوابم ا يخرد شده  ي نهیآ يآورم که جلو یم ادیرا به  خودم

 .دیچیاتاق پ يدر فضا شیصدا. خود را به داخل انداخت بالیدر اتاق با شدت باز شد و آن. شمردم

 شده؟ یچ -

 :زخم کنار چشمم گذاشتم و نگاهش کردم يرو دست

 ست؟یمشخص ن -

 :برد ییرایو به طرف پذ دیرا کش دستم

 .زخم بردار يدستت آلوده ت رو هم از رو. ارمیرو ب هیاول يکمک ها يبرم جعبه  نجایهم نیبش -

تک  ياز مبل ها یکیکنم  يریخون جلوگ شتریشدن ب يدادم تا از جار یفشار م شتریطور که زخم را ب همان

 :دیدوباره به گوشم رس بالیآن يا که بستم صداچشمانم ر. نشستم شینفره را که چپه شده بود صاف کردم و رو
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 .کنم یدستتو بردار وگرنه قلمش م -

 :گرفته بود میصدا

 .ادیبکن که به قد و قواره ت ب يدیتهد -

 :نشست میکردم که رو به رو حس

 .ياریزنه تا به من پناه ب یم غیانقدر سرت ج اد؛یبگم تا ب وکابدیتونم به  یم -

 .یفهم یپناه رو م یکردم معن یسر دوتاتون خال يدو تا گلوله تو یوقت -

 :زد تشر

 .دستت رو بردار -

در  بالیآن. زد یزهم خون حالم را به هم م يبو. خون را باز حس کردم یسیآوردم و خ نییپا یرا به آرام دستم

 :زدم، گفت یزد و من از سوزش مبل را چنگ م یرا به زخمم م نیآغشته به بتاد يکه پنبه  یحال

 شده؟ یچ یبگ يخوا یمن -

 ...نه -

 .مرصـــاد -

 .مرض و مرصاد -

 ؟یکن یچرا آدمو جون به لب م. گهیشده د یآدم بگو چ نیخب ع -

 .کردن ییرایکه استخدامم کردن اومدن ازم پذ ییارویاون  يکشتم، نکشتم، آدما یم دیرو با یکی -

 :دیمکث پرس یبعد از کم بالیآن

 ...مارستانیب میبر دیکه نشکسته؟ اگه شکسته باشه با تییجا -

 :تلخ زدم يلبخند

 کارش دارم  ادیزنگ بزن خواهرت ب... نه نشکسته نترس -

ساعت غر زدن باالخره به حرفم  میبعد از ن. ساعت خودش را رساند میزنگ زد و او در عرض ن وکابدیبه  بالیآن

مسئله حل شده بود . داد که او از کشور خارج شده است نانیمن اطمرا گرفت و به  مانیگوش داد و دنبال کار نر

از مبل ها  یکی يکردم و رو رونیاز خانه ب یسخت هرا ب وکابدیو  بالیآن. ماند رو به رو شدن با دامون یو فقط م

 يو با صدا دمیباز شدن در را شن يصدا. آوردم یاز آن سر در نم چیشدم که ه یلمیف ينشستم و مشغول تماشا

 :بلند گفتم
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 نه؟! یباز کردن در استفاده کن يبرا دیاز شاه کل ياز سنت گذشته که بخوا -

 .شدن اعتقاد نداشتم ریوقت به پ چیمن ه -

 نیسمت راست من بود و ا ییرایبه پذ یمنته يراهرو. آمد یم ییرایکه به طرف پذ دمیرا شن شیپا يصدا

 :ستادیو ا قدم آهسته شد. ندیشد مرا بب یباعث م

 کار رو کرده؟ نیا یک -

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 .یمنتظرم تو بگ -

 . خوردم زدن یکه م ییتو خونه و تا جا ختنیخواب بودم که ر -

 ؟یو نکشت شیکشت یم دیارتباط داره که با یبه اون -

 :به طرفش برگشتم یکم

 ه؟یمشکل -

 :را تکان داد سرش

 ...ستین ینه مشکل -

 :دیداد کش. باال انداختم يا شانه

 .گندت بزنن یول -

 :را در هوا تکان دادم دستم

 ...برو بابا -

 یخط و نشان م میکردم و او هم برا ینگاهش م یچشم ریز. را برداشت و شماره گرفت لشینشست، موبا کنارم

 . دیکش

 ...!الو -

 شهران؟ -

 .سراغ مرصاد يلندهورتو فرستاد يآدما یبه چه جرئت -

بعد از مرگ سهراب  شهیهم شیالبته متاسفانه نوشدارو. را داشت میخودش هوا ي وهیبه ش شهیهم. زدم لبخند

توجه به دامون که  یکردم ب یچشمانم را بستم و سع. در مبل فرو رفتم شتریرا صاف کردم و ب میگلو. دیرس یم

 يبرا دیشا ای. کرد، بخوابم یم دیدرا به مرگ و انواع شکنجه و امثالهم ته یو شهران نام دیکش یم ادیفر
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داشت و به عوامل  يدیسه بار ضربه خورده بود، درد شد بایاستراحت کنم؛ گرچه استخوان ساعدم که تقر یقیدقا

 . ضد خواب من اضافه شده بود

 ...بلند شو -

 :کشم یم يا ازهیخم. چدیپ یمهتاب در گوشم م يصدا

 روزه تو کمام؟من چند  ،یراست. دیشه خواب یم نجایخوبه که ا -

 :زند یم شخندین

 ...سه ساعت -

 .شنوم یبه هم را م میخوردن استخوان ها يدهم و صدا یرا به چپ و راست تکان م سرم

  .شه خواب گذاشت ینم نویاغما بودم چون اسم ا يتو نجایربع هم ا هیاوصاف،  نیبا ا -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یجدا م بایخوابن روحشون از بدنشون تقر یم یخواب برابر مرگه، آدما وقت. هیاز خواب چ فتیتوص ینیبب دیبا -

 . شه

 :میگو یرا خشک کرده اند و م میفرستم که استخوان ها یلعنت م یکیپالست يها یصندل به

 کجاست؟ يخب مقصد بعد -

 .کجاست ییمقصد نها یبپرس دیبا دیشا -

 :زنم یچشمانش زل م به

 .تو به من بگو -

 :کند یم اصرار

 .نتو از مغزت استفاده ک -

 :میگو یم یالیخ یب با

 .یبگ دیتو با... ییمغز من تو -

 :کند یم یپوف

 .ادیمتاسفانه مغزت هم از پس زبونت برنم -
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 :میگو یچسبانم و م یسرد قطار م ي شهیرا به ش سرم

که خودم  يرو به من نشون بد ییزایچ يخوا یشه؟ تو م یم یآخرش چ. امیاز پس خودم برنم گهیخودمم د -

قسم  ادمه؛یمن . هستم یبودم و ک یدونم ک یمن م ه؟یکردن من، چ یکار به جز عصب نیا ي دهیفا. دونم یم

 ...خورم یم

 ؟یبش یقراره چ یدون یم! ادتهیاگه  -

 :میگو یصراحت م با

 ...نه -

 ...یتا بفهم یبمون دیپس با -

 .کن میتو به من تفه... بفهمم؟ باشه -

 ياعتقاد چیتو هنوز ه. يکه بخوا نیکنم مگر ا میرو بهش تفه يزیکه بتونم چ یستین یآدم یدون یخودتم م -

 ...يندار

 :کنم یم یکوتاه ي خنده

 .یاوپس؛ مچمو گرفت -

 :دیگو یم. زنم یشوم و در چشمانش زل م یبلند م ستدیا یم میرو به رو هیاز ثان يکند و در کسر یم اخم

 یکش یهمه رو با خودت م یاما اگه مثل قبل باش يگرد یتو برم. رو برات روشن کنم يزیچ هیپس بذار  -

مجازات  يروز جور هیو شک نکن  يدزد یگن رو م یرو که بهت م ياون دختر... مرسده د،یفروغ، س ن،ییپا

 .ياز کجا خورد یکه خودت نفهم یش یم

 :میگو یده محرفش را زده، شمرده شمر عیتند و سر یخالف او که با لحن بر

 .بود که اعتقاد داشتم، از من نخواه مثل قبل باشم یزمان هیمنم  -

 .رهیکه انعطاف پذ نهیجنس انسان ا یخوب -

 .رمیکه انعطاف ناپذ نهیجنس من ا يبد -

و  طیهستن بدون داشتن شرا ییآدما. يجدا بافته نشون بد يخودتو تافته  يتو چرا قصد دار... فهمم ینم -

 ...یکن یوضع سقوط م نیامکانات تو، ده برابر توان، تو با ا

 .خودمو باال بکشم يچون من بلدم چجور هیندیاتفاق خوشا -

 خواست؟ یازت م یچ شهیهم دیس ادتهی -
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 :چدیپ یبه هم م دلم

 داره؟ یآخه به تو چه ربط -

 .بهش گوش کن... مرادته دیس -

 :شوم یجلو خم م به

 ؟يخوا یم یچ -

 ...يخوا یخوام که تو م یرو م يزیمن چ. ذهن توام من -

 :کنند یام م یعصب شیها مکث

 .د حرف بزن -

 .کن یخودتو معرف -

 ه؟یریخ يموسسه  ؟یبه چ -

 .سیبه پل... مزه یلوس ب -

 .کنم یبه او نگاه م يا هیثان چند

 .خودم بکنم يواسه  يفکر هیبهم بگو  يمنو به کشتن بد يخوا یاگه م... ذهن محترم -

 ...گم که یبه خاطر تو نم -

 :زنم یم شخندین

 ...دار يچوبه  يفرستن پا یدونستم آدما رو به خاطر خودشون م یچه جالب، نم -

 .نه به خاطر اون دختر -

 :پرسم یرسم م ینم جهیکنم و بعد که به نت یفکر م یکم

 شون؟یکیکدوم  قایدق -

 ...ينشده هم که شد دهیهنوز دزد يمدافع حقوق دخترا... آها -

 اد؟یسرش م ییچه بال ،ياگه اون دختر رو بدزد یدون یتو م -

 .دارم، نگران نباش يسرکوب شده ا ي زهیمن غر -

 .فتهیب عادیلحظه فکر کن دختره دست م هی -

 :رود یم ادمیاز  دنیکش نفس

 ...فاتحه ش خوندس -
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 ...آدم عادیم... ستین نیگناهکارم باشه مجازاتش ا یاگه حت -

 :پرم یحرفش م انیم به

 .گهید يبه آدم ها هینیتوه عادیآدم خطاب کردن م -

 ... یشناس یتو بهتر از همه برادرت رو م -

 :دهم یهل م رونیرا با شدت به ب نفسم

 .ره یدستش سالم در نم ریز يدختر چیه -

 يکه باهاشون برخورد دار ییکه سر مهتاب و مرسده اومد سر دخترا ییبال ينذار يتو با خودت قسم خورد -

 ادته؟ی اد،یب

 يکردم که جلو یتوجه نم ییزهایبه چ یگاه. رود ینم ادمیسوگندم از  نیوقت ا چیتوانم قسم بخورم که ه یم

برادر و پدر  يخواسته  نیحال امکان نداشت ا. کردم یهم به آنان فکر نم يلحظه ا یچشمانم بودند و حت

 یلب زمزمه م ریز. کردم ینم درنگ رمیرا بگ عادیم يتوانم جلو یشک داشتم م ينامردم را انجام بدهم، ذره ا

 :کنم

 ...پس مرسده -

 :دیگو یشمرده م شمرده

 .حواسش بهش هست ییجورا هیهنوز نامزد مرسده ست پس  نیدیاوال آ -

 :اندازم یبه او م هیعاقل اندر سف ینگاه

 ه؟یکاف -

 . یکن یخودتو معرف دیای ،یکن يکار هیخودت  دیبا نیهم يبرا ستین ینه کاف... صبر کن مونده حرفم -

 :روم یبه او م يغره ا چشم

 ...رن هوا یو فروغ، هرچهار نفر با هم م دیو س نیدیکه روز بعدش مرسده و آ ينجورینابغه، ا... باهوش -

 :دیگو یطلبکار م. دانم یرا م نیدهد و خودم هم ا یکار دستم م ادیز يریپذ تیمسئول حس

 ؟يدار يا گهیفکر د -

 ...اره -

 خب؟ -

 :زنم یم شخندین
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 ...ستیبه تو مربوط ن -

 يکنم از ارتفاع بلند یشود و حس م یم اهیچشمانم س يجلو د،یآ یشود و باال نم یجمع م میدر شش ها هوا

 .درد در تمام بدنم در حال گسترش است. در حال سقوط هستم

 ...ضربان نداره -

 .دهد یگوشم را خراش م يسوت مانند يصدا

 .ستیدو -

 ...شارژ -

 .کشد یمرا به طرف جلو م يزیچ

 .صدیس -

 ...شارژ -

 .شود یدر نطفه خفه م ادمیکنم، فر یرا از بدنم به وضوح حس م انیجر عبور

 ...برگشت -

شش  مرده بودم و قهیده دق يفهمم که برا یدانم جان گرفتن را چگونه معنا کنم اما چند ساعت بعد م ینم

کشد با نه  یم شتریب ایروز  کیگذرد، به  یدانم چقدر م ینم. است میبرا يدیجد يساعت هم در کما، تجربه 

ماسک . اندازد یدر اتاق م بایشود و فروغ خودش را تقر یفهمم اما باالخره در اتاقم باز م یدانم و نم یرا نم

 یهوشیو ب ياریهوش نیهم ندارم آن را کنار بزنم، در حالت اسفبار ب يصورتم هست و عالقه ا يرو ژنیاکس

فهمم  یآن که اصال نم ندیاعتراض هم ندارم و خوش آ يندارد اما نا یحس خوب یاپیپ يناله ها دنیبودن و شن

 دیس. کنم یم شانییشناسا شیکنند و کم و ب یم یرا تداع یخاطرات میافراد برا يتنها چهره  ند،یگو یچه م

 يو نور دیآ یم ییصدا. ندارم تشانیدر مورد هو ينظر چیکه ه گریو چند نفر د نیدیفروغ، مرسده و آ د،یسع

آن نور کور  یکه قادر به انجامش هستم بستن چشمانم است ول يتنها کار. افتد یکور کننده در چشمانم م

 .دهد یاز پس پلک هم آزارم م نندهک

 یکنم کم یم یسع نیهم يدانم برا یجواب بدهم را نم دیکه چرا با نیا لیدل. کند یاسمم را نجوا م یکس

کند و  یبا فشار دست بازشان م یبندم اما کس یچشمانم را م. ستندیانگار ولکن معامله ن نهایاما ا رمیآرامش بگ

 :دیگو یاندازد، م یکورکننده در آن ها م يکه نور یدر حال

 ...هیعیعکس العملش طب -
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 ینور که خاموش م. نه اما هنوز توان حرف زدن ندارم ایکاهد  یروحم م ینیاز سنگ میا بگودانم اگر ناسز ینم

 یچشمانم ظاهر م يکم پشت جلو يدکتر با آن موها يو بعد چهره  نمیب یم اهیهمه جا را س يشود، لحظه ا

 :میگو یکنم و م یتمام همتم را جمع م. شوند

 منکر؟ ای یهست رینک -

 :دیگو یکه احتماال مرسده است م یکس. کند ینابه هنگامش صورتم را در هم م يخنده  يصدا دنیشن

 اد؟ینم ادتیرو  یمرصاد، دکتر محب -

 :گردم یمناسب م يانجامد، دنبال کلمه  یبه درازا م مکثم

 .ادیم ادمیرو به زور ... من االن خودم -

 :اش را بر لب دارد يهمان لبخند منکر دکتر

 .شه یکم رفع مکم ... عوارض کماست -

 :میگو یم یبه آرام. دیآ یم ادمیبه  زیکم همه چ کم

 ...دیس -

 :دهم و بعد صورتش را، درست کنارم نشسته است یم صیفروغ را تشخ يصدا

 .کار داشت... رفت شیپ قهیدق هی -

 :نمیب یرا م يمرد. در دلم ای میبلند بگو يرا با صدا یدانم لعنت ینم واقعا

 .ارمیداداش؟ بگو من برات ب يخوا یم یچ -

 :شود یم دهیدر پشت گردنم کش یرود و رگ یصورتم در هم م عضالت

 ار؟یسان ای یهست بالیآن -

 :خندد یم آرام

 .نمیدیآ... کدوم چیه -

 :دهم یبالش فشار م يرا رو سرم

 ؟يندار یتو مگه کار و زندگ -

 :کند یاعتراض م فروغ

 مرصاد، عوض تشکرته؟ -

 ؟يندار یحاال بگو تو کار و زندگ. دونم چرا یگرچه نم ن،یدینم آباشه، ممنو -
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 ست؟یکدام گور بالینثارش کنم، پس آن یخندد، چقدر دوست دارم مشت یم دوباره

 .هیشگیدونم همون مرصاد هم یحداقل االن م... نداره خاله یبیع -

 :کنم یم غرغر

 . اریسان نینه زنگ بزن... یزنگ بزنه به آن یکی. دلتم بخواد -

هم  وهیش نیدهند به هم یم حیرا ندارد و آن ها ترج وکابدیو  بالیآن يشماره  یکس ،يمن و تعداد معدود جز

 :دهم یادامه م. ندارم یادامه بدهند و من هم اعتراض

 شم؟ یمرخص م یک -

 .را بر سرم بکوبد يزیکم مانده چ فروغ

 ...یینجایفقط چند روزه ا -

 .متنفرم مارستانیکه از ب یدون یم -

 :کند یمداخله م دکتر

 .با منه یکی نیا صیتشخ -

در  دیخورد، شا یبه درد خودش م صشیبفهمانم تشخ یمحب نیدهم تا بتوانم به ا ینکبت بارم را م یزندگ تمام

 .ام دارد یبه حال عموم یهم نثارش بکنم، بستگ ياثنا گلوله ا نیا

 جانیاز ه گریحال د. شده کیبه شکستن نزد شتریقلبم، ب يبندزده  ینیفهمم که چ یعرض چند روز م در

 دیبا یتوانم دور باشم ول ینم يآخر نیکه از ا ادیز جانیه اد،یز يرو ادهیکارها هم ممنوع شده ام، پ نیتر زیانگ

 تیتا باالخره دکتر رضا دیطول کش فتهاز سه ه شتریب. کند یمصمم م ممیدر تصم يمرا به پافشار نیهم. باشم

بار  کیمن، تنها  یو فرهاد هم در کمال خوشحال عادیم. را امضا کند و مرا رها صیترخ یلعنت يداد تا آن برگه 

 . ناراحت نشدم چیه میگو یو من هم با افتخار م امدیدامون هم اصال ن. به مالقاتم آمدند

 يواریهمه چهارد نیم از ادل. گرفته ام یترم مرخص کی يدر خانه ام و از دانشگاه هم برا ستیماه کی حال،

را دارم که زکام شده  یکردم، حس کودک رونیب بایفروغ را هم دو روز قبل از خانه تقر. بد گرفته است یلعنت

که بدون تکان  ستیساعت کی قایدق. کند ریاش را به خ هیباشد و مادرها هم که همه مثل همند، خدا هم بق

ناهار و شام هم . چه برسد به راه رفتن رد،یگ یخورم نفسم م یتکان که م. ام دهیتخت دراز کش يخوردن، رو

دستم را . شنوم یرا م لمیزنگ موبا يصدا. کس را تحمل کنم چیه يکش، اما اصال حوصله ندارم غرغرها شیپ
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 تیزنم، بدون ابن که به شماره نگاه کنم و هو یچنگ م یپاتخت ياز رو ار لیبرم و موبا یم رونیپتو ب ریاز ز

 :دهم یکنم جواب م ییرا شناسا رندهیتماس گ

 بله؟ -

 ...سالم -

دوباره و . ام دهیشن شیپ يا هیکنم که ثان یفکر م یفیظر يکنم و به صدا یرا از گوشم جدا م لیموبا دیترد با

 :دهم یجواب م يشتریب اطیبار با احت نیا

 شما؟... سالم -

 :شود یم جانیناگهان پر از ه صدا

 اد؟یم ادتونیمنو  -

 :کنم یرا درشت م چشمانم

 اد؟یب ادمی دیچرا با -

هم  یکیمرسده بود،  یکیمگر چند دختر بودند که من با آن ها ارتباط داشتم؟ . آوردم ینم ادیبه  يزیچ واقعا

 :شد دیصدا مشخصا ناام. فروغ

 ن؟یداد لتونویابعد شما بهم موب. نیآهن، خوردم زم کهیت هیکرد به  ریمن پام گ عصریول ابونیتو خ ادتونهی -

 ادمیهم از  گرید يزهایچ چ،یآمد ه ینم ادمیکه به  يزیمدل آدرس دادن دختر، چ نیبودم با ا يگریکس د هر

 .دارم يا يقو يرفت اما من حافظه  یم

 حالتون االن خوبه؟... اومد ادمی -

 .زنگ زدم تشکر کنم... ممنون -

 :اضافه کنم یفروتن یسردم کم يکردم به صدا یسع

 ...کنم یخواهش م -

 :دیگو یکند اما م یخداحافظ منتظرم

 ن؟یگم نکرد يزیشما چ -

 مثال؟ -

 .فلش هی... مثال -

 :دیآ یکنم و نفسم بند م یفکر م یکم
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 ؟)پرست هنیم( patriotقرمز روش و برند  کسیا هیبا  یمشک -

 .نهیهم... بله -

که بپرسم  دیآ یوجه نبودش نشده ام؟ به زبانم مرا گم کرده ام و مت يزیچ نیامکان ندارد، چطور چن ایخدا

 .کنجکاوش کنم دینبا رم،یگ یخودم را م يرا باز نکرده باشد اما جلو لشیفا

 رمش؟یازتون بگ امیتونم ب یم یک -

 ن؟یامروز وقت دار -

 .تا دلش بخواهد وقت دارم وقت؟

 ...بله -

 :گذارد کالم از دهن من خارج شود ینم

 .نمیب یم TTخب من شما رو امروز ساعت پنج دم فروشگاه  -

 نیدر ا یعجب مردم. کرفس به من دست داده يواقعا ناجوان مردانه است که حال حس ساقه . کند یقطع م و

. گذارم یدراور م يدارم و رو یتخت برم يرنگم را از رو یآب يشوم و اسپر یاز جا بلند م. شوند یم دایپ ایدن

به طرف . واریدفعه تو بگو کدام د نیا ایخدا. است میکنم، ساعت چهار و ن یام م یچوب يواریاعت دبه س ینگاه

پوشم و گردنبند نقره ام را هم به  یهمرنگش را م يرنگ و پالتو یمشک نیروم و شلوار ج یم میکمد لباس ها

کفش . کنم یم يرویو من هم کامال از او پ ستییگر وجودم در حال خودنما یبخش الابال. اندازم یگردنم م

 . شوم یبندم و از خانه خارج م یرنگم را هم به دستم م يساعت نقره ا د،کنن یرا کامل م پمیاسپرتم ت يها

 یم ادهیپ ییفروشگاه کذا يرو به رو قایو دق رمیگ یرا دارم و نه وقتش را، آژانس م يرو ادهینه امکان پ مسلما

 هیفروشگاه تک واریبه د. ستیعیزدم کامال طب یمن که مدت ها با مرسده سر و کله م يرای و امدهیهنوز ن. شوم

زمستان است و آفتاب در حال . خرم یو آن را به جان م نیدار ا یمعن يبار نگاه ها کی هیدهم و هر چند ثان یم

و  ستمیدارم ن نانیرا اطم یکار احمق ها که اول ایاست  انینایکار ناب ای طیشرا نیدر ا یآفتاب نکیغروب، زدن ع

خدا . شوم یساعت گذشته و لحظه لحظه من کالفه تر م میکنم، ن یبه ساعتم نگاه م. را هم شک دارم یدوم

. رود یم رهییشلوارم و بیدر ج لمیموبا. کند وگرنه من ختم به شرش خواهم کرد ریبه خ ختمعاقبت دخترك را 

 :دهم یجواب م

 بله؟ -

 .شنوم به همراه هجوم هوا یهمان صدا را م دوباره
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 ...يآقا... سالم -

 :کنم یم یپوف

 .زاده هستم یلیسه -

 ...شما رو ندارم دنیزاده من امروز امکان د یلیسه يآقا -

 ستیدستم ن يفشرم، شانس آورده جلو یرا به هم م میدندان ها. شود یتماس قطع م میبگو يزیچ میآ یم تا

. فشرد یانگار قلبم را م یکس. شکستم تا که تا شش ماه نتواند تکان بخورد یرا م شیپا يوگرنه قطعا جور

هنوز امکان  دمیچ از آن نفهمیکه ه یلیعمل قلب هم به دال. مثل زهر است میشدن برا یدکتر گفته بود عصب

جدول . دهم یو خود را به جلو هل مگذارم  یم وارید يدست رو. اهدا وجود ندارد يهم برا یو قلب ستین ریپذ

 یترمز م میپا يسمند زرد رنگ جلو یبرم، تاکس یتکان م يعبور نیماش نیاول يکنم و دستم را برا یرا رد م

 :پرسد یمرد جوان راننده م نم،ینش یم یصندل يکنم و رو یدر جلو را باز م. کند

 ؟ير یکجا م -

آن فحش  یو در پ چدیپ یم نیدر ماش ردیگ یکه با کالچ بدبختش م یجیآب هو يصدا. میگو یرا م آدرس

 :پرسد یرود که م ینم شتریب هیدو ثان. ماسد یکه در دهان مرد م کیرک بایتقر

 .رمیگ یتا اونجا ده تومن م -

 .فقط منو به اونجا برسون ریصد تومن بگ -

 ...ها دهیحالت خوبه؟ رنگت پر -

 ...خوبم، راحتو برو -

 يدست به دست هم داده اند تا مرا به ورطه  زیانگار امروز همه چ. بلند ضبطش سرسام گرفته ام يصدا از

دختر همه  نیموقع ا یکنم اما زنگ زدن ب یبروم و نقشه آن را عمل دیس دنیخواستم به د یم. بکشانند ينابود

آوردم و نام  یدر م بمیرا از ج لمیموبا. فقط مانده بود که آن هم حاصل شد امدنشیو حال ن ختیرا به هم ر زیچ

 روزیو رها کردنش مانده ام اما اراده ام پ ممیتصم ياجرا نیب. کنم یانتخاب م نمیمخاطب انیرا از م دیسع دیس

بعد از سه بوق . چسبانم یرا به گوشم م لیزنم و موبا ینام ضربه م يرو. کابوس را تمام کنم نیا دیبا. شود یم

 .آورد یلبم م يو لبخند به رو چدیپ یگوشم م رد دیپرنشاط س يصدا

 ...سالم مرصاد -

 .باهاتون کار داشتم د،یسالم س -
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 ...بگو -

 .کنم یخودمو معرف دیمن کجا با -

 ؟یچکار کن يخوا یم -

 .میایکنم آرام به نظر ب یم یسع. ستیبه وضوح پر از نگران شیصدا

 .بشه يریبزرگ جلوگ يفاجعه  هیکنم از  یدارم کمک م -

  ؟یزن یحرف م يدار یاز چ -

 . شه یمربوط م یمل تیتو کله شه که به امن يبد يفکرا... نیشناس یشما دامون رو م -

 ؟یفروغ چ -

 .بدونه يزیچ هیقض نیجز من و شما از ا یکس ستیقرار ن -

 :کشد یم آه

 .لوت بده ییجورا هیزنگ بزنه و  نیدیگم به آ یاز منابعم م یکیباشه، من به  -

 :دمخن یم

خوام  ینم. که بهشون بگه من کجام نیبه اون منبع بگ. رم سمت قم یفقط، من فردا م. نیکن یم یکار خوب -

 .من مطلع بشه يریاز دستگ یکس

 تو سرته؟ یچ -

 .نیش یکم کم متوجه م. دارم یخوب يفکرا -

 یبه خانه که م. نهایا یامان از فضول. کنم یخودم حس م ينگاه راننده را رو ینیشود سنگ یکه قطع م تماس

 .روم یسراغ اصل مطلب م میکند مستق یسالم که م. زنم یزنگ م بالیبندم و به آن یرسم ساکم را م

 .یکن یخودتو گم و گور م گهیساعت د میتا ن -

 :کنم یحس م شیرا به وضوح در صدا ینگران

 شده؟ یچ -

خطهات رو هم  يدور و برا نباش، همه  نیخواد فقط ا یبرو، هرجا دلت م رینشده، دست خواهرتو بگ یچیه -

ور و  نیخودتون ا تیبا هو. نیبزن شیرو هم آت نیکرد یکه تا حاال ازشون استفاده م ییشناسنامه ها. بسوزون

 .رو هم ببند یاون دو سه تا حساب بانک. نیاون ور بر

 !يزد يچه گند نمیحرف بزنن بب -
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 . که گفتم رو بکن يکار. ستیزدم و خواهم زد به تو مربوط ن يهر گند -

 اعتبار ندارن؟ يما جعل کرد يکه برا ییکه کارتا ادیم شیپ یوضع یعنی -

 .نییاومده پا تییرایسطح گ -

 :زند یداد م ناگهان

 ؟یکن یخودتو معرف يخوا یم -

 .خداحافظ. یکن یبه حرفم گوش کن ضرر نم ه،یثان یشه س یمکالمه مون داره م -

 

***** 

از  يلحظه ا. چدیپ یدر گوشم م سیپل ریآژ يآلوده اش دور شده ام که صدا يتهران و هوا از يلومتریک چند

 ندیخواهند بگو یمن که انگار م نیو نام بردن مدل و پالك ماش ستیا يصدا. دارند یدست برنم ییخودنما

. شوم یم یخاک يکنم و وارد شانه  یرا کم م نمیسرعت ماش. چدیپ یها را هم بلدند در گوشم م نیاسم ماش

 يبه بنزها یبغل نگاه ي نهیاز آ. کشم یرا م یکنم و ترمز دست یجوم، دنده را خالص م یم دیق یآدامسم را ب

 ! تا چه حد؟ ییخودنما. ضد گلوله در حال جلو آمدن است ي قهیو با جل یدر لباس نظام نیدیآ. کنم یم یمشک

 یم میدستم را در موها.کنم یکمک راننده پرت م یندلص يرا رو چییرا قبل از اخطارشان خاموش و سو نیماش

دانم چقدر قرار است در بازداشت  یامروز صبح صورتم را اصالح کرده ام، نم نیهم. کنم یکشم و مرتبشان م

که بگذارند صورتم را اصالح  نیا رددر مو ينظر چیه ن،یدهم؛ جدا از ا یم حیرا ترج يزیتم نیهم يبمانم، برا

بلند هست که آن را  یکاف يبه اندازه  شانیکشم، صدا یسمت خودم را باال م يپنجره  ي شهیش. ندارم! کنم

 . بشنوم یبه راحت

 .رونیب ایب نیسرت و از ماش يدستات رو بذار رو -

چپم را  يشود، پا یباز م یکوتاه يبا صدا. کشم یگذارم و آن را به طرف خودم م یم رهیدستگ يرا رو دستم

 دیرا نشانه نرفته باشد، که در آن صورت با میپا جانیاز فرط ه نیدیکنم که آ یدعا م یکمگذارم و  یم رونیب

 یبه من فرصت م ن،یماش یکم اریبس عدادرد شدن ت. برم یممکن باال م يرا تا جا میصدا. فاتحه اش را بخوانم

 .ام را حفظ کنم يدهد خونسرد

 . ستمیمن مسلح ن -
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را از  زیآورم همه چ یم ادیتاثر به  تیکلتم تنگ شده و در نها يکنم دلم برا یحس م یقیقلبم به طرز عم در

انعکاس نور  د؛یآ یبه طرفم م يسرگرد. نمینش یم میزانوها يشوم و رو یم ادهیپ نیاز ماش. برده ام نیب

کنند و  یبلندم م میاند، از جا کردههمانطور که محاصره ام . زند یش چشمانم را م يدستبند فلز يرو دیخورش

 ریکنم جا گ یم یکشم و سع یم نمیصندوق عقب ماش يباالتنه ام را رو. شوم یپرت م نیماش يرو بایتقر

را در آن فصل سرد به وجودم القا  يریدلپذ يدست بند خنکا يشوند و سرد یبه عقب برده م میدست ها. شوم

مبارزه با مواد مخدر تنها پنجاه . ابمیم ییکشد تا خودم را در اتاق بازجو یدر کل دو ساعت طول م دیشا. کند یم

 یول. مضحک ستیمواد مخدر جرم ست،یخواهم بدانم جرمش چ یکرده، که نم دایپ نمیدر ماش نییگرم هرو

بار با  نیرا که ا میدست ها. است میها یاز قربان یکیسر  یبهتر از جسد ب نییهرو. نداشتم يگرید يخب چاره 

است از نظر  نیدیو متاسفانه آ ایگذارم و افسر پرونده ام را که گو یم زیم يروبند محاصره نشده اند را  تدس

 .شهیو مغرور است، مثل هم یعصبان. گذارنم یم

 .یرو اعتراف کن زیمرصاد بهتره همه چ -

 :دهم یم هیتک یصندل یآهن یپشت به

 رو؟ یچ قایدق -

 ...جرم هات يهمه  -

 :زنم یم شخندین

 رسه؟ یبهم م یو چ -

 :زند یچشمانم زل م در

 ...طناب دار -

 :میگو یم مختصر

 .ادیب يبرو بگو بعد. ستیمنصفانه ن -

 :برد یرا باال م شیصدا

 .من وقت مزخرفات تو رو ندارم -

 . مزخرفات اون قشنگ تره. یکن میمرسده تنظ يصدا يرو وتویموج راد یتون یم -

 :لرزد، انگار از خشم یم

 .ياوردین ياسم مرسده رو آورد گهیبار د هی -
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 :میگو یم یالیخ یب با

 یسرت خراب م يرو رو ایدست به من بزن دن. ارهیپدرتو درم لمیوک ؟یکن یشه؟ دندونامو خورد م یم یچ -

 .کنم

 :چشمانش را دوست ندارم یاهیس. شود یم رهیچشمانم خ در

 .البته فعال... یینجایدونه تو ا ینم یکس -

 :کنم یحس م میسلول هارا در تمام  يشاد

 ...هیعال. کردم یحساب م نیهم يرو -

 . من بهتر است يبماند برا يپس همان که در خمار میگو یداند چه م یمسلما نم. کند یم اخم

 .شالق در انتظارته يپنجاه تا ضربه  -

 :دهد یادامه م! است نیچقدر مجازاتم سنگ دمیخوب شد فهم. زنم یم لبخند

 .یکه تو آدم کشت میدار نیدال بر ا یما مدارک... از اون ریو غ -

 ...تو خال يزد. گم یم کیتبر -

 .البته ظاهرا ابد،یخودش را بازم. جداگانه باز کرده ام یها حساب نیخبرچ يداند من رو ینم. شود یم یخال بادش

 .یکن یکار م یک يبگو برا -

 :میگو یآرام م يخنده  يزنم و بعد از چند لحظه ا یسوت م يا هیثان چند

 . از کارفرماهامه یکیزاده  یلیدامون سه -

 دایپ یبه جاودانگ لیم چ،یه گریباشند هم که د سیبرم؛ اگر پل یافراد لذت م یکه چقدر من از شگفت زدگ آه

توانم حس  ینم. دهد یگوش م يزیگذارد و به چ یگوشش م يبلوتوث رو يهندزفر يدست رو. کنم یم

 طشیرا دارم نه شرا اناتشدر حال نظاره ام هستند سرکوب کنم اما نه امک یکه چه کسان نیام را از ا يکنجکاو

چقدر جالب که تا به حال خال کوچک کنار گوشش را . کاوم یرا م نیدیصورت آ يایزوا یتمام يرا، با خونسرد

 :گذارد یم زیم يآرنجش را رو. بودم دهیند

 .ادامه بده -

 نیفکر خطرناك تر کیتشنه تر کردن . به مغز و گوش تشنه اش اطالعات بدهم یکم رمیگ یم میتصم

 .زند ینعره م یکه از فرط تشنگ یتوان با آن کرد، مثل دادن آب شور به آدم یکه م ستیکار

 .سرشه يتو یخطرناک يفکرا -
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 ؟....و -

 .ستیتو ن سیک نیخواد اما مطمئن باش ا یو فرهاد، فکر م عادیم يها ياز بچه باز شتریکم ب هی -

 .ستیمورد با تو ن هی نیا صیتشخ -

 ... اما به اشتراك گذاشتنش کار منه -

 :زنم یخالص را م ریکنم و در ادامه ت یمکث م یکم

 .زنم یمن حرف م -

 .کنم یرقابت نم یداند من با هر کس ینم. را برده يکند باز یزنم و فکر م یم لبخند

 .شنوم یم -

 .شرط هیبه  -

 : کند یم تکرار

 ؟...شرط -

 ...مورد نیا يحداقل تو. داره داریکه امضاش خر یمقام نیباالتر يکامل با امضا تیبه شرط مصون -

 .دیگو یبا اخم م نیدیآ

 ؟یباش تیمصون قیال یکن یفکر م -

از دامون و  زایچ یلیمن خ ن،یدون یرو بگم، خودتون م زیخوام تا همه چ یم تیاما مصون ستمین قینه ال -

 .دونم که اثباتشون بدون من امکان نداره یفرهاد و برادرم م

 :شود یم رهیدر چشمانم خ نیدیآ

 ؟یگ یباور کنم که راست م دیچرا با -

 :میگو یم يخونسرد با

 .مشکل توئه نیا -

 !کنم یمن باور نم -

 .از حماقت توئه نمیا -

 :دهم یمهلت نم رند،یگ یآتش م چشمانش

 به مبارزه با مواد مخدر داره؟ یچه ربط. هیمل تیامن يموضوع دامون مسئله -

 ...نداره یاون به تو ربط -
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بلند  شیدهد، از جا یسر تکان م نهیگذارد، به طرف آ یگوشش م يبلوتوث رو يهندزفر يدست رو يا لحظه

العات خبر داده و حال آن ها موضوع دامون را به وزارت اط دیدانم س یم. رود یم رونیشود و از اتاق ب یم

 يبا انگشتانم باز يا قهیچند دق. بالم یرا گرفته ام به خودم م نیدیکه حال آ نیاز ا. پرونده را به دست گرفته اند

در کت و  يبار مرد نیشود و ا یانجامد، در باز م یانتظارم به درازا نم. شوم یکنم و منتظر باز شدن در م یم

 نیدیغرور آ ،یدر لباس نظام نیدیمثل آ یپسندم تا کس یم شتریاو را ب بتیه. شود یوارد اتاق م یشلوار مشک

در موها  دیسف يو تک و توك رگه ها یکوتاه مشک يها شیمرد با ر نیاما ا. است کناز حد اعصاب خرد  شیب

تا االن آن  دیترسم و خودشان هم با یکس نم چیدارد تا غرور که صد البته من از ه بتیه شتریو محاسنش، ب

 یم ملشاز طرز نشستن و سرعت ع ست،یمحافظه کار ن ند،ینش یم یصندل يرو میرو به رو. باشند دهیرا فهم

در چشمانم . کند یگذارد و انگشتانش را در هم قالب م یم يرا رو شیآرنج ها. ستیفهمم که پرخاشگر هم ن

 :دیگو یشود و م یم رهیخ

 .پنجاه و شش، تهران، فرزند فرهاد نیزاده، متولد اول فرورد یلیدکتر مرصاد سه -

 :زنم یم لبخند

 ن؟یدار ن،یفکر نکنم شما داشته باش یول... عمر وقت حرف زدن دارم جناب هی يمن به اندازه  -

 :کند ینگاهم م محتاطانه

 د؟یخوا یم یچ -

 :میگو یکنم و م یاشاره م نهیبرم به آ یکه از ادبش لذت م همانطور

 .خوام یم یکه من چ نیدیدارم شن نانیاطم نیاگر اونطرف بوده باش -

 .من نبودم نیشما تصور کن -

 :میگو یشمرده م شمرده

دم به شرط  یمدرك رو به شما م نیزاده و پسرعموش دامون، من ا یلیاز فرهاد سه ن،یخوا یشما مدرك م -

 .که بهشون متهم شدم ییاز تمام جرم ها دیکامل بد تیبهم مصون نکهیا

 .نیشما مجرم هست -

 :میگو یم ییپررو تینها با

 .نییشما. ستمیخواد من ن یکه االن اطالعات م یاون یول. دونم یم -

 .به نفع من چیه کیاندازد،  یرا باال م شیابرو
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 .دم ینم یقول چیه یول رهیگ یقرار م یخواسته شما مورد بررس -

 :زنم یم لبخند

 .یقوام يتونم ادامه بدم اقا یرو نشون بدم م تمیکه حسن ن نیا يمنم برا -

 :شود یتر م قیلبخندم عم. رود یدر هم م شیها اخم

متولد  ،یمهندس محمدرضا قوام. کارمه يشناسم، اقتضا یوزارت اطالعات رو م ياز کارمندها یلیمن خ -

 .هستم یکه منم مثل خودتون آدم مطلع نیمتوجه هست... نیفرزند حس زد،یهفده بهمن پنجاه و سه، 

 .دهد یم هیاش تک یزند و به صندل یم شخندین

 . ستمیبشه من ن ییازش بازجو نجایکه قراره ا یاون یبله متوجه شدم، ول -

باشه به  ازیکه ن یهر کس يرو با امضا تمیمصون يکه نامه  نیمگر ا ستم،یهم که قراره حرف بزنه من ن یاون -

  ...نیبد لمیوک

 .کوبد یم زیبار با انگشت اشاره اش به م چند

 ...از صبر من سو استفاده نکن -

 و منم به خواسته م، ناجوان مردانه ست؟ نیرس یم نیخوا یکه م يزیشما به چ... هیاپایپا يمعامله  هی نیا -

 ...هیراخالقیغ -

 :کنم یزده تکرار م رتیح

 ؟...هیراخالقیغ هیقض نیا یچ قایدق ؟یاخالق ریغ -

 ...یزندگ نیخوا یم يدونم شما چه جور یکه نم نیاز ا ریغ... شما به جامعه يبرگردوندن دوباره  -

 :میگو یم تیبرم و با جد یرا باال م دستم

 نیداشته باش نانیگم، که اطم یم نیبخوا یمن به شما هر چ. انگار من درست تقاضام رو مطرح نکردم... نه -

 یهر دادگاه يمن تو ،يسو سابقه ا چیبدون ه نیکن یوض شما من رو آزاد ماطالعات درستن، در ع يهمه 

 ...جا ثبت نشه چیمن ه يریکه دستگ یدم به شرط یبراتون شهادت م نیبخوا

را کامل  طمیکنم شرا یفکر م ط،یشرا نیشود اما من سخن نخواهم گفت مگر به هم ینگاهش عوض م حالت

 .گفته ام

 داره؟ یزاده چه هدف یلیدامون سه -

 :زند یآورد و در چشمانم زل م یکم نم. کنم یاندازم و نگاهش م یرا باال م میابرو يتا
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 . اطالعاتت ارزشش رو داره یتا قانعم کن یگ یهم بهم نم يزیچ ،يخوا یم تیاز من مصون -

 :زنم یم شخندین

گم، مدرك مستدل  یبهتون م زیچند تا چ. باشه نطوریکه طرف مقابلم هم هم یباشه، من منصفم در صورت -

 .ستیخودم ن يفقط برا يآزاد يهم براشون دارم اما اصرار من برا

 :مند است عالقه

 

 .ادامه بده -

 .دختر رو بدزدم هیگم، ازم خواستن  یو فرهاد، پدر و برادرم رو م عادیکه به مواد مخدر مربوطه، م هیزیچ هی -

 ؟...و -

 یاز اون دختر نم یرنگ گهیکس د چیکنه و ه یکار رو م نیا گهید یکیکار رو نکنم  نیکه اگه من ا نیو ا -

 .نهیب

 :پرسد یکند و بعد م یلحظه فکرم چند

 ؟یکن یکار رو م نیچرا ا -

 ست؟یجون مردم برام مهم ن نیکن یفکرم -

 :دهم یادامه م. اندازد یباال م يا شانه

گناه  یدختر ب هیسر  یینفر بخواد بال هیکه  نیدم اما ا یکس نم چیبه ه یتیاهم چیمن ه ن،یخب حق دار -

 ...ستیکه مستحقش ن ارهیب

 :پرسد یم یرکیبا ز. دهم یگزم و ادامه نم یرا م لبم

 ؟یزن یدر مورد خواهرت و نامزد سابقت حرف م يدار -

 :کنم یم زمزمه

 ایدن يها يکثافت کار ينه زن ها و نه بچه ها، همه ... اصل وجود داره هی. سوالت خطاست یو پرس یچو دان -

از  ریغ. دم یمن دارم بهتون راه م. خوام بکنم یرو که نم يتونن منو مجبور کنن کار یهم جمع بشن نم

چون اصوال عادت نداره تند تند  ه،حرفشو نزد مایهنوز مستق. شدن اون دختر، مورد کار دامونه دهیموضوع دزد

 ...يبمب هسته ا هی یببره، اما طبق اطالعات من، هدف نه کشتنه، نه ترور و نه حت شیکاراشو پ

 ه؟یپس چ -
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فروشن، آخرش به فلج شدن  یکشور رو م نیا ینظام يروهایچند نفر دارن اطالعات ارتش و سپاه و کال ن -

 یرو نابود م رانیکه کال ا يهسته ا يانرژ قاتیتحق يتو يبعد هم خراب کار. شه یتو منطقه ختم م رانیا

 .کنه

 خواد؟ یم یو اون از تو چ -

 ییبدون من شناسا. اندازنشون بکشم یکنن و به خطر م یم ییافراد رو شناسا نیکه ا ییخواد من کسا یم -

 .پخش نشه حساب کردم ییجا میریکه خبر دستگ نیا يمن رو. خائن ها امکان نداره نیا

 ؟يرخبر دا هیقض نیتو چطور از ا -

 .چون خبر دارم -

 :میگو یبپرسد م يگرید زیقبل از آن که چ. بلدم يگریبهتر از هر کس د یلیبا کلمات را من خ يبداند باز دیشا

 شیمحترمتون پ يهمکارا يبرا نطوریکه براتون و هم ییتمام سواال نیتون یم. تنها شانس شماست نیا -

من به  يریکه خبر دستگ نیبگذره احتمال ا شتریب یاما زمان دشمن ماست، هر چ نیاومده رو از من بپرس

که بهتر از من خبر  اشم. رهیگ یهمه رو م بانیشه گر یکه درست م يشه و فاجعه ا یم شتریدامون برسه ب

گم مواظب  یمن فقط دارم م. بزرگتر از دهن منه يبکشم که لقمه  شیرو پ یمنم قصد ندارم بحث. نیدار

 . نیمواظب بودن عجله کن نیا نیو در ح... نیاشب

****** 

 

 :میگو یهم فشرده م يرو يدندان ها با

 .رهیگ یسرفه ت م نه،ینزن، سنگ یدم از مردونگ -

 :کند یرو به رو اشاره م يزند و به خانه  یم يشخندین مچهین عادیم

 

 .ستین یجور ادما مردم شک نیکه من در مقابل ا نیدر ا -

 :میگو ینفرت م با

 !ياگه تو مرد... خاك بر سر مردا -

 :چدیپ یون م يفرهاد در فضا يصدا

 .نیکن یغرغرو جروبحث م يشما دو تا مثل زن و شوهرا -
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 :مییگو یهمزمان م عادیو م من

 .خفه شو فرهاد -

فکرم را جمع کنم، کدام  دیدانم چطور با ینم. کند یخود م ونیمرا مد ایدن کی دیگو ینم يزیچ گریکه د نیهم

پدر و  ایو فرهاد؛ خدا عادیهم م دیشا. خودم تیخر دیدانم؛ شا یدختر کرده نم کی دنیمرا مجبور به دزد يخر

 ؟یخانواده گذاشت نیبرادر قحط بود مرا در ا

 :کند یپخش م تیدوباره پاراز عادیم

 .هم خونه ست کیسر ساعت ....  رستانیره دب یدختره سه شنبه ها و چهارشنبه ها م -

 :کنم یم اعالم

 .خوندم یکوفت ياون پرونده  يقبال تو -

 :چرخد یبه طرفم م کامال

 .میایچون ما همراهت نم یگم بدون یدارم م -

 :میگو یم يزاریب با

کار ... ها نهییپا یلیخ تیهوش يمن به جواب تو ربط داشت؟ بهره  يجمله  يبعدشم کجا... به درك و بهتر -

 .یش یم يزیآبرور ي هیکن رو خودت پس فردا ما

 :کند یم اخم

 ...حرف دهنتو بفهم -

 :خندم یم کوتاه

 ...ادیپشتت درب یصداش کن یتون یم نجاست،یفرهاد هم -

مشکل را  نیهم هم یکنم، از همان کودک یبه بچه ننه که نه، بچه بابا بودنش اشاره م میمستق ریو غ میمستق

و در  شهیبودم که هم یاست اما من آن عادیم ستادهیا شیپاها يکه رو یکردند آن یظاهر همه فکر مدر . داشت

 يبا خونسرد. مرد نما يپسر بچه  نینه ا ستادم؛یا میپاها يبردم، من رو یرا جلو م میپشت صحنه کارها

 :دیگو یکه با اتش چشمانش در تضاد است م يظاهر

 .من نبودم ختیر یو زمان رو به هم م نیشدن تو داشت زم بیروز غ هی يکه برا یاون -

 .یذاشت یسرم منتشو م دیکنم وگرنه تا ده سال با یبابت شکر م نیخدا رو از ا -

 .یکن یچقدرم تو منت قبول م -
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 .یشناس یمنو م نمونیهمه فاصله ب نیخوبه که با ا -

دهد  یون نشان م یمیروشن کند، واقعا مدل قد را نیکند ماش یم یکند که انگار دارد سع یفرهاد اشاره م به

 .عقل کل هستند نانیا

 .يپدر نیباالخره پسر هم -

 :میگو یم یبدخلق با

 .ام يمن از پدرم آدم بهتر -

 :کند یاعالم حضور م فرهاد

 ...نشستما نجایهم قایمن دق -

به خودم  شتریکت چرمم را ب يدهم و لبه ها یم هیسرد ون تک ي وارهیبه د. شود یروشن م نیماش باالخره

 :کنم یم کینزد

 .یرفت اضافه کن ادتیبدبختانه رو  يکلمه  -

 :پرسم یم. دهم ینم تیاهم عادیمرصاد گفتن م به

 دختره رو بدزدم؟ نیا دیبا یک -

 :دیگو یخاراند و م یسرش را م یکم عادیم

 .رسه یم گهید يباباهه هفته  يمحموله ... پس فردا -

 :ندمب یرا م چشمانم

 من باشه؟ شیهفته پ هی دیدختره با یعنی -

 :صورتش مجسم کنم يتوانم رو یاش را م یشگیهم يمسخره  شخندیان ن. شنوم یفرهاد را م يصدا

 .بره شیطبق برنامه پ زیاگه همه چ -

خراب  یکیو تکن باینقشه هاشان قرار است توسط من، چقدر ز میکه بگو دیآ یدانم چند بار به زبانم م ینم

برم  یلذت م يروزیلحظات قبل از پ نیشدن است و من چقدر از ا ادیاعتماد به نفسم در حال ز يدرجه . شوند

 .کند یم لیزا يدو نفر قدر نیاش را وجود ا ینیریکه ش نیبا ا

 ه؟یخب برنامه ت چ -

 :دهم یتامل م یرا با اندک عادیم جواب

 .به خودم مربوطه -
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 :میگو یرا بشنوم م شیکه باز صدا نیاز ا قبل

 .میعادت ندارم روش هامو بذارم کف دست دشمن خون -

 ...برادر کوچولو الیخ یب ؟یدشمن خون -

 :مییآ یکمتر از پس آن برم مارمیمشکل که من و قلب ب ستیکار تیعصبان کنترل

 ... خونه نیحاال هم منو برسون. نصب کنم تا با تو صحبت کنم ندوزیچرتکه و يدم رو یم حیترج -

 :میگو یلب م ریروم ز یشوم و همانطور که به طرف حانه ام م یم ادهیون پ از

 همونطوره که بهتون گفتم؟ زیهمه چ نیدیفهم -

 :جدیپ یکه فعال قصد ندارم او را به نام کوچکش صدا کنم در گوشم م یقوام يصدا

 ...ينظر ریهنوز ز -

 :روم یم کوتاه باال يکنم و از سه پله  یرا باز م تیگ

 .چرخه یپاشنه نم هی يرو شهیدر هم یدونم ول یاره م -

 :توانم تصور کنم یم یکه در گوشم گذاشته اند به راحت ییکذا میسیرا از پشت آن ب نگاهش

 .من بچرخه نیکنم اگه بخواد خالف قوان یمن اون پاشنه رو خرد م -

 :ستمیا یپاگرد م يرو

 ...ادما رو تیشخص ست،یانقدر منم منم کردن خوب ن -

 :شنوم یم. دهم یشود و ادامه نم یدر قفل م يرو نگاهم

 شد؟ یچ -

 :میگو یممکن م يصدا نیکوتاه تر با

 .نجاستیدامون ا -

 یجاکفش يام را رو یآفتاب نکیبندم و ع یدر را پشت سرم م. شوم یاندازم و وارد خانه م یرا در قفل م دیکل

 :میگو یبلند م يکنم و با صدا یمرتب م نهییرا در آ میو موها زانیکتم را آو. گذارم یم

 بشه؟  بمینص يافتخار نیباعث شده همچ یچ. يومدیخونه بودم م یقبال وقت -

 :میگو یلب م ریز و

 ...خوام صد سال نشه یکه م -

 :شود یته سالن خارج م یدامون از اتاق وسط. روم یشنوم لب گزه م یرا که م یقوام يخنده  يصدا
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 زده بود؟ بتیکجا غ زرویپر -

 :میگو یم يخونسرد با

 داره؟ یبهت ربط -

 :کشد یم داد

 ؟يبود يپرسم کدوم گور یدارم م -

 :زنم یچشمانش زل م در

 الزمه منم سوالمو تکرار کنم؟  -

 میرو به رو. دیآ یکه کلتش را به طرفم گرفته به سمتم م یزند و در حال یشود، کتش را کنار م یقفل م فکش

دانم چه  یکنم، م ینگاهش م رهیزنم و خ یتنها پوزخند م. گذارد یام م قهیشق يو سر کلت را رو ستدیا یم

 :پرسد یبا همان فک قفل شده م. کند یاش م یعصب زیچ

 ؟يبود یپرسم، کدوم قبرستون یم گهیبار د هیفقط  -

 .رسمتونم سوالمو بپ یهم م گهیمن صد بار د. ده یفرق من و تو رو نشون م نیو هم -

 :سرخ شده است تیاز شدت عصبان صورتش

 .نکن کمیام؛ با حرفات تحر یعصبان یوقت -

 :میگو یکنم و م ینگاهش م یکم. کند یشروع به زنگ زدن م لمیموبا

 تونم جواب بدم؟ یم یکه ماشه رو بکش نیقبل از ا -

 :کند یاعالم م هیرا بعد از چهار ثان مشیکند، تصم یمکث م يدهد و لحظه ا یرا جلو م فکش

 ...حتما -

 :کنم یم مسخره

 ...يافتخار داد -

 :دهم یکشم و جواب م یم رونیشلوارم ب بیرا از ج لیموبا

 بله؟ -

 ...سالم -

 :میگو یم ریبا تغ. کنم یبود را فراموش نم ختهیکه آنقدر اعصابم را به هم ر يدختر يوقت صدا چیه

 ...سالم کیعل -
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 :دیآ یشرمزده به نظر م یکم صدا

 ...دیخب ببخش -

 . کنم سکیر یکم دیبا یاز شر دامون به سرم زده است ول ییرها يبرا یفکر جالب. کنم یبه دامون م ینگاه

 ...نمتیفردا بب نیهم دیباشه اما با -

 یعصبان یکم دیدانم بابت دوم شخص مفرد خطاب کردنش، تعجب کرده و شا یم د؛یگو ینم چیه يا لحظه

 يصدا. دارم دهیام چسب قهیکه به شق یاز کلت ییرها يکردن برا يبه نقش باز ازین یشده؛ اما من االن فقط کم

خارج نشود، من هم  دهانشاز  يتا حرف بد ردیخودش را بگ يدارد جلو یلرزد، احتماال سع یم یدخترك کم

 .خواهم یرا م نیهم

 ؟یفردا چه ساعت -

 :کنم یرا باال انداخته و منتظر به من زل زده نگاه م شیابرو يچشمان دامون که تا در

 دنبالت؟ امیب ایکجاست  یدون یم. بعد از ظهر، کافه هوکا 5 -

 :دیگو یم يتند به

 ...خداحافظ. امیخودم م -

بدون . شد جادیا میبرا یفرصت خوب رم،یخواستم حالش را بگ یاز قبل هم م. ندینش یم میلب ها يرو لبخند

 :دهم یبگذارم ادامه م یکه به قطع شدن تماس وقع نیا

 .ستمین يکه من آدم صبور یدون یم ا،یزود ب زمیعز -

 :شنوم یرا در گوشم م یقوام يو صدا نمیب یوضوح گرد شدن چشمان دامون را م به

 ؟یکن یم يکار دار یچ -

 :میگو یبه تلفن قطع شده م رو

 ...نمتیب یم -

 :پرسد یم دامون

 

 بود؟ یک -

 :اندازم یرا باال م میابرو يتا
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 داره؟ یربط -

 :غرد یم

 ...مرصاد -

. هستم یطیشود بدانم در چه شرا یباعث م یارتباطات چشم نیا. میگو ینم چیزنم و ه یچشمانش زل م در

 :دهد یادامه م

 . گهید یکیسراغ  ینگو که بعد از مرسده رفت -

 :خندم یم کوتاه

 ستم؟یچرا نگم؟ مگه من آدم ن -

 :دیگو یآورد و م یم نییرفته؛ کلت را پا ادشیموضوع دعوا  کامال

چون حواست رو  زهیچ نیبدتر نیو ا ارهیم یدختر برات وابستگ هیمن قبال بارها و بارها بهت گفتم ارتباط با  -

 . کنه یپرت م

همه  ستیآدما مثل لعل باشن، البته بخوام درست بگم قرار ن يهمه  ستیاما قرار ن هیدونم مشکل تو چ ینم -

 .نکرده يکه کار چارهیآدما مثل تو باشن، اون ب ي

 :دهد یرا در هوا تکان م دستش

 .یکن يالزم نکرده تو از لعل طرفدار گهیبعدشم د... ستیمشکل لعل ن -

 نم؟یشه بش یم.... کنم یرو نم یکس يطرفدار چوقتیمن ه -

 :میگو یو م نمینش یاز مبل ها م یکی يکردن رو سوال نیح در

 .کردم یازت درخواست م يخودمه وگرنه با روش بهتر يخونه  نجایکه ا فیح -

 :ندینش یاز مبل ها م یکی يرو میبه رو رو

 ...بحث لعل -

 :پرم یحرفش م انیم

 یانتظار داشته باش یتون یو نم یستین يا يلعل اشتباه نکرد؛ تو آدم عاد یکه بدون دمیبحث لعل رو وسط کش -

چند تا ... یمجرم هیبعدشم، تو  اره،یبتونه کنارت دووم ب دید یم يرو کامال تک بعد یمثل لعل که زندگ یکس

 کنن؟ یزندگ یآدم نیتونن کنار همچ یهستن که م ایزن سالم و خوب تو دن

 :پرسد یم یرکیبا ز
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 ست؟یدختره سالم و خوب ن نیا یعنی -

 :میگو یم یحوصلگ یب با

همه مثل  ستیو قرار هم ن ادیبا من راه م یکی نیا. نزدم یحرف نیمن همچ... اریاز خودت حرف درن یالک -

 . حرف خودتو بزن یحاال تو ه... صد بار نیلعل باشن ا

 .بفهم.... اشتباه یعنیما  يزن جماعت برا -

 .که یفهم یم... مردم هیاما  یدون یخودتم م ستمین يمن اهل کثافت کار... حرفت منطق نداره -

 :زند یم شخندین

 شه؟ یمرد بودنت ختم م نیتهش به هم یعنی -

مرد . تا آسمون فرق دارن نیکنم زم یکه من اثبات م يبا اون مرد یکن یکه تو فکر م ياون مرد... رینه خ -

شعور هم . کنه هیبتونه بهم تک یکیکه  نهیمن به ا یحله؟ مردونگ... ستین یکن یکه تو فکر م یبودن به اون

 ...هیزیخوب چ یداشته باش

 شیکه از جا یدر حال. حواسش برگشت یشود؛ لعنت یکند و بعد رنگ نگاهش عوضش م ینگاهم م رهیخ یکم

 :دیگو یشود م یبلند م

 .چونیمنو نپ... داده منم ادیرو بهت  نایکه ا یاون... ست پسر جون هیچند ثان يمن برا یحواس پرت -

کوبد  یچنان با کلت به صورتم م. کنم يتوانم کار یکه نم دیآ یتند به طرفم م يشوم، به قدر یبلند م میجا از

زنم  یبار پلک م نیاست؛ چند اهیچشمانم کامال س يجلو. افتم یم نیزم يدهم و رو یکه تعادلم را از دست م

 :میگو یبرگردد و م ریتا تصو

 ...باشه -

 :گذارد یام م نهیس يقفسه  يزند و سر کلت را رو یزانو م کنارم

 .شنوم یم -

سال سنش در تضاد است و  يبا پنجاه و اند شیموها يرو ينقره ا يتارها. شود یواضح م میبرا صورتش

کنم حرف  یم یبلعم سع یاطراف را م يها ژنیکه با تمام توانم اکس یدر حال. درخشند یم شهیچشمانش هم

بم  يصدا. ام را به دستم بدهد يدانم فعال قصد ندارد اسپر یکند؛ م یهنوز نگاهم م. افتم یبزنم که به سرفه م

 یداند به چه حال ینم قیدهد، احتماال دق یست که همراه حس حضور حضرت مرگ، آزارم م یتیپاراز یقوام

 .افتاده ام



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٩٥ 

 ...یگ یبهش نم یچیه -

پرت  نیزم يخورد و رو یم زیت لپارک يبدنم گذاشته بودم تا بلند شوم رو ریرود و دستم را که ز یم جیگ سرم

مرگ  يبندم و منتظر فرشته  یچشمانم را م. شنوم یکه م ستیزیام تنها چ نهیخس خس س يصدا. شوم یم

با تمام وجود . کنند یرا پر م میها هیکنم و بعد فشار هوا که ر یحس م میلب ها يرا رو یشوم که جسم یم

 يچهره  دنید. کنم یو بعد کم کم چشمانم را باز م نمیبنش میکند که سر جا یکمکم م یکس. بلعم یهوا را م

زده و  هیتک واریدامون که به د دنیکه انتظارش را دارم و بدتر و ناباورانه تر از آن د ستیزیچ نیفرهاد، آخر

بلندش در  يصدا. شود یبلند م شیکند و از جا ینگاهم م یکم دفرها. را در دست گرفته نشیصورت خون

 :زند یگوشم زنگ م

... کنن هیآسمون به حالت گر يکه مرغا ارمیسرت م ییسمت پسر من چنان بال يریاسلحه تو بگ گهیبار د هی -

 نه؟ ای يدیفهم

 شتریتحرك را ب يصحنه، قوا نیا دنیشد فرهاد از من دفاع کند اما د یهم بودم باورم نم يگرید طیهر شرا در

صحنه  نیمن ا يمن دامون را به خاطر من کتک زد؛ خدا يفرهاد در خانه . دامون از من گرفته ياز ضربه 

 یدامون رو به من م. کنم یفرهاد گوش م یداده ام و به رجزخوان هیحالم که فقط تک یآنقدر ب. جک سال است

 :دیگو

 . کار من با تو هنوز تموم نشده -

 :میگو یم آرام

 . اونو نکش وسط يم باش پاتو هم آد... دختره که بهم زنگ زد بودم نیتماما با هم روزید -

دخترك را به اتش  یحرف ممکن است کل زندگ نیچون با ا ردیگ یعذاب وجدان کل وجودم را م قایعم و

 يشوم اما مشخصا سود یم مانیو بعد هم پش رمیگ یم یمیتصم نیخودم در لحظه چن ییرها يبکشم اما برا

 .دیسا یدامون دندان به هم م. ندارد

 .زنم یو در موردش باهات حرف م امیبعدا م... که بهت دادم یتیدر مورد مامور -

 :اندازد یکند م ینگاهش م یبه فرهاد که مانند گرگ زخم يزیآم دیتهد نگاه

 ...بدون سرخر -
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 یاز آن چه فکرش را م شتریب مارمیقلب ب. نمینش یاز مبل ها م یکی يرود با کمک فرهاد رو یکه م دامون

گردد، نفس زنان  یرود و قرص به دست برم یفرهاد م. برده است لیا تحلر میو قوا دهیکردم صدمه د

 :ندینش یفرهاد کنارم م. گذارم یزبانم م ریرا ز نیریسیتروگلین

 ؟يبهتر -

 :کنم یبار سرفه م چند

 ؟يدیتو از کجا رس. آره خوبم -

 ...يدیتو ند یول دمیدامونو د نیرسوندمت ماش یوقت -

 :کنم یوارد م میها هیرا با فشار به ر هوا

 .تو خونه ست دمیفهم.... ستیکنه، حواسش ن یکج م شهیدر رو هم يکوبه  -

 :دیگو یکند و م یمکث م یکم

 .ادیکه از دامون اصال خوشم نم یدون یبرگشتم، م عیو سر اهیرو فرستادم دنبال نخود س عادیم -

 :میگو یم شدارین

 چرا؟ چون مثل خودته؟ -

 :غرد یم

 کهیت کهیکه دامون برادر خودشو ت یاون موقع نیکنه، شماها نبود ینه چون به همخون خودش هم رحم نم -

 .کرد

 .بندم یبرم و چشمانم را م یرا به عقب پ سرم

 .است رانیبست و يپس خانه از پا -

 ...کنم یکارو نم نیداشته باشم با برادر خودم ا یمن هر مشکل -

 .هم باشه یکنه که راه دوم یم دایمعنا پ یحرف وقت نیا... يندار يچون برادر دیشا -

 :ردیگ یم حرصش

 ...مثال زدم بچه -

 :کنم یم نگاهش

 قلمبه شد؟ هویحاال چرا محبت پدرانه ت  -

 ...مشت زدم تو صورت دامون هیو صورتت پر خونه، منم  يافتاد نیزم يرو دمیچون اومدم داخل و د -
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 :رگشته استب يو نبضم به حالت عاد ضربان

 .ادیکارا نکن بهت نم نیاز ا گهید -

 :اندازد یبه خنده ام م غرولندش

 ...يندار اقتیل-

 :پرسد یم. بلند شوم میکنم از جا یم یدهم و سع ینم جواب

 گه؟ید یخوب -

 ...يبر یتون یآره خوبم م -

 :میگو یکنم و بعد م یرا تماشا م رفتنش

 نقشه بکشم؟ ییآدم ربا ياجازه هست برا. نیاز ا نیا... یخب جناب قوام -

 .نمتیوبکم لپ تاپتو روشن کن بب... زیمزه نر -

 :میگو یروم م یکه به طرف اتاقم م همانطور

 لپ تاپتون امنه؟ -

 ...ما يها روالیفا.یستین رانیتو تنها هکر ا... اره -

امتحان  نیتون یسپاه، م تیسا ای.. رو هک کنم Dpfe يوتریکامپ تیتونم کل سا یدر عرض دو ساعت م -

 .نیکن

 ...الزم نکرده -

را  یقوام يکنم و جهره  یزنم و وبکم را روشن م یرمز را م د،یآ یکه باال م ندوزیو. کنم یتاپ را روشن م لپ

 .نمیب یم

 .نیستیکنم بدك ن یاعتراف م... نه -

 :دیگو یو م ردیگ یم دهینشن

 تو فکرته؟ یخب چ -

 .رسه ورود به خونشه ینظرم مکه به  یتنها راه امن -

 ...ادامه بده -

و  نیبرم تو ماش یتو خونه و دختره و م ارمیرو م نمیکنم، ماش یهوشش م یشم، ب یوارد خونه ش م. واضحه -

 ...والسالم
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 :شود یجمع م صورتش

 ن؟یدون یم تیدر مورد انسان يزیچ ن؟یشماها وجدان ندار -

 :کنم ینگاهش م یکم

 !نه...ت؟یانسان! نه...وجدان؟ -

 :میگو یاز آن که ادامه دهد م قبل

اگرم داشته باشه اونقدر نفرت  ایوجود نداره  يپدر. ستیقشنگ ن زیچ چیمن ه يایتو دن ،یقوام يآقا نیبب -

پدر به  نیراه، ا يکشه تو یکه خودش پسراشو م يپدر. کاش وجود نداشت يخوا یکه فقط از خدا م زهیانگ

من بوده که دامون  ریتقص مگهمن و برادرم بوده که پدرمون فرهاده؟  ریمگه تقص یخوره ول ینم یچیدرد ه

 هی چوقتیه یگ یوجدان بهش م یکه ب یآدم نیمن امتحان کرد؟ ا يرو رو شیتیترب خودیب يروش ها

 يکه کشتم تو یآدم نیکشتنه چون اول نهیکار من ا نیتر يعاد. باشم ينداشته چون نذاشتن عاد يعاد یزندگ

 ماریمادرم نبود تا منو ت. دیکس به دادم نرس چیه وتب سوختم  يبود و بعدش تا دو هفته تو یسن هفده سالگ

کرد و  دایپ میپدر يخونه  يدامون بود که منو تو... کنه، چون از دست پدرم به ناکجا آباد فرار کرده بود و بعد

پر قو با پدر و  يشماهاست که تو يبرا تینزن، انسان تینسانمن دم از ا يمردم پس برا یاگه نبود من قطعا م

 نهیکه پدر صدا کردنش توه يکردم با پدر یپر قو زندگ يمن هم تو ن،یکرد یآلتون زندگ دهیفوق ا يمادر ها

مثال  نیا. رو بهت بگم يزیچ هیبذار . خولست سر به تن من نباشه یکه م يبا برادر بزرگتر گه،ید يبه پدرها

.... منه يخانواده  نیا. نکرده بود مرده بودم دامیپ ه،یخوام بگم ک یکه نم یکیکرد که اگر  کیبرادر، به من شل

که  هیجامعه ا نیا. که به نامزدم تجاوز کردن همراه روحم مرد یپس دبگه نگو وجدان چون وجدان من موقع

 یاجرا نم ایوقع مرگ خواهر من اجرا شد؟ عدالت عدالت م. رمیانتقام بگ دیمن ساختن پس چرا من نبا يواسه 

تونم تحمل  یتونستم و نم یمنم نم. ظلمه ست،یشه عدالت ن یاجرا م ریکه د یعدالت. شه یاجرا م رید ایشه 

 ...کنم

 ؟یکن یم هیخودتو توج يدار. نیکن یم جادیرو ا یعدالت یکه ب نیشماها هست -

 .مرد نیزنم، چقدر از قافله عقب است ا یم پوززخند

 يحل کردن مشکل دار يبه جا. که منو قبول نداره، ندارم يمرد يخودم جلو هیبه توج يازین چیمن ه -

دنبال علتش و اونو از  نیبگرد. شه علت داشته که مجرم شده ینفر که مجرم م هی ؟یکن یصورت سوالو پاك م

کار منه، حاال  نیا. تونه بده یمتنش رو  خوام با شما کل کل کنم و نه قلبم جواب یاالنم من نه م...نیببر نیب
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من . کنم یمن حرفمو زدم و کارمو م. نیسوال ببر ریو وجدان منو ز نیتا پس فردا صبح منو سرزنش کن نیبخوا

سر سوزن وجدان دارم،  هی يمن به اندازه  اد،یسرش ن ییدختر بال هیکردم تا  یوجدان داشتم که خودمو معرف

بدون  نیشک دارم بتون ن؟یرو که به طرفتون دراز شده رد نکن یکه دست کمک نیاونقدر مرد هست ؟یشما چ

 شیرو پ تیمامور نیا مارمیمن ب نیدون یکه م یو باال بردن ضربان قلب من در حال هیو کنا شیانداختن ن

 .کنم یکه گفتم، من فقط به دوش خودم کار م نیهم. نیببر

 ...یتنها باش دینبا -

کردم و  یشما، کار خودمو م شیپ ومدمیمحترم بنده اگه قصد بد داشتم که نم يآقا... ها يدار دییشما پارانو -

 نیخوا ینفرو م هی. عادیکنم و هم م یدونه من تنها کار م یبعدشم هم فرهاد م.انداختم یدردسر نم يخودمو تو

مونو  یآدم زندگ نیبذار ع... نه خودت کنمن سخت  يکار رو لطفا نه برا. بشه یکه چ يکنار من راه بنداز

 .میبگن

 :کشد یم یقیعم نفس

 ...باشه -

 نیهمچ هیآخه . ستین يزنه عاد یش داد م افهیق... نیبردار نیکه سر کوچه گذاشت يدر ضمن، اون مامور -

 شماها؟ نیکن یم یکجا زندگ. فروشه یلبو م ادیم یکدوم ابله ییجا

 :دیگو یو م ردیگ یاش م خنده

 .میازت محافظت کن يجور هی دیباالخره با -

 :اندازم یباال م ییابرو

 ابون،یجمع کردن کنار خ يآشغاال رو به جا يرفتگر درآورده و همه  هیکه خودشو شب ينکنه با اون مامور -

 .نیدوره براش بذار هی.... ابونیکنه وسط خ یپهنش م

 :دهم یادامه م. دهد یتکان م يسر

ماموراتون  نیاگه دامون بخواد منو بکشه تا ا ایثان. فهمن یهم م عادیدامون و فرهاد و م دمیمن فهم یاوال وقت -

ازش  دیکه با يزیتنها چ. محافظت ندارم يبه برنامه  ازیثالثا من ن. بخوان به خودشون بجنبن من مردم

 االن هم... رم سراغ دختره یمن پس فردا م. شه یقطعا نابود م رانینقشه مونه چون اگه لو بره ا نیمحافظت کن

 ..نیخوام بخوابم اگه اجازه بد یم

***** 
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دو ساعت . روم یم رونیاز خانه ب مان،یپر و پ يشوم و بعد از صرف صبحانه ا یم داریصبح از خواب ب 6 ساعت

 یخوشحالم ول هیقض نیچند وقته، دوباره به دانشگاه برگشته ام و از ا بتیرسم، بعد از غ یبعد به دانشگاه م

کند  یرا گوش م میکه دارد صدا یخطاب به کس. کند یم لیام را زا یاست خوش بمیکه در تعق ینیماش دنید

 :میگو یم

 دنبالم نباشه؟ یکس گهیمگه قرار نبود د نمیبب -

 :چدیپ یدر گوشم م یناشناس يصدا

 .میرو نفرستاد یزاده، ما کس یلیسه يآقا -

 .نمیب یکنه رو م یم بمیرو که تعق یکی نیشناسمت، من دارم ماش یکه نم ییآقا -

 ن؟ینیب یرو هم م نیپالك ماش... یمظلوم دیهستم، توح یمظلوم -

 :دیآ یم یقوام يصدا. ستیکند، پالك جعل یخوانم و چک م یشماره را م شیبرا

 کنه؟ یم بتیداره تعق یمطمئن... سالم -

 م،یکن یرم دانشگاه، اگه برگشتم و بازم بود، اون موقع در موردش صحبت م یفعال دارم م... آره مطمئنم -

 :میگو یم یبه قوام. هست شیسر جا دیسف يایمتاسفانه موقع خروجم هم همان پرش و

 .هیک نمیرم بب یم -

 ...نه صبر کن -

جوان  يو راننده  دیآ یم نییپا شهیش ستمیا یکنار در راننده که م. روم یم ایدهم و به طرف پرش ینم تیاهم

 :دیگو یم

 .زاده یلیسه يآقا دیسوار ش -

دهم و  یبه عالمت تاسف تکان م يسر. افتد که کمک راننده به طرفم گرفته یم ياسلحه ا لنسریبه سا چشمم

لبخند . امکان ندارد. افتد یکه کنارم نشسته م ینگاهم به کس. نمینش یعقب م یصندل يکنم و رو یدر را باز م

شناسم و  یمن آن را م هاکه تن یشگیهم يدهنده  بیفر يصورتش جا خوش کرده، همان لبخند ها يرو

 .نمیب یمرد را م نیا گرید يکنم بار یاصال باور نم

 ...یمیقد قیسالم رف -

 :میگو یم رمیبگ دهیکند ناد یام م یرا که به سمتم نشانه رفته و عصب یکنم کلت یم یکه سع همانطور

 .شناسم یبه اسم عدنان نم یدوستام آدم ي حلقه يمن تو -
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 .ادتهیشدم، هنوز منو  دواریام -

 نیضربه ها رو بهم زدن تو هم از ا نیرفاقت داشتن بدتر يکه ادعا ییدر مورد من کسا... ادین ادمیچطور  -

 .یبلکه بدتر هم هست یستین یقاعده مستثن

 :دیگو یم يخونسرد با

اما حاال  ستیمن ن يکار ي طهیتو ح یعنینداره که چرا خدا با تو سر جنگ داره،  یراستش اصال به من ربط -

 ود؟ی یکرد ک انتیکه به من خ یکه حرفش شد بذار بپرسم، اون

 نیعرب فقط ا يسال ها جواب فروختن من به اون تاجرا نیتمام ا... که عوض داره گله نداره يزیچ انت؟یخ -

 ....يریانتقام بگ یاگه االن برگشت. کنم برات کم هم بوده یکه فکر مبود که تو رو به دامون لو دادم، 

شه و راستش من اصال حال ندارم  یم هیقض نیا انتقام گرفتن باعث کش دادن ا... صبر کن انقدر تند نرو -

 .ادامه بدم ينجوریا

 ه؟یکه من هدفشم چ یکلت نیا ي هیپس قض-

 ؟یقوام يبهش بگم آقا -

 یباشد، م یاطالعات تواندیعرب که نم یرانیا يدورگه  کیمطلع است؟  یندارد، چطور عدنان از قوام امکان

. شود یاست که کنترل اوضاع از دستم خارج م ریبه من نگفت؟ آن قدر ذهنم درگ يزیچ یتواند؟ چرا پس قوام

موضوع  کی يم را روفکر مکن یم یسع. ردیگ یهجوم افکار مختلف به مغزم توان فکر کردن را از من م

که  یآمد تا وقت یمن به شمار م ياز رقبا یکیعرب که عمال  یرانیا يمتمرکز کنم، عدنان ملکان دورگه 

 تمیمن و مامور یبه دوب يعدنان ملکان که هفت سال قبل در سفر. تاجر برگشت کیشد و بعد به عنوان  دیناپد

عدنان ملکان که اطالعاتش را به دامون دادم و . مرده بودم قطعابودم  دهیرا به چند عرب فروخت و اگر زود نفهم

 يصدا. بود نینش لچریسال و کیآن شد که با وساطت من عدنان  جهیاو هم چند نفر را به سراغش فرستاد و نت

 :مرد حواس مرا به خودش جلب کرد نیهم

 .بعد مرصاد يرو بذار برا لیتحل هیتجز -

جناب ... سرت يکارم تو یگلوله م هیمن قانع نشم  گهید ي قهیتا ده دقکدوم موقع؟ چون اگه  يبرا قایدق -

 .نیشما هم دقت کن یقوام

 :گزد یلبش را م عدنان

 .دم یم حیبعدشم من بهت توض... باش یگ یکه م ییزایمرصاد مواظب چ -
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 .دهیتو رو قطعا د يباز عیدامون از امروز صبح دنبالمه و ضا ياز آدما یکیچون ... عتریسر -

که تونستم از  نیبعد از ا... شش ساله بایتقر نش،یکنم به عنوان خبرچ یکار م یمن چند ساله با قوام نیبب -

 ...شاهکار دامون. بلند بشم و راه برم لچریو يرو

 ...برو دادسرا يدار تیشکا -

بود  ازین نجام،ینبود االن ا یکه محمدرضا راض نیبا ا یکن یم يهمکار يدار دمیفهم یوقت. بذار حرفمو بزنم-

 .میمن ک یکه بدون

 .ندارم دویاسم جد هیبه خاطر سپردن  يحوصله  نه؟یاسمت که هم -

 ...نیبب... نمینه هم -

 :کنم یم يرا که به ذهنم آمده بر زبان جار يفکر

 ...شناختن یاز قبل منو م نایا یعنیپس  یجنتیاگه تو دابل ا نمیبب-

 .آره-

 :کند یام م یمختصرش عصب جواب

 ...پس االن -

وقت  چیمن ه. ازت داشتن ینه مدرک يشد دهیجرم د ينه سر صحنه  چوقتیکه ه ينشد ریدستگ نیا يبرا -

 ...االنم. يتحت نظر بود شهیهم یبدم ول هیاز تو ارا ینتونستم مدرك مستدل

کنم،  یار مک یدونن من تک یچون قبال هم گفتم همه م یقوام يکنم اقا یمن کار خودمو م. پس ادامه نده -

 ...که ياگه عدنان رو فرستاد

وقتا  یکار رو بکنه اما از اونجا که خودسره بعض نینبودم عدنان ا یکه من راض يدیشن. صبر کن تند نرو- یقوام

 ...يخوا یم یبانیتو پشت. کنه یکارا رو م نیا

 کیکه دامون خواست بهم شل یموقع یکی ایکنه فقط خداست،  يریتونه از مرگ من جلوگ یکه م یتنها کس -

طولش  می، دار...والسالم. که بتونه دامونو بزنه عیکنه با چوب بزنه تو سرش، که عدنان نه خداست نه انقدر سر

 کلتت همراهته؟.. کنم یالبته رو کمکت حساب م. مید یم

 آره، چطور؟ -عدنان

 .بزن تو صورتم -

 ؟یچ-
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 .امیم رونیب نیماش نیکه از ا نهیبب منو سالم دیبزن توصورتم، جاسوس دامون نبا -

 یم رلبیز. کند یمکث م یکشد و کم یم رونیرا از پشت شلوارش ب شیدهد، کلت نقره ا یتکان م يسر

 :دیگو

 .دیببخش -

 يدستم را جلو. شوند یم اهیچشمانم س يجلو زیهمه چ يکوبد که لحظه ا یچنان با ته سالحش به صورتم م و

 :کنم یرا به طرفش دراز م زمیدست تم. شود یپر از خون م رم،یگ یام م ینیب

 ...بدش-

 مانیپش. اش یقالب یطرفه کتک نخورده ام، حت کی يا يریدرگ چیگذارد، من در ه یاسلحه را در دستم م آرام

 يکار. زنم یکنم و با آرنجم به صورتش ضربه م یگذارم و دستم رو جمع م یم یصندل يشوم، کلت را رو یم

ها  شهیکنم که ش یشکر م اخدا ر. خورد یپنجره م ي شهیاما صورتش محکم به ش ستیکلت ن يضربه تر از 

 :دیگو یهمانطور که سرش را در دستانش گرفته م. میداشت یهستند وگرنه دردسر م يدود

 ،يزد يتجوریو ا يکرد یتالف میکنم که االن به خاطر قد یاصال فکر نم -

 :گذارم یلب پاره شده ام م يرا رو انگشتم

اسکن از سرت  هیدر ضمن، . یخواد فکر بکن یهر جور دلت م يکردم و تو هم آزاد یگم تالف یصراحتا م -

 .خوبه يریبگ

 :دهم یادامه م. دهد، خدا لعنتت کند عدنان یصدا م فکم

 هی.يمنو به کشتن ند يریتو بگخود يکه جلو بایگم تقر یم. رونیبندازم ب نیاز ماش بایدر رو که باز کردم، تقر -

 ...هیکاف کیهل کوچ

خورد و  یکردم به جدول م یکار را نم نیدزدم که اگر ا یشوم، سرم را م یپرت م رونیبه ب بایکه تقر نیماش از

 کیمردم به نزد نیسنگ ينگاه ها ریرود و من ز یم ایپرش. کردم یم يرا در کما سپر گرید یدوباره مدت دیبا

 .شورم یروم و صورت خون آلودم را م یپارك م نیتر

 پسرم حالت خوبه؟ -

 :میگو یمودبانه و کوتاه م. کند ینگاهم م یمهربان تیبا نها يرمردیپ. آورم یکوتاه باال م ریرا از کنار ش سرم

 ...خوبم -

 .سر صورتت اومده که ییچه بال یدون ینم -
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 :کنم یم زمزمه

 .زنم یم ییحدسا هی -

 .نیکن یدعوا م ایمواد  ای دیکش یم گاریس ایفقط  يکار یشما جوونام که از ب -

به . که وقت ندارم فیح. با او حرف بزند امتیو تا ق ندیخوشمزه است که آدم دوست دارد بنش يرمردهایآن پ از

و پنج سال  ستیاز ب شتریب دینبا. شنوم یرا م دیهمان پسرك، توح يبار صدا نیا یقوام ياظهار نظرها يجا

 .داشته باشد

 .رفت ادشیقاتل رو  -

 :میگو یم آرام

 .رونیدم شش تا از کنارش بزنه ب ینشونت م یقاتل یساکت نباش -

 پسرم؟ یگفت يزیچ -

 :کنم یم ینگاه رمردیپ به

 ...نه پدر جان -

پدر نگفتم و حال،  به بعد به پدر خودم، یمن از پنج سالگ. چه بود از دهان من در آمد نیمانم که ا یخودم م و

 یرا در دستم م یدستمال رمردیپ. و لباسم را هم آلوده کرده دیآ یام بند نم ینیخون ب. ستیبیغر يایعجب دن

قرار،  يباشد که دخترك امروز به جا ختهیکنم کاش صورتم آنقدر به هم نر یکنم و آرزو م یچپاند، تشکر م

ساعت قبل از موعد مقرر، ادکلن زده با صورت  مین. خوابم یم یساعت کیگردم و  یبه خانه برم. فرار کند

کشم و  یشاپ نشسته ام و انتظار دخترك را م یشکسته ام در تضاد است در کاف يبا ابرو یاصالح کرده که کم

 يکه قرار است بدزدم به جا یو آن ندیب یمرا م يهم نکند وگرنه ناخودآگاه آن رو ریبار د نیکنم که ا یدعا م

 .دختر خواهد بود نیاآزاده، 

هم  یرنگ دیبه پا کرده و شال سف یرنگ و شلوار تنگ یبراق مشک يمانتو. رسد یربع زودتر م کی خوشبختانه

رنگش  دیاست و تل سف ختهیصورتش ر يبراق است هم رو یبار مشک نیرا که ا شیموها. سرش انداخته يرو

زند  یم يلبخند. افتد یمکند و چشمش به من  یرنگش را در دستانش جا به جا م دیسف فیک. زند یدر چشم م

شوم و منتظر  یبلند م میاز جا. رفتم یگرفتم و م یحال فلش را م نیخالف ادب نبود، هم. دیآ یو به طرفم م

ن او بود گارسون هم که انگار منتظر آمد. شود یم ریجاگ یصندل يو رو دیگو یم يدیببخش. ندیشوم تا بنش یم
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دهم و خودم به سفارش آب  یدختر گوش م بیو غر بیعج شبه سفار. ردیگ یو سفارش م دیآ یم عیکه سر

 :دیگو یگذرد م یکه م يا قهیدو دق. کنم یاکتفا م

 ...يآقا -

 :کند یمجبور به حرف زدنم م مکثش

 .زاده هستم یلیسه -

من وافعا قصد  ش،یپ يخوام بابت دفعه  یراستش من واقعا عذر م... خوشبختم. هستم ياریمن هم بخت-

 .امیتونستم ب یاومد که نم شیپ یلیکنم اما مسا یبدقول ينداشتم اون جور

 :میتوانستم بگو یم چه

 .کنم یخواهش م -

 نیلعنت به ا. کند یو نگاهم م ستادهیا ابانیافتد که آن طرف خ یم يآورند چشمم به مرد یها را که م سفارش

گدار به آب  یخواهد کرد اما ب بمیزدم دامون تعق یحدس م دیبا. زند یمرا نم يب خانه گاه در چیشانس که ه

زند،  یخالص را م ریت نجایگفته ام هم غبداند به او درو. و من او را دست کم گرفتم ستیدامون احمق ن. زدم

 :کنم یبه دخترك نگاه م. ستیدانم چه کله خراب یم

 ه؟یاسمتون چ -

 :میگو یبه سرعت م. ندیتواند چهره اش را بب یخوشحالم که دامون نم. رود یدرهم م شیها اخم

 .کنم خانم یخواهش م -

 :کند یرا صاف م شیگلو

 ...رضوان -

 :کشم یم یقیم نفس

 ...نیریبگ میتصم عیسر دیخواهش دارم فقط با هی. ممنون، منم مرصادم -

 .طرف حرکت کرده نیدامون به ا! یلعنت. دهد یتکان م يناچار يرا از رو سرش

 یو بدبختانه مرگ و زندگ هیمرگ و زندگ ي لهیشه که مس یدارم که ففط به دست شما حل م یمشکل هیمن  -

 .منه

 ...محل یخروس ب. شنوم یرا در گوشم م دیتوح يصدا

 ؟یکن یم يچکار دار -
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 ینم. من دخالت دارند صحبت کنم یزندگ لیمسا نیتر یها در خصوص نیمسئله که ا نیدر مورد ا دیبا واقعا

 :رمیخودم را بگ يتوانم جلو

 ...حرف نزن قهیده دق -

 :دیگو یبا تعجب م رضوان

 بله؟ -

 .من و شماست نیب ییزایچ هیکنه  یکه فکر م نجایا ادیم ییآقا هیاالن . با شما نبودم -

 .شود یمحکم م فشیک يدور دسته  دستش

 ...نیرینگ میتصم عینه خانم سر -

 .اش کنم ییرسد که اجرا یبه ذهنم نم يگریفکر د قعاوا

و  نیمنو با اسم خودم صدا بکن... نیبخور نویا اد،یش نم افهیچون به ق هیتونو اگه واقعا بستن یبستن... نیشما ا -

 .شه یحل م نیمن بش نیسوار ماش قهیده دق يموقع رفتن برا

 :دهد یدهانش را قورت م آب

 ...نایکه ا نیفکر کرد یفهمم در مورد من چ یمن نم -

 :من را ببخش زمیعز غرور

 .کنم یخانم خواهش م -

. دیآ یما م زیراست به سمت م کیشود و  یدامون وارد م. دیگو ینم يزیدزدد و چ یرا از چشمانم م نگاهش

 .ابمیحفظ جانم خرد کرده ام، باز يبرا شیپ یکه لحظات یکنم عزت نفس یم یسع

 ؟یکن یچکار م نجایا -

 .ندینش یمن م يکنار یصندل يزند و رو یدر چشمانم زل م دامون

 .نظر مرصاد بزرگ رو جلب کرده یک نمیبب. نمیمو بب ندهیمن تو رو بزرگ کردم، خواستم عروس آ -

 .زمیر یکنم را در چشمانم م یمرد حس م نیکه نسبت به ا یخشم تمام

 .دییبفرما ،يدیحاال که د -

 چه خبره؟ جانیمرصاد ا -

 یلحظات. متعجبش يکند با چهره  یم يباز یلمیعجب ف رم،یگ یگرد شدن چشمانم را م يزحمت جلو به

 :کنم یبه چشمانش نگاه م. اوردیسر من ب ییخواست بال یکه م شیپ
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 ...میبخور بر تویبستن. زمیعز ستین يزیچ -

 .هیکه جد نینه مثل ا - دامون

 .خوام مال خودم باشم، زهرش نکن یروز من م هیبرو ... دامون ياریشورشو درم يدار گهید -

 :شوم یبه طرفش خم م و

 ؟یفهم یم. کنم یت م کهیت کهیت يشد کشیبفهمم نزد -

 :دیگو یمن م یهمان آرام به

 ...هیخوب شرفتیپ. يکه با مرسده بود ییمثل همون روزا یش یم يدار -

 :دهد یرو به رضوان ادامه م و

 .خدانگهدار بانو... نیمثل مرسده ولش نکن دوارمیام -

 :دیگو یبعد دختر م قهیچند دق. رود یو م زدیر یزهرش را م باالخره

 .شنوم یم -

 :شنوم یرا در گوشم م یقوام يصدا

 یباطل م تتیخبردار بشه مصون تتیاز مامور یکس. االن هم خودت جمعش کن ،يکرد یاطیاحت یب یلیخ-

 .شه

 :کنم یرا در ذهنم مرتب م افکارم

 .پدر من هستن.... يپسرعمو شونیا د،ینیبب -

 ....پس شما هم نیخوان شما باهاش ازدواج کن یدارن که م يو دختر -

 :پرم یحرفش م انیم

 ...ریخ -

 .دختر نیدارد ا یالبافیذهن خ عجب

 ...پس -

  .که اجازه ندارم بگم، منتظر آتو گرفتن از منه یلیبه دال شونیا -

 داره؟ یبه من چه ربط نایو ا -

و من  نیمرد بدونه، همون لحظه شما به من زنگ زد نیخواستم ا یبودم که نم ییجا شیمن چند روز پ -

 .مجبور شدم بهش بگم که با شما بودم.... نبام مجبور شدم رونیکه ممکن بود زنده ازش ب یطیتحت شرا
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 .ماند یباز م دهانش

 ؟یچ -

 .باشد یرساندن مطلب کاف يبار هم برا کی نیکنم هم یم فکر

 خطرناکه؟ -

 :خورم یموردش جا م یسوال ب از

 بله؟ -

 :شود یم رهیچشمانم خ در

 .هیآدم خطرناک... پدرتون يپسرعمو نیا -

 .گذشت ریکه به خ نیخواهد مواخذه ام کند، مثل ا یکردم م فکر

 .فتهیبراتون ب یذارم اتفاق ینم ن،ینگران نباش -

زن ها هم ... سخت زمستان يدر سرما یبستن. خورد یاش را م یبستن ي هیدهد و بق یرا قورت مدهانش  آب

 یتوجه ستادهیا نمیکنم به دامون که کنار ماش یم یو سع نمیب یفرصت را مناسب م. هستند یعجب موجودات

 .نکنم

 .کنه یچون هنوز داره ما رو نگاه م نیکردنتون ادامه بد ينقش باز نیفقط شما به ا -

 .دهد یرا تکان م سرش

 .کردنا تا اون موقع تموم بشه لطفا ينقش باز نیخونه باشم، ا دیمن با گهیساعت د مین -

 :دهد یخورد و جواب م یزنگ م لشیجوابش را بدهم موبا میآ یم تا

 .سالم عشقم -

 .کنم یبزرگ آب سرگرم م وانیرا با ل خودم

 ...رونمینه ب -

 ...یگ یدروغ م ؟یک -

 .یشناس یرو هم که خودت بهتر از من م دایش. کنه یبفهمه خفه م م برزیفر... تونم، بعدشم یاالن که نم -

 .نکن تیجون رضوان اذ نینازن -

 .نه تو گوش کن... گوش بده -

 ...یخوام حرفشو بزن ینم. میهرچند از همون اولم نداشت. میندار یمشترک ينقطه  گهیمن و بهنود د -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

 مگه عقلمو خوردم؟. امیمن عمرا نم ادینه، اتفاقا چون بهنود م -

 .باشه، خداحافظ -

شانه . میشو یگذارم از کافه خارج م یم زیم يپول را رو. شود یبلند م شیکند و از جا یاش را تمام م یبستن

را  ینیرکت ماشچشم ح يهمانطور که به دامون زل زده ام از گوشه . روم یم ابانیبه شانه اش به آن طرف خ

 یو به طرف خودم م رمیگ یرا م شیبازو. دیآ یبا سرعت به طرفمان م ییپرادو. نمیب یبه طرف خودمان م

 یدهد و در جوب آب م یپرادو کنترل را از دست م. کنم یپرت م نمیکاپوت ماش يکشم و همزمان خودم را رو

کنم که متعجب به  یبا خشم به دامون نگاه م. ندینش یم نیزم يکشد و رو یرضوان خودش را عقب م. افتد

تلو . روم یآمده م رونیب نیپرادو که از ماش يبه طرف راننده . باشد دتوان یانگار کار او نم. شده است رهیپرادو خ

 :ردیگ یرا م میصورتش بکوبم که دامون جلو يخواهم تو یو م رمیگ یاش را م قهی. خورد یتلو م

 . دردسر ننداز يودتو توخ... نشد يزیحاال که چ -

زند و بعد  ینامحسوس به من م یچشمک. عدنان است يراننده . به شدت آشناست میصورت راننده برا اما

 :صنوم یرا م دیتوح يصدا

 .پرت کردن حواس دامون فرستاد يبرا نویعدنان ا -

 :زنم یزنم و با تمام قدرت با پشت دست به صورتش ضربه م یم شخندین

 .نکن یرانندگ یمست یوقت -

 :دیگو یگوشم م ریز دامون

 .برسونش خونشون... دهیترس زتینامزد عز-

 . کند ینم هیگر یکز کرده ول نیماش يجلو. روم یزنم و به طرف دختر م یم کنارش

 ...ستین يزیبلند شو چ -

بندم  یدر را م ندینش یکه م یصندل يرو. کنم یاندازم و بلندش م یم شیبازو ریخورد دستم را ز یکه نم تکان

 :میگو یروم م یو همانطور که به طرف در راننده م

 ... دامون تیپاشو برو سر زندگ -

 :شنوم یدختر را م يگرفته  يبعد صدا قهیچند دق. افتم یشوم و به راه م یم سوار

 بود؟ لمیهم ف نایا -

 .از طرف من نبود نایا... نه -
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 ن؟یهست یشما ک -

 ه؟یمنظورتون چ... من -

 :دیگو یم رلبیز

 مرسده نامزدتون بوده؟... یچیه -

 :میگو یم کوتاه

 ...بود -

 ترکتون کرد؟ -

 .من ولش کردم... نه -

 یدر خطر نباشد، اگر م گریمن مرسده را ترك کردم تا د. شنود یرا از زبان من م تیاست که واقع یکس نیاول

موقع . کند تا به خانه شان برسم یام م ییراهنما. بردم یم نیرا هم از ب یلیفام يرابطه  نیتوانستم ا

 :دیگو یگذارد و م یفلش را در دستانم م یخداحافظ

 ...دارید دیبه ام -

دانست من که  یاگر م. مرا دارد يدوباره  دارید يکنم که آرزو یکنم و در ذهنم سرزنشش م یم یخداحافظ

 .گشت یبرنم گریرفت و د یهستم م

***** 

 

کنم با ست  یم دایپ نانیخانه است و من از اطرف که اطم نیدر ا یساعت فقط آزاده شکوه نیدانم که در ا یم

 اطیبندم و ح یصدا م یرا ب یدر آهن. شوم از خلوت بودن محله یکنم و ممنون م یرا باز م اطیدر ح دمیشاهکل

 یاطیاحت یاز حد ب شیب. کنم یباز م صدا یرا هم ب یروم و در اصل یباال م یسنگ ياز پله ها. کنم یرا رد م

و پنهان  نمیب ینفر را که قطعا همان دختر است م کی ي هیسا. ستیاز دستم ساخته ن يگریکرده ام اما کار د

 یکنم، دست چپم را دور بدنش حلقه م یدرنگ نم. شود یم ییرایکه کنارم است واد پذ ییاز راهرو. شوم یم

واقعا حال و . کند یکشد و شروع به تقال م یم يخفه ا غیج. گذارم یدهانش م يکنم و دست راستم را رو

 .حوصله اش را ندارم

اندازم و  یم شیپاها ریدست چپم را ز. افتد یدر آغوشم م هوشیزنم و او ب یبه گردن دخترك م يا ضربه

ه را ب نمیکنم و ماش یرا باز م نگیروم، در پارک یم رونیب. گذارم یاز مبل ها م یکی يکنم و رو یبلندش م
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هم وجود  يمداربسته ا نیو دورب مبر جا نگذاشته ا یاثر انگشت میدانم به خاطر دستکش ها یم. آورم یداخل م

 رونیکنم و ب یبلند م میدست ها يشوم و دختر را رو یاز بسته بودن تمام درب ها و پنجره ها مطمئن م. ندارد

 یاندازم و در را م یم شیرا رو ییپتو. گذارم یعقب م یصندل يکنم و بدنش را رو یدر عقب را باز م. برم یم

 . افتم یشوم و به راه م یسوار م. بندم

گذارم  یمبل م يکنم و دختر را رو یرا باز م یدر اصل. روم یکنم و به داخل م یباز م موتیرا با ر نگیپارک در

. اند ختهیتش رصور يکنم که رو یم شانشیپر يبه چشمان بسته و موها ینگاه. کنم یصبر م يو لحظه ا

طناب . ام دهیرا دزد يساده دختر چهنداشته ام و حال  ییبه آدم ربا يوقت عالقه ا چیرود، ه یصورتم در هم م

 یپلکش م.چسبانم یدهانش م يرا هم رو یبندم و تکه چسب یدارم و دور دستانش م یرا برم یمیضخ بایتقر

از مبل  یکی يرو شیکنم و رو به رو یآب را پر م یوانیل. دیآ یکند که کم کم به هوش م یلرزد و مطمئنم م

. شوند یاز هم باز م شیکند و بعد کم کم پلک ها ینوشم شروع به تکان خوردن م یکه م یکم. نمینش یها م

چشمانش که از وحشت گرد . ماند به او زل زده ام یمن ثابت م ياتاق رو يدر فضا ینگاهش بعد از سرگردان

رود  یدست بسته اش که به طرف چسب دهانش م. که افتاده را درك کرده یاتفاق فهمم که تازه یشوند م یم

 :همد یهشدار م

 ...دست به اون نزن -

 :زنم یکند داد م یکند و باز که دستش حرکت م یصبر م يا لحظه

 گم دست بهش نزن؟ یمگه من نم -

 :میگو یاندازم و م یپا م يپا رو. آرام باشم یکنم کم یم یشود سع یکه پر از اشک م چشمانش

اگه  یشه ول یبرات راحت تر م نجایا يموندن تو يجور نیا ؛يبه نفعته به من گوش بد... دختر جون نیبب -

 ...مطمئن باش. کنم یبرات تلخ م ویهمه چ يزیکه اعصاب منو به هم بر یکن يکار يبخوا

که گناه  چارهیدختر ب نیا یدهم ول یم یبه خودم گرسنگ شهیناهار، خودم هم يروزها برا ،يعاد يحالت ها در

 :روم یو به طرفش م نمیچ یرا م زیم. کنم یهر دومان غذا درست م ينکرده؛ برا

... مونم یخوش رفتار نم نمیمعمول ازت بب ریغذا خوردن، حرکت غ يفقط برا. کنم یدستات و دهنت رو باز م -

 ...!که یفهم یخودت م. مردم هیمنم 

در  يکردن دختر دیتاسف من، تهد تیدر نها. دهیدانم که منظورم را فهم یم. دهد یترس سرش را تکان م با

 یدهانش را م يکنم و چسب رو یطناب را از دور دستانش باز م. او؛ از آب خوردن هم راحت تر است تیموقع
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به . نمینش یم شینشانمش و خودم هم رو به رو یم یصندل يرو. کنم یو بلندش م رمیگ یرا م شیبازو. کنم

 :میگو یکنم و م یظرف غذا اشاره م

 ...بخورش -

 :میگو یبلندتر از حد معمول م یو کم یحوصلگ یبا ب. دهد یبار تکان م نیرا چند سرش

 زور باال سرت باشه؟ دیحتما با... گهیبخور د -

ش خوب هست که از غذا بد يدست پختم به قدر. کند یلرزند و آرام شروع به خوردن غذا م یم شیها لب

! رقصد ینزده م نیا... نه ایرا بعد از صرف غذا ببندم  شیروم که دست ها یبا خودم کلنجار م. مطمئنم د،یاین

دختر به  نیبردن ا. دهند یم رمآزا شهیخانه متنفرم؛ چون خاطراتش هم نیاز ا. کنم یشروع به غذا خوردن م

 .شود یوارد م عادیو م دیآ یدر م يصدا. خودم حماقت محض است يخانه 

 ؟...نیخورد یناهار م -

 :میگو یم یتلخ به

 .نیاگه اجازه بد -

 :کند یآرزو اشاره م به

 .اومدم ببرمش -

 .بارد یمرد م نیشرارت از وجود ا. دهد یبه وضوح آب دهانش را قورت م آزاده

 . بکنم يکار نیفکرشم نکن همچ -

 ...قرار -

 :شوم یم براق

تا دختره رو  رونیحاال هم لطف کن برو ب. پررو نشو گهیانجام دادم، د نیکه گفت یهر چ نیبب ؟یقرار؟ قرار چ -

 .يسکته نداد

 .يفرهادو بردارم اگه اجازه بد نیماش چییاومدم سو -

 ...زودتر -

 :دیگو یرود آزاده م یکه م نیهم

 ن؟یخوا یم یاز من چ -

 :میگو یم مختصر
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 ...یچیه -

 ...آخه -

 .بلند شو يغداتو اگه خورد... بسه -

 :در کمال تعجب من فروغ است. خورد یزنگ م لمیشوم موبا یخانه که خارج م از

 ...مرصاد -

 .سالم -

 :دیگو یجواب سالم دادن م يجا به

 ؟ییکجا -

 :اندازم یرا باال م میابرو يتا

 .نیتو ماش -

 .من يخونه  یرسون یخودتو م گهید ي قهیحداکثر تا چهل دق یهر جا هست -

 :برد یرا باال م شیجواب بدهم تن صدا میآ یم تا

 .که گفتم نیهم -

بندد و  یدر را م. ردیام را بگ قهیشوم کم مانده  یوارد که م. کوبم یترمز م يساعت بعد کنار خانه اش رو مین

 يموش و گربه باز نیو به ا ستمیتوانم با یم. رود یم ییرایکند و به طرف پذ یانگشتانش را دور مچم قفل م

 . خاتمه دهم اما کنجکاوم آخرش را بدانم

 :پرسد یمقدمه م یکند و ب یپرت م میمبل رو به رو يو خودش را رو نمینش یم یمبل يرو

 ه؟یدختره ک نیا -

 :خوارانم یرا م سرم

 ه؟یکدومشون ک قایدق -

 ؟يکه دوستش دار ینیا -

 .ها رو دوست دارم یلیمن خ -

 .یباهاش ازدواج کن يخوا یکه م یاون -

 ....من با  -

 :برد یرا باال م شیحرص صدا با
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 ...!مرصاد -

 ؟ياریم ياخبار رو از کدوم منبع خبر نیا. خوام ازدواج کنم ینم چکسیمن با ه -

 .دامون گفت -

 :کنم یم نگاهش

 .یکن یدونستم با دامون صحبت م ینم... دامون؟ دامـــون -

 .خودش زنگ زد -

 :کنم یرا خم م سرم

 .يد یجواب تلفناش رو م دونستم ینم -

 :ردیگ یحرصش م دوباره

 .بچه ریزبون به دهن بگ قهیدق هی -

 ؟يد یدامون گوش م يفهمم آدم قحط بود به حرفا یآخه من نم -

 ...عکس فرستاد هیبرام  -

 :کنم یم یپوف

 .رو که ام ام اس رو فعال کرد یخدا لعنت کنه اون -

 :کند یاش را روشن م یگوش

 ...پس به من بگو -

 یاز اتاق ها م یکیبه طرف . رمیحرف زدنش را بگ يجلو يدست لحظه ا يشوم و با اشاره  یبلند م میجا از

 .کنم یروم و زمزمه م

 .نیبمون شیخمار يبا اجازه فعال تو. نیمادر و پسر رو گوش کن هی یخصوص يحرفا نیشماها حق ندار -

به  ینگاه. گذارم یتوالت اتاق سابق مهتاب م زیم يرا که از نخود هم کوچکتر است و تخت، رو کروفنیم و

و  بیعج يمهتاب هم از آن کارها یمیقد لینگه داشتن وسا. اندازم یاتاق م يگوشه  ينفره  کیتخت 

خواهر . شوند یچشمانم رد م يکشم و خاطرات خواهر کوچکم از جلو یپتو م يدست رو. فروغ است بیغر

فروغ هنوز منتظرم . شوم یفرستم و از اتاق خارج م یم میها هیرا به ر هوا. پرپر شد یکوچکترم که در نوجوان

که  یدر حال. ام يریدستگ انینکردن جر فیسانسور و تعر یکنم البته با کم یم فیتعر شیرا برا زیهمه چ. است

 :دیگو یشده م رهیدر چشمانم خ
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 ؟یهچل انداخت يدختر رو تو هینجات خودت  يتو برا -

 .تونستم بکنم، درك کن فروغ ینم يا گهیکار د -

 ؟یکش یتو خجالت نم -

 بکشم؟ دیبا -

 .کوبم تو دهنت یدونه م هی یبگ گهیربط د یکالم ب هیمرصاد  -

 :میگو یم رتیح با

 ش؟یشناس یدختره که نم هیبه خاطر  نیا -

 ش؟یانداخت يچه دردسر يتو یفهم یتو خودت م -

 رم؟یبکنم؟ برم محافظت خانومو شخصا به عهده بگ یچه غلط دیخب من با -

 .کنم یبه خدا عاقت م ادیسرش ب ییاگه بال. شه ینم میحرفا رو حال نیمن ا -

 :میگو یشوم و م یبلند م میاز جا. فراهم شد میهم به حمد خدا برا دیجد دردسر

 .فعال خداحافظ... باشه حواسم بهش هست -

زنم و همانطور که سوار  یم رونیاز خانه ب. کنم یگوشم وصل م يله دارم و به پشت ال یرا برم کرفونیم

 :میگو یشوم م یم نیماش

 نینگ... کنه ها یم دایپ کروفونویم نیکنه، ا یبدن دیدامون و منو بازد شیسوال، اگه من امروز برم پ هی ونیآقا -

 .نگفتم

 :شنوم یرا م دیتوح يصدا

 .میانجام بد یطیرو در هر شرا يریرد گ مینقشه مجبور شبردیمحافظت از شما و پ يما هم برا -

 .رمیم یبعد م هیره و منم سه ثان یلو م هیشما در عرض ده ثان يریردگ -

 تو فکرتونه؟ یخب چ -

 .مهم است میاست کالفه شده اما جانم برا مشخص

 وشیشد، اکت ازیکه نکنم، هر وقت  یم يساعتم جاساز يطرفه رو تو هی کروفنیم هی نترکام،یا نیا يبه جا -

 .ستیهم ن یابیکه بشه قابل رد ویاکت يد. کنم یم

 .دادن شنهادیپ یرو مهندس قوام یراه -

 .شنوم یم -
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 ...يتک گوشواره  هینشه، از  يریردگ کروفونیم نیکه هم نیا يبرا -

 :کنم یقطع م يرا به تند حرفش

 حرف رو زدن؟ نیبودن و ا يگوشواره؟ واقعا گوشواره؟ مهندس در حالت عاد -

 ...زاده لطفا یلیسه يآقا -

با خودتون فکر  یکه گوشواره به گوشم بندازم؟ چ ادیمن م ي افهیق يبه کجا... نیلطفا از من خواهش نکن - -

 ن؟یکرد

 :شنوم یرا م یقوام ي نهیآرام و با طمان يصدا

 ...من اشتباه کردم -

 .برم یاز ادبش لذت م شهینکنم هم نیمرد را تحس نیدر مورد ا زیهر چ. کنم یمکث م یکم

نخوندم اما اطالعاتم  کیدرسته الکترون. کرد يا گهیمنه و فکر هم نکنم بشه کار د شنهادیپ نیدر هر صورت ا -

 ....طرفه دارم هی کروفونیم هیخودم ... ستیکم ن

من  ياند و صدا شده میطرفه در ساعتم، فرکانس ها تنظ کی کروفونیم يساعت، بعد از جاساز میدر عرض ن و

مردانه  راهنیپ. بندم یرا دور مچم م يگذارم و ساعت نقره ا یم زمیم يرا در کشو نترکامیا. شنود یرا م

 ینقره ام را به گردنم م گردنبندزنم و  یبلندش را تا م نیآست. کنم یبه تن م يا یو مشک دیسف يچهارخانه 

و  یآفتاب نکیع. کنم یرا کامل م پمیت ،یاسپرت یبا کتانکنم و  یرنگم را هم به پا م یمشک یشلوار ل. اندازم

 .شوم یدارم و از خانه خارج م یکوچک کنار در برم زیم يام را از رو لمیموبا

 یعقب م یصندل ينگاهم به دسته گل خشک شده رو. افتم یشوم و به راه م یام م يال نود نوك مداد سوار

.. قبر خواهرم بگذارم و من، يکه به خودم قول دادم رو یهمان. دمیکه از گل فروش چهارراه خر ستیافتد، همان

هم گم شده اند،  ي هیکه در سا یمردم نیا انیهمه ادعا، در م نیکه با ا یچند ماه است به او سر نزده ام؟ من

چهارراه متنفرم و تنها راه  نیاز ا. ستمیا یم يا هیثان ستیپشت چراغ قرمز دو. محو شدم و خودم خبر ندارم

 . راه است نیدامون هم يبه خانه  دنیرس يبرا

. رمیگ یاعداد در حال کم شدن م يرا از رو میکشم و چشم ها یها م یصندل یروکش مشک يرا رو ناخونم

کنم تا به  یدو آهنگ را رد م یکیکنم و  یرا روشن م نیضبط ماش. چراغ قرمزها گذشت نینصف عمرم پشت ا

 ستیاهنگ همان نیا. کنم یکشم و با انگشتانم خاکش را پاك م یپنل دست م يرو. آهنگ مورد نظرم برسم
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را رها  گریکه همد میداد یبه هم قول م شهیکه هم نیکه بارها آن را در کنار مرسده گوش کردم و احمقانه تر ا

 .مینکن

 به حال من رها نکن  منو

 جنون برس نیهم به مرز ا تو

 یهنوزم عاشق من اگه

 دومون برس به داد هر خودت

 یاما کنار م میبا هم تفاهم نداشت ادیز. دوستش ندارم گریکه خودم به مرسده گفتم د یبود وقت نیسنگ چقدر

 دیبه او گفتم با یچپ نگاهش کند و بعد از آن اتفاق، وقت عادیگذاشتم م یهوادارش بودم، نم یاز کودک. میآمد

که من  دیدر دلم بود، که زبانه کش دماش نبود که دلم را سوزاند، تنفرم از خو یلیسوزش س م،یتمامش کن

 .دیبه چهلمم هم نخواهند رس رمیبودم و هستم که اگر بم ینگران کسان شهیهم

 یخواستم و م یکه م يزیبتواند درکم کند، تنها چ یکس يروز دیکردم شا یفکر م شهیدلم هم ينهان ها در

نه به . گردم یبه دنبالش نم گریمن هم د. کار عالم است نیگار درك من سخت تراست اما ان نیخواهم هم

 .وجود داشته باشد یکس نیکنم چن یکه درکم کند که اصال فکر هم نم یدنبال کس

 یو زنگ را م ستمیا یدر خانه م يرو به رو. شوم یم ادهیپ نیکنم و از ماش یدامون پارك م يخانه  يبه رو رو

 :دیگو یم زشیآم هیبا همان لحن کنا شهیکند و مثل هم یدر را باز م زنقششیخدمتکار ر شهیمثل هم. زنم

 ...آقــــا دییبفرما -

کنار در  يشوم و پله ها یاز کنارش رد م. کنم یشک م تمیبه جنس یکشد که گاه یم يجور شهیرا هم آقا

و  ریز يصدا. ندارد ياول کار يقه ساعت در طب نیدانم دامون در ا یم. روم یاول را باال م ي شهیچوب و ش

 :چدیپ یدر گوشم م زنقشیر يقورباغه ا

 .اتاق مطالعه هستن يآقا تو -

 :میگو یو م ستمیا یپله ها م ياست رو ویسنار کی نیکه انگار ا شهیهم مثل

 .دونم کجاست، باشه؟ انقدر هر بار تکرار نکن یم. دامون رو من از تو بهتر بلدم یزندگ يبرنامه  -

 :اندازد یباال م يا شانه

 .دستور آقاست -

 :کنم یم غرولند
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 .آقا غلط کرد با تو -

را فرش کرده و  نیزم یلیفرش دست باف طو. شوم یسمت چپم م يروم و وارد راهرو یپله ها را باال م ي هیبق

وقت  چیکه ه ردایلیدامون است و در دوم هم اتاق ب یدانم اتاق شخص یدر اول را م. فضا را روشن وارکوبیدو د

زنم  یو براق در م متیبه چوب گرانق يا ربهبا سر انگشتانم ض. با آنجا ندارد و در سوم اتاق مطالعه است يکار

 يداند عادت ندارم منتظر اجازه  یخودش هم م. دهم یهل م نییرنگ را به طرف پا ییطال ي رهیو دستگ

 .ورودش بمانم

 دنم،یبا د. مورد عالقه اش است يها یاز سرگرم یکی. خواند یچرمش نشسته و کتاب م يمبل تک نفره  يرو

 یبدعوت به نشستنم م يبدون حرکت اضافه ا. گذارد یکنار دستش م یعسل يبندد و رو یم اطیکتاب را با احت

 .کنم یو نگاهش م نمینش یم نهیبا طمان. کند

 کرد؟ تتیکوتوله اذ نیباز ا -

آن ها به القاب  دنیبا نام گرانید تیآوردن شخص نییشزد کرده ام، پامرد که بارها به او گو نیعادات بد ا از

 :دهم یتذکر م. مسخره است

 ...نقش زیر -

 :دهد یدستش را در هوا تکان م یالیخ یب با

 .کنه ینم یکه فرق هیتو اصل قض ،یحاال هرچ -

 .ده یتو رو نشون م تیچرا، شخص -

 ؟يخوند اتیفهمم تو چرا ادب یمن نم. باز رفت سراغ فلسفه -

سر و کله زدن با دانشجوها . ندارم یاالن باهاش مشکل یول دیایخوش ن دیآ شیگرچه هر چه پ... اومد شیپ -

 .دم یم حیترج هیرو به سر و کله زدن با بق

 ...هینجوریا عتتیطب -

 .شناسه یمنو فقط خدا م عتیطب -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 .نره من بزرگت کردم ادتی -

 .بر اساس افکارم بزرگ شدم... اما من خودم فکر کردم -

 .افکار تو از افکار من و پدرت نشات گرفتن -
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 :زنم یم شخندین

 .من مادر هم دارم -

 :خورد یم جا

 فروغ؟ -

 ؟يدار یمشکل... بله، فروغ -

 .بود که ولت کرد یمنتها فروغ همون.. ینه چه مشکل -

 .مهیعذاب ال هیبا فرهاد  یزندگ. کنم یبوده، سرزنشش نم طیشرا ياقتضا -

 .يکار نبود تیجنا... يمرصاد نبود نیا. یراحت داشت یزندگ هیبرد  یاگه تو رو هم با خودت م -

 .مغلوبم کرد. کنم یم سکوت

 .يآره، حق دار... خب -

 :خورد یجا م حمیاعتراف صر از

 د؟یببخش -

 :زنم یم يشخندین

 . رو با خودش برد وکابدیو  بالیکه آن... مثل لعل قایدق ،یگ یدرست م -

 :کند یاخم م. من است یینها کیشل نیا

 ه؟یمنظورت چ -

 ... یفهم یخودت منظورمو بهتر م -

 :رمیگ یلبم را گاز م. دیگو ینم چیزند و ه یچشمانم زل م در

 ه؟یچ -

 .نگفتم يزیمن چ -

 .حرفتو بزن. شناسم یسکوت رو م نیمن ا -

 :دهد یتکان م يسر

 کنم؟ یکه دارم اشتباه م یمثال به من االن گفت -

 .هر دو به پدرشون رفتن. وکابدیو نه  هیآدم سالم بالینه آن. مثال نگفتم واقعا گفتم -

 :کند یم تکرار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 ؟...منظور -

... مرصادها... عادیم وکابد،ی ،یمن، آن. بزرگ شود یکه عاقبت گرگ زاده گرگ شود؛ گرچه با آدم نیمنظور ا -

 . میما گرگ زاده ا يهمه 

 کجان؟ -

 .یکن داشونیپ یتون یبچه هات؟ به خودت زحمت نده نم ؟یک -

 :زند یم شخندین

 .يجعل کرد تیبراشون هو -

 بالیبه دنبال آن ستیجعل تشانیکند هو یکه فکر م نیدانم هم یو م...! نه. جوابش واضح است. کنم یم سکوت

 :میگو یم یالیخ یبا ب. هر دو امن است يگردد و جا ینمزاده  یلیسه وکابدیو 

 .گذاشته ریذره روشون تاث هیحداقل لعل . دارن یکیدو تا اختالل ژنت نیبگم که ا نمیالبته ا -

 ... گذاشت ریفروغ روت تاث یاالن گفت نیهم -

حاال هم لطفا برو سر اصل مطلب چون . نزدم یحرف نیمن همچ. ادمهیحرفامو جعل نکن، دونه دونه شونو  -

 .شه یشب م میفروغ و لعل حرف بزن يدر مورد خصلت ها میاگه بخوا

 :دهد یاندازد و لم م یپا م يرو پا

 .هست ينفوذ یهر دولت يکه تو یدون یتو م -

 خب؟... شک کرد دینباشه با -

 .خوام یم یمن ازت چ یدون یدونم که تو م یمنم م -

 ...ادامه بده. خوام بشنوم یخودت ماز زبون  -

 .مونن یما، سالم م يها يخوام مطمئن بشم نفوذ یمن م -

 :کنم یرا در هم م صورتم

بخورن  بیعسل داغ بخورن، صبحا هم ناشتا س مویآبل وانیل هینرن، هر روز هم  رونیبارون و برفه ب یوقت -

 کار من تمومه؟. شن ینم ضیمر

 :دیگو یزند و م یم پوزخند

 .هیمسئله سخت تر از سرماخوردگ -

 .ستمیمتاسفانه من پزشک ن -
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 :شود یم قیصورتم دق در

 به اون راه؟ یزن یچرا خودتو م -

 :اندازم یرا باال م میابرو يتا

 چکار کنم؟ دیمن با. یزن یآدم حرفتو نم نیچون تو ع -

 :دیگو یشمرده م شمرده

 .ها نیبه محافظت از ا ازین. بشه ازیممکنه بهت ن... بار کیهر چند روز  -

 ؟یگ یم یچ يدار یتو خودت متوجه -

 :برد یرا باال م شیصدا

 .لو برن دینبــا -

 :کنم یرا در هم قفل م میها انگشت

 .از وجودشون خبر داره یکس -

 ...اره -

 خب؟ -

 .بکشش -

 . ارهیبرام ب عادیبده به م... آدرس، مشخصات -

. دونه یچقدر م یفهم یم ؛یش یم کیخودت بهش نزد. به من گوش بده. کنم لیخوام دخ ینم عادویمن م -

 .شیکش یو بعد م نیمدارکش چ یفهم یم

 :میگو یلب م ریز. نداشته ام یتیمامور نیتا به حال چن. کنم یفکر م یکم

 ه؟یاسمش چ -

 .یمهندس محمدرضا قوام -

 :شوم یبلند م میجا از

 .کن لیمیاطالعات کاملشو برام ا -

 ...هیاطالعات -

 ...!یلعنت

 :کنم یم نگاهش
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 خب؟ -

 .شیبشناس دیکه تو با نهیمنظورم ا -

 شناسمش؟  یمگه من گفتم نم -

 .نیبش -

 :پرسد یم نم،ینش یم میجا سر

 ؟یدون یازش م یچ -

 .دونستم یکنه رو نم یکه چکار م نیدر مورد خودش، خانواده ش، ا. یاطالعات کل -

 .منه ين خبر داد که دنبال کاراسازمانشو يتو مونینفوذ -

اطالعات من طبقه . از من خبر نداده که من زنده ام ينفوذ. رمیدر هم رفتن صورتم را بگ يکنم جلو یم یسع

. نه ایکشم  یرا م یمن قوام ندیخواهد بب یم دیشا. کند یهم دامون دارد امتحانم م دیشا... شده ست اما يبند

 .و خودم باشم رمیدست بگ بهموقعم را  یکنم عنان احساسات ب یم یسع ست؟یموحش يخبر یچه ب نیا

 ؟...نفوذ. یکن یپروا عمل م یانقدر ب دایدونستم جد ینم -

 :تمام شود یو خوش ریبه خ زیکنم همه چ یزند و دعا م یم لبخند

 . مرصاد نهیکار من ا-

 :میگو یم یآرام به

 ؟...کودتا ه؟یهدفت چ -

خوام  یمن نم. میمردم و ارتش رو هم داشته باش یهمراه دیداره و البته با نهیکودتا هز. نه به اون شدت -

 ...ارتش رو هم تو دستم ندارم. مردمو قتل عام کنم

 ؟یپس چ -

 .میبزن بیذره پول به ج هی میخوا یفقط م -

 :میگو یکنم و بعد م ینگاهش م یکم. اند دهیهنوز نفهم نهایزند و ا یو آز گردن انسان را م حرص

 .ستین نیفقط ا -

 د؟یببخش -

 :ردیگ یشکل م میلب ها يرو يلبخخند
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هچل  يکه به خاطر پول خودتو تو یستیتو انقدر طمع کار ن. هم تو سرته يا گهید يفکرها ست،ین نیفقط ا -

 ...يهم دار گهید يزایتو چ. مرگ یعنیسقوط توش  ،یبزرگ نیاونم چاه به ا. يبنداز

 .بسه اتیحدس -

نگهشون  يخوا یها، که م ياز همون نفوذ... يتو اطالعات هم دار. من شک ندارم. ستنین نگما ناینه ا -

 یچیبدون اونا، تو ه. تیزندگ يادامه  يضمانت باشه برا هیکه اگه بعدا خواستن از شرت خالص بشن  يدار

 .یستین

 :شود یم کالفه

 .مرصاد بس کن -

 .غلطک افتاده ام يمن رو اما

 ...ستین وترتیمسلما تو کامپ ؟يدار یرو کجا نگه م یمهم نیاطالعات به ا -

 :زند یم داد

 ؟یبرس يخوا یبه کجا م -

 :دهم یتکان م يسر. کرده ام يرو ادهیشود که بفهمم ز یم يتلنگر

 .ریبگ دهینشن -

 ؟یچ -

 .گذاشته ریکنترل اعصابم تاث يداشتم رو یلفظ يریامروز با فروغ درگ ست،یمن حالم خوب ن. ریبگ دهینشن -

رسم به  یکه به خانه ام م نیبه محض ا. گردم یروم و به سرعت برم یم رونیاز خانه ب. زند ینم یحرف گرید

 يرو یدست. که به فکر فرو رفته نمیب یرا م یقوام يجد يچهره . کنم یروم و لپ تاپ را روشن م یاتاقم م

 :کشم یصورتم م

 !نیاز قبل دنبال دامون بود نینگفته بود ؟یقوام يآقا میبکن دیچکار با -

 .دمیند يازین -

 ؟یشد چ یاگه متوجه م. شدم ریغافلگ يو من اونجور -

 .یهست یقابل گریکنم که باز یخدا رو شکر م -

 :زنم یم شخندین

 .رو بدونم زیهمه چ دیمن با. نیکن یبرخورد م یمنطق نیاز حد دار شیب -
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 :کند یم یوف

 ...یباشه ول -

 ...االن نیهم. میندار یول -

از همون اول به . پدرت يدر مورد تو، پدرت، برادرت و پسر عمو. رو گفت زیهمه چ وستیبه ما پ یعدنان وقت -

حرکت  هیبود  یکاف. دال بر گناهکار بودنش وجود نداشت یمدرک چیموضوع دامون عالقه مند شدم منتها ه

همون اول درخواست  يشد ریدستگتو که . هدار يما نفوذ يتو سازمان ها دمیفهم یخصوصا وقت میاشتباه بکن

اطالع داره،  شیکماب ییسرگرد سخا. بمونه یمطلع نباشن و موضوع مخف هیقض نیاز ا شتریدادم که چند نفر ب

 .شونیشناس یکه نم گهیو دو نفر د دیمقام باالتر از من، توح هیمن، 

 .بشناسم دیشا نیبگ -

 .کند یبه من م يدار یمعن نگاه

 .بیو دکتر بهراد اد يریکب یمرتض -

 :دهم یم ستیب يزنم و به حافظه ام نمره  یم لبخند

 .نیادامه بد. شناسم یهر دو رو م -

 ییو تو و عدنان تنها کسا میکن ییها رو شناسا ينفوذ نیا دیما با. ننیاز نظر من فعال قابل اعتمادتر نایا -

 .کمهافراد و اطالعات و وقت ما . نیکن یکه بهمون کمک م نیهست

 ن؟یخوا یم شتریافراد ب -

 ه؟یمنظورت ک -

 .پسر و دختر دامون -

 ؟يبهشون اعتماد دار. مینکرد داشونیپ -

 :دهم یتکان م سر

 .ندارن یاره، از پدرشون دل خوش -

 کجان؟ یدون یم -

 .سوال هیحاال ...آره -

 .بگو -

 :خندم یم
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 بشم؟ کیبه شما نزد يچجور دیمن با -

 :ردیگ یاش م خنده

 .دکتر يندارم آقا ينظر -

 :دهم یم هیتک یصندل به

 .جناب مهندس نیبکن يکار هی دیبا -

 نه؟ ،يدار يفکر هیتو  -

 :زنم یلبخند م. خواند یکه فکرم را م دیآ یم خوشم

 . دوست بشم یتونم با کس یدونه من نم یخب، دامون خودشم م -

 خب؟ -

 .کشمتون یو م نیعاتو بدکنم اطال یخونتون، مجبور م امیمقدمه م یب یلیخ -

 . شوند یکم کم به خنده باز م شیها لب

 .میزن یدر مورد کشتن من حرف م میجالبه که دار -

و  میکن یم یپراکن عهیشا هیفقط . کنم و صد در صد هم قصد کشتن شما رو ندارم ینم یمشخصا شوخ -

 نه؟. کنه يکار یمخف دیدونه چطور با یاطالعات هم باالخره م

 ؟یچکار کن يخوا یخواد م یکه ازت م یدر مورد اون اطالعات -

 ...ضیاطالعات ضد و نق -

 .بده حیتوض -

 ش هم اطالعات غلط باشه، چطوره؟ هیباشن که شک نکنه و بق یقسمت از موارد واقع هی -

 ست؟ین يا گهیراه د -

 قیم تا مثال در مورد شما تحقخوا یحداقل سه هفته وقت م. کارو بکنم نیاالن ا نیخوام هم یمن که نم -

 ...که میعجله ندار. کنم

 .کار انجام نشه نیکه اصال ا نهینه منظورم ا -

 :میگو یتعجب م با

کارو بکنم؟ بعدا به نظرتون دامون شک  نیا دیچرا نبا... نهیانجام نشه؟ من مثال شغلم ا دیانجام نشه؟ چرا نبا -

 .جون دوستم یلیمن خ یول دیببخش. شک جون منه نیا يکنه و بها یکنه؟ صد در صد شک م ینم
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 بهت اعتماد کنم؟ دیچرا با -

 :میگو یم تیبا جد. از من جان دوست است شتریمرد ب نیا

 یم ن،یو بهم جواب مثبتتونو اعالم کن نیفکر کن نیتون یم. نیکارو کرد نیکه که تا االن ا یلیبه همون دل -

برم به  دیاالن هم با. کنم یمن در هر صورت استقبال م. نیبد شنهادیهم باشه پ یکه عمل گهیراه د هی نیتون

 . آزاده سر بزنم

 ؟یبهش بگ يخوا یم یک -

 کنه؟ یبه نظرتون باور م -

 . بدم حیاونجا تا خودم براش توض امیبهتره باور کنه، من فردا شب م -

 :کنم یسرعت مخالفت م به

 .شما نه... نه -

 :کند یم اخم

 چرا؟ -

شه و دامون هم  یفرهاد اونجاها باشن، بعد صد در صد دامون خبردار م ای عادیم نیدرصد احتمال بد هی -

 . کنه یم تونییشناسا

 نه؟ ایدولت باشه اونجا  ي ندهینما هی دیحرفتو باور کنه با يخوا یاگه م -

 خوبه؟ دیتوح. نیرو بفرست گهید یکی -

 :شود یظاهر م توریمان يجلو دیتوح هیعرض ده ثان در

 من؟ -

 :کنم یم قیتصد

 ؟يدار یچقدر مهارت نظام... اره -

 :دیگو یشود و بعد م یم یقوام دییمنتظر تا دیتوح

 .پرمیاسنا -

 ؟یچ یمهارت رزم -

 ...کنگ فو -

 .خوبه -
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 چطور؟ - یقوام

 .رو از دور خارج کنه عادیهفته م هی ياومد بتونه برا شیپ يریخوام اگه درگ یم -

 :خندد یم

 ؟یتون یبعدم مگه خودت نم ؟يریدرگ یچ يبرا -

دونم جواب  یبلند نشه بعد نم گهیزنمش د یم يجور هیمن . ها بد رفتار کنه بهیبا غر ستین دیبع عادیاز م -

 ... راحت تره المیخ يجور نیا. بدم يمادرم رو چجور

 یکه تنها کار م یحضورش در کنار من يبرا یخوب هیتوج. نمیبب.... پارك  يرا جلو دیتا توح میگذار یم قرار

. کند یپرت م یصندل يشود و خودش را رو یزنم، در باز م یپارك ترمز م يسه ساعت بعد جلو. کنم، دارم

زده که شکر خدا چندان در  یتاسپر پیدر عوض ت ستین ياز آن کت و شلوار تنش خبر. کامل فرق کرده پشیت

 :میگو یکنم و م یگاه ممثال شکسته اش ن يبه ابرو. زند یذوق نم

 یم عادمیفرهاد و م دم،یمن فهم یوقت. باور کن... میستیاحمق ن یماها خانوادگ. رو بردار يکه دار یمیهر گر -

 . فهمن

 :دیگو یکند و م یصورتش م يرا از رو میگر

 ناخواسته لومون نده؟ دیرو فهم قتیحق یکنه که وقت يبه نظرت دختره بلده نقش باز -

 .دعا کن بلد باشه -

 :دهد یهشدار م دیرود توح یآمپر سرعت که باال م. فشرم یپدال گاز م يرا رو میپا

 ...آروم تر -

 :کنم یرا عوض م دنده

 اطالعات؟ يمجموعه  ریز یرانندگ ییراهنما ای ه؟یرانندگ ییراهنما ي رمجموعهیاطالعات ز -

 ...اونوقت شما میقرمز تیما االن تو وضع. چکدومیه -

 ؟يقرمز تیچه وضع قایدق نیشه بگ یجدا؟ م -

 :دهم یزنم و ادامه م یم يمحو لبخند

 .گذرونم یقرمزه و من هم فقط وقت رو م تیدر وضع رانیا -

 .بهیعج نیکار رو نکن نیا -

 :دهم یتکان م يسر
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 صدات بزنم؟ یچ هیبق يمن جلو یراست. قایدق -

 . کند تیهم رعا هیبق يرا بکند و بعدا جلو نکاریشدم که او هم هم یقصد خودمان از

 ...شاهد مهرجو -

 ...یاسم عحب

هر ... من که با شماهام. من دردسر بشه يچون ممکنه برا نیریرو لطفا بگ نترکامیا نیا. خب جناب شاهد -

 ؟یاوک. کنم یطرفه رو فعال م کی کروفونیدامون م شیوقت خواستم برم پ

را  نکمیع. گذارم یدارم و در دست چپش م یرا از پشت گوشم برم کروفونیآن که منتظر جوابش باشم م بدون

 :زنم یبه چشم م

تونم  یکه من نم ياومد نیا يبرا. کرده یمعرف بالیاز دوستان من به اسم آن یکیتو رو . میستیما دوست ن -

که من  زهیماست و شک برانگ یمیقد ياون خونه رو داره چون خونه  دیکل عادیم. دختره باشم شیپ شهیهم

تو از من جز اسمم . عادیمبشه مخصوصا  کیکس به دختره نزد چینذار ه یاونجا که رفت. قفلشو عوض کنم

 حله؟. یدون ینم يزیچ

 ...باشه -

باهاش کار  ارمیف رو درندونن تا من جد هفتم طر یم نایا. به من بگو تیقالب لیهم جز اسم و فام يزیچ هی -

 .کنم ینم

 ه؟یکاف. يساکن شهرر رازیمتولد ش. و هشت ساله ستیشاهد مهرجو، ب -

کالس  هی دیبا. ستین يساز تیکه هو نایا. سازم یم یجعل تیهو هیخودم برات  نمیش یبعدا م... فعال آره -

 .براتون بذارم یخصوص

منوال  نیخبر ندارند من جاعل هم هستم و بهتر است به هم نهایدهم چون ا یادامه نم ادیز. دیگو ینم يزیچ

کنم و  یباز م موتیرا با ر نگیدر پارک. کنم یدرب خانه ترمز م يشوم و جلو یوارد کوچه م. میبرو شیپ

دهم و  یدر آن است نشان م ختررا که د یاتاق دیو به توح میشو یوارد ساختمان م. برم یرا داخل م نیماش

 یو آزاده وارد آشپزخانه م دیبعد توح قهیدو دق. زمیر یخودم م يبرا یآب وانیروم و ل یه مخودم به آشپزخان

 :کنم یاشاره م. شوند

 زو؟یهمه چ یبهش گفت -

 ...کامل نه -
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 :دیگو یو م ندینش یم يا یصندل يرو آزاده

 ....فهمم یمن نم -

 ریخورم و ز یآب م وانیصدا جرعه جرعه از ل یب. به او چه گفته است دیندارد که توح یتیاهم میبرا اصال

احساس . دیگو یتواند به او م یرا که م يزیدهد و هر چ یکارتش را نشان آزاده م دیتوح. رمیگ ینظرشان م

 :میگو یم. کنم یم یگرسنگ

 گشنته؟... دختر جون -

 :دیگو یکند و م یبه من م ینگاه آزاده

 ن؟یسیشما هم پل -

 :دارم یبرم نتیرا از کاب تابه

 یاگه م ؟يخور یم يزیچ ؟ینگفت... هیفکر کنم بهتون گفت اطالعات. ستنین سیهم پل نایا ستمین سیمن پل -

 .ستمین دنیخر چیمن اهل ساندو. برات بزنم مروین يخور

 يها یاز صندل یکی يشکنم و رو یم تابهیشش تخم مرغ را در ماه. به فکر فرو رفته است. دهد ینم یجواب

 .نمینش یکنار اپن م

 حله؟... خب -

 :دیگو یم ندیب یکه رد نگاهش را به سمت من م آزاده

 حله؟ یچ -

 :کشم یم یپوف

 خوند؟ یساعت داشت براتون روضه م هی دیخانم توح. يکرد شبستر نیحس يقصه  -

 .کنم به اعصابم مسلط باشم یانگار سع دیبا. دهد یدهانش را قورت م آب

از ما  ریاز غ یول نیاز ما بترس هیبق يجلو دیبا. نیکن يآقا نقش باز نیاز من و ا ریغ یهر کس يجلو دیبا -

 روشنه . نیبترس شتریب

نابغه  عادیم. دردسر درست نکند مینداشته باشد و برا شتریب حیبه توض ازیکنم بعدا ن یدعا م. دهد یتکان م سر

 حیدر توض یکنم که دوباره سع یم دیبه توح ینگاه. فهمد یرا م یو واقع یاما فرق ترس مصنوع ستین

موضوع را  کیتکرار کردن  بارکشش چند شانیمغزها ست؟ین یکاف حیبار توض کی... فهمم ینم. دارد تیموقع
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دهد حوصله ام سر  حیبار توض نیدوم يموضوع را برا کیداشت  یمعلم سع رستان،یکه در دب يبار نیدارد؟ آخر

 .خسته کننده است. به کالس برگشتم ریوساطت مد آخر هم با. رفتم رونیرفت و از کالس ب

کنم دوباره  یحس م. کشم یکنم و سر م یپر م خیرا از آب  يگرید وانیل. کنم آب بدنم کم شده یم احساس

 یم ییصدا. کشم یرا به جلو م میکنم و دست ها یانگشتانم را در هم قفل م. افتهی انیدر درونم جر یزندگ

مثل  کیبار يدر کوچه ا ینندگطرز را نیا... فرهاد آمده. آسفالت است يرو کیشدن الست دهیکش يصدا. شنوم

صد بار به او هشدار داده ام . کند یدو حرکت م يشود با دنده  یوارد کوچه م یکه وقت دیآ یفقط از او برم نیا

 یم دیرعت به توحبه س. برد اما کو گوش شنوا یظاهر شود جان سالم به در نم نشیماش يجلو ياگر بچه ا

 :میگو

 .ببرش تو اتاق در رو هم قفل کن... فرهاده -

اندازم و  یچپ م يپا يراستم را رو يدهم و پا یلم م یصندل يمن هم رو. برد یآزاده را به اتاق م د،یتوح

را  لمیموبا. شود و بعد هم باز و بسته شدن در یم دهیدر قفل شن دیچرخش کل يصدا. شوم وارد شود یمنتظر م

 . کنم یم نییرا باال و پا نمیآورم و مخاطب یم رونیشلوارم ب بیاز ج

 .يکرد یکارا نم نیقبال از ا... يسرزده اومد -

 .منم یفهم یخوبه که م -

 :میگو یآن که نگاهش کنم م بدون

 .خورم ینم یچیشه که به درد ه یم داتونیو کجا پ یمن اگه نفهمم شماها ک -

 ...نگاهم کن -

 :برم یسرم را باال متعلل  با

 ..بگو -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 .اومده یک یبدون دیپس با -

 :دهم یم نمیو مخاطب لمیحواسم را به موبا دوباره

 ...چرا، کجا اومده ،یک ،یچ ،یدم، ک ینم یتیاهم -

 .نداره تیاگر بگم اسامه برگشته برات اهم یعنی -
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. به نام اسامه رفت يمخاطب لعنت شده ا يو هر که آن را ساخت که همان لحظه دستم رو لمیلعنت به موبا و

 یعضالت صورتم از نفرت در هم م. به او مربوط است متنفرم یاز فرهاد و هر کس. اسم متنفرم نیاز ا... اسامه

 :روند

 .بهش بگو... خودشه يخونش پا نمشیبب -

 .دیآ یاصال خوشم نم... از حد شیب. از حد خونسرد است شیب فرهاد

 چرا؟ -

 :غرم یم

 .ازش متنفرم -

 ...یستیتو ازش متنفر ن -

 :زدیر یاعصابم را به هم م شخندشین... باز هم جمالت ناتمام. کنم ینگاهش م منتظر

 .یترس یتو ازش م -

 :شوم یکوبم و بلند م یم زیم يرا رو دستم

 .ترسم یکس نم چیمن از ه -

 :را پاك کند یلعنت شخندیآن ن کاش

 .يدونم اما ازش وحشت دار یعلتش رو نم... چرا -

 . اورمیصورت او فرود ب يترسم رو یلرزد و م یبسته ام به شدت م مشت

 .بفهـــم. اریمن ن يهم اسم اسامه رو جلو گهید... چشمم برو کنار ياز جلو -

و  رمیگ یاش را م قهی. روم یطرفش م دهم و به سرعت به یدهانش را باز کند، کنترلم را از دست م دیآ یم تا

. بزند ادیکه از درد فر ستین یرود اما مثل خودم آدم یصورتش از درد درهم م. کوبم یپشت سرش م واریبه د

 :شوم یم رهیدر چشمانش خ. مثل خودم کله شق است

 . شناسم یاسم نم نیرو به ا یمن کس -

 کیمن  ایخدا. هنوز هم خونسرد است. رمیرا بگ یضعف لعنت نیا يتوانم جلو یلرزند و نم یآشکارا م دستانم

 :دی.گو یهمانطور که به من زل زده م. کشم یمرد را م نیروز ا

 ؟یگ یچرا به من نم. من پدرتم مرصاد -

 :زنم یم يزهرخند
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 يهستن که تو یاون. ارنیم ایکه بچه رو به دن ستنین یمادر و پدر اون... من نه پدر دارم نه مادر ؟یتو پدر من -

 یرو براش خوش یهستن که ناخوش یدرست کنن، اون یکه براش ناخوش ستنین یباهاشن، اون یو ناخوش یخوش

 .حرفت لکه دار نکن مـــرد نیاسم مقدس پدر رو با ا... نکنن یرو براش ناخوش یکنن و خوش

 یاخم کوتاه. قلبم هم باال رفتهضربان  چ،یکاسته شده اما من هنوز خنک نشده ام که ه يبار از آن خونسرد نیا

 :کند یم

 ؟يقرصت رو خورد -

زند و  یرا کنار م میدهد که دست ها یدانم صورتم چه نشان م ینم. را از او بپرسم دیجد يخونسرد نیراز ا دیبا

 :رود یبه طرف کتم م

 قرصت کو؟ -

 :کنم آرام نفس بکشم یم یسع. نمیبنش نیزم يخورم تا رو یدهم و سر م یم هیتک وارید به

 .خونه ست اوردمیقرصو ن. مهربان تر از مادر ي هیحالم خوبه دا -

 :ندینش یم میبه رو رو

 .من پدرتم يایب نییپا يباال بر. من پدرتم ينخوا ای يتو بخوا -

باور  .یمحروم کن! افتخــار نیو منو از ا یاسممو خط بزن یتون یاما خوشبختانه م... تو شناسنامه صد در صد -

 .شم یکن ناراحت نم

کند و او هم با تعجب به  یبا تعجب نگاهش م بایفرهاد تقر. شود یوارد م دیخورد و بعد توح یبه در م يا تقه

 :میگو یم ندیبگو يزیکه هر دو چ نیقبل از ا. نشسته ام نیزم يمن که رو

 .شاهد من حالم خوبه. دختره اومده کمکم نیموضوع ا يبرا. من شاهد هست اریدست نیا... فرهاد -

 :او برنداشته يدهد اما فرهاد هنوز نگاهش را از رو یسر تکان م دیتوح

 ؟...اسمت شاهده -

 .اوردیکم ب دیفرهاد نبا يجلو میبود تا به او بگو یم ادمیکاش  یلعنت

 ...بله -

 .خوشم آمد. را بلد است يدهد باز یطلبکارش نشان م لحن

 ؟یکن یکار م با پسر من -

 :اندازد یباال م ییابرو دیتوح
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 ...اگه منظورت از پسرت، مرصاده. کنم یمرصاد کار م يبرا -

 .ستیعجب جانور. ندینش یلبخند م میلب ها يکم رو کم

 :کند یرو به من م فرهاد

 دختره هست؟ -

 ؟یاوک... ره تو اتاقش یکس نم چیجز من و شاهد ه یول. آره هست -

 اونوقت چرا؟ -

 ن؟یواضح تر از ا لیدل. گم یچون من م -

 :کنم یلب غرغر م ریز. کند یاصرار نم گریمحکم حرف زده ام که د آنقدر

 .ال اله اال اهللا... دختره رو نیشاهد اومد، وگرنه شماها ا نیخوب شد ا -

 .مشخصا آزره شده است فرهاد

 

 .نکن سهیمنو با برادرات مقا -

 :کنم ینگاهش م عیسر

 . ندارم شتریادر ببر هیمن  -

 یم حیاشکاالتش ترج يرا با همه  عادیم. میدهم که به اسامه برادر بگو یدر ذهنم هم به خودم اجازه نم یحت

 :دینما یفرهاد کالفه م. دهم

دم  یکرده باشم اجازه نم تتیترب يتو یمن هر کوتاه. ياگه نخوا یحت يتو دو تا برادر دار. گوش کن به من -

 ...خانواده رو

 :گذارم ادامه بدهد ینم

 ...یدون یخوش به حال تو که م. دونم یخانواده رو نم یمن معن. خانواده؟ تو رو خدا منو به خنده ننداز -

 :دهم یشوم و ادامه م یبلند م میجا از

. دختره نشو نیاتاق ا کینزد... تونم اما یکه م نیکنم، جدا از ا رونتیاگه ب ستین یمنطق. توئه يخونه  نجایا -

 یمن فعال دارم م.فتهیم يبد يو اتفاقا رمیگ یم دهیزهرمارها رو ناد نیو ا یقلب ییو نارسا يماریب یبش کینزد

دور و بر  نیهم بگو ا عادیبرس و به م تیکار و زندگ هفرهاد برو ب حا،یترج. نیلطفا با هم دعوا نکن. رونیرم ب

 . دوهفته تموم بشه من از شر همه تون راحت بشم نیتا ا. نشه داشیپ
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 ؟يبر يخوا یکجا مگه م -فرهاد

 .لندن. بودم رانیا امیکه ب نیکه قبل از ا ییهمون جا -

به اپن  ینگاه. کند توجه نکنم یخودش را جمع و جور م عیکه سر دیکنم به نگاه متعجب توح یم یسع

 :کنم یآشپزخانه م

 ه؟یهام کم هستن چ نتیکه کاب نینظرت در مورد ا -

 :دیآ یباالخره به خود م. ام دهیپرس دیرا از توح سوال

 .چند تا آماده بخر... هـان؟ آره خب -

 :خندم یم

 .کنم یخودم درست م... آماده؟ نه بابا -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 ؟يچطور -

 :دهم یدست نشانش م با

. کنم یمحکم م نیقفسه ها رو به زم. کنم یدو در دو، قفسه درست م یبا قوط. کنم یرو با بتن کن م رشیز -

طبقه . دم یآهن جوش م ریقفسه ها رو به ت... هیانبار يموتور جوش تو. ستون هجده باشه يتو رآهنیاحتماال ت

 چطوره؟. زنم یدرست کنن و بعد خودم جا م رونیدم ب یدر رو هم م. ذارم یاف م يزنم و روشون ام د یم

 ؟یستیمهندس ن یمطمئن... ت رو دوست دارمفکر -

دهم و بدون جواب دادن از آشپزخانه و  یسر تکان م. ناگفته ام يمن پر از حسرت ها... تلخ يخنده ا. خندم یم

با همان  یطوالن ابانیدر همان خ. خواهد یم يرو ادهیدلم پ. روم یم رونیبعد از عوض کردن لباس، از خانه ب

 یبه ساعتم م یکنم و نگاه یم کینزد همکتم را به  يلبه ها. دیآ یم يسوز سرد. هدیدرختان سر به فلک کش

ساعت چهار و . رسم یم ابانیروم تا به همان خ یم ادهیآنقدر پ. هیو سه ثان ستیو ب قهیسه و سه دق. اندازم

 . هیو چهل و نه ثان قهیپنجاه و هشت دق

. انگار هوا هم با ما قهر کرده. دیآ یاما برف نم ستینشده، زمستان سرد کیهوا هنوز تار. دارم یاول را بر م قدم

به سر  طنتیهجده ساله، از سر ش تاینها یقدم سوم، نگاه دخترکان. اعتنا از کنارم یب يقدم دوم، رد شدن آدم ها

 یس یگاه زنن یرگیقدم چهارم، خ.خروس باال داده تاجرا مثل  شیو دو ساله که موها ستیب تاینها يپسر يو پا
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قدم هفتم و هفت عجب عدد ... آشنا يقدم ششم، حس عطر. اش یطب نکیو چند ساله به چشمانم از پشت ع

 .ستیقدرتمند

 ...سالم -

ام را نادانسته  یهمان دخترك ورزشکار، همان که زندگ. چرخانم یدارم و سرم را به راست م یهشتم را برم قدم

. رسد یاسمش زودتر از نامش به ذهنم م يمعنا. دوباره ام را داشت دنید يو نخواسته نجات داد و آرزو

 ...بهشت

 ...سالم -

به همان تکه آهن  دیبگو يگرید زیقبل از آن که چ. کنم یکتم فرو م يها بیرا در ج مینهم، دست ها قدم

 :کرد و افتاد ریبه آن گ شیاول پا يکه دفعه  یهمان. کنم یاشاره م نیزده از زم رونیب

 .نیمواظب باش -

از  شیدختر چند ساله است؟ کودك درونش ب نیا. پرد یآن م يکند و از رو یم زیدور خ یکنم که کم یم حس

 :دیگو یکنم و م یبا تعجب نگاهش م يکه لحظه ا ندیب یم. حد فعال است

 .شه یآزاد م شیپره انرژ یآدم م یخب وقت -

موضوع به  نیکجا ا. را نگفته نیا يدانشمند چیمطمئنم ه بایتقر یرا گفته ول نیکدام دانشمند ا قایدانم دق ینم

 .دارم یخندم و قدم بعد را برم یدر جواب تنها م. ندارم یاطالع دهیاثبات رس

 ن؟یکن یم يرو ادهیپ ابونیخ نیا يتو شهیشما هم -

 :کنم یاش کالفه ام کرده توجه نم برهیکه و لمیموبا به

 .داشته باشمهر وقت که کار ن... شهینه هم -

 .دوست دارم یلیخ يرو ادهیمن پ -

 یزمزمه م. زند دختر یم نتیبودن زم یدر آسمان باشد، انقدر خاک دیبهشت با. ستیاز حد خاک شیب بهشت

 : کنم

 ...هیآره کار خوب -

 :میگو یدر ذهنم م. حواسم را پرت کرد. را میقدم ها يکنم شمارنده  یگم م و

 ".ییایتا تو ب مینامت را بگو یکیصد و  ،یکیصد و  دیحواسم را پرت نکن، با"
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 نترکامیحداقل از شر آن ا. بارد یامروز م میو زمان برا نیاز زم! شود؟ یقطع م یلعنت ي برهیو نیمگر ا حاال

 رندهیتماس گ يکه به اسم و شماره  نیکشم و بدون ا یم رونیب بمیرا با حرص از ج لیموبا. راحت شده ام

 :دهم یمنگاه کنم جواب 

 بله؟ -

 ...برادر دمیباالخره صداتو بعد مدت ها شن -

 یسع. چه ناجوان مردانه است ایبرادر دن نیبرادر از زبان نابرادرتر يکلمه  دنیشن. شوم یم خکوبیم میجا سر

شوند و با  یچشمانم رد م يو با سرعت نور از جلو اورمیب ادشانیخواهم به  یکه نم ییکنم صحنه ها یم

 :ذهنم نشوند احممز نیاز ا شیچشمانم محو کنم تا ب يرا از جلو نمشانیب یسرعت الکپشت م

 .یبه من فکرم نکن یبه فرهاد گفتم بهت بگه حت -

 :خندد، هر چند کوتاه یم

  بار دوممون باشه؟ نیکه ا میپدرمون گوش داد يبه حرفا یک عادیمن و تو و م -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

خوشحالم که با مادرش به عربستان . را به خاطر دارد مانیها یز من تمام بچگخودش بهتر ا. دهم ینم جواب

 :کنم یزمزمه م. شد یم شتریو ب شتریام ب يروزانه و شبانه  يبرگشت وگرنه کابوس ها

 ... به من زنگ نزن گهید -

. نکنم یشود توجه یکه از رضوان ساطع م یتعجب يکنم به هاله  یم یکنم و سع یرا به سرعت قطع م تماس

 زیدانم رك بودن انقدر چ ینم. شوند یکه مردم در مواجهه با من به آن دچار م ستیزیتعجب چ نیاصوال ا

خواهد اما در  یم دنیدلم دو. کنم یرا تندتر م میگذارم و قدم ها یم نمیشلوار ج بیدر در ج لیموبا ست؟یبد

در کل مشخص است . زند یجلو هم م یاما گاه دیآ یراه نم میپا به پا. کنم یبا قلبم خداحافظ دیآن صورت با

 یاز توجهم را به خودش جلب کرده است و نم يکند اما انگار مقدار یخوشحالم م نیندارد و هم یبه من توجه

 .دانم چرا

 یسوار اتوبوس م. میشو یحرف از هم جدا م یو باز هم ب میکن یم يرو ادهیساعت پ کی کیحرف نزد یب

 :دهم یجواب م د،یتوح ای ستیقوام ایزنم که  یخورد، حدس م یزنگ م لمیموبا. گردم یشوم و به خانه برم
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 بله؟-

 .ست یقوام

 ؟ییکجا -

 ن؟یرو دنبال من نفرست یمگه من نگفتم کس نمیبب. گه یم نیاز جاسوستون بپرس -

 :دیگو یم تیجد با

 . جواب بدم دیمن با فتهیبرات ب یاگه اتفاق. من در مقابل تو تعهد ندارم، در مقابل کارم متعهدم -

 :ام را از دست ندهم يکنم صبور یم یسع

برنامه مو . يرو ادهیپ....  ابونیرم خ یبار م هیبعدشم من هر چند روز . نفهمه یباشه که کس يجور هیالاقل  -

 ... زنم یبه هم نم

 :کند یم یپوف

  ؟یشد زودتر بگ ینم -

 :خندم یم

 زنم؟  یدارم جا م نیدنبالم؟ فکر کرد نیفرستاد یلشکر رو م هی نیشد؟ داشت یچ -

 :دیگو یمکث م يا هیار ثان بعد

 .به امون خدا يکرد یول م ياونجور دویتوح دینبا... تو سرته یاالتیفکر کردم خ -

 ...مینباش طانیبه امون ش میمواظب باش. به امون خدا بودن که خوبه -

 :کند یم اعتراض

 ...کنن يبا کلمات باز -

 .جناب مهندس نهیکار من ا -

 .دکتر يآقا دیتوح شیپ نیپس برگرد -

در  دیتوح. شوم یاندازم و وارد م یرا در قفل م دیکل. تمام شود نگونهیا مانیکه مکالمه ها میقرار گذاشته ا انگار

 :کنم یزمزمه م. کند یتماشا م ونیزیآزاده هم تلو. نوشد یم ينشسته است و چا ییرایپذ

 . ذره بخوابم هیرم  یمن م -

 :شود یاز جا بلند م دیتوح

 .آورد نویاومد ا عادیم -
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کنم و بعد به گوشه  ینگاهش م يا هیچند ثان. رمشیگ یکنم و م یدست دراز م. ردیگ یرا به طرفم م يزیچ و

 یه مادام. کنم یبردنش نم نیهم به از ب یشود و تالش یصورتم پاك نم يرو شخندین. کنم یپرتش م يا

 :دهد

 .گه جواب تلفناش رو بده یگفت مرسده، دخترعموت، م -

 . شود یتر و پررنگتر م قیعم شخندمین

 ...هیدونم مرسده ک یخودم م -

تخت  کیفقط  لیو اسامه که االن از آن همه وسا عادیمشترك من و م یمیاتاق قد. روم یبه اتاقم م و

سه کودك، روح پاکشان که  یکودک. اتاق محبوس شده اند يکه در فضا یزهواردررفته مانده و چند روح کودک

در قلب مردم است؟ در  وفقط فرو کردن چاق تیرا خواهد داد؟ مگر جنا تیجنا نیجواب ا یچه کس. آلوده شد

در مغزم زنگ  ییصدا. شدند یقصاص م دیها با یلیکه اگر بود خ ستیانسان جرم ن کیکشتن روح  یقانون چیه

 . "که خوردم پرم ییخم هامن از ز"زند که  یم

هجده تماس از دست رفته از طرف . کشم یم رونیب بمیرا از ج لیکنم و موبا یتخت پرت م يرا رو خودم

از  يمتر یلیانگشت شستم چند م. دهد مرسده از من هم سمج تر است یآن که نشان م یمرسده و نوزدهم

آخر . برقرار کنم راتماس  ایدانم قطع کنم، جواب ندهم  ینم. رقصد یباالتر انگار دارد م لیموبا يصفحه 

 :رمیگ یم میتصم

 چته؟ -

 :آورد یخودش نم يبه رو. کنم یو خواسته تلخ صحبت م ناخواسته

 ...چه عجب -

 .قطع کنم يندار يکار. عجب جمال شماست -

 ....زنگ زدم بگم... نکن تیاذ -

 :پرم یحرفش م انیم در

 نامزد محترمتون اونجان؟ -

 :پرسد یشک م با

 چطور؟-

 .رو بده بهش یگوش -
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 :برم یرا باال م میکند، صدا یم تعلل

 .رو بده بهش یگوش نیگم ا ید م -

 :چدیپ یدر گوشم م نیدیآ يجد يکشد که صدا ینم هیثان به

 ه؟یچ -

 ای یفهم یم. به نامزدت بفهمون که به من زنگ نزنه ایثان. کی نیا ،یسالم کن دیمن از تو بزرگترم تو با -

 .بهتون بفهمونم

 ...ستمیمن مشتاق ن -

 .مونم یکه سر حرفم نم ستمینشون بده جناب سرگرد وگرنه بگو مرد ن نویعمل هم ا يتو یستیاگه مشتاق ن -

حرف  یاهات حتفقط به خاطر همون روزاست که االن ب. میدوست بود یموقع هیمن و تو . پس تو گوش کن -

 .زنم یم

 :میگو یم یمسخرگ با

 یمن نم ،ییسرگرد سخا... امیتونم باهاش کنار ب یباور کن م. افتخار محروم کن نیکنم منو از ا یخواهش م -

من نتونستم، به . طرد کنن لیاز فام عادیخانواده بخوام منو هم مثل فرهاد و م نیاز ا دیبا یدونم به چه زبون

. زبون تو رو بهتر بفهمن دیشا. بفمون نایامن به  يتو به جا ،یزن یبا من حرف م يدار که یخاطر همون علت

وعده  نه،یخواد منو بب یاگه م. امینم يو کوفت و زهرمار يو نامزد یعروس چیه گهیبعدشم، به مرسده بگو من د

 تمومه؟. من مردم یما بهشت زهرا وقت دارید ي

 :دیگو یم کوتاه

 .تمومه -

خواهد تا  یچقدر دلم م. کشم یتخت دراز م يرو رونیکنم و با همان لباس ب یپرت م یرا به طرف لیموبا

 .بخوابم امتیق

فرستم و  یم رندهیبه تماس گ یام، لعنت دهینخواب شتریساعت ب کی. پرم یاز خواب م لمیزنگ موبا يصدا با

 :دهم یجواب م

 ه؟یچ -

 :دیگو یبلند م يدامون است که با صدا. چپ بلند شده ام يقول مردم که از دنده  به

 ...مرصاد خودتو برسون -
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 :ام دهینشن شیسال هاست ترس را در صدا. خورم یم جا

 کجا؟ -

 ...رامسر -

 :زنم یم داد

 ؟یکن یم یاونجا چه غلط -

 ...خودتو برسون -

 :شود یبه سرعت وارد م دیشود و توح یدر باز م. شده ام خکوبیم میسر جا. شود یقطع م تماس

 شده؟ یچ -

 :میگو یجواب دادن م يجا به

 ...ریرو بگ یقوام يشماره  -

 :زنم یببرد داد م نیتعللش وقتم را از ب يا هیکه ثان نیاز ا قبل

 ...حاال -

را  لیموبا نم،یب یاطرافم م ياز دستش را در فضا يکند هاله ا یدست دراز م یفقط وقت نم،یب یرا نم حرکاتش

 :شنوم یرا م یقوام يصدا. رمیگ یزنم و کنار گوشم م یچنگ م

 شده؟ یسالم، چ -

 .برم دیبا یول یدونم چ یدامون تو دردسر افتاده، نم -

 :برم یرا باال م میتن صدا. کند یام م وانهیروز د کیباالخره  شیها مکث

 ...ساعت راهه 5تا اونجا  شینجوریهم... ستیاالن فقط فکر کردن ن. زهیر یاگه نرم تمام نقشه به هم م -

 ...دیتوح -

 :دهم یرا از دست م کنترلم

 .نیگوشتون فرو کن يتو نویبرم، ا دیخودم با-

 عادیم. زنم یم رونیدارم و از خانه ب یخودم را به سرعت برم لیو موبا چییکنم، سو یپرت م یرا به طرف یگوش

 :ستادهیدر ا رونیب

 ...دامون زنگ زد -
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در کمک راننده . شوم یم نیزنم و سوار ماش یرا م موتیر. نفر را اصال ندارم کی نیجر و بحث با ا ي حوصله

کنم و به سرعت شروع به حرکت  یرا روشن م نیماش. کند یپرت م یصندل يخودش را رو عادیشود و م یباز م

که  يبار نیبود؟ آخر شانیپر نقدرچه ا يبرا. زند یدامون در دردسر افتاده در گوشم زنگ م يجمله . کنم یم

چه . بود که لعل او را ترك کرد و از آن پس سنگ شد یوقت دیلرز یم نگونهیا شیبود و صدا دهیدامون ترس

دنده را . کردم یذهنم را آزاد م يبه گونه ا دیبا. شد یکرده بود؟ فکرم متمرکز نم شانیاو را انقدر پر یکس

 :میگو یکنم و م یعوض م

 .حرف بزن -

 :پرسد یبا تعجب م عادیم

 ؟یچ -

 .به فکر من جهت بده. رو بگو اتتیحدس... حرف بزن -

 مرصاد؟ یچرا انقدر مضطرب -

 .ذهنم عمال از کار افتاده بود. کردم ینم دایپ يا یمنطق لیدل چیمضطرب بودم؟ ه چرا

 ...گم یحرف بزن م -

 :دهد یگوشم را آزار م شیبرد، تن صدا یرا باال م شیصدا عادیم

 ...زن کنارب -

شوم  یم یخاک يو وارد شانه  چانمیپ یفرمان را به سمت راست م یپشت نیتوجه به بوق گوش خراش ماش یب

در  دم؟یو من راننده نفهم میوارد اتوبان شد یک م،یشوم وارد جاده شده ا یتازه متوجه م. کشم یرا م یو دست

صندوق  يدستم را رو. کشم یبا تمام وجود نفس م. خورد یسرد به صورتم م يکنم و هوا یرا باز م نیماش

 چرا انقدر مضطرب شده ام؟. بندم یگذارم و چشمانم را م یعقب م

بندم  یکه در را م نیبه محض ا. روم یکمک راننده م یشوم و به طرف صندل یمتوجه وخامت اوضاع م دوباره

 :میگو یدوباره م. شود یاز جا کنده م نیفشارد و ماش یپدال گاز م يرا رو شیپا عادیم

 شده؟ یبه نظرت چ... کن تیفکر منو هدا -

دهم  یگونه از دست م نیکنترل اعصابم را ا یاخالقم را وقت نیا. ستمیداند تا حرف نزند من دست بردار ن یم

 :شناسد یم

 ...به خونه ش حمله کرده یکیقطعا  -
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 :کنم یم زمزمه

 آخه؟ یخب ک -

 :دیگو یم کالفه

 .دونم ینم -

 :زنم یداد م ست؛یخودم ن دست

 ؟یدون یم یپس تو چ -

 :برد یرا باال م شیهم متعاقبا صدا او

 .یبدون دیتو با. يبا دامون ارتباط دار شتریتازه تو ب... منم مثل تو -

 :زنم یم میدر موها چنگ

 ...فکرم کار... دونم ینم -

 :میگو یلب م ریز. ماسد یدر دهانم م حرف

 .هیدونم کار ک یم قایدق -

شوم و به  یم ادهیپ نیبه سرعت از ماش. ابمیدامون م يالیو يگذرد تا خودم را رو به رو یدانم چقدر م ینم

 یپله ها م نییکنم و پا یرا رد م اطیح. شود یچون درب باز م دهیدانم مرا د یم. روم یم یطرف درب اصل

 :خورم یبه وضوح جا م. دیآ یم رونیب وکابدیشو و  یدر بار م. ستمیا

 ؟یکن یچکار م نجایتو ا -

 :کند و بعد به من ینگاه م عادیم به

 .رمیکردم نتونستم جلوشو بگ يهر کار -

 :میگو یبلند م يدهم و با صدا یم رونیرا با شدت ب نفسم

 ...بالیآن... رونیب ایب یآن -

 :کشد یم یآه وکابدی

 ...برو مرصاد -

 :روم یپله را باال م نیاول

 کجا برم؟ -

 :را یدوم و
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 برم؟ يکدوم گور -

 :یسوم و

 ن؟ید یمنو به باد م يزحمتا نیدار یکحا برم وقت -

گردانم و او را  یسر م. شنوم یرا م بالیآن يخش گرفته  ياما صدا دیبگو يزیکند تا چ یدهانش را باز م وکابدی

 :نمیب یساختمان م یسمت راست يپشت پنجره 

 ...برو وگرنه... مرصاد برو -

 :کند یکه تا به حال ساکت بوده شروع به صحبت م عادیم

 ؟یکن یکار م یچ ؟یوگرنه چ -

 ندیب یما را نم یدهد که کس یم نانیها به من اطم وارید يبلند. کشد یم رونیرا از پشت شلوارش ب کلتش

 :میگو یآرام م. پروا نبود یقبال انقدر ب عادیوگرنه م

 .شد وونهیدباز  -

 :ردیگ یم وکابدیمجهز است به طرف  لنسریسا هیکند، کلتش را که  ینم یتوجه

 .کنم یکار خواهرتو تموم م ای یکن یتمومش م ای یآن -

 وانهیمن د يبه جا عادیکه م نیشوم، هم یکه عصب نمیب یفعال الزم نم. کنم ینگاه م شانیحرف به کارها به

صدا  یب. طلبد یزل زده است و بعد از من استمداد م عادیم اهیچشم شده و به کلت س وکابدی. ستیشود کاف یم

 :میگو یچرخانم و م یخواهر و برادر م نینگاهم را ب

 ...میجمع کن میتون ینم عادیشما دو تا رو من و م -

 :دهم یزنم و ادامه م یم شخندین

 . رهیاسامه بگ دیافسارتونو با -

 ادیکه همه را از  ییکابوس ها. آورد یم ادمیرا به  میکابوس ها. لرزد یاسم منحوس م نیخودم از آوردن ا تن

 :ردیگ یمنظورم را م ادیم. نبرده بودم

 ن؟ید یم حینکنه اونو به ما ترج -

 :شده رهیبه من خ بالیآن

 .به دامون نداره ياسامه کار ،یزن یبلوف م -

 :دهم یم هیپله تک ییطال يابه نرده ه. ندارد یتیبا آشوب درونم سنخ لبخندم
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 .یامتحان کن یتون یم -

 :کنم یزمزمه م ستم،یا یم وکابدی يروم و رو به رو یباال م. را گذاشته ام ریدانم تاث یم

 .اقتیل یب -

 :کند ینگاهم م ریتح با

 من؟ -

 :میگو یم یهمان آرام به

 نیکه اوضاعو بسنج نیبدون ا ينجوریهم. و نه اون برادر احمقت يفکر کرد قهیدق هینه تو ... نه پس من -

 .هر دوتون متاسفم يواقعا برا... قبال من بودم اما االن. شهیجلو مثل هم نیرفت

 :شود یچشمانش گشاد م. فهمد یدانم آشفته ام و او هم م یم

 ...مرصاد تو رو خدا -

 . يکرد یقبال فکرشو م دیبا. منو قسم نده -

 :میگو یکنم و م یرا صدا م عادیم

 . ببرش تو انبار تا با دامون برگردم -

کند و دست  یدستش را دور بدن او حلقه م کی عادیسرش بگذارد م يساختمان را رو وکابدیکه  نیاز ا قبل

کلتم را  عیسر. ندارم یکنم اما توجه یخودم حس م يرا رو رشینگاه متح. گذارد یدهان او م يرا رو گرشید

 . ستادهیدر ا يکه در آستانه  رمیگ یم بالیکشم و به طرف آن یم رونیب

 ...ولش کن -

 .يبه فکر افتاد رید -

 :بخورد خواهد مرد یداند تکان اضاف یدر دستش است اما م کلتش

 .یکن یخراب م يدار زویهمه چ -

 :شود یتر م ظیغل اخمم

 ...االی. توبرو ... سراغ پدرت یرفت یبعد م یکشت یمنو م دیاول با. ونمیبه دامون مد زمویمن همه چ -

گذارم و او را  یقدم به جلو م. کرد یرا تکه تکه م عادیتوانست من و م یدانم اگر م یکند، م یم عادیبه م ینگاه

که سمت راستم  الیو ییرایافتد که در پذ یبندم و نگاهم به دامون م یم میدهم، در را با پا یبه داخل هل م

لحظه غفلتم  کی. داده است هیبه مبل تک الح ینشسته و با صورت خون آلود ب نیزم يمبل رو کیاست، کنار 
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 گرید يشود و با پا یپا بلند م کی يپرت شود، سر جا بدون آن که برگردد رو بالیشود حواسم از آن یباعث م

 .کوبد یبه صورتم م

چرخم  یو همزمان م میآ یمبه خودم  ستیناآشنا ن میبرا تیموقع نیاز آنجا که ا یشوم ول یپرت م نیزم يرو

 یرا قفل م شیپاها م،یزنم و با پاها یافتد، چرخ م یم نیزم ياو هم رو. کوبم یم شیپاها ریراستم ز يو با پا

که  نیقبل از ا م،یشو یتلو خوران بلند م لوت. کوبد یکشد و دوباره با مشت به صورتم م یخودش را باال م. کنم

 شیزانو ها يرو. زنم یچرخم و با کف کفشم به صورتش ضربه م یم میپا کی يتعادلم را از دست بدهم رو

ضربان قلبم باال رفته و . کنم یو بعد دستم را دور گردنش حلقه م فتمیتا ن رمیگ یم واریافتد، دستم را به د یم

 :شنوم یدامون را م يگردنش را بشکنم صدا میآ یتا تمامش کنم، تا م ممجبور. رود یم جیسرم گ

 

 ...نکن -

 آورم،  یهوا کم م. کند یزند و دستش را دور گردنم حلقه م یم میپا ریز بالیآن. شود یپرت م حواسم

 :پرسد یکند و م ینم یتوجه

 کجاست؟ وکابدی -

 :رمشیگ یسخره م به

 ...ياونم افتاد ادیچه جالب که به  -

 :کند یکنار لبش را پاك م خون

 ؟یفهم یکشتن م یداشتن منو م -

فقط به خودت  شهیدونم چرا تو هم ینم. یناراحت بش دیداره نبا یعکس العمل هی یکه هر عمل ییاز اونجا -

 !يد یحق م

 .چون حق با منه -

 :گردانم یرا برم میرو

 .نه، چون پول با توئه -

 :نمینش یها م یاز صندل یکی يرو

 امر به خودتم مشتبه شده؟  -

 :شود یبلند م شیدهد و از جا یبه خودش م یتکان
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 ؟يپس چرا اومد -

 :میگو یم اریاخت یب

 .ينجات داد مویبار زندگ نیچون چند -

است و من در کمال  دهیجواب را از من شن نیشود، انگار باور ندارد که ا یم قیکند و در صورتم دق یم مکث

 شیشوم، تا به حال به رنگ ها یم قیدر تار و پود فرش دق. جمله را گفته ام نیصادقانه ا ،يو ناباور یناراحت

 زیها و م یو عسل زیست م ي همه. دارد یخاص يعالقه  شهیدامون به رنگ کرم و ش. توجه نکرده بودم

مورد  کی نیکنم ا یباشند که خدا را شکر م شهیچوب از ش ياست، فقط مانده مبل ها به جا شهیاز ش ونیزیتلو

 .حاصل نشد گرید

 .ستیخوب ن يوفادار نیا -

 :کنم یدارم و نگاهش م یبرم لیاز تحل دست

 گفته من به تو وفادارم؟ یک -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 ؟یستین -

 .کردم دتیببخش که ناام. هم به وفادار بودن ندارم يعالقه ا دم،یند يریخ يمن از وفادار -

 .تواند بشنود یحرفم را نم نیا یکه قوام خوشحالم

 .فهمم ینم -

نه من به خاطر  یش ینه تو به خاطر من درست م. کنه که رابطه دو طرفه باشه یم دایمعنا پ یقتو يوفادار -

کنم که کار  یرو انتخاب م یمن جناح. انتمیکه اهل خ ستین نیا شیمعن یول ستمین يمن اهل وفادار... تو

 .درست رو بکنه، البته مشخصا از نظر خودم

 . شناسمت یکنم اصال نم یفکر م ییوقتا هی -

 :خواهم بحث را ادامه دهم ینم

 سراغ دسته گالت؟  يبر يخوا ینم -

 ریو به سمت انبار که ز میرو یم نییپله ها را پا. میزن یم رونیکنم بلند شود و بعد از خانه ب یم کمکش

ش سر ییچه بال ستیمعلوم ن. دارد ازیکامل ن يکاوریر کیدامون مسلما به . میکن یساختمان است حرکت م

 هیتک يواریرا روشن کرده و به د نیرزمیچراغ ز عادیم. میشو یکنم و وارد م یقرمز رنگ را باز م یدر آهن. آمده
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وضع  نیاصال از ا. بسته شده اند یکه به ستون فتدیم وکابدیو  بالیچرخانم و چشمم به آن ینگاهم را م. داده

 . دیآ یخوشم نم

 :دیگو ینگاهم به آن ها م دنیبا د عادیم

 .دست بهشون نزدم -

 یرا باز م راهنمیپ يدکمه  نیباالتر. دهم یکنم و به دامون م یساعتم را از دستم باز م. حفظ ظاهر کنم دیبا

کنم و  ینگاهش م یکم. ستمیا یم شیدهم و رو به رو یانگشتانم را ورزش م. روم یم بالیکنم و به طرف آن

 :شنوم یامون را مسرد د يصدا. میکو یگوشش م ریبعد با تمام قوا ز

 .امتحانش کن گهیبار د هی ،يقشنگ زد -

زنم و  یصورتش م گریبار با پشت دست راستم به طرف د نیا. دانم یمرد را پدر گذاشته نم نینام ا یاحمق کدام

 . خواهم ادامه بدهم ینم گرید. گذارد یگونه اش به جا م يرا رو یانگشترم رد زخم

 ...نیکرد یمنم صدا م. که جمعتون جمعه نمیب یم -

شده مرا  نیزنم و او هم متقابال با همان نگاه نفر یچرخم و به برادرم، اسامه زل م یم میپا يپاشنه  يرو

 .زدیر یدارد به هم م زیهمه چ. کند یم یابیارز

 :زند یم لبخند

 .سالم مرصاد -

 :دارد یبرم واریاش را از د هیتک عادیم

 

 ؟یکن یم چکار نجایا -

  ؟يدار یتو مشکل. اومده بودم به دامون سر بزنم -

در  يگریطوفان د. کنم یحس م یآرام، طوفان يچهره  نیلحن خونسرد و ا نیا ریمن ز. کشم یم یقیعم نفس

توانم  یرا م شیها يباز یکه وحش نیحداقلش ا. بزرگ تر است یلیخ عادیکه از مرصاد و م یطوفان. راه است

 یساعتم را از دست دامون م. ستتر ا یمنطق. را تماشا کنم يگود باز رونیاو بگذارم و خودم از ب يبه عهده 

چه  دینگاهش با یطانیدانم از برق ش ینم. شود یدر دست اسامه قفل م میروم که بازو یکشم و به طرف در م

 یبا آرامش. شوم یبم مسلط منه اما به اعصا ایمشتم را در دهانش خرد کنم  دیدانم با ینم. رمیبگ يا جهینت

 :میگو یم یساختگ
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 ...دست خر کوتاه -

 :کند یام م وانهیباالخره د شیلبخندها

 .يادب نبود یمرصاد تو که ب -

 :کنم یم یپوف... آداب بودنش يمباد نیهم و

 ؟یکنم که دستتو بکش يکار هیخودم  ای یکش یدستتو م -

 :کند یم نگاهم

 ؟يشد ریپ -

 :دهم یسر تکان م. ام اشاره کرده است قهیشق دیسف يبه چند تار مو احتماال

 .من حالم خوبه نیشماها اگه بذار -

 :رود یکند و بدون جواب دادن به طرف دامون م یرا رها م میبازو

 شده؟ یچ -

 یم بالین آناثر دلهره را در چشما. افتد یم شانیکند که تازه نگاهم به چهره ها یاشاره م بالیو آن وکابدیبه  و

دامون . شر ای رمشیبگ کیدانم به فال ن ینم. ندارند یحس چیچشمانش ه. کند یفقط نگاهش م وکابدیاما  نمیب

که از من  يبرادر. من فقط نگاهم را به اسامه دوخته ام ن،یح نیو در ا دیگو یم هیشرح ما وقع را در چهل ثان

اسامه فرهاد را به  يها ییهمان موقع که دا. آمدن او با فرهاد ازدواج کرد ایبزرگ تر است و مادرش بعد از به دن

دارد و انگار  یبه عقب برم یدامون قدم. سال از من بزرگتر است کیکه فقط  يبرادر نیهم. قصد کشت زدند

 :دیگو یکند، م یرا م يشرور يبچه  یکه دارد چغول

 ست؟یجالب ن. خواستن منو بکشن یبچه هام م -

 :میگو یب مل ریز

 .البته جون عمه ت... یهست يکه تو پدر نمونه ا ییاز اونجا... قابل درکه -

از دندان  یکی یکه حت يهمان لبخند. زند یاسامه هم لبخند م. کند یم دنیبلند شروع به خند يبا صدا عادیم

اش، نفوذ  دهیدرشت و صورت کش یمشک يچشم ها. مادرش است يمردانه  ينسخه . شود یمعلوم نم شیها

 یشناسمش و او مرا بهتر م یخوب م. ترسم ینگاه م نیمن از هم. است شتریاز نگاه من هم ب شیچشم ها

ترسم همه  یم. است اوردهین میبرا یخوب يهمه سال؛ خبرها نیاتفاقات، آمدن او بعد از ا نیبا وجود ا. شناسد

 .ستیت نعل یاصال ب. ستیعلت ن یآمدنش بعد از مدت ها ب. را بداند زیچ
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 ....ساکت باش مرصاد -

 بالیآن. کند یم ادتریرا در وجودم ز يروزیکند کم آورده است حس پ یدامون که مشخص م زیتند و ت جواب

 :کند یاعالم وجود م

 ...نیما رو بکش نیخوا یاگه م -

کنم و  یرا ساکت م بالیبا نگاهم آن. را دوست ندارم تیوضع نیاصال ا. کند یم دنیبار اسامه شروع به خند نیا

 :گردم یبعد به طرف دامون برم

 .بهتره میاز حد کش ند شیرو ب يباز نیکنم ا یفکر م -

 :دیگو یبا تمسخر م بالیآن

 نه؟. یگردن منو بشکن یخواست یکه م نیمثل هم -

 :کنم یتوجه نم. موقع باز شود یکه ب یبر دهان لعنت

 ...میخودمون درست کرد يجنازه واسه  یالک مشونیبکش. میولشون کن ای مشونیبکش ای -

 :اندازد یخودش را وسط م اسامه

 ماجرا بوده؟ یباعث و بان یمعلوم بشه ک دینبا -

 :کنم یپشت سرش نگاه م وارید به

 ست؟یمشخص ن -

 :زند یم شخندین

 پشت سر من؟ وارید يترکا ؟یچ -

 :رمیگ یم دهیاش را نشن هیکنا

 یاصوال وقت. شن یهم دو تا چک بخورن آدم م نایا. کردنش تیبچه ترب نیباعثش خود دامونه با ا... رینه خ -

 .ادیصداش در نم گهید فیتو سر آدم ضع یبزن

 ...مرصاد -

 :زنم یم داد

 .وکابدیببند دهنتو  -

 ؟...دینبا. موقع شناس باشد دیآدم با. شود یدر نطفه خفه م شیصدا

 :ذرانمگ یچرخم و سه مرد مقابلم را از نظر م یم میجا سر
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 ..نشونیرینگ يجد ادیکردن، ز یعرض اندام هیدو تا هم  نیا... هیمنطق -

 :رمیگ یاشاره ام را به سمت دامون م انگشت

 ...هر چه قدرم که... باالخره همخونتن -

جمله . کند یخورد و تنش درست م یشوم به جو مجلس مجللمان نم یگرگ صفت اما متوجه م میبگو خواستم

 :کنم یرا به کل عوض م

 .داشته باش مـــرد يکم حس پدر هی -

 :ستمیا یدارم و در کنارش م یبه سمتش برم یقدم. شده رهیحرف به من خ یب اسامه

 .ادیازت خوشم نم. رد نگاهتو عوض کن -

 :میزند در چشم ها یم زل

 .يتا حاال انقدر باهام رك حرف نزده بود -

 :کنم ینگاهش م میهم متقابال مستق من

 ...یفهم یمنظورمو که م. زنم یبهتر باهات حرف م تهفیپاش ب -

 خواهم  یم شتریمن ب... ستین یکاف. یفقط کم یرود ول یدر هم م شیاخم ها یکم

 ...نیبس کن -

 

 :میگو یلب م ریز

 ...کالم هم از مادر عروس هی -

 

 :کنم یاخم م. زند یرود و اسامه لبخند م یاز خشم دندان غروچه م عادیم

 ؟يخند یچرا امروز انقدر م -

 یم بالیآن يرو به رو. ستین میمستق یصراط چیبه ه یلعنت. گردد یبرم بالیو باز به طرف آن ردیگ یم دهینشن

 :ستدیا

 ؟...فرستادتت یک -
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کرده؟  تیخر نیآن ها را مجبور به ا یخودم هم سوال شده، چه کس يبرا. کنم یحرف به آن ها نگاه م یب

 بالیاسامه فک آن. خورد یمحکم و بعد از آن مشت محکمتر اسامه به صورتش م یلیدهد و س یجواب نم بالیآن

 :ردیگ یرا محکم در دست م

 ...حرف بزن -

کنم که انگار  ینگاه م وکابدیبه . شود یحل نم میمعادله برا نیدانم چر ا ینم. کند یباز هم سکوت م بالیآن

اصال ... فهمم یدختر انقدر خونسرد است؟ نم نیچرا ا. رود یر هم مد شتریب میاخم ها. ستین ایدن نیاصال در ا

االنش که مشخصا نگاه مرا  یاحساس یب نیورود ما و نه به ا ينه به آن ترس و لرزش در لحظه . فهمم ینم

 :کنم یلب زمزمه م ریز. شود یم شتریب میمعادله هر لحظه برا نیمجهوالت ا. ردیگ یم دهیناد

 چه خبره؟ نجایا -

 .است زیاز حد ت شیب شیگوش ها. کند یگردد و به من نگاه م یبرم اسامه

 ه؟یمنظورت چ -

 .است وکابدی يکنم، هنوز چشمانم رو ینم نگاهش

 ران؟یا یبرگشت یچ يتو برا -

 :دیگو یم. فهمد مخاطبم است یخودش م اسامه

 .کنم به تو مربوط باشه یفکر نم -

 :کنم یم تکرار

 ؟رانیا ياومد یچ يبرا -

 :دارم یبرم یطرفش قدم به

 ادمیهنوز . تنگ شده زتیعز يپدر مهربونت و برادرا يبشه؟ نگو که دلت برا یکه چ يبعد پنج سال اومد -

 .يسرم آورد ییچه بال) کانزاس التیدر ا يشهر( نگینرفته تو لنس

 :دیگو یکند و بعد م یمکث م یکم

 ...میزن یحرف نم نجایا -

 :میگو یو خطاب به دامون م ستمیا یدر م يجلو. رود یم رونیاز در ب و

 .داشته باشن ياز خودشون اراده ا نایکنم ا یمن فکر نم. يبه خرج بد يپدر يعاطفه  یکنم کم یم شنهادیپ -
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اش  هیروح. دهد یرا خود دامون پرورش م اهانشیکه گ ستینسبتا بزرگ يسمت چپم باغچه . روم یم رونیب و

. است گارشیو در حال روشن کردن س ستادهیا اطیاسامه وسط ح. کرده ام نیتحس شهیهم اهانیرا در مورد گ

 :گردد یبه طرفم برم. شنوم یم میپا ریبه هم خوردن سنگ ها را ز يروم و صدا یقدم زنان به طرفش م

 ؟یکش یم -

 :میگو یم آرام

 .تونم ینم -

که کنار گذاشته ام؛  ستیام و مشروب را هم مدت کم دهیکش گاریمدت هاست که نه س. توانم یداند که نم یم

داند  یکه م يزیدانم چرا چ یداند و نم یم یرا به خوب نیاسامه هم ا. زند یم بیانگار به قلب بند خورده ام آس

رگ عرب بودنش  لیاحتماال به دل نیا واما او چهارشانه تر است  میهم قد. ستمیا یکنارش م. پرسد یرا م

 :کند یبعد شروع م هیچند ثان. است

 اومدم؟ یچ يبرا یبدون يخوا یم -

 .شوم یحرفش م يصدا منتظر ادامه  یب

 ...خودت برو دنبالش -

 :زنم یم شخندین

 .ادیکه به نظر م ستمیکار ن یمن اونقدر ب -

 :کند یم اشاره

 .نجایا يهمه راهو اومد نیکه به خاطر دامون ا یانگار هست -

خواهم  ینم. که مطرحش کنم ستین شیاما جا ادیز یلیدهد؛ خ یآزارم م يفکر. رود یدر هم م میها اخم

و چه  نگیچه در لنس ،یچه در کودک. نداشته ام یمرد احساس خوب نیوقت نسبت به ا چیه. حساسش کنم

ترها  برادر، که قبل نیا. شناسم یرا م میمن برادرها. توانم اعتماد کنم یچشم ها نم نیوقت به ا چیه... حاال

 . ذاشتم؛ از من بدذات تر است یپروا برادر نم یوقت اسم او را انقدر ب چیه

 .کنم یم يمن به خاطر دامون هر کار -

 :کند یم یکوتاه ي خنده

 .یکن یم یشوخ -

 :میگو یم تیجد با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

 دارم؟ یمن با تو شوخ -

 :دیگو یو م ستدیا یام م نهیبه س نهیس. کند یهم اخم م او

 .نرفته ادمیرو  نگیلنس يهنوز ماجرا. رو بهت بگم يزیچ هیپس بذار  -

 :کنم یخشم را در درونم حس م جوشش

  ؟ییپررو یلیخ یکن یتو حس نم نمیبب -

 :رمیگ یصورتش م ياشاره ام را جلو انگشت

سگ بشم دوست و آشنا  یکه وقت یدون یم. ادیسگم باال م ياون رو یچیمن بپ ياسامه، تو دست و پا نیبب -

  ستین میحال

 :دیگو یم آرام

 ...يعوض شد -

روم و بدون داخل شدن از  یاست؟ به طرف در انبار م انیاست چه حاجت به ب انیکه ع يزیچ. زنم یم شخندین

بلوتوثم را از  يشوم، هندزفر یم نیسوار ماش. تمام است نجایکار من ا. را بدهد نیماش چییخواهم سو یم عادیم

 :زنم یزنگ م یدارم و به قوام یداشبورد برم

 ...سالم -

 :برعکس تصورم آرام است شیصدا

 ؟ییسالم، کجا -

 :کنم یاول را رد م چیپ

 .گردم تهران یرامسر، دارم برم -

 افتاده بود؟  یچه اتفاق -

 . کن فیماجرا را تعر يگریحرف د چیکم و کاست و بدون ه یب یعنی نیا

 . رمیخواستن باباشونو بکشن، رفتم جلوشو بگ یدامون م يبچه ها -

 ؟یگرفت -

 :میگو یم. ستین شیاحساس و عالقه به موضوع در صدا يا ذره

 .گرفتم -

 اونجا بود؟ یک گهید -
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 .کنم یحس م شیعالقه را در صدا حاال

 ...دامون، و برادرم يبچه ها عاد،یمن، دامون، م -

 :پرسد یتعجب م با

 برادرت؟ -

 ...آره برادرم -

 عاده؟یمنظورت م -

 :میگو یم يخونسرد با

 ...ریخ -

 ؟یج یعنی -

دونن اون سه تا پسر داره، محض اطالع عدنان هم  یهمه از دو زنه بودن فرهاد خبردارن اما همه نم بایتقر -

 .خوامم که بدونه یدونه و من نم ینم

 ؟یچرا زودتر نگفت -

 .کنم یحس م شیرا در صدا شتاب

 .نیدینپرس -

 .اطالعات کامل بده -

 یت يام آ يدونم تو یکه م ییتا اونجا... سال از من بزرگتره و متولد عراقه، سامرا هی. اسمش اسامه ست -

 ...دونم عربن یفقط م. دونم یکه مادرش مال کجاست رو هم نم نیاسم مادر و ا. خونده کیالکترون یمهندس

 :کنم تا من مخاطبش شوم یم صبر. دیگو یم يزیچ یلحظه به کس چند

 .نکن یرو مخف يزیچ چیه گهید -

. حواسم به جاده باشه نیحاال هم بذار. نگفتم يزیمنم چ نیدینپرس يزیاز من چ. نکردم یرو مخف يزیمن چ -

 ...خداحافظ

اصال حس سر . رسم یبه خانه ام م مهیچهار ساعت و ن. کنم یم شتریب یکنم و سرعتم را کم یرا قطع م تماس

خواهد بخوابم، با  یدلم م. کنم ینم دایرا هم در وجودم پ يرو ادهیحس پ یحت. را ندارم دیزدن به آزاده و توح

 .کنم یتخت پرت م يهمان لباس ها خودم را رو

**** 
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 در ذهنم دارم. ام و حال ساعت شش صبح است دهیسره خواب کیپرم، تمام شب را  یزنگ از خواب م يصدا با

را  زمیشوم، بل یبلند م میاز جا. است فتادهیامروز چند شنبه است اما هنوز انگار مغزم به کار ن نمیگردم که بب یم

 يخنکا. روم یو بعد به طرف آشپزخانه م دازمان یحمام م فیکث يآورم و آن را در سبد لباس ها یاز تنم در م

فصل تمام  نیخواهد ا یدلم نم چین است و من، هاواخر فصل زمستا. آورد یخانه حالم را جا م يرو به سرد

کنترل . شوم یکنم و بعد وارد آشپزخانه م یرا روشن م ونیزیتلو. دیآ یاصال خوشم نم گرید ياز فصل ها. شود

 یفروغ م ادیافتد و به  یم ریش يچشمم به بطر. کنم یرا باز م خچالیگذارم و در  یم نتیکاب يرا رو ونیزیتلو

 :اش یشگیهم يافتم و جمله 

 "تکسهیهمه پر از وا رایش نیا "

همه  يخورم مزه  یکه من م يریش نیا یدانم ول یرا نم تکسیوا. خرد یم یمحل ریاستدالل، ش نیبا هم و

 يلبخند رو. شنبه هست کیامروز . نوشمش یکنم و جرعه جرعه م یپر م وانیل کی. ریدهد به جز ش یم زیچ

ساعت سه بعد از ظهر کالس . گذارم یکشم و کنار م یرا آب م ریش وانیل. آمد ادمیباالخره  د،یآ یم میلب ها

 نیامروز چنان حال ا. کنم یدارم و شروع به نوشتن سوال م یلپ تاپم را برم. دارم و بعد از آن ساعت شش

 يدخترهمان  ادیبه . شود یتر م قیعم میلب ها يلبخند رو. نرود ادشانیکه تا آخر عمر  رمیدانشجوها را بگ

گروه صحبت کرد و او هم دو  ریبا مد. گفته بودم درس را حذف کند قشیتحق اوردنیافتم که به خاطر ن یم

ها  نیکه با تمام ا نجاستیجالبش ا ينکته . میآ یساعت با من حرف زد اما من اصوال از موضعم کوتاه نم

کنم  یم پیزنم و سواالت را تا یکه کتاب ها را ورق م ینیدر ح. نمیب یم میدخترك را هنوز سر کالس ها

 :میگو یکنم و م یم یپوف. نمیب یرا در قاب لپ تاپ م یو بعد صورت قوام شود یوبکمم روشن م

 ؟يندار یشما کار و زندگ -

 :خندد یم یقوام

 ...ییکار من االن تو -

 ...کنم یارم کار ممن االن د. ستیرابطه دو طرفه ن نیا یبا عرض شرمندگ ایو دامونه، ثان ستمیاوال من ن -

 یرا باز م امیپ. است عادیم. نمیب یم دیجد لیمیبر ا یمسنجرم را مبن امیکه دوباره صحبت کنند پ نیاز ا قبل

 .خوانم یکنم و نوشته را م

 ... مرصاد -

 :کنم ینگاه م یقوام به
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 بله؟ -

 گفتم؟ یچ يگوش داد -

 ...نه -

 :دهم یخورد، ادامه م یرك بودنم جا م از

 .خواد من با پدر آزاده حرف زنم یزده، م لیبهم م عادیم -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 چرا؟ مگه قرار نشد خودشون کارا رو انجام بدن؟ -

 ست؟یمشخص ن... عرضه ان یکه ب نهیعلتش ا -

 بشه؟ یکه چ یآخه تو حرف بزن -

 :زنم یم شخندین

 يشناسمشون چقدر آدما یم. رو بکنن ایدن فیهم ک انیا. فتهیدوش من ب يکارها رو يکه کم کم ادامه  -

 .نیفیکث

شود،  یتمام که م. دهم یسواالت ادامه م یزنم و بعد از قطع تماس به طراح یحرف م یبا قوام يا قهیدق چند

. رمیگ یم نتیکنم و از سواالت پر یرا به لپ تاپ وصل م نتریپر. روم یدارم و به اتاق کارم م یلپ تاپ را برم

ها و  لمیف. کنم یم ونیزیتلو يبه تماشا عروم و شرو یم ییرایبه پذ. گذارم یم فمیدر ک يو بعد در پوشه ا

را  اریسان يدارم و شماره  یتلفن را برم. حوصله ام یساعت نه است و من به شدت ب. برنامه ها خسته کننده اند

 :شنوم یخواب آلوش را م يخورد و بعد صدا یچند بوق م. رمیگ یم

 بله؟ -

 ...منم -

 :دیگو یم یهمان خواب آلودگ با

 پرسم؟ یچرا م... یکه عادت نداره سالم کنه خودت یتنها کس -

 :میگو یم دیق یب

 .دونم، از خودت بپرس ینم -

 ...يمن افتاد ادیعجب  -

 .هستم شهیبنده هم. عجب جمال شماست -
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 ...هستم شهیمنم هم -

 .میمکان و زمان اشتباه هست هی يهر دو تو دیشا -

 منظور؟ -

 ...نمتیخوام بب یمثال من االن م -

 خواب بودم؟ یمتوجه -

 .نمتیب یم گهیساعت د هیاالن وقت خوابه؟  دم،یبله فهم -

 :کشدار شد شیصدا

 ...ول کن -

 کافه هوکا. نمتیب یم... نه -

 چرا اونجا؟ -

 ...گم یچون من م -

 میلب ها يلبخند رو... و بعد هم نام بهشت دیآ یکافه در ذهنم م نیناخودآگاه اسم ا. کنم یرا قطع م تماس

کنم تا مدت ها نامش در خاطرم  یببرم؟ فکر م ادیتوانم از  یکه جانم را نجات داد را چطور م یبهشت. ندینش یم

 مین یهنگام حرف زدن با قوامفهمم در  یم زهشوم و تا یاز جا بلند م. ینیبهشت زم... یبماند و آن بهشت خاک

به طرف  ادهیپ. روم یم رونیاز خانه ب فم،یپوشم و بعد از برداشتن ک یخندم و لباس م یم. تنه برهنه بوده ام

 .رسم یبعد م قهیروم و چهل دق یهمان کافه م

گذارم  یم زیم يرا که رو فمیروم، ک یکامل به طرفش م يآرام و با خونسرد. در کافه نشسته است اریسان

 :کند یم زیچشمانش را ر

 .االن حقته کتکت بزنم -

 :میگو یلبخند م با

 .نکن يکه توانش رو ندار يکار يادعا -

 ..ریمنو دست کم نگ -

 ...رمیگ یها رو در نظر م تیواقع رمت،یگ یدست کم نم -

 :دیگو یلب م ریز

 ...ياریکم ن -
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و آن  میمن و بهشت، پشت آن نشست ش،یپ يعه کنم که دف ینگاه م يزیبه م. دهم یخندم و جواب نم یم

 یسفارش همان بستن دیآ یگارسون که م. اورمیب ادیکنم نامش را به  یم یسع. را خورد بیو غر بیعج یبستن

 یبا کم اریرود سان یکه م ونگارس. ستیخوب نیبنگرم، تمر ایبه دن گرانیاز نگاه د یخواهم کم یم. دهم یرا م

 :پرسم یم. کند یتعجب نگاهم م

 ؟يدیجن د ه؟یچ -

 ه؟یچ يکه سفارش داد ینیا یدون یتو اصال م -

 :میگو یم دیق یب

 ... هیفکر کنم بستن -

 :پرسد یکند و بعد م یحرف به اطراف نگاه م یب

 ؟یکن یاون طرفو نگاه م یتو چرا ه -

 .دیگو یرا م زیهمان م. کنم یجهت دستش نگاه م به

 .بار اون جا رو نگاه کردم هیمن فقط  -

 .کردم یم يا گهید ينبود فکرا یخال زهیاگه م. اونطرف دهیده بار چشمات چرخ میاومد یاز وقت ؟یخواب -

 :رمیگ یاشاره ام را به طرفش م انگشت

... یشناس یمنم که م. شدم یعوض کردن طرز فکرت وارد عمل م يوگرنه خودم برا هیکه خال يشانس آورد -

 .صبرم یکم ب هی

 دم؟یچقدر حرف شن مونیبه خاطر دوست یدون یم -

من از  یعنی د؟یبا من حرف شن یبه خاطر دوست. کنم یبه او نگاه م ریمن هم با تح. ماند یدهانش باز م ناگهان

حرف را زد  نیکه ا یزاده است؟ مگر من به خاطر او در دهان کس.است؟ او حرام میتیکه او  دمیکس نشن چیه

 . دهیحال به خاطر من از مردم حرف شن دم؟ینکوب

 ...مرصاد من -

 :میگو یم آرام

خوبه که آدم . کردم چقدر بهم لطف دارن یکه دوست صداشون م ییفهمم کسا یکم کم دارم م... چه خوب -

 . نداره یخوبه که آدم بفهمه دوست. تو روش بگن نه پشت سرش... نظرا رو بشنوه

 .تته پته افتاده است به
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 ...من... منظورم -

 :میگو یهم آرام م باز

 ...نهم بعد از تو آن ها را به آنها یچون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست، وا م -

 :ابدیرا باز م خودش

 .حرف نزن قهیدق هیمرصاد  -

 :اندازد یتلخ م يشود و مرا به خنده ا یباز هل م. شوم یم رهیچشمانش خ در

هفته  هیزدم تو دهنش که تا  يازت بد گفت جور یهر ک. کردم يازت طرفدارهمه  يجلو... اریجالبه سان -

. شه یم يجد زیهمه چ یشوخ یخوبه که شوخ. شنوم یحرفا رو م نیدوستم ا نیحاال دارم از بهتر... حرف نزنه

همه  ينجوریهم. شن یم رآدم آشکا يواسه  ينجوریهم. انیتو چشم آدم م يجور نیها هم تیحداقل واقع

 ینم یکس زندگ چیه يمن برا. کنه یفکر م یدر موردم چ ینداره که ک تیمنم اهم يبرا... زهیریبه هم م زیچ

 . رفت نیتمام تصوراتم از ب. یفهم ینفر منو م هیکردم حداقل تو  یکنم اما فکر م

 :امش دهیند يتا به حال انقدر جد. پرد یم شیشوم و از جا یبلند م میجا از

 ...سر جات نیبش -

 :دیگو یباز م. میگو ینم چیشوم و ه یم رهیگرمش خ يچشمان قهوه ا در

 .يبرگرد یکه راض ينر یطرفه به قاض هیتا  نیبش. رو بهت بگم ییزایچ هیتا منم  نیبش -

که  یکس. خواهم تنها دوستم را از دست بدهم ینم. خواهد یم حیتوض کیواقعا دلم . نمینش یم میسر جا آرام

رود و  یو م دیآ یگارسون م. خواهم از دست بدهم یاست را نم رفتهیپذ یم را به دوستسالم است و من ناسال

 .شوم یم شیدن حرف هایکشم و منتظر شن یم یاشکال زیم يبا دستم رو. من از اشتها افتاده ام

دو نفر ... میسر هم منت ندار. نه من یرفتیکه منو به عنوان دوست پذ يمرصاد، نه تو به من لطف کرد نیبب -

تو دخالت نکردم و تو  يتو کارا چوقتیمن ه. ستین نیاما حرف من ا م،یبود زیجور جامعه گر هیهر دو  م،یبود

 .ره تو چاه یبا سر م ارهدوستم د نیو بهتر نیاول نمیتونم بب ینم گهیاما من د نطوریهم هم

 کنم؟ یمن تازه سر چاهم؟ چرا پس خودم را در اعماق آن حس م چاه؟

برخالف . ذارم ینم گهید ،یذارم باش یچون من نم یستینه تو ته خط ن... یا خودت فکر نکن تو ته خطب -

 ...فاطمه امروز گفت. کنن یهمه در مود تو بد فکر نم یکن یاونچه که فکر م

 دونه من چکاره ام؟ یفاطمه؟ فاطمه م -
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 نمیبب امیاون باشم م شیپ نکهیا يبه جا لم،یکه تعط يمن نه صبح روز نهیب یم یدونه، اما وقت یفاطمه نم -

 ... مشخصه یعنی.دور یلیخ ،يدونه تو دور شد یشناستت و م یاون م. کنه یدوستم چکارم داره؛ درك م

 :کنم یم اخم

 دور شدم؟ یاز چ -

 :کند یاطراف اشاره م به

 ...ایاز مردم، از دن -

 :ردیگ یکند و من دلم م یبه آسمان م بایز يا اشاره

 ...دااز خ -

 :دهد یادامه م. فشرد یمعده ام را در دستش گرفته و م یکس انگار

 بود؟ یمشهد ک یکه رفت يبار نیآخر -

 .است که قلبم آرام است بیزنند و عج یم ادیبدنم فر ياعضا تمام

 ....يکه نماز خوند يبار نیآخر. نه سالت بود -

 :ادامه دهد نیاز ا شیگذارم ب ینم. چقدر ذوق داشتم. شود، ده سالم بود یچشمانم رد م ياز جلو دیس ي چهره

که  يدیبه جد همون س. یکن یزود قضاوت م يها، مثل فاطمه، دار یلیو مثل خ يخبر ندار زایچ یلیتو از خ -

دارم من ... خورم، من خدا رو فراموش کردم چون اون منو فراموش کرد اما یمن و تو بود، قسم م ییآشنا یبان

. باشه ریحاال هر چقدرم د. نیرو هم بب نییپا نیا. گم منم هستم یچشم خدا، بهش م ياندازم جلو یخودمو م

 یمن اون. شه یدرست نم گهیخراب شده و د میام که زندگ یبود که بهم تلنگر زد اما من کس یاون کس دیشا

زنن که  یم خونکیهم بهش س ییوقتا هی. کنن یام که دست انداختن دور گردنش و دارن ذره ذره خفه ش م

. مونه یم ادشیرو  دنیباشه، فقط نفس کش دنیآدم فقط نفس کش هیفکر  نیاول یوقت. باشه ادتیخدا رو  ،یه

و اون خودمو خالص کرده  نیکردن گلوله تو سر ا یخال يوگرنه تا االن صد بار به جا ستمیبلد ن یمن خودکش

 !نه ایکنه  یکارو م نیاونم ا نمیبب ارمیخدا م يمن دارم خودمو به رو. بودم

 :کند یم نگاهم

 ؟يچکار کرد -

 .نداره یبه تو ربط گهیاونش د -

 :کشد یم یقیعم نفس
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چون سنت خدا رو  ینیب یعقوبت کارت رو م ،یش یم دهیتوبه بخش هیبا  يکه کرد ییگم تو با کارا یمن نم -

 ...اما یشکست

 :دهد یکند و ادامه م یم یمکث

 ؟ينماز خوند -

 د؟یآ یجهنم است نماز به چه کارم م يدر موتورخانه  میکه جا یمن...! نه نماز؟

 ؟يدعا کرد -

 ...کارها نیمرا چه به ا. دنیسوال پرس يکرده به رگبار شروع

 ؟يتوسل کرد -

 ...دوست را نیبهتر نیمشتم را در دهانش خورد کنم، ا يکنم که نگذار یاالن به تو توسل م نیهم خدا

 ؟یازش مغفرت خواست -

  ؟يشد یراض... نه، نه، نه ، نه -

 :شوم یبه طرفش خم م بعد

 ؟يدیبخش یمثل منو م يبنده ا ،يخدا بود يتو جا نم،یبب -

 :زند یم لبخند

 .کامال با تصورات تو فرق داره. خداست نیهم يکنه، خدا برا یفرق آدما و خدا رو مشخص م نیا -

 .دونم خدا منتقم جباره یکه م ییتا اونجا -

 .ش با خودش هیتو توبه کن، بق... هم هست میخدا تواب رح -

روز  کیمن روزه مو قضا نکردم که شصت و . همون کاره يتو يهرکار يبعدشم توبه . گرگ مرگه يتوبه  -

 ..به جاش رمیروزه بگ

 :دهم یآرام و شمرده شمرده ادامه م يصدا با

 .شمارش از دستم در رفته... نه دو تا ،یکیاونم نه . من، آدم کشتم -

 .ریمنو بگ ي قهی ایدفعه امتحان کن نشد ب هی... آن کرمم يآن حرمم، بنده  لیدخ -

 .بشه یکه چ رمیتو رو بگ ي قهی امیب ؟يوسط چکاره ا نیتو ا -

 :شود یم رهیچشمانم خ در

 .قیکنم رف ینشدنت عوض م دهیآه تو از بخش هیبا  مویبندگ يها هیتمام ثان -
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حرف  نیتمام ا. زند یها تمام تمرکزم را به هم م نیدارم و ا ازیمن به تمرکز ن. کاش که ادامه ندهد يا کاش

در سکوت  يا قهیچند دق. ببرم شیرا پ میکارها ایاعتنا به دن یگذارد من آنقدر بد باشم که بتوانم ب یها نم

 :شکند یسکوت را م اریکه دوباره، سان نیشود تا ا یم يسپر

مشخص  يروز که راحت تر هی. ناراحته ادت،یع ادیب يبود مارستانیکه ب یکه نتونسته بود موقع نیفاطمه از ا -

 .میسرت خراب بش میایب میخوا یکن م

 یم. هم است هیهم شب مانیلبخندها یحت میآن قدر که با هم گشته ا. هر دو با هم و همزمان م،یزن یم لبخند

 :میگو

 .روش نمیا... و اونه نیتو که کارت خراب شدن رو سر ا -

 یم یرا به خوب نیکنم و او ا یتوانم شوخ یهم م میحالت ها نیتر يدر جد یکنم، حت یم یداند شوخ یم

 . داند

 .يکه تو سر من خراب شد ییروزا یتالف -

از  دنیکه فروغ موقع پر يشعر آورد یم ادمیکه از من گرفته است، که به  ییاز همان خصلت ها. آورد ینم کم

 :گفت یم شهیهم يآتش چهارشنبه سور يرو

 "من از تو يتو از من، زرد یسرخ "

گفت که به همه  یم يجمله را تکرار کند و جمله ا نیکرد ا یم یمهتاب کوچک را که سع دیآ یم ادمیبه  و

 . جمله نیشباهت داشت جز هم زیچ

 .تو ذهنته؟ بگو خودتو راحت کن یچ -

 چند وقته نرفتم سر خاك مهتاب؟ یدون یم -

 .دهد یکند و جواب نم ینگاهم م تلخ

 اسامه برگشته؟ یدون یم -

 . و برنده است زیبار ت نیا نگاهش

 ؟یچ يبرگشته؟ برا -

 :کنم یم زمزمه

 .دونم یاصال نم. دونم ینم -

 ؟....من مواظب باشم يخوا یم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٦٣ 

 :بدهد گذارم ادامه ینم. ستیاصال خوب ن شنهادشیپ

 . حرفاست نیباهوش تر از ا یلیخ. یرو چوب بزن اهشیزاغ س یکه تو بتون ستین ینه، اسامه کس -

 ؟یچکار کن يخوا یپس م -

 .اومده یچ يشه برا یباالخره معلوم م. خودش جلو بره زیذارم همه چ یم -

 .من نگرانم مرصاد -

تونم هم  ینم رمیتونم دنبال کارشو بگ ینم. دارم یجنگ درون هیتا االن  دمیرو فهم هیکه قض یمن از موقع -

 ...برزخ موندم يتو. ولش کنم

 :دهم یخورم و ادامه م یام م یاز بستن یکم

 .صدمه بزنه انمیکه بخواد به اطراف ستین یراحته اسامه آدم المیخ -

 .یدون یاز کجا م -

 :دهم یدهانم را قورت م آب

 .زنم یدونم، حدس م ینم -

 :دهد یهل م رونیرا به ب نفسش

 .یبکن شیکار هی دیمرصاد با... ایآه خدا -

 تونم؟ ینم یچکار کنم وقت -

 ؟یتون ینم -

 :گذارم یم زیم يرا رو میها دست

 . خوام هم حساسش کنم ینم. امیاز پس اسامه برب ییتونم تنها یدونم نم یمن م. نمیمن واقع ب -

 ؟یحساب کن یتون ینم عادیم ایکمک دامون  يرو -

 یهست اما به خانواده ربط یمشکل من و اسامه مشکل خانوادگ. ستنیآخر ل يدو تا تو نیاگر هم بخوام ا -

 . نداره

 يتوانست بفهمد او برا یم دیشا. حل مشکل اسامه کمکم کند يتوانست برا یم یکنم کاش قوام یفکر م و

 :کند یکار نم گریکنم موضوع را عوض کنم، فکرم د یم یسع. آمده رانیچه به ا

 .رستوران میدنبالش که بر میناهار بر يزنگ بزن فاطمه، آماده بشه برا -

 :زند یم شخندین
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 همه مثل خودتن؟  يفکر کرد -

 :کنم یم غرولند

 .ومدهیهم بهت ن یخوب... مـــرض -

 .دونم یش رو م جهینت یزنم ول یمن زنگ م -

 :زنم یگوش تا گوش م يلبخند

 .دونم یمنم م -

 :ردیگ یاشاره اش را به طرفم م انگشت

 ...ییپررو یلیخ -

 :میگو یهمان لبخند م با

 ...در من اثر کرده نیکمال هم نش -

که  یکند کس یسالم با لبخندش به من ثابت م. ردیگ یآورد و تماس م یم رونیشلوارش ب بیرا از ج لشیموبا

به اعتراضش فقط . کشم یم را به سرعت از دستش یشوم و گوش یخم م. پشت خط هست، فاطمه است

 :رمیگ یرا کنار گوشم م لیزنم و موبا یم زیتمسخرآم يلبخند

 

 ...اریسان -

 .سالم فاطمه -

 :دیگو یم دیکند و با ترد یمکث م یکم

 آقا مرصاد؟ -

 .خندم یم

 نه؟! یکیتار يتو هیریت -

 .داشتم يا گهیدونم چرا انتظار د ینم -

 :میگو یتمام م ییپررو با

 واقعا چرا؟. دونم چرا یمنم نم -

 :دهم یادامه م عیسر دیبگو يگرید زیاز آن که چ قبل

 .رستوران میدنبالت بر میایحاضر شو ب عیسر -
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 رستوران؟ میبر یگ یبه من م يرستوران؟ دار -

از . را مطرح کردم شنهادیپ نیا نیهم يبرا میرس یم نجایدانستم که به ا یخوب م. ردیگ یخنده ام م تشیجد از

 :برد یاستفاده را م تیسکوتم نها

 ...هم بگو حرف رستورانو نزنه اریبه سان. با هردوتونم... نجایا نیایب نیپاش -

 . کنم یرا قطع م تماس

 باز من گناهکارم؟ -

 گناهکار؟ . کنم یم نگاهش

 . باز من طلبکارم... رینه خ -

چقدر ممکن بود از . بود یم نجایجالب بود اگر بهشت ا. فتدیم زیمان منگاهم دوباره به ه. شوم یبلند م میاز جا و

 یام خارج م یمیگذارم و به همراه دوست صم یم زیم يحساب را رو. کرد یهم فرار م دیشا. جا بخورد دنمید

 یو از رو به رو م ستیرو ادهیکه مشغول پ نمیب یدر راه رضوان را م. میافت یو به طرف خانه اش به راه م میشو

سر  شیبه ادب برا. پردازد یرا به ورزش م یمشخص يساعت ها. ستیاش رندوم ن يرو ادهیپ يساعت ها. دیآ

 ینم يزیچ دهیرضوان را د حیکه حرکت من و لبخند مل نیبا ا اریسان. شوم یدهم و از کنارش رد م یتکان م

 . شوم یاز او ممنون م. پرسد

 یو وارد آسانسور م میکن یرا رد م اطیح. شود یزند و در باز م یرا م فونیآ اریانس. میرس یدرب خانه م يجلو

... مرد نیدارد ا يمار يعجب مهره . دارد یبرنم اریچشم از سان. در منتظر ورودمان است يفاطمه جلو. میشو

 یرا درم میکفش ها. رود یو کنار م دکن یسرش جا به جا م يچادرش را رو. شنوم یکنم و جواب م یسالم م

کوچک، آشپزخانه  ییرایرسد و در کنار پذ یم ییرایسمت چپ به پذ يراهرو. شوم یوارد م اریآورم و بعد از سان

 سیراهرو، حمام و سرو يهستند و در انتها یدر اصل يرو به رو يدو در اتاق ها، در راهرو. اپن قرار دارد ي

 :روم ینم و به طرف آشپزخانه مز یتعارف فاطمه لبخند م هب. قرار گرفته است یبهداشت

 .ادیم یخوب يبوها -

 :شود یمثل فشنگ از کنارم رد م فاطمه

 .یبه خدا اگه بذارم ناخونک بزن -

 :زند یقهقهه م اریسان

 .سابقه ت خرابه -
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 :رمیگ یرا به طرفش م انگشتم

 هستم؟. ستمیکار خودته، من که اهل ناخونک زدم ن -

 :دهد یجواب م. میگو یآخر را رو به فاطمه م ي کلمه

 .اون که صد در صد -

 :دیگو یمکث م یبعد با کم و

 ....البته تو خواب -

 :دیگو یو م ستدیا یفاطمه کنار گاز م. دهم یم هیو به سنگ اپن تک میگو یم يا"واقعا که"

 چه خبر داداش؟ -

 :دامون است. خورد یزنگ م لمیجواب بدهم موبا میآ یم تا

 ؟يمرصاد امروز چکاره ا -

 چطور؟. تا شب کالس دارم ایثان. اوال سالم -

 .که برام مهمن رو بهت بدم ییکسا یاسام ستیخوام ل یم ایخب پس فردا ب -

 . شوم یخشک م میجا سر

 ؟یچ يبرا -

 ه؟یمنظورت چ -

 :شوم یتر م مشکوك

 .هنوز تموم نشده یبعدشم؛ کار من با قوام ؟يرو به من بد یاون اسام ستیل دیتو با یچ يبرا -

 يخوا یم یبدون دیبا. رو بهت بدم ستیتا ل يایو م یکن یرو تموم م یفردا کار قوام. زنگ زدم نیهم يبرا -

 .یرو بکش ایو قراره ک یمحافظت کن ایاز ک

 :کشم یم یقیعم نفس

 ...یمن هنوز آمادگ -

 ؟یفهم یم. فردا نیهم. ..تموم بشه یقوام نیکار ا دیبا. منم وقتشو ندارم. خواد ینم یآمادگ -

 :کنم یزمزمه م اریفاطمه و سان ي رهیخ يتوجه به نگاه ها یب

 .دمیفهم -

 :میگو یو م رمیگ یسرم را باال م. کند ینگاهم م رهیخ رهیخ اریسان
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 شده؟ يزیچ -

فکر  قایشود؛ انگار که دارد عم یکند و سرش کج م یدهانش را باز م یدهد، کم یرا باال م شیاز ابروها یکی

 :دیگو یم ابدیکند تا کلمات مناسب را ب یم

 .نشده يزیچ... نــــه -

 :شوم یبلند م میاز جا عیسر

 .برم دیبا. تیاز مهمون نواز یفاطمه مرس -

 :کند یم اعتراض

 ...چرا خب؟ من ناهار درست کردم -

 :کنم یگردم و نگاهش م یبه طرفش برم کامال

 باشه؟. شم یتلپ م نجایهفته ا هی امیروز م هی یول. باور کن مجبورم -

 :دیگو یاست که م اریسان

 .يد یقول ها م نیاز ا يایهر دفعه که م -

 :کنم ینگاهش م دلخور

 ؟یگ یم نویچرا ا گهیتو د... چرا یدون یتو که بهتر از همه م -

 :دهم یکه جواب بدهد به سرعت ادامه م نیاز ا قبل

 .کنم یخوام زندگ یو پنج سال م یس يودم، به اندازه بعدش، اگه ب. رو تموم کنم يکار هی دیبا -

سخت است و به همان اندازه  یلیبه آن برنگردم خ گریدهم د یکه احتمال نود درصد م يشدن از خانه ا خارج

و  رمیگ یتماس م یکنم، در راه رفتن به دانشگاه با قوام يزیبرنامه ر دیبا. که پا در آن گذاشته ام یراه يادامه 

اندازم و بعد  یدوش او م يمورد رو نیز را در ایهمه چ. دارم ازین يبه صحنه ساز. میگو یم شیرا برا زیهمه چ

 شیجا چیکه ه یمالقات. امشب با پدر آزاده قرار مالقات دارم میساعت هشت و ن. زنم یبه فرهاد زنگ م

 یو من م فتدیب میروز برا دو یدر ط دیمهم با ياتفاق ها يهمه . و من وقت فکر کردن ندارم ستیعاقالنه ن

 .ترسم یواقعا م. اورمیترسم که کم ب

**** 

فرما  فیمنتظرم تا پدر آرزو تشر. کرده اند نشسته ام نییتع میکه برا یاست و من در محل میهشت و ن ساعت

کنم به نگاه  یم یکشم و سع یم میدر موها یدست. داد یربع طول نم کیشاه مملکت هم بود ورودش را . شود
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خورد  یدر آن به چشم م کیآنت لیآنقدر وسا. ستیبیعمارت عج. نکنم یافراد داخل سالن توجه ي رهیخ رهیخ

 . دیایتا به خود عمارت هم ب دندیکش یهم کاور م شیآدم ها يکنم بهتر بود رو یفکر م یکه گاه

 نیاقل در ظاهر احد. دهم یبه خودم زحمت بلند شدن نم. دیآ یم میبه سو متیگرانق يدر کت و شلوار يمرد

 دیآ یبرنم انسالیصورت م نیاز ا. را نشان بدهم گرمید يچهره  یخواهم کم یم. دارم يمنم که به آن ها برتر

هم به نگه  یگرچه؛ رغبت. واگذار کنم را دانیکه بخواهم م دیآ یوا بدهد و از من هم برنم یکه بخواهد به راحت

 ...!خودش یارزان.طمع فرهاد ندارم يماریو آلوده به ب فیتاج کث نیداشتن ا

 :ندینش یم میرو به رو مرد

 .تو خونه م ادیخودش ب دهیکه دخترم رو دزد يکردم مرد یفکر نم -

 ... نیاشتباه کرد -

 ؟يخوا یم یچ -

 .گذارم یم میزانو يرو میکنم و دست ها یرا در هم قفل م انگشتانم

 ...ياکستاز -

 :میگو ینشان بدهد م یکه عکس العمل نیقبل از ا. دخور یکلمه به هم م نیحالم از ا و

 ادیکردم که حرف توش ن یعمل م گهیجور د هیش بودم  سندهیو اگه من نو هیمزخرف يویدونم سنار یالبته م -

 ...اما ستمین يکاره ا قایاما بدبختانه من دق

 .ادیپس برو بگو بزرگترت ب -

 دیبا يخوا یاگه واقعا دخترتو زنده م. همه کاره ام يکاره  چیگفتم که من ه یحرفمو بزنم م نیذاشت یاگه م -

 یم شیرو از خودم به نما يخشن تر يمن چهره  یکارو نکن نیباور کن ا. يبه من بد تویاکستاز يمحموله 

 ... جناب يندار دنشیبه د یلیذارم و مطمئن باش اصال تما

 :دیایبه ذهنم ب لشیکنم تا نام فام یمکث م یکم

قبول دارم احمقانه ست اما . نجایپشتوانه اومدم ا یفکر نکن من ب. گفتم یداشتم م. یجناب شکوه. ..آهــا -

کنم؛ حل شدن  شیرایرو و يزیمن چ یو وقت... خودمم تورشیاما اد ستم؛یش ن سندهیهمونطورکه گفتم من نو

به توافق  میتون یکه م... داره تیماگه دخترت برات اه. میمرد و مردونه حرف بزن ایپس ب. کار ردخور نداره

 .تونم بکنم ینم يمن کار... اگه نداره که. میبرس
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 ن،یچن یدخترها و زن ها به موضوعات دنیکش. دیآ یچقدر بدم م گرمید يچهره  نیاز ا قایدق میتوانم بگو ینم

مانم تا فکر  یمنتظر م. کنم یم ينامرد را باز کیو من چقدر قشنگ دارم نقش  دیآ ینامرد برم کیفقط از 

گرفته ام بر اساس چهره و صورت ادم ها  ادیچون ... فقط به نظر یول. دیآ یبه نظر مرد خانواده م. کند

... لحظه کیراه است و از باطن تا ظاهرم  ایدن کیاز ظاهر تا باطنم ... نمونه اش خودم. را نشناسم تشانیشخص

 .ستیبیغر یچه زندگ

 

را انتخاب  یکی یلعنت يدخترش و آن قرص ها یزندگ نیفکرکند تا ب دیبا. سپرم یکار را به خودش م ي هیبق

زنگ بزنم اما همان لحظه  یخواهم به قوام یم. ردیگ یرفتنم را نم يهم جلو یگذارم و کس یم شیتنها. کند

 .ردیگ یدامون تماس م

 بله؟ -

 

 .نجایا ایمرصاد پاشو ب -

 موقع شب؟ نیاالن؟ ا -

 .رو بدم یبهت اسام خوام یم ایآره ب -

 ...یفکر کردم گفت -

 .واجب تره نیا. یرو برس یحساب قوام یتون یبعدا هم م. شدم مونیپش -

 ...باشه اومدم -

 .زند یزنگ م دیمحض قطع کردن تماس توح به

 ؟يدار يکار... سالم -

 .داشتن به من گفتن بهتون بگم يکار یقوام يآقا. سالم -

 ...خب بگو -

 .نیاز اونجا خارج بش یبه محض گرفتن اسام میخوا یازتون م -

 :در صد به مکالمه ام گوش داده اند صد

 .کنه یشک م شتریکه دامون ب ينجوریچرا؟ ا -
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ما  يکه شما برا نیاز ا شونیا. نهیبب شیمنزل شخص ياز مقامات قراره دامون رو تو یکیامشب  میمطلع شد -

 ...نیبش دهیاگر د. دونن یفقط اسم شما رو نم دنیبار چهره تونو د کیمطلعن و  نیکن یکار م

 ...دم و بعد یرو به شما م یاسام. دمیباشه فهم -

 .نیبش دیناپد دیبعد با -

 .کشه یخانواده مو م يان؟ من گم و گور بشم دامون همه  ییبهتون گفته راه حالتون فضا یتا حاال کس-

 .میریگ یما محافظت ازشون رو به عهده م -

 :زنم یم شخندین

 .مونم یمن همراهشون م. باالست سکشینه ممنون ر -

 ...يآقا-

 گه؟ید نیکن یم ریو فرهاد رو هم دستگ عادیرفتم م رونیمن ب یوقت. که گفتم نیهم... دیلطفا ادامه ند -

 .دیموفق باش... بله -

فعال  ریرا غ فونکرویشوم م یم ادهیکه پ یاز تاکس. روم یدامون م يو به طرف خانه  رمیگ یم نیماش عیسر

 یکند، بدون آن که توجه یباز م میخدمتکار دامون در را برا دن،یقبل از رس. روم یکنم و به طرف خانه م یم

که به  نیاش است، اما قبل از ا هدانم دامون در اتاق مطالع یم. شوم یبه حضورش نشان دهم وارد خانه م

 :ردیگ یرا م میدامون جلو گاردیطرف در بروم باد

 .استخر هستند يآقا تو -

مسخره اش به  ابیرا انجام دهد و با آن رد یبدن دیدهم بازد یاجازه م گاردیوقت شنا کردن است؟ به باد االن

. ندارم يگرید زیدر ساعتم چ رفعالیغ يطرفه  کی کروفنیم کیمن که جز . بگردد یعیطب ریغ زیدنبال هر چ

 يحوله . آمدن از استخر است رونیکه در حال ب نمیب یون را مشوم دام یساختمان که م نیریز يوارد محوطه 

دو  يرو. نمیب یرا در رفتارش م يمورد یب ياما مکث ها دیگو یدارد و به من خوش آمد م یاش را بر م یتن

در آخر خودش . کند یم زیرا آنال میانگار دارد رفتارها. میکن یحرف به هم نگاه م یو ب مینینش یم یصندل

 :شکند یسکوت را م

 بود؟ نجایا یامروز ک یدون یم -

 :اندازم یباال م يا شانه

 .باز شده، حدسم اسامه ست میچند وقته قدم نحس اسامه تو زندگ نیکه ا ییاز اونجا -
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 :زند یم شخندین

 .بود نجایآره اسامه ا -

 :میگو یاعتنا م یب

 .یزن یم خیزمستونه  ؟یبپوش يزیچ هی يخوا ینم -

 ؟یمن یتا حاال به فکر سالمت یاز ک -

 :دهم یرا در هوا تکان م دستم

 .يد یجواب م یگم تو چ یم یمن چ. برو بابا دلت خوشه -

 :کند یم اخم

 ه؟یبه من چ انتیخ يسزا یدون یم -

کنم خونسرد به نظر  یم یسع. زند یم یدست کیهم  دیشا... امکان ندارد خته،یو بن به هم ر خیاز ب اوضاع

 .میایب

 چطور؟... احتماال مرگ -

 .یکن یدونستم با اطالعات کار م ینم -

 :شوم یبه طرفش خم م. کشم یرا م یدهم خودم قوام یقول م... دهم یمخمصه رها شوم قول م نیاز ا ایخدا

 .برم یمنو مشخص کن فیتکل يخوا یاگه نم... مغزت ضربه خورده حضرت واال -

 یاز مزدوران ب یکیحضور مهران، . نمیب یعقب تر م يگردم مهران چند متر یشوم و برم یکه بلند م میجا از

 :میگو یو م رمیگ یلبم را به دندان م. ستین یخوب يرحم دامون، اصال نشانه 

 ...فعال عمو -

 .شنوم یدامون را م يسطح و بعد صدا يرو یشدن صندل دهیکش يصدا

 .يوقت بود بهم عمو نگفته بود یلیخ -

 :میگو یرگردم و نگاهش کنم مان که ب بدون

 ...خداحا. رمیتونم حرفمو پس بگ یم یناراحت -

 :شود یتر م ظیاخمم غل. شود یاست قطع م دهیکه مهران به سرعت به طرفم کش یکلت دنیبا د حرفم

 ؟یکن یم یچه غلط يدار یفهم یم -

 .ده یداره کارشو انجام م -
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 .اعصابم شده است يرو يدامون مته ا يصدا

 .ياریمحافظت ب يآباد برا نیرو از ام گهید ي وونهید هی يپس بهش بگو کارشو انجام نده وگرنه مجبور -

 :شنوم یپوزخندش را به وضوح م يصدا

 ...يانداز یکارمو تو راه نم. قاتل بهتر از تو باشم هیدنبال  دیکنم با یمرصاد، من فکر م یدون یم -

 ...گشتم نبود، نگرد -

ام از پا  نهیس يکشنده در بازو و قفسه  يو در همان لحظه درد چدیپ یمزمان در گوشم مه کیدو شل يصدا

 .افتم یم نیزم يآورد و با صورت رو یدرم م

***** 

 یدامون جلو م. است چیخارج نشده ه میکه از بازو يدور دستم در مقابل درد قلبم و گلوله ا يطناب ها سوزش

 :زند یپوزخند م. زنم یناچار به چشمانش زل م. کشد یو سرم را به عقب م ردیگ یو موهام را در دستش م دیآ

خوام بابت لو دادن من  یخوام؛ فقط م ینم یاطالعات چیباشه، چون من ازت ه یدنید دیشکنجه شدنت ت با -

 .یزجر بکش

 یش را مبعد حرکت دست يلحظه ا. ستین دمید دانیدر م ،يدانم به چه قصد ینم یکند ول یرا بلند م دستش

 يدوباره موها. شود یسوزش و درد همزمان در تمام صورتم پخش م. کند یبه صورتم برخورد م يزیو چ نمیب

 :کشد یو م ردیگ یبلندم را م مهین

 ببرم؟ نیکشه تا صورتت رو از ب یچند ساعت طول م یکن یفکر م -

 .کنم یدهانم را در صورتش تف م ي خونابه

 .یرس یم جهیزودتر به نت یاستفاده کن دیاز اس -

 :کند یم زینفرت صورتش را تم با

 .هم هست گهیراه د هیخراب کردن صورتت  يبرا یول ادیاز پررو بودنت خوشم م -

 .خواد بکن یدلت م يهر کار. ترسم یازش نم یکنم ول یمن درد رو حس م -

توانم  ینم. رندیگ یصورتم آتش م يرو يکنم و بعد تمام عصب ها یصورتم حس م يچاقو را رو يزیت يسرد

شده و من نفس زنان به صورت  ریخون از کنار صورتم سراز. زنم یم ادیخوددار باشم، با تمام وجودم فر

کنم  یم یبندم و سع یرا م میچشم ها. مجسم است طانیش. ستیانسان ن ن؛یا. کنم یپدرم نگاه م يپسرعمو

 :شنوم یرا کنار گوشم م شیرا که کنار صورتم افتاده فراموش کنم که صدا یسوزش زخم
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 ه؟یچ ينامرد یدون یم -

 . کنم یمانده در کف دستم فرو م یباق میکه برا یانگشتانم را با تمام قدرت سر

 یهم دنبالت نم یکس چیدر ضمن، ه. يدر مقابل بد يبد... دم مرصاد یکه من االن نشونت م هینیا ينامرد -

و تو، ... فکر نکنم به شب بکشه. رهیم یداره م مارستانیتخت ب ياالن رو ش؛یکه قرار بود تو بکش یقوام. گرده

 . هنوز باهات کار دارم

شناسمش که چه جنس  یم. خواهد نشانم بدهد یکه م يا يکدام از کلماتش در گوشم نرفته اند جز نامرد چیه

نگاهم به در رو . زدیتواند روانم را به هم بر یاش در چه حد م يتوانم فکر کنم نامرد یدارد اما اصال نم یخراب

در  یکس غیج يکند و صدا یدامون در را باز م. شوم یم لیاز وسا یافتد و بعد تازه متوجه اتاق خال یم میبه رو

 . کنم یبه دامون نگاه م رتیبا ح. چدیپ یگوشم م

 ؟...دامون هیک نیا -

 :را باال ببرم میکنم صدا یم یسع. دیو درد قلبم را تشد زدیر یصابم را به هم ماع شخندشین

 ؟یلعنت هیک نیا -

 :دیگو یگذارد و م یقلبم م يدستش را رو. ندینش یم میو رو به رو دیآ یم جلو

 سته؟یبا یترس یزنه؟ نم یچقدر تند م -

 :رود یدر هم م صورتم

 .جواب منو بده.... به درك -

 :کشد یم عقب

قلبت طاقتشو  يبند زده  ینیچ ؛ياریبه خودت فشار ن ادیکن ز یسع یول... یبمون ينجوریذارم هم یفعال م -

 داره؟. نداره

. کند یبرخورد م نیروم تا سرم به زم یم نییآنقدر پا. کنم یرا حس نم میکتف ها گریشوم؛ د یجلو خم م به

در برابرش  نیدیاگر دامون بخواهد سد آ... تواند باشد یم یهر کس. دهد یناآشنا در فکرم جوالن م غیج يصدا

دامون به فروغ ... ستیفروغ ن. دهد یجا قد نم چیفکرم به ه! ایخدا... تواند یاست؛ اگر مرسده را بخواهد م چیه

 ... ندارد یلعل؟ لعل که به من ربط. دیداند فرهاد به آتشش خواهد کش یشود چون م ینم کینزد

شلش  دیبا. شوم یطناب دور دستم متمرکز م يکنم و رو یخشکم را با زبان خشک ترم مثال تر م يها لب

 يدامون اما فکر آن دختر یدسته شکنجه گران نسل ساواک ریدهم در حال فرار کشته شوم تا ز یم حیکنم، ترج
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 یبرادر ناتن ریها ز نیا ي مهدامون انقدر رذل نبود، ه. زند یدانم فکرم را بر هم م یدر موردش نم چیکه ه

 .توانم شهادت بدهم یرا از ته دل م نیا. من است رتیخوش غ

دولت  نیاست؟ خب باشد، مگر در تمام ا مارستانیتخت ب يرو یقوام. کنم دایطناب را پ يکنم گره  یم یسع

 يکننده ا هوشیب يکند؟ اگر آن گلوله  یم یچه غلط دیتوح نیشناسد؟ پس ا یاست که مرا م یقوام کیفقط 

 یدامون تمام نقشه را طراح... مافرصت فرار کردن داشتم ا دیام نشسته بود، نبود، شا نهیس يکه صاف در قفسه 

شده اند؟ کاش که شده باشند که اگر  ریدستگ عادیفرهاد و م. کنم یم دایگره را پ. دمیکرده بود و من احمق نفهم

از مزدوران  یکیشود و  یدر اتاق دوباره باز م. ر را خواهد کردکا نیقطعا ا عادینشده باشند، دامون مرا نکشد م

 .شود یچشمم ظاهر م يدامون چلو ي دهیو نخراش دهینتراش

کشتم و  یخودم م. قرار است چه کار کند وانیتوانم حدس بزنم ک یافراد تبحر ندارم و نم يدر شکنجه  ادیز

دارد و  یاتاق برم يرا از گوشه  یقطعه چوب. است امدهیکشتن ن يفرد قطعا برا نیبه شکنجه نداشتم اما ا يکار

کنم طناب را از دور دست  یحس م چرخد، یاتاق دور سرم م. کوبدش یو به سرم م دیآ یبا دو قدم به سمتم م

. کند کردنم از تکه چوب استفاده کرده يفقط برا. توانم خودم را تکان بدهم یکند اما اصال نم یباز م میها

 یم دهیچیکه در بدنم پ ياز شدت درد میدست ها. بندد یم واریا فاصله از هم دو طرف بدنم به درا ب میدست ها

 . لرزند

و چانه ام را در  نمیب یاش را م رهیروح و چشمان ت یصورت ب. کشد یو سرم را به عقب م ردیگ یرا م میموها

 :زند یم شخندین. کنم یدستانش حس م ياحاطه 

 یدون یم. استفاده کنم يقشنگ تر يشکنجه کردنت از روش ها يوگرنه برا که قلبت طافت نداره فیح -

 ...که

 :کوبد یبعد با تمام قدرت در صورتم م و

 .دمیشن یجالب يزایچ. نمتیبب کیاز نزد یش یم یرتیغ یخواد وقت یدلم م. قشنگ تره یروح ياما شکنجه  -

 :دیگو یبلند م يشود و با صدا یجمع م شخندشین. دهد ینم يدستور چیمغزم ه. کنم ینگاهش م فقط

 ...تو ارشیب -

 یچشمانم را تنگ م. نمشانیتوانم بب یزند و نم ینور در صورتم م. شوند یشود و دو نفر وارد م یدوباره باز م در

در را که با . نمیتوانم بب ینم يزیچ نیاز ا شیکند، ب یتقال م يبزرگتر کلیه يدر احاطه  یکوچک کلیه. کنم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٧٥ 

لب  ریز. قابل تصور است ریغ یهمه پست نیا. شود یحد گشاد م نیبندند چشمانم تا آخر یبسته م يبلند يصدا

 :کنم یزمزمه م ریبا تح

 ...رضوان -

 :کند یام م وانهیخورد د یکه در صورتش م یلیس

 ...شرف یدست بهش نرن ب -

. شود یاتاق مچاله م يوشه بهشت گ. خراششان داده است میام طناب ضخ دهیرا کش میکه دست ها آنقدر

 :زنم یم ادیرود فر یکه به طرفش م وانیک

 .کنم یت م کهیت کهیت یبش کشیاگه تزد یعل يبه وال -

 :کند یاشاره م وانیمرد دوم به ک. ام را پاره کند نهیس يخواهد قفسه  یم نانهیوحش قلبم

 .صورتشو نگاه کن... ها ستهیمیقلبش وا ست،یاالن وقتش ن -

اندازم،  یم نییسرم را پا. شوند یگذارد و بعد از اتاق خارج م یزبانم م ریرا ز یو قرص دیآ یبا اکراه جلو م وانیک

 یدر نم میکنم، صدا یم شیصدا. دیآ یهق هقش م يصدا. یحال یاز ب دیاز شرم، شا دیدانم از چه، شا ینم

 :دیآ

 ...رضوان -

 . دهد ینم جواب

 .گهید ایب... جا نیا ایب -

 یکنارم م. را ندارد يگریکس د چیدفاع و خدا ه یجز من ب میدان یهر دو م. کشد یم نیزم يرا رو خودش

 . ندینش

 ...نگاهم کن -

 .حرفم را دو بار تکرار کنم یطیدر هر شرا دیبا انگار

 ...نگاهم کن -

 .کند یشرم زده ام م دهیدهانش کش يچسب رو يو رو ياش جار ینیکه از ب یرد خون. اورد یرا باال م سرش

 .دستم کیصورتتو ببر نزد -

 هیبلعد و بعد دوباره شروع به گر یبا تمام وجود هوا را م. کشم یدهانش م يچسب را با دست راستم از رو ارام

 ....وقت نشناس. کند یم
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 باشه؟... یکن باز کن یدست منو سع. به من گوش کن، دستات که از جلو بسته شده -

 . اند يصورتش جار يرو نطورید و اشک ها هم همکن ینگاهم م فقط

 . فتهیبرات ب یدم نذارم اتفاق یبهت قول م -

 :دیگو یبغص م با

 ...یگفت نویاون دفعه هم هم -

 :رمیگ یام را به دندان م ییباال لب

 .کنم بهم اعتماد کن یاما خواهش م... نگرفتمش يجد -

 چرا؟ -

 ... يفقط منو دار نجایچون ا -

 :دیگو یآرام م. افتد یسردش به جان طناب دور دست راستم م يبا دست ها. قانعش کرده است جوابم

 .ادیدستتون داره خون م -

 :میگو یم کوتاه

 .دونم یم -

 :میگو یآرام م بعد

 ...ستینترس رگم ن -

 ...تونم ینم. سفت بستن یلیخ -

 :میگو یم زیاز همه چ خسته

 .من نگاه کن يتو چشما... منو نگاه کن ن،یبب -

 :زند یچشمانم زل م در

 .حاال بازش کن. کشن یآبرو کردن، م یو تو رو هم بعد از ب رمیم یمن م میاگه فرار نکن -

ترساندن  يزنم، برا یاندازم و لبخند م یم نییسرم را پا. افتد یشود و بعد به جان گره م یگشاد م چشمانش

 .ستیدخترها عجب راه کارساز و ناجوانمردانه ا

 ...آخ -

 :کنم یسرعت نگاهش م به

 شد؟ یچ -
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 :شود یاز خجالت سرخ م صورتش

 ...ناخونم شکست -

از سر انگشت اشاره اش قطره . کشم یکنم و بعد رد نگاهم را به طرف دستانش م ینگاهش م يا هیثان چند

 یآن را باز مافتم و  یبه جان طناب دست چپ م عیسر. شود یباالخره دست راستم باز م. چکد یقطره خون م

 نییپا یبه طرز وحشتناک اتاق يدما. ماند یم تیثا ینیدورب يچرخد و رو یاتاق م يوارهاید ينگاهم رو. کنم

 یو خودش را جمع و جور م ندیب یخودم م ينگاهش را رو. شوم یآمده و من تازه متوجه لباس نازك رضوان م

 :شوم یبلند م میاز جا آرام.دیآ یکه با خودش کرده از خودم بدم م ياز فکر. کند

 سردته؟ -

 :دهد یرا به سرعت تکان م سرش

 .نه خوبم -

 ... لباس خودم که نازك تر است وگرنه. نمیب یلرزش بدنش را دارم م یول

 نه؟ م،یفرار کن میتون ینم -

 . گردم یسرعت به طرفش برم به

 ...ستیمعلوم ن یچیهنوز ه -

 :شود یمچاله م نیزم يرو

 ...یچ يمن برا -

 :نمینش یم شیروم و رو به رو یطرفش م هی

 ....دارم بهت قول. رونیکشم ب یوسط، خودمم م دمیمن پاتو کش -

 یبلند م میاز جا. آداب است يمباد دیخواهد بگو یمثال م. شود یخورد و دامون وارد م یبه در م یآرام ي ضربه

 :شوم

 ...یلیخ -

 :کند یرا قطع م حرفم

 یهم م نجایفکر ا دیبا يکرد یمم کار م هیعل یوقت. ندارم کتویو آنت رینظ یب يفحش ها دنیاالن حال شن -

 .يبود

 :چرخد یم گاردشیباد ياز رو نگاهم
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 ...وسط يدیکش یچ يدخترو برا نیا يپا -

 ...زتینامزد عز. ستمین بینج ادیمن اونقدر که به نظر م -

 :غرم یم

 .نداره ینسبت چیبا من ه -

 :شوند یسرد م چشمانش

 .رهید یلیدروغ گفتن خ يواسه  -

چرخد و  ینگاهم م. کنند یم کیرا از پشت به هم نزد میو دست ها ندیآ یبه طرفم م گرینفر د کیو  وانیک

ماند و بعد هم به  یثابت م اورد،یب رونیدست دامون ب يکند مچش را از احاطه  یم یرضوان که دارد سع يرو

 .ماند یثابت م شینگاهم رو. شود، اسامه است یحبس م نهینفسم در س. شود یکه وارد م ینفر سوم

 ...به مرگت نبودم برادر یراض چوقتیه -

. شوم یم رهیکند خ یاتاق گرم م يرا در گوشه  یکه دارد تکه آهن يبه شعله ا. جواب بدهم نمیب ینم يازین

 :دیگو یجمله اش را م يادامه و  دیآ یدارد و به طرفم م یاسامه با دستکش تکه آهن را برم... امش دهیتازه د

 .یتا زجر بکش... ذارمت یکه بتونم زنده م ییتا جا نیهم يبرا -

 :کنم یزمزمه م. شده رهیصحنه خ نیبه ا رتیبا ح. کند یتقال هم نم گرید رضوان

 .ینزن بیدختر آس هیالاقل اونقدر مرد باش که به  -

 :شود یطرفم خم م به

 .یانیدر جر شتریمرد باشم، خودت که ب ينجورینگرفتم ا ادیمن  -

 :دیگو یدامون م. کنم یصورتم حس م یکیفلز را در نزد يگرما

 ...يباور نکرد. خوام صورتتو از شکل بندازم یگفتم که م -

 :اندازمیکنم خودم را از تک و تا ن یم یسع

 .يریگ یم جهیبهتر نت یاستفاده کن دیمنم بهت گفتم، از اس -

 رونیها زنده ب نیدستان ا ریانجام بدهم وگرنه هبچ کداممان از ز يکار دیبا. کنم یبه تک تک افراد م ینگاه

و  ستادهیام در کنار رضوان ا يکه مرا گرفته اند هر دو مسلحند، دامون در پنج متر يو مرد وانیک. آمد مینخواه

 یلب م ریز. برود شیپ یکنم به خوب یدعا م دل تهو از  زمیر یم هینقشه ام را در چند ثان. میاسامه رو به رو

 :میگو
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- this is gonna hurt me... 

. چرخم یشود م یم جیو او که گ رمیگ یکوبم و سالحش را با م یم وانیک ي نهیس يآرنج راستم به قفسه  با

 یزنم و در همان حال که تکه آهن گداخته را از دستش م یاسامه ضربه م ي نهیس يراستم به قفسه  يبا پا

به . آتش گرفتن است حالدست راستم در . کنم یم کیمرد سمت چپم شل ي نهیس يبا کلت به قفسه  رمیگ

خواهم که او هوس نکند رضوان را  یکنم و از خدا م یآهن گداخته را به طرف دامون پرت م دهینرس هیثان

من است، با برخورد آهن به سرش نقش  یشدنش باعث خوش شانس جینه گخوشبختا. خودش بکشد يجلو

افتاده بود از  نیزم ياسامه که رو. ردیگ یدود و پشتم پناه م یرضوان هم به سرعت به طرفم م. شود یم نیزم

 یدلم م. سوزش دست راستم در حال شدت گرفتن است. دیآ یهم به خودش م وانیشود و ک یبلند م شیجا

زند و اسامه  یم یکوتاه غیرضوان ج. کنم یم کیو شل رمیگ یم وانیبزنم، کلت را به سمت ک خواهد نعره

 .روم یبه طرفش نشانه م. دارد یبه عقب برم یقدم

  ؟يدیشدن منو ند یوقته وحش یلیخ ه؟یچ -

را به  نیاسامه هم ا. سوختن گوشتش به ستوه آمده ام يدستم و بو يامان و درد پوست ورآمده  یسوزش ب از

 :برد یرا باال م شیفهمد و دست ها یم یخوب

 .نکن یوونگیمرصاد د -

 : کشم یم ادیفر

 ...یلعنت دمیمن االن به جنون رس ؟یوونگید -

 :زند یچشمانم زل م در

 ؟یکن کیشل يخوا یم -

 ....خوام زجر کشت کنم ینه م -

 :کشد یرا م نمیرضوان آست. افتد یم نیزم يزند و رو ینعره م. زنم یم شیرا در زانو ریت نیاول

 ...تو رو خدا نکشش -

 :گردمیطرفش برم به

 اره؟یسرت ب ییخواست چه بال یم یدون ینکشمش؟ م -

را که  سیرپلیآژ يصدا. کند یتواند فرار م یکه م یسرعت تیام استفاده و با نها يغفلت لحظه ا نیاز هم اسامه

 :ندینش یدخترك هم کنارم م. افتم یم میزانوها يشنوم رو یم
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 شد؟ یچ -

 :کنم یاشاره م وانیکنم و با دست به جسد ک ینفس آخر استفاده م دنیکش يقدرتم را برا تینها

 ...نهیا بیتو ج نیریسیتروگبین -

 شود  یم اهیبعد همه جا س و

***** 

 :زنم یرا پس م اریسان دست

 ...حالم خوبه -

 :کنم یچشمانم را گرد م. کمپوت آناناس را در دهانم فرو کند نیریش يادیبدمزه و ز يخواهد تکه ها یزور م به

 .ینیکارو بکن تا عواقبشم بب نیا گهیبار د هی -

 :کند یچرم کنار تختم پرت م يمبل تک نفره  يخودش را رو الیخ یب

 ؟ينکرد فیخانمو تعر نیا يخب، ماجرا -

 :اندازم یرا باال م میابرو يتا

 کدوم خانم؟ -

 ...نمرضوان خا نیهم -

 یب. رفتم یم شهیهم يگذاشت من برا یزبانم نم ریمن از حال رفتم آن قرص را ز یکه اگر وقت یبهشت همان

 :شود یهم باز م اریسان شین. ندینش یم میلب ها يلبخند رو اریاخت

 ...!خنده یچه م -

 . است مارستانیب طیاش به خاطر مح یکند که احتماال آرام یم دنیآرام شروع به خند و

 !يتو چه خوش خنده شد... کوفت -

 .خوره یمخ دختره رو م رونیآخه فاطمه داره ب -

 :کنم یرا گرد م چشمانم

 .یگ یدروغ م -

 .کنم یکوتاه م يخنده ا. اندازد یباال م ابرو

 ره؟ ینم مارستانیبه ب دهیکه حالش خوبه، چرا چسب نیا نمیحاال بب -

 :اندازم یباال م يا شانه
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 .ستمیکه تو مغز مردم ندونم من  یچه م -

نگاهم . کند یدر را باز م یخورد و کس یبه در م يضربه ا. شود یمشغول م لشیدهد و با موبا یتکان م يسر

کتش  ریکلتش را از ز یمرد که برجستگ کیشود و  یوارد م یماند که به آرام یثابت م یمحمدرضا قوام يرو

. رود یم رونیکند و بعد از اتاق ب یبه او سالم م یبا نگاه اریسان. کند یدهم هم اسکورتش م یم صیتشخ

 .بندم یکنم و چشمانم را م یسرم را در بالش نرم فرو م

 خوره؟ یم ییمن به الال ي افهیق يکجا -

 .شم یمرگ آماده م يدارم برا. برادر من یلییعزرا هیشب شتریب -

 :دیگو یتحکم م با

 .چشماتو باز کن -

 :میگو یم الیخ یب

 .کنه یگوشام کار م -

کنم و دستش را که به طرف صورتم  یچشمانم را باز م. دیآ یشنوم که به طرفم م یرا م شیقدم ها يصدا

 یمچ محمدرضا را رها م نمیب یرا که م گاردیچشم حرکت باد ياز گوشه . چانمیپ یو مچش را م رمیگ یآمده م

 :کنم

 ...بود یشوخ -

 :گردد یکند و بعد به طرفم برم یم دییهم با حرکت سر حرف مرا تا محمدرضا

 .جا بود یب یشوخ -

 :زنم یگوش تا گوش م يلبخند

 .دونم یم -

 :دیآ یدرم شیبندم، صدا یبعد دوباره چشمانم را م و

 ...مرصاد -

 :کنم یرا باز م چشمانم

 بله؟ -

 .شده است يناگهان جد نگاهش

 .برادرت فرار کرده -
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 عاد؟یم -

 .کنن یم رشیدستگ. میداد نترپلیمشخصاتشو به ا. خارج شدهاز کشور ... نه اسامه -

 :میگو یکوتاه م یاز مکث بعد

 ...در ضمن... دوارمیام -

 :کند یم نگاهم

 ؟یچ -

 .من نباشه بهتره کینزد یهرچ. نیببر نجایدختره رو از ا نیا -

 :ندینش یمبل م يرو

 .میهنوز باهاش کار دار -

 :اندازم یباال م ییابرو

 .یباهاش حرف بزن يجا مجبور نیاطالعات منفجر شده و ا ينگو که اداره  -

 ...خوشبختانه اداره سر جاشه رینه خ -

 :کنم ینگاهش م رهیخ رهیخ

 ؟یپس چ -

 :دهد یتکان م يسر

 ...تو هم... میدر اصل اون با تو کار داره؛ ما هم با اون کار دار -

 :میگو یم يبه تند ندینش یم شیلب ها يکه رو لبخند

 ؟یکن یمسخره م -

 :دیگو یهمان بله است اما م جوابش

 . خوره یجا تکون نم نیاز ا نیهم يکار داره و برا یلیست اما انگار باهات خ دهیچیپروسه ش پ... نه -

 :کنم یکوتاه م يا خنده

 ....!مثال يمرد -

 منظور؟ -

 ...کنه یرو لکه دار نم تیمرد ؛يذره نامرد هی -

 :کند یم تکرار
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 منظور؟ -

 :شکنم یم دهیگردنم را همانطور دراز کش قولنج

 بوده برادر؟ یهدف اطالعات از استخدام شما چ -

 :آورد ینم کم

 .تو داشتم يکه من از جذب همکار یهمون هدف -

 .که به زور ببرش نهیمنظورمم ا. باور کن... نبوده یهدف خوب -

 :کشد یمحاسنش م يرو دست

 ...نیهم. شاهده هیفقط  ياریخانم بخت. ندارم ياجازه ا نیمن همچ -

 :کنم یرا در هم فرو م میها انگشت

 .بلند حضرات هم کار من بوده یبارون کردن االغ شاس ریت... گناه یشما هم که ب -

 :کند یم اخم

 ...دهد بر باد یزبان سرخ سر سبز م -

 :خندم یم

بر  هیکه تک ییاز اون جا. نشه یتلق یادب یالبته ب. نباشه اتیقمپزا در کن که خودش ختم ادب نیاز ا یجلو کس -

 یم... برنخوره ایکه مگر به بعض میهمه آماده کن یاسباب بزرگ میکرد یبزرگان نتوان زد به گزاف ما سع يجا

حالت  یراست. ریشما به دل نگ. کنه يباز ماتخواد با کل یکه م یاالن اون روم اومده باال؛ همون. که یفهم

 چطوره؟

 .یمنتظر بودم همون اول بپرس... چه عجب -

 :زنم یصورت م يبه پهنا يلبخند

 دایپ يکه موضوع مهم تر نیمگه ا. کلمات و ذهن من مکان آخرو داره ي رهیدا يتو یاصوال احوال پرس -

 .نکنم

 :دیگو یدهد و م یم هیتک

 . مهیکه فکر کنن من حالم وخ میکرد يصحنه ساز يخورده بود به پام؛ منتها جور ریت -

 شد؟ یمهاجم چ -

 :ندینش یم شیلب ها يمحو رو يلبخند
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 .کنه يکه بهتره باهامون همکار میمتقاعدش کرد -

 .متقاعد کردنش رو بدونم يدوست دارم نحوه  یلیخ! یدون یم -

 ...!یباور کن بهتره بهش فکر هم نکن -

 :دیآ یموقع م یام ب ازهیخم

 .متفاعد نشده بودم ينجوریتا حاال ا -

 :دهد یتکان م سر

 

مسائل رو  نیتا ا میباهاش صحبت کن دیبا. رو ببرم ياریکنم و خانم بخت يادآوریمن اومدم قرارمونو ... خوبه -

 . نگه یبه کس

 :زنم یرا کنار م میرو يپتو

به من  نمیکنم ا یم شنهادیمن پ ؛يد یو م نید یکار رو انجام م نیروش ا نیکه به بدتر ییو از اونجا -

 .نیرس یشما هم به کار خودتون م... من تبرئه ام. نداره يادآوریبه  يازیقرارمونم ن. یواگذار کن

 :اندازد یمکثش به شکم م. رود یشود اما نم یبلند م شیجا از

 ه؟یچ -

 ...برادرت اسامه -

 نیکنم از داشتن ا تیثیح يده اعا یبه کدام دادگاه دیمن با. شود یمرد نامرد ختم م نیراه ها به ا ي همه

 ! برادر؟

 ؟یاسامه چ -

 ...برام ازش بگو -

 :زنم یم شخندین

 یم یواقعا چ. ندارن یالبته متاسفانه با هم نسبت... فشهیوارث رفتار کث نیا ؟یشناس یاسامه بن الدن رو م -

از هر صد نفر هم فقط پنجاه نفر . هیبره ترک یم یقانون ریمهاجر غ... رانیا ارهیم یقانون ریمهاجر غ ؟یبدون يخوا

 ارهیخشخاش از افغانستان م. شن یبدن م يضااع يها یخوراك قاچاقچ گهید يرسن؛ پنجاه تا یبه مقصد م

 .کشونه یبه فالکت م رانویا يجوونا

 آقا مرتکبش نشده باشه؟ نیمونده که ا یجرم -
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 :میگو یم يخونسرد با

آدم  اد؛یکه برن نینه ا.ادیاونو مرتکب نشده چون ازش برنم.. .هیجرم هست که گفتنش خالف عفت عموم هی -

 .ستیکار ن نیا

 :دیگو یمسخره م به

 .نظرم در موردش عوض شد -

 ... گفتم یداشتم م. نیش یهم م يبرا یخوب يدوستا يبر شیمنوال پ نیبه هم -

 .برم یشکستن قولنج لذت م يکنم و از صدا یکنم؛ خمشان م یرا در هم فرو م انگشتانم

گم  یم التویکل تشک...به خودتون نیزحمت ند. نیایکه شما از پسش برب ستین یمن آدم یاساسا برادر نانت -

 .البته

 ....ریاساسا اطالعات رو دست کم نگ -

 .زنم یبا که دارم حرف م قایکنم دق یکه شک م دیگو یرا م نیبا غرور ا چنان

 .ادیعزت ز... نیزن یرف مفعال که در رفته و شما فقط ح... به هر حال -

بار با فاطمه و بهشت  نیا ار؛یشود و سان یدر بسته نشده باز م. رود یم گاردشیدهد و به همراه باد یتکان م سر

انگار برق گرفته . ردیگ یخنده ام م. است شانیپر شیموها. کند یسالم م یآرام يزودتر از من با صدا. دیآ یم

کند، نگاهم به چشمانش  یاخم م یمک. تر قیمن عم يشود و خنده  یخنده ام خشک م ينگاهش رو. اش

 :میگو یلب م ریز. کند یاش صاف م نهیس اریسان! زنند؟ یبرق م یچشمان مشک نیچرا انقدر ا. شود یم دهیکش

 ...مرض -

 :دیگو یکند و م یکوتاه م يخنده ا فاطمه

 ؟یکن ینم یخانم خوشگلو معرف نیآقا مرصاد، ا -

 :کنم ینگاهش م يا هیثان

 ؟یدون یباور کنم االن اسم جد هفتمشو نم دیبا یعنی -

 :کند یم یمصنوع یاخم

 .من کنجکاوم -

 :خوارانم یگردنم را م ریز

 ...یفضول -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

 :خندم یگوش تا گوش م. زند یهم در جوابش فقط لبخند م اریسان. کند یاعتراض م اریسان به

 ...دیرس بیشاهد از غ ایب -

 ...نه ای یمن امشب دردسر درست کن يبرا یتون یم نیبب – اریسان

 .تونم یمطمئن باش م -

 :کند یدانم چرا انقدر امروز ارام صحبت م ینم. زند یبهشت حواسم را برهم م يباز صدا و

 ...زحمتو کم کنم گهیمن د -

 :میگو یم عیسر

 .من با شما کار دارم نیلحظه اگر اجازه بد هی -

. روند یم رونیکشد و از اتاق ب یکد و دست شوهرش را م یدرك م ارینگاهم را زودتر از سان یمعن فاطمه

 :کند یمبل تک نفره جمع م يرضوان معذب خودش را رو

 .دم یگوش م -

 :کشم یم یقیعم نفس

 يتو ینقش مهم یول ستنین یاز سران مملکت شونیا. يدیاتاقمو د يکه اول اومد تو ییاون آقا ادیاحتمال ز -

 . يبا لحن من ماجرا رو بشنو دمیاول خواستن خودشون باهات حرف بزنن اما من صالح د. ماجرا دارن نیا

 نیدر زنان چه بوده اما هر چه هست معذب بودن را از ا يکنجکاو يدانم هدف خدا از فعال کردن قوه  ینم

 :دهم یادامه م. نشست شیبه دانستن در چشم ها ازیبرق ن شیدختر گرفت و به جا

 .بودم یمل تیامن دیتهد يجور ماجرا هی ریمن درگ -

 ن؟یسیشما پل -

 :خندم یم

 نویفقط هم. باشم سیخواد پل یخواست و نم یوقت هم دلم نم چیه. مقابلشونم ينه من درست نقطه  -

 حله؟... يا گهیکس د چینه در مورد من و نه در مورد ه. نیحرف بزن یماجرا با کس نیاز ا دیکه نبا نیبدون

 :دیگو یم مصمم

 .گم یمن به پدر و مادرم دروغ نم -

 :میگو یهمان تحکم م با
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هم  يا گهید يدروغ ها یزنه که قانع بش یباهات حرف م يوگرنه اطالعات جور. یبگ دیبار رو با هی نیا -

خواد از دستشون  یمن نم يکس به اندازه  چیخبر پخش بشه و باور کن ه نیخوان ا ینم نایا... باور کن. یبگ

 .ادیم شیمشکل برات پ یول نکن انویجر. خالص بشه

 :شود یتر م قیعم اخمش

 . بشن الیخ یکه ب ستنیمن احمق ن يخانواده ... بودن دهیمنو دو روز دزد -

 هستند؟. ستندیعالم ن الیخ یپدر و مادر من ب يهمه که به اندازه ... ستیمنطق

 ؟شه داشته باشم یآدرس خونه تونو م -

 :اندازد یباال م ییابرو

 چرا؟ -

 . قانع کردن آدما رودست نداره يشناسم که تو ینفر رو م هی -

 :زنم ینگاهش لبخند م دنید با

 ...هیآدم خوب و قابل اعتماد -

**** 

 :میگو یشوم و م یزرد رنگ م یتاکس سوار

 ...جیسپاه، بزرگراه بس یستاد فرمانده -

و مرا به  چدیپ یم نیتق حاصل از چرخش گردنش در ماش يکند که صدا یگردد و نگاهم م یچنان برم راننده

 :میگو یلب م ریز. اندازد یخنده م

 .ریها رو از ما نگ يشاد نیا ایخدا -

گذارم و  یهم م يرا رو میپلک ها. افتد یکند و غرولندکنان به راه م یچپ چپ نگاهم م انسالیم ي راننده

نگاه راننده را از  ینیسنگ. کنم یبا چشمان بسته مردم را حس م. خسته ام استراحت بدهم کنم به مغز یم یسع

است که به محض  يچه کلمه ا سپاه نیدانم ا ینم. شوم یفهمم و کالفه م یبا وضوح کامل م نیماش ي نهیآ

همان طور . اگر به نزاجا بروم قابل درك تر است دیکنم شا یبا خودم فکر م. شود یگفتن آن نگاه ها عوض م

 :میگو یکه چشمانم را بسته ام م

 .ارمیچشماتو درم یبه من زل بزن نهیآ ياز تو گهیبار د هی -
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. دهد یعذاب آور، وجودم را آزار م ینیحس آن سنگ گریو نه د زدیخ یاز مرد برم ییجالب آن است که نه صدا و

دهم که در اسرع وقت خواب  یبه خودم قول م. دهم یم هیپنجره تک ي شهیزنم و سرم را به ش یلبخند م

را انتخاب  دیس يشماره  نمیان مخاطبیآورم و از م یدرم بمیرا از ج لمیربع ساعت بعد، موبا. داشته باشم یکامل

 :چدیپ یدر گوشم م دیس ي هیبا طمان يبعد از بوق دوم صدا. کنم یم

 ...سالم مرصاد -

 .کارتون داشتم... دیسالم س -

 ...بگو. سر اصل مطلب ير یم شهیمثل هم -

 :پرسم یم اریاخت یب. افتد یها م ابانیخ یزنم و نگاهم به شلوغ یطرح م يدستم رو با

 بهار شده؟ -

 ؟یچ -

 :اندازم یکنم و به خنده اش م یرا تکرار م حرفم

 .دهیع گهید يهفته ... نه نشده -

 .گذشت عیچقدر سر -

 :زنم یداند از چه حرف م یم

 .يخوب از پسش براومد -

 .تموم نشده... نه هنوز -

 .ادامه بده -

 .نیاحتماال از بودن اون دختر خبر دار -

 رضوان؟. یگ یآرزو رو مطمئنا نم -

 :زنم یلبخند م اریاخت یو ب آرام

خوام  ینم. ده یون منش یببره و رضوان هم سرسخت ییبو انیاز جر یخواد کس ینم یقوام... بله خودش -

 .ادیبراش دردسر به وجود ب

 :پرسد یم یرکیز با

 محمدرضا؟ ایرضوان  ؟یک يبرا -

 ست؟یریاالن وقت مچ گ. شود یتلخ م اوقاتم
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 .پا دردسرسازه هیکه خودش  یالبته قوام... هر دوشون يبرا -

 ...پس نگو جفتشون -

 :دهد یلجباز وجودم خودش را نشان م ي مهین

 . ادیب شیرضوان دردسر پ يخوام برا ینم. حله -

 :شود یم يجد

 کنم؟ يکار دیمن با -

 :دهم یم حیتوض

 .کنه هیره تا پدر و مادرش رو توج یم یکیمن بهش قول دادم  -

 ؟يرو ند يقول کار یاز طرف کس ینگرفت ادیهنوز  -

 :شوم یم طلبکار

 .کرد یرو سرم خراب م مارستانویدادم سقف ب یم دونیکردم پس؟ بهش م یچکار م دیمن با -

 :خندد یم

 .کار رو با تو بکنن نیتونن ا یچقدرم مردم م -

 :کشم یم نییپا مهیرا تا ن شهیش

 . تونه ینفر م هی نیانگار ا -

 ...کنم؛ انگار یرا عوض م بحث

 ن؟یکن یکار رو م نیا -

 ؟یدون یم یدر مورد خانواده ش چ -

 .دانم یدرباره اش نم چیرا مالقات کرده ام و ه یکه کس ستیبار نیاول نیا

 ...یچیه -

 رضوان چکاره س؟ -

 .دونم ینم -

 :کند یم اعتراض

 ؟یدون یم یچ -

 :میگو یکنم و م یم مکث
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 .برادر داره هی -

 :کند یم یپوف

 زمویعز يخواهرزاده  ياونجا گندکار میر یبا مادرت م. آدرس خونه شونو برام بفرست. که يدیزحمت کش -

 .میجبران کن

 :برم یباال م یرا کم میصدا

 !ـــد؟یس -

بهت نگم؟ بعدشم زشته دو تا مرد گنده  یچیه يانتظار دار یختیدختر مردمو به هم ر یزندگ ؟یچ دیس -

 پسرمون با دخترت چه کار داشته؟ ؟یچ میبگ میمردم، بر يخونه  میبر میپاش

 :میگو یو تحکم م تیجد با

 .نیکن یم يرو ادهیز نیدار گهید -

من  يخوا یاگه م. که گفتم نیهم ه؟یباق متمیدو قورت و ن یاز من کمک خواست. بحثو تمومش کن نیا -

 ؟ییکجا. میکن یجمعش کنم به روش من کار م

 :میگو یم یآرام به

 ...شما شیپ امیدارم م -

 :دیگو یسرعت م به

 ستاد؟ -

 ...!بله -

 هیتا ... الاله اال اهللا... انقدر که. میبکن دیچه کار با نمیبب. مادرت ينه برگرد برو خو... رونیاالن زدم ب نیهم -

 ...ها ییاونجا گهیساعت د

 .کوتاهشان کنم دیکنم که با یفکر م نیزنم و به ا یبلند شده اند از صورتم کنار م بایرا که تقر میموها

 .نمتونیب یساعت؟ م هی... نیکن ینم یشما تهران زندگ دیشا -

 :میگو یم دهیمرا نکته به نکته شن يکنم رو به راننده که گوش شده و مکالمه  یرا که قطع م تماس

 .یعتیدوربرگردون دور بزن برو شر نیاول -

 ...رمایگ یتومن م یس -

 :کنم یم غرغر
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 ...برو که... گهیتونم بکنم؟ مجبورم بدم د یم يا گهیکار د -

 :میگو یکه نشنود م يلب جور ریز و

 .مثل من... ینیب ینم ریحروم خ با پول -

 یم نیماش يآهنگ که در فضا يصدا. کند یدر حال دور زدن هم کمش نم یشود و حت یم شتریب سرعتش

گذارد؛ حال من  یانسان اثر م يبر حالت ها يدر حالت عاد یاب يصدا. دهم یصبرم را از دست م بایتقر چدیپ

. اول نیو ال یاب يصدا ودرب و داغان سبز رنگ  کانیپ کینما و  یتاکس يشوماخرِ راننده  کیافتاده ام با 

اهلش  ادیکه ز یمن يبرا. متاسفانه و خوشبختانه آهنگ مورد عالقه ام هم هست. کند ریاش را به خ هیخدا بق

 یم یدر دل همراه اب. کند یم لیاش را زا یسرعت باال خوش نیالبته عذاب تحمل ا. ستین یکم نعمت ستمین

 .خوانم

 

 لبخند  يشد معنا هیگر رم؛یناگز زیگر در

 وندیپ يپشت سر پل ها میو شکست میگذشت ما

که از دست دادم  یعشق يادآوری. گذشته است يروزها ادآوری میبرا شهیهم. از حد دوست دارم شیرا  تیب نیا

مرسده عاشقم بود و من . برفت؛ هم من به راه خود رفتم هم مرسده دهیو بعد هم که از دل برود هر آن که از د

و چشم  دمیرا باال کش شهیش. بودم دهیشعشقم را غلط ک يواقعا چهره . ندارد یعاشق او و عجبا که عشق دوام

است و من  اهیس زیهمه چ. مطلق اتاقم یاهیمطلق روحم، س یاهیس. ترساندم یمطلق م یاهیس. را بستم میها

 . ترم رهیه تاز هم

 *مرصـــاد*

. نندینش یم نیماش يها شهیش يافتد که رو یم یبرف يشوند و نگاهم به تک دانه ها یاز هم باز م میپلکها

 یحت. توانم فراموش کنم یطرز صدا کردنش را نم نیوقت ا چیدانم ه یبود و م دهیچیمرسده در گوشم پ يصدا

 .وقت چیه... وقت چیه. توانم فراموش کنم یدانم آن روز را هم نم یم

* 

 يکنم که با وجود همه  دایرا بتوانم پ يدختر چیوقت ه چیکردم ه یفکر نم. میبود عقد کرده بود یماه چند

 یسوال بود که من م میبرا. معما شده بود میعقده نداشتم اما برا. ردیبپذ يکه کرده ام، مرا به همسر ییکارها

شام  میو مرسده داشت برا میمن بود يخانه  رد. سوالم جواب داده بود نینه و مرسده به ا ایکنم  یتوانم زندگ
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 ينتواستم جلو. دهد یخانه را انجام م يهمسر که به عشق شوهرش کارها کیدرست مثل . کرد یدرست م

تمام خانه را برداشته  يقرمه سبز يبو. بود ستادهیکه کنار اجاق ا دمیبه آشپزخانه رفتم و د. اورمیدوام ب ونیزیتلو

. نشست يمن هم لبخند يلب ها يرو. لبخندش را نثارم کرد نیباتریداد و ز شیبه موها یتاب دیمرا که د. بود

فرو  شیو دستم را در موها ستادمیکنارش ا. بود شیهم به پا یتنگ نیبه تن داشت و شلوار ج یرنگ یتاپ مشک

 .خودش را در آغوشم جا داد. بردم

 .ننک طنتیش -

 :همان حالت در آغوشم برگشت و چشم در چشمم شد در

 ه؟یچ طنتیش... گهید یشوهرم -

 :تر شد قیعم لبخندم

 .يکار دست خودت ند -

 :ام گذاشت نهیس يرا رو سرش

 .نداره یبیع -

 :دمیکش یقیعم نفس

 .میاونوقت شام ندار. سوزه یغذات م -

 .داد مانیباالخره کار دست هردو. قابلمه را خاموش کرد ریتبدارش را به چشمانم دوخت و ز چشمان

* 

که بتواند  ستین یحال مطمئنم که واقعا کس. دهد یآزارم م یکند ول یام نم وانهیآن روز ها اگرچه د يادآوری

ها؛ حال  یلیبه قول خ. نداشتم شتریو چند سال ب ستیبه عالوه، من آن روز ها ب. مثل مرا تحمل کند يمرد

بعد از . اوردینتوانست تاب ب هشکستند ک يسنگدل، که دل سنگش را جور يمرد. شده ام يم مردخود يبرا

. زنم یپوزخند م. شکست که سکته کردم يشدنش با آن وضع، دل سنگم جور دایشدن مرسده و بعد پ دهیدزد

 یکس چیه... دیبدهم؛ مادرم و س تیمهتاب به او اهم يبه اندازه  دیحال؛ تنها سه نفر را دارم؛ مرسده که شا

 :دیآ یچرا که در ذهنم م. ردارزش وقت گذاشتن هم ندا یحت میبرا گرید

 *منافق با من اری يمن، ا نیریمرگ ؛ زهر ش يخون من و من تشنه  يدشمنان تشنه *

هم اسمش،  هیثان کینبرده و  یعتیاز شر ییکه بو یعتیشر ابانیکنند؛ به خ یها حرکت م ابانیخ يرو نگاهم

 شیاش و درازا یشگیهم کیآورد تراف یم ادیکه به  يزیچ نیاول چ،یاندازد که ه یصاحب اسم نم ادیآدم را به 
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هزار  یس ن،یماش ستادنیبا ا. کنم يریبندم تا از هجوم سرما جلوگ یکتم را م يدکمه ها. تاسف آور است. است

گذارد  یگاز م يرا رو شیهم پا انسالیم يراننده . شوم یم ادهیحرف پ یاندازم و ب یجلو م یصندل يتومن رو

 یزنگ م. شوم یو وارد ساختمان م ستمیا یدر م يجلو نهیآرام و با طمنان. کند من در را ببندم یصبر نم یو حت

 نیصدم نیبوده ام ا مارستانیکه در ب یاز زمان. کشد یفروغ با لبخند در آغوشم م. شود یباز م میزنم و در به رو

با  یطوالن یبحث دیبا. کنم یخودم را آماده م. را ندارم يادیهمه محبت ز نیتاب تحمل ا گریرش است و من دبا

 . داشته باشم دیس

ورودم اخم به چهره دارد  ياز لحظه  دیس. ستمیا یگذارم و همانجا م یاز مبل ها م یکی يدسته  يرا رو کتم

 . اندازد یو مرا به خنده م

 .ینیبش یتون یم -

 :دهد یفروغ هشدار م. شود یتر م قیعم لبخندم

 .مرصاد وقت شناس باش -

 :رمیگ یانگشت اشاره ام را گاز م کنار

 . خوام یعذر م -

 :میگو یو مثال محجوبانه م نمینش یم آرام

 .دیفرمود یم -

 .خودش هستم يپروا یب يمن نسخه . که ببازم ستمین یاما من کس ستیواقعا عصبان دیس

 ... فقط به خاطر مادرت. بهت نگفتم یچیه يکرد ير کارتا حاال ه -

 :کنم یلب با همان لبخند محسوسم زمزمه م ریز

- lucky me. 

 :کند ینم توجه

 ....یعل يبه بعد، به وال نیاز ا یول -

 :گذارم ادامه بدهد ینم

 . خوام ادامه بدم ینم گهید نیباور کن... باشه. نیقسم نخور دیس -

 باور کنم؟ يچجور -

 :برم یرا باال م میابرو يتا
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 .تونم بکنم ینم يمورد کار نیمن در ا گهید-

 :ردیگ یم حرصش

 .یش یلحظه هم عوض نم هی -

 :کند یبار اعتراض م نیا فروغ

 ...داداش -

 :دیس

 گم؟  یمگه دروغ م -

 :میگو یم آرام

 نیب دیبا يمن چجور! ن؟یذار یخوام برگردم شماها نم یحاال من م. نیراستشو هم نگفت یول نیدروغ نگفت -

آدما  يرو ادامه بدم؟ بد يعاد یزندگ هیتونم  یمنم م نیکدومتون قبول ندار چیه یفرق بذارم وقت نیدیشما و آ

 میخدا تصم يجا ستیقرار ن یول... دمن آدم ب. گرانید يو بد یخوب يذارن برا یم اریخودشونو مع. نهیهم

 . که میریبگ

 :کشد یآه م دیس. شده اند، هر دوشان آرام

قدمو  نیا دیاما با. پسر نداشته ام دوستت دارم يجا یدون یخودتم م. طرفت امیقدم بردار من صد قدم م هیتو  -

 نه؟ ای نمیبب

که  یخودش باشه و دروغ. نداشته باشه تیدختر اصال برام اهم نیشد ا یم. نجامیکه االن ا هینیقدم من هم -

اونجا هم . نینکن یانصاف یب. بشه نجوریاما نذاشتم ا ادیب شیکه براش پ يمجبوره به خانواده ش بگه و دردسر

 .شه کرد ینم يا گهیاجباره، کار د. راستشو نگه یکیدروغ بگه و اون  یکیقراره 

 :زند یو در چشمانم زل م ندینش یدر کنارم م فروغ

 ؟يانقدر عوض شد یتو ک -

من  یبگم طرز فکر کل دیالبته محض اطالع هم که شده با. شد ينجوریشد که ا یدونم چ ینم.. .دونم ینم -

 .نیشکمتونو صابون نزن خودیشه، ب یعوض نم

 :خندد یم دیس

 ه؟یعمل دستت ک یراست... اونم به موقعش -

 :میگو یکنم و م یم دیسف يبه باندها ینگاه
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. زنه که یآدم حرف نم يبچه  نیدکتره هم که ع نیا. ستین يدیانگار به عصب هاش ام... شهیپس فردا دوم -

 .گه یم زیچ هیهر دفعه 

 :گفت یبا نگران فروغ

 !يسر خودت آورد ییمن دو روز نبودم چه بال نیبب -

 :میگو یتعجب م یکم با

. رو به خودت زهر نکن که یمسافرت زندگ یدو روز رفت. ومدیاز دستت برنم يکار يشما هم بود یول دیببخش -

... اگر نشد. بشه يجور نیا هیعیبود؛ طب دهیذوب رس يآهنه به نقطه . شه کرد ینم شمیکار. که افتاده هیاتفاق هی

 .زنم یبا دکتر خودم حرف م

 :کند یطبق انتظارم اخم م فروغ

 ؟يمگه باهاش صحبت نکرد -

 :کنم یرا در هم قفل م انگشتانم

 .دم یقول م. موریگردم بالت یشدم برم دیناام رانیاگه از ا -

 .کاستیآمر نمیخواهم دوباره بب یکه م يکشور نیآخر. گردم یبرنم ممیداند از تصم یم

 :میگو یم

تا پس فردا  بشونیتو ج زمیبمونم و پول بر دیروز قبلش با هیانگار  یدونم چرا ول ینم. مارستانیرم ب یفردا م -

 .تونم یبعدش نم. میکه بر میر یاگه امروز م. عملم کنن

 :من به ستوه آمده؛ از صورتش مشخص است یدندگ کیاز  فروغ

 ...خونشونو بده يشماره  -

کنم تا باالخره  یآن قدر کانال ها را عوض م. کنم یرا روشن م ونیزیگذارم و تلو یرا در دستش م لمیموبا

کنم به گز گز دست راستم  یتالش م کنم و یاخبار م دنیتوجهم را جلب کند؛ آخر هم شروع به د يزیچ

شروع به  دیس. عوض کند اخواهد پانسمان دستم ر یو م دیآ یکه به طرفم م نمیب یفروغ را م. ندهم تیاهم

 :کند یصحبت م

 چه خبر از دانشگاه؟ -

 :کشم یبه صورتم م یدست
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بگه مگه تو خودت  ستین یکی. پروپوزالش يبخواد برا ییآورده که ازم راهنما رمیدکترا گ ياز بچه ها یکی -

 ؟ياستاد راهنما ندار

 .گهیم یچ نیخب بب -

 نیا. همه ش دردسره. تا حاال موافقت نکردم که راهنما باشم. که من تا حاال استاد راهنما نبودم نهیمشکل ا -

. داده به من ریگ نمیا. ضهیدختره هم هم از شانس من استاد راهنماش تصادف کرده و استاد مشاورش مر

 .حداقل از نظر من. هم نکرده يکار چیه... دفاع داره وریشهر

 :خندد یم فروغ

 داده؟ ریحاال چرا به تو گ -

از اون، اگه خود دکتر  ریهم غ یبدبخت... نمشیمگه نب. کرده یخودش معرف يمنو به جا يچون دکتر راشد -

هم عمال گذاشته  امنشیدکتر آر. ستیدو تا ن یکیکه  یبدبخت. دختره هم برم نیدفاع ا يبرا دیبرنگرده من با

 .اگه قبول کنم ستمیمرصاد ن. قبول کن نویمنو تو منگنه که کار ا

که به دانشگاه رفتم و  روزید. کنه مثل مه لقا مقدم را نداشتم يدانشجو کیدردسر  يواقعا هم اصال حوصله  و

که  ستیدختر خواهر همان نیمخصوصا که ا. اتفاقات قرار گرفتم فقط مانده بود از سرم دود بلند شود انیدر جر

هم  امنشیو بعد، دکتر آر دمیفهم انو صورتش لشانیاز شباهت نام فام. مجبورش کردم درس مرا حذف کند

 :دیگو یم عیفروغ سر. میگو یآخ م اریاخت یو ب چدیپ یدر دست راستم م يدیسوزش شد. کرد دییتا

 .شه یاالن تموم م -

 وندیو به دستم پ رندیپوست بگ میقرار است از ران پا. افتد یکف دستم م يبه پوست سوخته و ورآمده  نگاهم

شوم و دست  یافتد م یکه از چشمان فروغ م یبرق اشک يمتوجه . ستین یدانم خوب شدن یدر کل م. بزنند

 :میگو یم. کند یزند و نگاهم م یم یخلبخند تل. گذارم یگونه اش م يچپم را رو

 ...من زینکن خاتون غم گر هیگر -

 :دارد یبیتضاد عج ندینش یم شیلب ها يکه رو يبا لبخند شیصدا یتلخ

 .کنم شصت سالمه یخاتون حس م یگ یبهم م یوقت -

 :خندم یم کوتاه

 . ستیفاصله ن ادیپنجاه و پنج تا شصت ز نیحاال ب -

 :زنم یلبخند م ردیگ یکه به سمتم م دیتهد انگشت
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 یسال قبلش نم 15منم ... ستین شتریسالت که ب ستیب. در مورد سن و سال شما حرف بزنم دینبود نبا ادمی -

 .اومدم ایدن يدونم چجور

 :کنم یکند عوضش م دایکه بحث کش پ نیقبل از ا و

 م؟یامروز بر يشد؟ قرار شد برا یچ -

 :دهد یتکان م سر

 ...شه یم کیتار عیچون سر. میاونجا باش میساعت چهار و ن -

 :شوم یبلند م میشود از جا یکه تمام م یچیباندپ

 .دمینخواب شبیچرت بزنم، د هیپس من برم  -

 یخاص ي لهیوس. است دهیتدارك د میروم که فروغ از قبل و قبل ها برا یم یراست به طرف اتاق خواب کی

خودش شعر دوست، . کتابخانه پر از دفتر شعر کیفلش خور و  ریپل کیموز کینفره،  کیتخت  کیندارد، 

 انیسال. داشتم وستکردم، چه؛ من خودم هم شعر د یم دایپ يبرادرش شعر دوست، باالخره من هم عالقه ا

که  يشعر نیاول. برم یبردم و م یگذاشته بود و از شعرها لذت فراوان م ریروانم تاث يخواندن رو اتیسال، ادب

قابل درك نبود  میبار خواندم، دو بار خواندم، ده بار خواندم و برا کی. دمیاز آن نفهم چیساله بودم و ه 7خواندم 

معنا  میآن موقع شعر برا. داشت يگریعلت د دنمیآن موقع نفهم. خواندمشدوباره  یو بعدها، در شانزده سالگ

 يشده را از خطوط رو کیشل يتعداد گلوله هاشدم که  یبزرگ م يدستان خشن مرد ریآن موقع ز. نداشت

آورم و  یم ادیتک به تک جمالت را به  بیو حال چه عج... نبودم چیآن موقع ه. داشت یدوست م شتریکاغذ ب

 : کنم یام، زمزمه م دهیتخت دراز کش يهمانطور که رو

 دییآ یسراغ من اگر م به

 چستانمیه پشت

 است ییجا چستانیه پشت

 است ییهوا، پر قاصدها يرگ ها چستانیه پشت

 ...خاك يبوته  نیدورتر يآرند از گل واشده  یخبر م که

 یبه نام زندگ یمرگ چستانیپشت ه. چستانمیپشت ه. شعر مصداق خودم است نیفهمم چقدر ا یحال م و

وجود  مرگ نیدر ا ییجز تنها يزیچ چیه. آورد یبه ارمغان نم يزیچ چیه میکس برا چیزنم و ه یدست و پا م

 :دارد یکه باز هم مرا به زمزمه وا م... است و بس ادیتنها فر. ستیجز درد ن يزیچ چیه. ندارد
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 است که صبح یفیسم اسبان سواران ظر يشن ها هم، نقش ها يرو -

 رفتند قیمعراج شقا يسر تپه  به

 چتر خواهش باز است چستانیه پشت

 بدود یدر بن برگ یعطش مینس تا

 دیآ یباران به صدا م زنگ

گفته  یدانم چه کس ینم. که احاطه ام کرده است یبیغر اهیو حس س یینه از درد؛ که از تنها رد،یگ یم قلبم

 يتوانم قسم بخورم هنوز ذره ا یم یرود ول یم نیاش دارد از ب یکیزیقسمت ف دیکارها قلب ندارند، شا تیجنا

 .کنم یم را حس مخود یهنوز کم. مانده است یباق میاحساس برا

 تنهاست نجایا آدم

 ستیجار تیتا ابد ینارون ي هیسا ،ییتنها نیدر ا و

 :کنم یرا پخش و فکر م زمیپنوتیه کی یصوت لیفا. گذارم یرا در گوشم م يآورم و هندزفر یرا درم لمیموبا

 دییاینرم و آهسته ب د،ییآ یسراغ من اگر م به

 که ترك بردارد مبادا

 من یینازك تنها ینیچ

**** 

شوند و دلم  یکه اصال باز نم میپلک ها. من هنوز قصد به کار افتادن ندارد نیدهد و سر سنگ یتکانم م یکس

 یخودم را تکان م یبه سخت. ندیبخوابم اما انگار صاحب صدا قصد ندارد مرا خواب بب امتیخواهد تا خود ق یم

 :میگو یدهم و م

 

 .شم یاالن بلند م... باشه -

 . آخ که چقدر خواب خوب است. گردد یبرم یمغزم به حالت قبلدوباره  و

 ...مرصاد بلند شو -

احتماال چند ساعت  عیکم کم وقا. افتم که از گوشم افتاده است یم يا يهندزفر ادیکنم و به  یفکر م یکم

 یم ادیمن را به خلسه برد، به  نهیآرام و با طمان شش؛یتیمرد را که با لهجه بر يصدا. آورم یم ادیقبل را به 

مسئله  نیالبته جدا از ا. کند یم شیها فحر عیآرام و شمرده شمرده مغز را مط. را دوست دارم شیصدا. آورم
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 Feel calm and comfortable, Safe and" دیگو یم ستمیبار ب يبرا یخواهد وقت یکه دلم م

secure" یم رونمیزند و از خلسه ب یبشکن آخر را م یوقتبارش کنم اما در کل آرامش بخش است و  يزیچ 

 . کنم یمرد استفاده م نیا يخسته باشم از صدا یلیهر بار که خ. ردیگ یچشمانم را فرا م يدیکشد، خواب شد

 يخصوصا با آن تن صدا. تنگ شده است شیبا تمام خاطرات بدم چقدر دلم برا... من زیمرد، دوست عز نیا

بودن من مطمئن  داریکنم که از ب یشوم و خواب آلود به فروغ نگاه م یبلند م میاز جا. شیخاص و زنگ صدا

. کنم یم دایرا پ لمیدهم و موبا یتخت تکان م يکورمال کورمال دستم را رو. رود یم رونیشده و از اتاق ب

برند  به صفحه و آن موجود سبز رنگ که یکم. زنم یضربه م شیو رو نمیب یم نمیمخاطب ستیل انینامش را م

 .شوم یکنم و بعد از چند لحظه متوجه وصل شدن مکالمه م یزند نگاه م یم ادیعاملش را فر ستمیس

- Hello… 

- Livin’ with British accent in America is hard, isn’t it? 

شاهد  دیاالن با موریکنم، بالت یبه ساعت م ینگاه. ستیمسلما در مطبش ن... پروا یغل و غش، ب یخندد، ب یم

 .حداکثر سه صبح باشد ایشب  مهین

- With such a nice friend like you…! 

 یم يا جهیاز حد و نصفه شب بودن آنجا مرا به نت شیب یخوش. رسد یاز حد خوشحال م شیب ینظر کم به

 :رساند

-Are you at a… you know… some kind of… 

 :دیگو یبا همان لحن سرخوش م. گذارد ادامه بدهم ینم

- Oh yeah buddy… It’s amazing around here…  

 :برم یرا باال م میصدا تن

- Darrell have you recognized me? 

 :شود یکش دار م لحنش

- Nop… 

 شیب دیآ یم ریکه از آن طرف با تاخ ییخصوصا که صداها. که بخواهد جواب بدهد ستین یتیدانم در وضع یم

 :میگو یقطع تماس م يبرا. از حد آزار دهنده است

- Okay… Be in touch. I’ll call you back. 
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بود، مغزم در آن لحظه آن قدر کشش نداشت که  یزنگ زدم واقعا اصال حواسم به ساعت نبود و اگر هم م یوقت

در را باز . شوم یبلند م میگذارم و از جا یم نمیشلوار ج بیرا در ج لیموبا. را حدس بزنم موریبخواهد ساعت بالت

 :زند یشنوم که انگار با تلفن حرف م یرا م دیس يکرده و نکرده صدا

 .بشه زایچ نیا ریدرگ گهیخوام د ینم -

 .دهم یصدا گوش م یو ب ستمیا یم میسر جا ناخودآگاه

 .دهیصدمه د یکاف يبه اندازه ... بسشه -

 ؟یکن یبحث م یچ يبرا. تموم شده س گهیاون د -

 ؟يدیفهم... یگ یمورد بهش نم نیهم در ا يزیچ چیه! یزن یبهش زنگ نم... محمدرضا -

. تلفن را قطع کند عایدارم که بشنود و سر یبا قدم برم يشوم و جور یم ییرایکنم، وارد پذ یرا کامل باز م در

ها  یاطیاحت یب نیقبال از ا دینگفته وگرنه س يزیچ دیشدن من به س داریفروغ احتماال در آشپزخانه است و از ب

 قایکه دق یمتقابال به ستون. کند ینگاهم م وگذارد  یشلوارش م بیرا در ج لشیکه موبا نمیب یم. کرد ینم

 . رمیگ ینظر م ریدهم و تک تک حرکاتش را ز یم هیگذاشته شده تک ییرایوسط هال و پذ

مرد  نیته باشد اال اکه به من ارتباط داش ستین ییمحمدرضا چیوگرنه ه ستیمسلما همان قوام محمدرضا

بپا گذاشته تا دست از پا خطا  میدانم قدم به قدم برا یم. کند من او را دست کم گرفته ام یکه فکر م ركیز

و  ستین یزاده کم کس یلیسهباالخره مرصاد ... من هم که خب. باطل شود تمیکنم و به قول خودشان مصون

که از  یکند در حال یمرد که با اعتماد به نفس نگاهم م نیا یحت... دیس یحت. ها مرا بد دست کم گرفته اند نیا

 .ام دهیرا شن شیداند حرف ها یخوانم م یچشمانش م

 م؟یبر میخوا ینم -

به  يزیدانم چ یداند که م یام و م دهیدهد مکالمه اش را شن ینشان م دنمینپرس نیداند هم یدانم که م یم

دانم  یم. میافت یدهد و کم کم به راه م یسر تکان م. شناسم یاخالقش را از خودش بهتر م. من نخواهد گفت

و چند سال است در  یکه س یرکشت ند،یگذارم هم بنش یو البته که نم ندینش یتا من هستم پشت فرمان نم

. بر علت است دیهوا هم که خود مز يسرد. برد یتوانش را م یجا مانده البته که اقتدارش را نبرده اما گاه شیپا

شود و  یعقب نشسته متوجه م یصندل يفروغ که رو. کنم یو به دست راستم نگاه م نمینش یم یصندل يرو

 :دیگو یم

 .کنم یم یمن رانندگ نیعقب بش ایب -
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 :میگو یبرم اما م یم یام پ یبد است که خودم به ناتوان چقدر

 .که حس دارن هییالبته، خب منظورم اونا... تونم استفاده کنم ینداره، از انگشتام م یبیع -

توانم حرکتشان  ینم چیبرده اند و ه یحس را از انگشت شست و اشاره و وسط ده،ید بیآس يعصب ها نیا

دو انگشت سالم شکر  نیو ناخودآگاه خدا را بابت هم رمیگ یرا م چییتعلل با دو انگشت سالمم سو یبا کم. دهم

 يبسته  يدر فضا يزمزمه ا نشد دهیچیتند و بعد، به محض پ یحرف به رو به رو نگاه م یب دیس. میگو یم

کند  یادا م ینیدلنش ياول که خواننده با صدا يچقدر جمله . ندینش یم شیلب ها يلبخند رو ن،یماش

 .آشناست

 "نیهشتم دیآن خورش يآن کرمم ، کبوتر کو يآن حرمم، بنده  لیدخ "

که کافه را به  بیعج. بهشت به من گفت يرا در کافه  نیا اریآورم سان یم ادیخوبم به  يبا تشکر از حافظه  و

 یاحساس سوزس در کف دستم عوض م یدنده را با دو انگشت و کم. نام بهشت نام زدم و خودم متوجه نشدم

آقا هر که آمد  "دیگو یکه با عشق م دهخوانن نیآهنگ يبعد بعد از جمله  قهیدو دق دیس. افتم یکنم و به راه م

 :دهد یم شنهادی، پ"رود؟ یک یبر درت دست خال

 ؟يایمشهد باشم، م دیع يخوام برا یفروغ جان م -

شوم و نگاهم را از  یرود؟ وارد اتوبان م یک یجمله ام، واقعا هر که آمد بر درت دست خال ریمن هنوز درگ و

که سال هاست  ممیاز دوستان قد یکیل که نام اتوبان به نامش زده شده و به قو يصاحب عکس مرد يرو

هر چند که . کنم یشتر میو سرعتم را ب رمیگ یم ده،یچشمان مرد سرمه کش يامش، انگار خدا برا دهیند

برف هم کم کم . مجبور به ترمز کردن خواهم بود نشیسنگ کیدر تراف گرید يدارم تا چند لحظه  نانیاطم

 :دهد یسکوت مرا مورد خطاب قرار م یهم بعد از لحظات دیسع دیدهد و س یفروغ پاسخ مثبت م. گرفته دنیبار

 ؟یتو چ -

 :کشم یم یقیعم نفس

 ...نه -

 :پرسد یم اطیبا احت فروغ

 چرا؟ -

کنم لنت  يادآوری دیباشد به س ادمی. کی يشوم و بعد هم دنده  یانتظارم، مجبور به کم کردن سرعت م طبق

 .لنت چند لحظه بعد مسلما هوا را پر خواهد کرد يترمزش را عوض کند چه که بو
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 ...بهتره مطهر بمونن. مکان ها احترام قائلم نیا يبرا -

اتفاق نظرمان واقعا آزاردهنده  د،یگو ینم يزیموارد چ نیکس در ا چیاصوال ه. ندیگو ینم يزیکدام چ چیه

 .موضوع را عوض کنم نمیب یالزم م. است

 .نتتیخواد بب یم... فرهاد درخواست مالقات کرده -

 :دیگو یتعجب م یبا کم فروغ

 منو؟ -

 :میگو یکنم و بعد م یم دییتا

 .حکمش صادر شده -

داخل  يگرم شده  يفضا. کند ینم یلحظات، نطق نیو بر خالف ناطق بودنش در ا دیگو ینم يزیچ دیس

 :شود یفروغ باز م خیکنم و  یرا خاموش م يخفقان آور شده، بخار نیماش

 حبس ابد؟ -

به خودم . کند یشود و مرا مجبور به تحمل سوزش دستم م یلحظه باز م نیدرست هم یلعنت کیتراف نیا قفل

 :کنم یزمزمه م یبه آرام. است افتنیدر درونم در حال گسترش  يدهم اما درد یآخ گفتن نم ياجازه 

 ...اعدام -

خواننده  يدر صدا شیزند و بعد صدا یهق م يانکرده ام لحظه  شیاست مادر صدا انیکه سال يمادر مادرم،

 :شنوم ینام برادرم را از زبانش م ان،یشود و بعد، بعد از سال یگم م

 ؟یچ عادیم -

وگرنه حتما سرم  نمشیتوانم بب یکنم که نم یفهمد، خدا را شکر م یخودش جوابش را م دیآ یکه در نم میصدا

 .شکند یم شیبا صدا گرید يسکوت محض را خواننده ا. شدم یفشار خالص م نیو از ا دمیکوب یم ییرا به جا

 ينفس بخون ترانه ا نیاخر يبرا

 ياز تو بگذرم به هر بهانه ا دیبا که

 شه از تو رد شد و نظر به جاده کرد یم که

 کرد ادهیغما رو از دلم پ نیشه ا یم که

متاسفانه مجبورم وارد شهر بشوم  ک،یشوم و باز تراف یم عصریول ابانیاندازم و وارد خ یپس کوچه م کوچه

 یم یط قهیبهشت را در چهل و پنج دق يربعه تا خانه  کی ریمس. قابل تحمل تر است ریغ نجایا کیوگرنه تراف
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شوم، سرد  یم ادهیکه پ نیاز ماش. میرس یبه اصرار فروغ، باالخره م ینیریجعبه ش کی دنیکنم و بعد از خر

کت چرمم را  يکنم دکمه ها یم یو سع ستمیا یم. کشد یا به رخ مبودن هوا، بس ناجوانمردانه خودش ر

و با لبخند پنج  ستدیا یم میفروغ رو به رو. کار ساده را ندارم کی نیا ییتوانا یشوم وقت یببندم و کالفه م

شود  یدر که باز م. ستمیا یم يزنم و کنار یدهم و زنگ در را م یپاسخ لبخندش را م. بندد یم میدکمه را برا

 .شوم یاست، وارد م عادیدارم هنوز در فکر م نانیساکت شده و فروغ که اطم بیکه عج دیبعد از س

 يده متر و پر از شکوفه ها يبه بلندا اطیدر وسط ح ستییکند درخت گردو یکه توجهم را جلب م يزیچ نیاول

که درخت بزرگ تر را احاطه افتد  یم يچهارمتر تاینها يگردو گریسبز و بعد هم نگاهم به شش هفت درخت د

 جادیا نیزم يسبز رو يبا علف ها هاحاطه شد ییاب شده، راهرو ينم زده از برف ها واریکرده اند و در کنار د

تخت،  يگوشه اش است و رو به رو یکه تخت يپاگرد دو سه متر کیشوند و  یبه چهارپله م یشده که منته

 .شمرند یما را م يتند و موشکافانه قدم ها ستادهیخانه که دو نفر در درگاه ا یدرب اصل

گردنش  يپروا رو یزن ب يمش شده  يهم سن و سال فروغ که موها یو زن دیهم سن و سال س بایتقر يمرد

 یرنگش، مثال م يسورمه ا يکت و شلوار مردانه  بتیمرد هم در ه. بلند به تن دارد یو دامن کیو تون ختهیر

گردد و بعد رنگ  یهر دوشان م يرو میچشم ها. مسلط است یلیکه به اوضاع خ اوردیرا درب یکس يخواهد ادا

 شیرو ییرنگ با طرح ها دیسف يکه پرده ا ستیسرتاسر يپنجره ا ،یکنار تخت چوب. شود ینگاهم عوض م

نود و هشت درصد . کشاند یپرده نگاهم را به آن سمت م عیرا به داخل محدود کرده اما تکان خوردن سر دید

 .دهم بهشت پشت آن پنجره است یال ماحتم

 یدر دست م کتاتوروارانهیدستم را د ياریبخت يآقا. دهم یکنند و من با مرد دست م یو فروغ سالم م دیس

 يرسد و دست گرفته  یمهربان تر به نظر م ياریهر چند خانم بخت. زند یم دیبه س یزورک يفشرد و لبخند

به  ياریبخت يو آقا دیس مانم یکنم و منتظر م یادب م. روند یدارد و به داخل م یفروغ را در دستش نگه م

 .شوم یداخل بروند و بعد وارد م

به مبل ها باشد اما جمع و  دهیچسب ونیزیکه تلو نیاز ا دیآ ینشده، کال بدم م دهیچ یچندان عال ونیدکوراس

و  نمینش یچرم م ياز مبل ها یکی يرو. اده استرا ند شتریمانور ب يمسلما اجازه  ییرایجور بودن هال و پذ

رود، چه، حس احترام من به  ینم يراه دور یهم گاه يظاهر یادب حت یکنم، کم یگردنم را کم م هیزاو

گذرد که من  یمعمول م يبه صحبت ها یمدت. است شتریشناسم ب یشناسم از آن ها که نم یکه م یکسان
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 دیو س ردیگ یباالخره فروغ، مادر رضوان را به حرف م. دهم یبه موضوع ندارم اصال گوش نم يچون عالقه ا

 . کند یهم آرام با پدر بهشت صحبت م

درب . دانم اتاق بهشت است یهمان که مسلم م. افتد یخانه است م يکه کنار در ورور یبه سمت اتاق نگاهم

. شود یشلوغ وارد م يادیو به قول من ز کیش يال امروزآراسته و به اقو يخورد و دخترك با ظاهر یتکان م

سالم . رسم یبه چشمانش م وگذرد  یم شیموها يکوچک رو يها رهیگردنبند و دستبندها و گ ينگاهم از رو

 يام را با صدا نهیس. ندینش یمادرش که کنار من هم هست م يمبل کنار يرو عیکند و سر یم يزیکوتاه و ر

 :میگو یکنم و م یصاف م یخشک

 د؟یشروع کن دیخوا ینم... دیس -

اما  "...تو دخالت نکن "دیخواهد به من بگو یکه م ییکند، گو یبه هم صحبتش م یبه من و نگاه ینگاه دیس

 میاز آن برا "مرگم"و  "اوا"که فقط  يپرد و با گفتن جمله ا یخواهد دهان باز کند مادر رضوان از جا م یتا م

در جواب تعارفش چشم از . گردد یرمبه دست ب ییچا ینیرود و با سرعت س یه مقابل فهم است به آشپزخان

گذارد،  یم زیم ياستکان تراش خورده را رو الیخ یکه ب دینزنم و س يفروغ که به من زل زده تا حرف اضافه ا

 :میگو یم

 ... ممنونم -

 يمادر، با صدا. جواب به تعارفات معمول بدهم یحت ایوقت نه اهل تعارف بوده ام نه بلدم تعارف کنم  چیه

 :دیگو یم زشیر

 .یش ینم ریبفرما پسرم، نمک گ -

 :کنم یبه چشمانش نگاه م يا لحظه

 .ستمین ییمن اهل چا یکنم ول یتشکر م -

کنم و  یچشمانم را تنگ م. کند یفروغ چپ چپ نگاهم م. ندینش یم شیگرداند و سرجا یرا برم ییچا ینیس

 :شکند یسکوت را م دیعوض کنم؟ س دیرا با قمیعال یهمانیم کیمگر به خاطر . دهم یسر تکان م

 حیرو توض لیمسا يسر هی دیمن با. میینجایا یچ يدختر گلتون براتون گفتن ما برا ایگو ،ياریخب جناب بخت -

 ...داده شده يمحدود اراتیبدم اما از اونجا که به من اخت

 :دهد یکند و بعد ادامه م یم مکثیکم

 م؟یصحبت کن میبر یکه از هوا لذت م نطوریو هم اطیح يتو میبر هینظرتون چ -
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هوا  نیا يسوال دارد که کجا يجا میواقعا برا ستیدر آن ن يشنهادیپ ي هیارا ایخواهش  چیازلحنش که ه جدا

که  ینیدهد و ح یناچار سر تکان م ياریبخت. که بس ناجوانمردانه سرد است ییآن هم در هوا! لذت بردن دارد؟

کند دوباره  یم یزند و سع یاجبار م ياز رو يروند فروغ به نگاه سرگردان مادر رضوان لبخند یم رونیدارند ب

 یتکاه م يرا به تند شیرا باال برده و زانو شیپا يکنم که پاشنه  یبه رضوان م ینگاه. ردیاو را به حرف بگ

 :میگو یآرام م. دهد

 .يبسه زانوتو داغون کرد -

 :دیگو یم مظلومانه

 ...ستیخب دست خودم ن -

 :میگو یکنم و م یمثال آزرده اش م ينگاه به چهره  یکم

 .آن چنان است که آهسته دعا نتوان کرد ف،یطبع لط یکه تو را نازک میمن چه گو -

رسده م. نازك است يادیواقعا ز فشیطبع لط. نشاند یم میلب ها يرو يکند و لبخند محو یتعجب نگاهم م با

. هم داشت یاما باز، مرسده طبع خشن دمیپسند یرا نم نیا ادیدر حرکاتش بود که اگر چه من ز یهم ناز خاص

بزرگ مرحوم من، که  يبرز، عمویمثل فر ینظام کیبا  یمشخصا زندگ. مخصوصا اگر قرار بود زبانش تند شود

کند، مرسده که تک  یرا متاثر م یطبع هر کس د،یبار یم شیبودن از سر و رو یدرجه دار ارتش بود و نظام کی

که نه،  یو زمان اورمیکه من قسم خوردم اسمش را ن ينفر نیدوم ياز آن سو. مرد است نیا يدختر و ته تغار

وگرنه مرا تا  دیکش میمهراب، برادر زن سابقم که افسارش را عمو ت،علنا و عمال دشمن من بوده و هس شهیهم

 نییوقت انقدر سطح پا چیاش، مواد نمونه اش که من ه یالیخ يبود، آن هم به جرم هابه حال صد بار لو داده 

 .مشخص است فمیاالن که تکل. کرده ام یکار نم

 گه؟یاون آقا رو گرفتن د -

 یم نانیاطم. منگنه گذاشته يمحمدرضا چطور او را ال ستیمعلوم ن. است دهیاز حد سوالش را آرام پرس شیب

 :دهم

 .تموم شده زیهمه چ... نترس -

 :پرسد یم اطیاحت با

 ؟یپس برادرتون چ -

 .یدان ینم یول یجوابش را بدان دیکه با یبه سوال لعنت
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 .اگر آخرش اعدام باشه یحت. منم نهیب یکه م یکس نیو آخر نیبشه اول داشیپ -

 داره؟ تونویکشتنش ارزش از دست دادن زندگ یعنی -

 :کنم یم نگاهش

 !من؟ یاز زندگ یدون یم یتو چ -

 :دیگو یو بدون مکث م صادقانه

 .رو بهم فهموند يزیچ هیچند روز  نیهم یول... یچیه -

 :کنم یم اخم

 ؟یچ -

 :دهد یبه طرز نگاهم نم یتیاهم

 .نیادامه ش بد نیخوا یو نه م نیکن ینه افتخار م ن،یکرد یکه م يکه ته دلتون به هر کار نیا -

که آن بال را سر مرسده آورد  یکه قاتل مهتاب و کس یتوانم، تا زمان یرا کنار نگذاشته ام، نم زیهنوز همه چ من

اگر بگذارم  ستیرتیغ یکه ب یرتیغ یتوانم تحمل کنم جز ب یرا م زیانگ همه چ. زنده بمانم دینکنم با دایرا پ

 زنم؛ یم شخندین. قسر دربروند

 ؟یروانشناس -

 ...اما... نه -

بچه  کی ي هیگر يتعجب من صدا تیدر نها. چدیپ یدر خانه م ییبزند که صدا یکند تا حرف یرا باز م دهانش

 رتریکنم، پ یبه مادرش نگاه م. رود یم یکوتاه یشود و بعد از عذرخواه یزند، بلند م یرضوان لبخند م. است

که  یشود و بعد رضوان، در حال یمهق هق قطع  يصدا. کوچک داشته باشد يکه بچه ا دیآ یبه نظر م نیاز ا

. دانم چقدر عاشق بچه ها است یشود، م یفروغ از جا بلند م. دیآ یدو ساله را در آغوش گرفته م تاینها یکودک

دخترك  يبه قول خودش بامزه  يتپل و همه جا يچشم و گوش و سر و گردن و دست و پا يقربان صدقه 

انگشت  یاما وقت هیگر ریکنم االن است که بزند ز یحساب م مودبا خ. ردیگ یرود و بعد هم در آغوشش م یم

را در دست گرفته و مادر  ایفروغ که انگار دن. خندم یکند کوتاه و آرام م یو در دهانش فرو م ردیگ یفروغ را م

 . کند یصحنه نگاه م نیرضوان هم با لبخند به ا

 :دیگو یم يکودکانه ا بایزند و با لحن تقر یزانو م نیزم يرضوان کنار فروغ رو. 

 ...سالم خاله -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٠٧ 

روم و وارد  یبه طرف در م یکوتاه یشوم و با معذرت خواه یبلند م میاز جا. از حد زنانه شده است شیب جمع

اندازد اصال  یبه من م ياریکه بخت یاز نگاه. کنند یاند و صحبت م ستادهیا ياریو بخت دیس. شوم یبالکن م

 :کند یکند زمزمه م یم زیرا آنال میسرتا پاهمان طور که . دیآ یخوشم نم

 !؟یدردسر انداخت يدختر منو تو یبه چه حق -

 یپدر عصبان نیدر مقابل ا يزیهر چ يخودم را برا دیرسم که با یم جهینت نیکند و من به ا یم یپوف دیس

 :میگو یآرام م. آماده کنم

 ...از قصد نبود -

لبخندم را . ام دهیکه تا به حال انسان در حال انفجار ند شمیاند یم نیشود و من به ا یصورتش قرمز تر م رنگ

 .دارم یخودم نگه م يبرا

 ....از قصد -

به طرفش  یقدم. باشم بانیتا آخر با آن دست به گر ایختم کنم  نجایقائله را هم دیبا ای. کنم یرا قطع م حرفش

 .است نیدر ماش شیکنم تونفا یمخدا را شکر . شوم یم دیس يدارم و متوجه حرکت محتاطانه  یبرم

اونقدر هم . دردسر بندازم يبه من نداره تو یربط چیرو که ه يدختر هیمن مرض ندارم . محترم يآقا نیبب -

 یمنو نم ایها  یلیخ. خودشو نشون داده یرتیبص یبگه ب نیهم خالف ا یهرک. کارو نکنم نیشعور دارم که ا

 يکه با کفشا نیتوان ا یکس ن،ینقضاوت نک نیشناس یاگه منو نم. دونن کجا رو نشونه گرفتن ینم ایشناسن 

 ....حاال هم با اجازه. حرف خودم بمونم يمن اونقدر مرد هستم که پا. من راه بره رو نداره

 :شوم یم خکوبیم دیس يروم با صدا یطرف پله ها که م به

 ...!مرصاد -

 :کنم یچرخم و نگاهش م یم

 !؟...دیبله س -

 .دهد یبه من نم یوجود دارد که اصال حس خوب یخیتوب شیلحن صدا در

 ...رشیپس بپذ ياشتباه کرد -

 واقعا مرا نشناخته؟ دیس یول ستین یکه توقع ياریاز بخت. کنم یدو مرد را نگاه م نیا یکم

 .نجامیکه االن ا رفتمشیپذ -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٠٨ 

 اطیقدم زنان به ح یکس. دیگو ینم يزیچ اطیباز و بسته شدن در ح يصدا دنیکند اما با شن یدهان باز م دیس

زنم  یساله است، حدس م یس تاینها يپسر. اندازم یکوتاه به او م ینگاه. دیآ یکند و به طرف ما م یم یرا ط

کند و رسول با  یم یبا نام رسول معرف اکند، پسرش ر یکه متعجبم م يبا عجله ا ياریبخت. برادر رضوان باشد

طوفان  دیکنم که شا یفکر م. رود یم شیدارد خوب پ زیهمه چ یبه طرز مشکوک. دهد یآرامش با من دست م

تواند نفوذ  یچقدر م دیکه س نمیو من در فکر ا دیگو ینم يزیچ گریپدر بهشت هم د یحت. در راه است يگرید

 . را قانع کرده یمرد آتش نیا انیکند که بدون لو دادن اصل جر

. دانم چرا یجو را دوست ندارم و نم نیاصال ا. و من واقعا موافقم دهیکند، وقت رفتن رس یفروغ را صدا م دیس

که از خودش  ییصداها. روم یم نییکنم و از پله ها پا یکه در آغوش رضوان است م يبه دختر بچه ا ینگاه

 :پرسم یاز رضوان م. دارم ینیریش ساندازد اما ح یبه خنده ام م ایکند  یدانم متعجبم م یآورد نم یدرم

 ه؟یاسمش چ -

 :دیگو یرسول به سرعت م شیکند اما به جا یدهان باز م رضوان

 ....بهار -

و من هم با  ".و برو ریراهت را بگ. يدیاسمش را فهم" دیخواهد بگو یشود که انگار م یساکت م عیآنقدر سر و

را  چییسو. دارم که انجام بدهم يادیز يکارها. شوم یو فروغ از آن خانه خارج م دیبعد از س ،یکوتاه یخداحافظ

 :میگو یگذارم و م یدر دست فروغ م

 ...نیشما بر -

 :کند یاخم م دیس

 کجا؟ -

 :کنم لحنم از حالت مودبانه خارج نشود یم یسع

 .کم بزرگترم هیکه بخواد ازم سوال و جواب بشه،  یکنم از سن یفکر م -

 :پرسد یفروغ م. دهم یفعال جواب نم ده،یشلوارم امانم را بر بیدر ج لمیموبا ي برهیو

 ...ما به خاطر خودت -

 :میگو یشمرده م شمرده

 .... نینکن يکار چیلطفا به خاطر من ه. قبال هم گفتم -

 :کنم ینگاه م دیبه س و
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طوفانو  هیاگه ادامه بده، من ... تموم شده هیقض. موشاشو دنبال من نفرسته گهید نیهم بگ یبه قوام... یراست -

 .کنم یشروع م

هجده تماس . آوردم یم رونیب بمیرا از ج لمیرسم موبا یکه م یاصل ابانیبه خ. شوم یدارم و دور م یبرم قدم

به محض . زنم یناشناس زنگ م ياول به شماره . شناسم یکه نم ياز شماره ا یکیپاسخ از ارسطو و  یب

 :پرسم یم شیصدا دنیشن

 ؟یمگه قرار نشد تمومش کن -

 گذاشت؟ يقرار نیهمچ یک -

 :کنم یم زمزمه

 . نکرده دایتو پ يریدستگ يبرا یمدارک سینداره که پل یبه من ربط -

 .يکرد یو کار من رو خراب م یزندگ یبه من ربط داره که تو داشت یول -

داشته  دیکار هم شرافت با. نداره یکه زندگ یقاچاقچ هی... جابزه ویانگار است یگه زندگ یم نیهمچ... برو بابا -

 . نمیب ینم یقاچاق شرافت يباشه که من تو

 :دیگو یم تیجد با

 .کنم یمن ازت دعوت نم -

 :کنم یم اخم

 ؟یکن یچکار م يپس دار -

 ؟یالزمه بدون -

 :کنم یرا لمس م صورتم

 ...عالقه مندم که بدونم. ستینه الزم ن -

 .یبهم بکن یکمک هیخوام  یم -

 :دوزم یرا به مقابل م نگاهم

 .من خالفو کنار گذاشتم -

 :دیگو یسرعت م به

 ...يایاگه باهام راه ن -

 :کنم یاز آن که حرفش را کامل کند زمزمه م قبل
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 .کن تا دونه دونه استخوناتو بشکنم دیمنو تهد گهیبار د هی -

 .کارش بد نبود يحداقل تو. بود یاون مرد باشرف... ریبگ ادیذره از دامون  هی -

 .س دهیحسابت رس یفتیبا من درب یو مطمئن باش وقت ستمیخب من ن -

 ختهیبا گوشت و پوست و خونت آم. يکنارش بذار یتون ینم یدون یخودتم م... زاده یلیدکتر سه الیخ یب -

 . شده

 :میگو یم آرام

 ...اگه بخوام یحت. تونم ادامه بدم یمن نم یدون یخودتم م -

 :خندد یم بلند

 .يبر یازش لذت م... یبش الشیخ یب يخوا یدونستم؛ تو خودتم نم یم -

 :کنم یرا کم م میسرعت قدم ها یکم

 .تونم کار کنم یراحت نم. نظرم ریمن ز یول...! يباشه تو برد -

 .ش با من هیبق! تو فقط جواب مثبت بده -

 يگذرد چهره  یکه م يا قهیپنج دق. اول تمام شد يمرحله . کنم یو تماس را قطع م میگو یم يا باشه

 :دیگو یو م میده یبا هم دست م. دیآ یدهم و جلو م یتکان م يسر. نمیب یرا م شیآشنا

 ...یعتیسمت شر میبر -

 :پرسد یم. میدار یرا تند برم مانیها قدم

 زنگ زد؟ -

 :کشم یچهره در هم م دهیچیکه در دستم پ يکنم و از درد یشده دور دستم را لمس م دهیچیپ باند

 ...آره -

 هفته بگذره؟ هی يذار ینم ر؟یتو دهن ش يبر يخوا یباز م ؟یچکار کن يخوا یم -

 :دیگو یبا حرص م. کنم یم شتریرا ب سرعتم

 ...صبر کن مرصاد -

 :میگو یقرار م یب

 .برمرو که شروع کردم تا آخرش  یراه دیبا. کنم چون وقت ندارم یصبر نم -

 اگه تهش مرگ باشه؟ یحت -
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 :میگو یم یتلخ به

 .رم که تهش مرگ باشه یم -

 :کالفه شده مشخصا

 .دارم مانیبهت ا. یبش نایتمام ا الیخ یب یتون یدونم م یم. یهست یتو آدم بزرگ... مرصاد -

 :کشم یو کنارش م ستمیا یم میجا سر

 .هم بذار یمونیپش يجا واسه  هی! يکرد یرو تو ذهنت بزرگ م یآدم هی یهر وقت داشت -

تواند ساکت  ینم قهیاز دو دق شتریدانم کال ب یم. دارد یصدا در کنارم قدم برم یدهم و ب یرا ادامه م راهم

 :بماند

 !ام؟یب یبه من گفت یچ يبرا -

 .یستینظر ن ریکه ز یهست یچون تو تنها کس -

 !؟ينظر ریاالن تو ز یعنی -

 :پرسد یم. دهم یتکان م سر

 ...ينظر ریاونوقت االن اگه ز -

 :پرم یحرفش م وسط

 گهیدونم دوباره دو روز د یم یول... دونم و اونا یکردم اگه ادامه بدن من م دشونیچون تهد ستمیاالن ن -

با مشت  یدست دراز کن دیبا! یاخم کن دیکنن نبا یناراحتت م یهستن که وقت ییاز اونا نایا. کنن یشروع م

 .ا نفهمن از کجا خوردنتو دهنشون ت یبزن

 :خندد یم کوتاه

 !يخطرناك شد -

 ...گرگ مرگه يتوبه  تیالبته در نها. شدم یمار خوردم افع -

 :کند یمکث م یکم

 !؟...و  -

 :میگو یخباثت م با

 گفته من توبه کردم؟ یک -

 ...ـــالیخ یب -
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 :دهم یتکان م سر

احتماال که نه، . شه حساب کرد ینم لومترمیطلب دارن رو با ک یکه از من زندگ ییروزا صف کسا نیا... واال -

 .رنیمو بگ قهیحتما سر پل صراط 

 .یکن یراه اشتباه رو انتخاب م يدار. انقدر تند نرو -

 :زنم یم شخندین

 !ارسطو؟ یکن یکمکم م. بهم بگو نویفقط ا... نیایآروم م یلیخ نیرم شماها دار یمن تند نم -

 :زنند یچشمانش برق م. نمک ینگاهش م يا لحظه

 ... برادرت با من. خورم یهم نم يو باز امیب يبه باز ییطال ي رهیمن قرار بود به عنوان ذخ -

 .فقط بدون اسامه باهوشه -

 :زند یآرامش لبخند م با

 .ثابت کنم مویطرف یشه ب یباعث م يگل به خود هی -

 .يکارو بلد ادیخوشم م -

 ....فقط -

 :دیآ یمکثش خوشم نم از

 ؟...یچ -

 :اندازد یباال م شانه

 .ان شاءاهللا که گربه است.. یچیه -

من  يبرا یباهات تماس نگرفتم فقط اطالعات جمع کن، اگه اتفاق یتا وقت. برو به کارت برس... دوارمیام -

 .نیو گم و گور ش بالیافتاد برو دنبال آن

 :کند یم اخم

 

 !نه؟ وکابدیچرا  -

 :کنم یمکث م يا هیثان چند

 .ندارم يکار چیده ه یکنه و منو لو م یم یکیکه با اسامه دست به  یمن با کس -

 :کند ینگاهم م رتیح با
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 بود؟ وکابدی یفتیدامون ب ریکه باعث شد تو گ یپس، اون -

 :دهم یسر تکان م آرام

 . ناله یهم از دستش م یآن. نمک نشناسه یلیمن خ يمتاسفانه دختر عمو... آره -

 :در بهت است هنوز

 .یبال و پرش رو گرفت ریتو که ز... ينکرد يخب آخه چرا؟ تو که بهش بد -

 :کردند متنفرم انتیکه به من خ ییبحث عوض شود، از صحبت در مورد آن ها کاش

 ... بزرگ شود یچون عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدم -

که تازه شروعش کرده  یبه راه شمیاند یو من م میکن یحرف جدا م یراهمان را ب.... من هم. شود یم ساکت

بشوم که  یعمل يآماده  دیبا. روم یقدم زنان به طرف خانه ام م. بار قطعا انتها ندارد نیکه ا یبه راه. ام

 یراست به طرف تلفن م کیشوم  یوارد که م. شود یمن دست نم يبرا گریدست د نیدانم، ا یعاقبتش را م

 :شنوم یرا بعد از بوق اول م اریسان يصدا. کنم یها را چک م غامیروم و پ

 ...بهم زنگ بزن ه؟یعملت ک ؟ییکجا ،یستین... سالم داداش -

 .میگو یم "عمرا" کیدل  در

 :بوق دوم و

 يبرا یراست... رم یمن بدون تو نم. گهید يشنبه دو هفته  يقرار مالقات با فرهاد افتاد برا... سالم پسرم -

 ...خداحافظ. دنبالت میایم دینه صبح من و سع. مارستانیب يبر یش یگوشزد کنم، فردا خودسر پا نم نکهیا

 :است ریز يدخترانه  يصدا کیاز  غامیپ نیو آخر نیسوم

... خواستم اما یاول نم. خونتون رو از مادرتون گرفتم يراستش شماره ... زاده، رضوانم یلیسه يسالم آقا -

 .دیموفق باش. انجام بشه یعمل فردا هم به خوب دوارمیام. کرد ازتون عذر بخوام يدخواستم اگه پدرم تن

 شیساعت پ مین. هم نشد هیهم رفته ده ثان يکه در کل تمام جمله اش رو رایکرد، ز یو با عجله صحبت م تند

 :دهد یبعد از سه بار بوق جواب م. رمیگ یدارم و شماره اش را م یرا برم یگوش. زنگ زده بود

 .سالم -

 .رضوان خانم... سالم به -

 :شود یهل م. بود افکارم را لو بدهم کینزد

 ...فقط. خواستم مزاحم بشم یمن نم... من -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢١٤ 

 :دهم یکشد نجات م یکه در حرف زدن م یرا از رنج او

 ...خب یرم ول ینم یحرف چیبار ه ریالبته من کال ز. زد هم حق داشت یپدرت اگه حرف. ستین یمشکل -

 :شکند یسکوت برقرار شده را او م. میخند یدو کوتاه م هر

 حالتون خوبه؟-

 :میگو یکند اما م یدرد م میواقعا نه، خنده ها نه،

 .خوبم -

 دستتون چطوره؟ -

 :میگو یم صادقانه

 .فکر نکنم مثل قبلش بشه -

 .نیاز دست ند دتونویام -

 .کنه یعقلم کار م. از دست ندادم دمویام -

 وسط چکاره ست؟ نیپس خدا ا -

خدا که مرا فراموش  نیاز ا! خدا هستم؟ يایدن يمن کجا! من است؟ یزندگ يواقعا خدا کجا. کنم یم سکوت

دوست، که فقط و فقط دوست باشد و بشود با او درد  کیتلخ و  يفنجان قهوه  کیخواهم، جز  ینم چیکرده ه

 یآدم ها نم نیمن از ا. زنند یهم م هکنند، فقط خلوت ها را ب یها را پر نم ییروزها، تنها نیا يآدم ها. دل کرد

 . خواهم

 ... دونم ینم -

 ...خوبه یلیخدا خ -

 ... خوب، خوبه يآدما يخدا واسه  -

 ده؟یبهتون نبخش يزینکرده؟ چ یوقت به شما خوب چیخدا ه یعنی -

 .چند ساعته ام به من زد يکه در کما يهمان تلنگر... هم دیشا. داده باشد دیکنم، شا یصبر م یکم

 ....ستیخدا انقدرام بد ن! ن؟ینیب یم -

 

 :دیگو یجواب بدهم م میآ یتا م. هستند یموجودات بیزن ها عج نیا ایخدا. من ساکت شدم بل گرفت تا

 .خداحافظ... رسول اومد -
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 یدل م. ستیبیغر زیعجب چ ییتنها. نمینش یمبل م يگذارم و رو یم شیرا سر جا یگوش. کند یقطع م و

من  يباشد برا متیهر کس غن يبرا ییتنها. است متیغن شیبرا ییندارد تنها چیکه ه یدل. خواهد تنها بودن

 کیدارم و در  یکتاب برم دو. کرده ام افتیرا در امشیدهم که پ یبا اس ام اس به فروغ اطالع م. ستیوانگید

 مشیکه تسل رمیشده است و ناگز بمینص تیموقع نیکه در ا ستیزیچ نیافتضاح تر مارستانیگذارم، ب یم فیک

 نیو البته با تمام ا فیضع یلیخ. است فیضع یلیانسان با تمام دبدبه و کبکبه اش خ... ستییایگرچه، بد دن. شوم

 .ضعف ظالم و جاهل است

 »انَّه کانَ ظَلوماً جهوالً... «

**** 

 یحس م یفقط محل عملو ب. میهوشت کن یب میتون ینم يدار یقلب یکه ناراحت ییپسر جان، از اونجا نیبب -

  ....میکن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

فقط هر چه زودتر تمامش کنند که . اورندیسرم ب ییخواهند چه بال یندارد که چطور م یتیاهم چیه میبرا اصال

اش از  یشده ام اما فشار روح يکه بستر ستین شتریروز ب کی. کند یام م وانهیدارد د ش،یوارهایاتاق و د نیا

فشار  نیو از ا دیایکه فروغ ب دهینرس هماست و وقت مالقات  میدنبال کارها دیس. وحشتناك تر است زیهمه چ

 ...دمشیپرست یکه قبال م يزیچ...! دانم چرا یمتنفر شده ام و نم ییاز تنها دایجد. خالصم کند

 .مشکوکم نیبه آمار زم من

 ...سطح پر از آدم هاست نیا اگر

 !؟همه آدم تنهاست نیچرا ا پس

کلمه از حرف  کی یوقت. غازش را ندارم کیصد من  يحرف ها يفهمد که حال و حوصله  یم یبه راحت دکتر

را  میچشم ها! دادن؟ حیتوض نیا ستیدانم چه اصرار یفهمم، نم یاش را نم یبه قول خودشان تخصص يها

مانده و  ـــدیهفته به ع کی... ادیز یلیخ. شده است یطوالن یلیزمستان، خ نیا. کشم یبندم و پتو را باال م یم

که خودم  يآلوده ا يهوا نیدر ا شتریسال ب کی یعنیمن  يبرا رییتغ نیا. کنم یرا حس نم يدیع چیمن ه

 ... دنیرقم زده ام نفس کش
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 ...یمعرفت یب یلیخ -

 یمعرفت م یاست که مرا ب اریتوانم بفهمم سان یبا ذهن بسته هم م. ستین میبه باز کردن چشم ها يازین

 ! به خاطر سپردن چند نفر را دارد؟ تیفرد ظرف کیمگر ذهن ! جماعت؟ نیخواهند ا یچه از جان من م. خواند

 !؟ياز فروغ خانم بشنوم فردا عمل دار دیمن با -

 .نمیمادرم را نب نیمن ا مگر

 ؟یکن یچرا حاال چشماتو باز نم -

 !هاست؟همه آدم تن نیپس چرا ا... نمانده میبرا یو حال حس

 !؟يشرم دار -

 :اندازم یبه او م ینگاه میکنم و ن یرا باز م میچشم ها آرام

 . اریحرف واسه من در ن یپس الک. دونم یرو نم یکه گفت يکلمه ا نیا یمن اصوال معن -

 .ادیبهت نم...! یگ یراست م -

 .تهیخاص یادعاهاش ب يهم به اندازه  یهر کس. نکردم ییمنم که ادعا -

 :دیگو یم عیسر اریکنم و سان یدست دراز م... ربع مانده به وقت مالقات کی. افتد یبه ساعت م نگاهم

 !؟يخوا یم یچ -

 :اندازم یبه او م هیعاقل اندر سف ینگاه

 ...شماره هیفقط . رسه یدستم به تلفن م -

 . رمیبگ دیخودم با. خواهد شماره اش را بداند یدلم نم... نه

 .رمیبتونم شماره بگ کترینزد اریتلفنو ب -

 يصدا... شنوم و بعد یتک بوق ها را م يو صدا رمیگ یم کیرا نزد یگوش. لغزد یشماره ها م يرو دستم

 :خودش را

 ...!دییبفرما -

 .سالم -

 :نمیدهد بب یم رییرا تغ شیکه تن صدا يتوانم لبخند یپشت تلفن هم م نیهم از

 !ن؟یخوب... سالم -

 !؟يتو چطور. ستمیبد ن -
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 :دیگو یم عیو سر تند

 ...لحظه هی دیببخش -

 :دهد یکشد که مرا مورد خطاب قرار م ینم شتریب قهیدق کی. دیآ یم یصحبتش با زن يبعد صدا و

 .اومد يمشتر دیببخش -

 :پرسم یم ناخودآگاه

 !؟يمشتر -

 ...!شود و لحنش یآرام تر م یکم شیصدا

 .امروز روز اول کارمه... آره -

 !چرا؟ کار

 !هست حاال؟ یچ... یبه سالمت -

 ...مغازه تو پاساژِ  هی -

 "به تو چه"زند  یم بیدر ذهنم نه یکس. سر و پا تر یب یکیاز  یکیهمه . شناسم یرا م شیتک آدم ها تک

 :رمیخودم را بگ يتوانم جلو یاما نم

 !؟...گهید يشد جا ینم -

 :توانم حس کنم یرا از تک تک کلماتش م تعجب

 .نکردم دایپ... آخه -

 .کنم رونیوجود ب تیبا نها ایدانم چه کنم، فرو بدهم  یرا نم نفسم

 .مواظب باش... باشه -

 :پرسد یم اطیبا احت اریسان. کوبم یدستگاه م يرا رو تلفن

 !؟...افتاده یاتفاق -

 ! ؟یچه اتفاق... نه

 !؟یمرصاد خوب -

 .خواهد یدلم خواب م. است دهیمالقات رس وقت

 .خوام بخوابم یم... تو ادیب ینذار کس -
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 یحس باق یبا چند انگشت ب دیبا دمیحداقل فهم. ام بودند یزندگ يروزها نیتر یمعن یکه گذشت ب ییروزها

مرا از پا  یوانگیحس د نیکه ا میآ یآمدم و نم یهم در نم ینواخت کی نیحداقل از ا. ام را بگذرانم یزندگ

هم خاموش است و خودم را از  لمیموبا. من خودم را گم و گور کرده ااست و م دیروز ع قایامروز هم دق. اندازدین

سال هشت  لیتا تحو. کنم یبه ساعتم م ینگاه. خالص کرده ام يهر تماس از دست رفته و از دست داده ا

آفتاب نه  ریتهران نشسته ام و ز ياز ناکجا يزهوار در رفته در ناکجاآباد مکتین کی يو من رو ستیساعت باق

 .برم یو پر سرب تهران لذت م نیسنگ يهوا نیاروز زمستان از  نیچندان گرم آخر

 

 !چه خبر؟ -

 ...!و فروش مواد دیخر يدهد برا یپارکش جان م. دهم یلم م مکتین يرو شتریب

 !دن؟یزبونتم بر -

 شده؟ فیشماها تعر يبرا ییتنها -

 ...به وضوح کامل. شنوم یپوزخندش را م يصدا

 .یتونم بذارم تو تنها باش یتاسفم من نمم -

 :میگو یم یتلخ به

 .خورم ینم يدرد چیبه ه... سمیمن باروت خ -

 .کند یبلند م شتریرا ب مکتیقژ قژ ن يو صدا ندینش یم کنارم

 !؟یآفتاب نشست ریز نیهم يبرا -

 :دهم یتکان م يسر

 .کنم یقوا م دیدارم تجد -

 !؟يبا دوستت صحبت کرد -

 . شکنم یو قولنج گردنم را م میگو یم یاوهوم

 !؟يریاز پدرت خبر بگ يخوا ینم -

 :میگو یم صادقانه

 ...!نه -

 ...مادرت دنبالشه یول -
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 ... آدمان ياحساسات نقطه ضعف همه  -

 !؟يتو احساس ندار -

 .سوالت خطاست یو پرس یچو دان -

 :کند یم اصرار

 چرا؟ -

 .ندارم دشویدونه جد هی يجا هگید. که خوردم پرم ییچون من از زخم ها -

 !؟يد یادامه م يپس چرا دار -

 :کنم یاخم م. دفعه درست مغزم را نشانه گرفته کی یبیبه طرز عج آفتاب

 .هیبهاش چ ستیبرامم مهم ن. تمومش کنم دیکه شروع کردمو با يکار -

 !؟یش یچرا از کنارشون رد نم -

 يجور هی ای یاز کنارشون رد بش دیبا ایلگد که پروندن  یکن یم یبار ه هیها رو  يسر هی یچون وقت -

 .دم یم حیمن راه دومو ترج. بلند نشن شونیبزن

 .ادیم شتریب تتیبه شخص -

 ؟يندار یتو کار و زندگ. شه یآره صورت مسئله پاك م -

 :کند یم نگاهم

 .شن یوقت تموم نم چیمن ه يکارا -

 :کنم یکوتاه م يا خنده

 ...میهم هیشب -

 . گوش کن نویا پس -

 :گردم یطرفش برم به

هم که شده  يظاهرساز يقرار بود حداقل برا! نبود؟... یبهم نداشته باش يقرار بود فعال کار... نه تو گوش کن -

 .ياما انگار خودت مشکل دار مینداشته باش يرو به هم کار یچند وقت

 

 :دهم یادامه م. کردن آدم ها دارم وانهیدر د يرینظ یاستعداد ب. کند ینگاهم م يا هیثان چند

 ؟يدار ینگه م یکیتار يانقدر منو تو یکش یواقعا خجالت نم -
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 :نکرد یخال جا

 .کن دایرو پ ییخودت روشنا -

 ؟یهست یطرف ک. کنم یدارم به کارت شک م گهید -

 .رسد به دام افتاده است یبه نظر م يا لحظه

 .جنگم یاصلح م يمن برا! ؟یکن یفکر م یتو خودت چ -

 :کنم یرا تنگ تر م دامش

 !کنه؟ یم نییاصلح رو تع اریمع یک -

 ...!یکیدر تار يریت

 ...یستیقطعا تو ن -

 :ناموفق است تالشش

 .دمیاز افکار تو پرس. نکردم ییمنم ادعا -

 ....!یلعنت. ابدیرا باز م خودش

 .گم یزمانش برسه بهت م یوقت -

 :شوم یبلند م میجا از

 . گذره یم عیسر یلیآدم ها خ يزمان برا... نشده باشه ریمواظب باش د -

 .نگران زود گذشتن نباش... شه یهم تکرار م شتریب -

 :کنم یلب زمزمه م ریز. دیگو یرا م تیکه دارد واقع بیعج و

 ردیگ یم ازهیروز خلقت غنچه را خم نیدر عالم ، نخست ستین یمالل آور تر از تکرار رنج -

سرد و عذاب آور، سرم را  یکیپالست یصندل نیاول يشوم و بعد از نشستن بر رو یم ياتوبوس گذر نیاول سوار

 یم رونیب. لرزد یشلوارم م بیدر ج لمیموبا. رمیگ یام را م ازهیخم يدهم و جلو یم هیسردتر تک ي شهیبه ش

 ». مبارك شیپشایپ دیع«. سه کلمه. کنم یفرستاده باز م میرا که بهشت برا یآورمش و اس ام اس

 یبیبه طرز عج. بندم یفشرم چشمانم را م یرا در دست م لیهمانطور که موبا. را ندارم يکار چیحال ه اصال

 یکدام ابله. کشم یخورد چهره در هم م یکه به صورتم م ياز سوز. نفر را کتک بزنم کیخواهد  یدلم م

 :میگو یام م یبه مرد بغل دست! هوا باز کرده است؟ نیپنجره را در ا

 ن؟یپنجره رو ببند نیکن یلطف م -
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 :ردیگ یرا فرا م یاتوبوس فکستن يفضا يصدا. بندد یدهد و پنجره را م یسر تکان م. ستیمرد عاقله

 .یپنجره رو بست یچ يبرا -

 یانگشت شستم فرو م ي شهیام را در ر یناخون انگشت وسط. آرامم کن قبل از آن که شر درست کنم ایخدا

 .حواسم را پرت کندبرم تا دردش 

 ...يریپ یهـــ -

 . را سرش انداخته شیندارد و صدا کلیپسرك نصف من ه. شوم یبلند م میکنم و از جا یم یپوف

 !؟یگفت يزیچ -

دارم چشمانم  نانیاطم. تکان نخورم میاز جا يمتر یگذارم تا سانت یراستم را عقب م يپا.کند یترمز م راننده

 یمطلق رها م یکیچه مرا در تار يدانم محمدرضا برا ینم. کند یام م یعصب شتریسوزش دستم ب. شده اهیس

. پسرك جسور است. نخواهد شد چه کنم تدس میکه برا یدانم با دست ینم. دانم با پدر ناپدرم چه کنم ینم. کند

 یبه دانستنش ندارم؛ با دست چپم مچش را م يعالقه ا چیکه ه يآورد، به هر قصد یدستش را که جلو م

 :رمیگ یچرخد گردنش را از پشت م یکه م شیسر جا.چانمیپ یو م رمیگ

 یم يجور هیشه  یم داشیمثل من پ یکی یگ یمزخرف م یوقت... که هم قدت باشه ایادا ب یکس يواسه  -

 !؟یکنم بفهم يکار هی ای یفهم یم. ینشونتت سر جات ك بلند نش

 .خوانم یرا در چشمانش م ترس

 ...نیآقا صلوات بفرست -

 یکنان به طرفش م دیانگشت اشاره ام را تهد. کنم یکنم و دست پسرك را رها م یهمان عاقله مرد نگاه م به

 :رمیگ

 .مزخرف نگو گهید -

 ».مبارك بهشـت دتیع«. دهم یکنم و جواب تکست رضوان را م یپرت م یصندل يخودم را رو و

 

**** 

. زنم یم شخندین» ... ستمیمن بهشت ن«. کنم یه مساعت است که نشسته ام و به جمله اش نگا کی کینزد

که بعد از ان  ییچرا. تضادها عذاب آورند نیچقدر ا. ستمیالبد من هم جهنم مجسم ن یستیاگر تو بهشت ن
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 یم یاپن سنگ يرو ار یفرستم و گوش یم شیعالمت تعجب گذاشته ام را برا يادیعالمت سوال و تعداد ز

 . گذارم

 

را  تابهیکنم و ماه یم مرویدو تخم مرغ را ن! نخوردن ایخوردن  يبعد از کشاکش برا. رود یام مالش م معده

زنم  یاپن قاپش م ياز رو. شود یبلند م لمیزنگ اس ام اس موبا يصدا نمیبنش میآ یتا م. گذارم یم زیم يرو

 .کنم یمرا باز  دهیرس سکشم و اس ام ا یم نییهشدارها را پا يصفحه . نمینش یم یصندل يو رو

 ».آدما فرق ندارم هیمن با بق... فرق داشتن هیبا بق یعنیچون بهشت بودن  «

دانم  یخودم هم نم! شناسم که نامش را بهشت گذاشته ام؟ یدختر را م نیمگر چقدر ا. گفتن ندارم يبرا یحرف

که به  يبار نیام و با ا دهیدانم خودم با تمام آن چه که کش یفقط م. ام دهیرنگ چه د رهیت ياز آن چشم ها

در درون معتقدم هر چه بخواهم  ،کنم یحس م میشانه ها ياش را بر رو ینیدوش برده ام و هنوز هم سنگ

من  يهم جا یدارم هر کس نانیرا انجام بدهم و اطم ياراده نکردم مگر آن که توانستم هر کار. شود یهمان م

 .تواند اگر بخواهد یباشد م

 یکه همه شکل هم شدن کار چندان سخت ییآدما نینن بهشت باشن، فرق داشتن با اتو یخود آدم ها م «

 »...ستین

دخترش . که در آغوش داشت يرود سمت آن دخترك گرد یفکر و ذهنم م. کنم یو ارسال م سمینو یرا م نیا

که  میقمه از غذادو ل. بهار باشد. خاص باشد دیکودك بهشت هم با. بهار بود. آورم یاسمش را به خاطر م... بود

 .دهد یخورم جوابم را م یم

 ».هیسخت یلیکار خ یذارن باهاشون فرق داشته باش یکه نم ییفرق داشتن با آدما «

 . جالب است میتفکرش برا طرز

 ».رو ندارن رنیبگ میبرات تصم يکه بذار نیاز آدما ارزش ا یلیخ. دمیبا تمام وجودم رس يزیچ هیمن به  «

دهم به ده  یکدام اجازه نم چیبه ه گریآدم نما ضربه خورده ام که د يگرگ ها نیآن قدر از ا. واقعا هم ندارند و

هستم که  یوصل باشد ندارم اما خودم طوفان روگاهیکه به برق ن يخاردار میمتاسفانه س. شوند کیام نزد یقدم

 .تلنگرم تا همه را به تاراج ببرم کیمنتظر 

 »...نستمتو یکاش منم م «
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 یخودم اعتراف م شیپ. دانم یبهشت را اصال نم یزندگ طیدانم و شرا ینم قایدختر را دق کی یزندگ طیشرا

مورد خاص  کی نیدهم اما در ا یام مهلت سر بلند کردن نم يمعموال به حس کنجکاو. کنم کنجکاو شده ام

کردن  یجا مانع زندگ یب يبخورد تا بفهمد کنجکاو نیبگردد و بچرخد و با مغز زم یگذارم مانند کودک یم

 .است

و  یکن یزندگ گهیکه قراره پنجاه سال د ییتو. رهیبگ میبرات تصم یکس يبذار دینبا. کاش نداره يکاش و ا «

 »...سوزونه جز خودت یکسم برات دل نم چیه. یرو بچرخون تیزندگ دیخودت با

 لیسه ساعت به تحو. نمینش یم ونیزیتلو يگذارم و جلو یم ییرا سر در ظرف شو تابهیماه. را زده ام حرفم

 یتلفن زنگ م... خنده دار است. نمیب یم لمیبرهوت معرفت نشسته ام و ف نیتنها در ا يو من تنها ستیسال باق

 ... ستیاندازم، آشنا ن یم یبه شماره نگاه. زند

 !؟...دییبفرما -

 ...سالم مرصاد -

 .رود یدر هم م میها اخم

 ؟يزنگ زد نجایا یچ يبرا -

 .آرام است شهیمثل هم شیصدا

 .خواستم ازت تشکر کنم یم -

 :زند یدانم از چه حرف م یم خوب

 ...نداره یبه من ربط. تشکر کن سیبرو از پل -

 .به من گفته زویهمه چ وکابدیراستش  -

 .خودشه يخونش پا نمشیبه دخترت بگو بب -

 :با خبر است زیاز همه چ شهیهم مثل

 ؟یفهم یم... کشتش یکرد م یبرعکسش عمل م. تونست در مقابل برادرت مقاومت کنه ینم وکابدی -

 :میگو یم يسرد به

شده منم موضوعو حل  یتونست به من بگه چ یکالم م هی وکابدی. شناسم یمن اسامه رو بهتر از همه تون م -

 نهیهم ا شیتازه بد! ؟یفهم یم... که من به دخترت اعتماد داشتم لعل نهیسوزونه ا یکه منو م يزیچ. کردم یم
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از  ینشه که حساب یمن آفتاب مچش يبهش از طرف من بگو جلو. به برادرش هم اعتماد نکرد یکه اون حت

 .دستش شکارم

 !؟یدون یمرصاد چرا همه رو مقصر م -

 . هم ندارم دییعتون پارانومحض اطال. دونم که مقصر باشن یرو مقصر م ییمن اصوال آدما -

 !من شدن بده؟ يطرف آدم خوبا بچه ها یاالن که تو رفت یعنی -

 :زنم یم شخندین

 .. شونمیکیلحظه هم فکر نکن که من  هیمن ممکنه از طرف ادم خوبا باشم، اما  -

اس ام اس در آن  کی یخال يدارم و به جا یرا برم لمیموبا. گذارم فکر کند یم. شود یسکوت برقرار م یکم

 . شوم یم رهیخ اهیس يصفحه 

 .کنم ینم دییرو تا وکابدیمرصاد من کار  -

 :میگو یتمام م ییپررو با

 .یبکن دمینبا -

 :آورد یهم کم نم او

 .یکن دیبچه مو تهد يشه که بخوا ینم لیدل نیا یول -

 . کارا جمع کن نیا يبچه تو به جا... مادر نمونه -

 ...نتتیخواد بب یم -

 .ابمیو بعد خودم را بازم میگو ینم چیدر شوك حرفش ه يا لحظه

. ام یبشه چون من بد قاط داشیمن پ يلومتریک هیتا  يو نذار یکنم مادر نمونه بمون یم هیبهت توص قایعم -

 .مبارك دتمیع... یراست

 دیفروغ و س گریساعت د میدانم که حداکثر ن یم. داستیکه نکوست از بهارش پ یسال. کنم یرا قطع م تماس

 یندارد اگر سال یتیاهم میو کال هم برا ستمین دیو بازد دیدانند من اهل د یدانم که م یم. شود یم شانیدایپ

تنها . کار را نخواهد کرد نیبار زد و گفت اگر من او را رها کنم او ا کیکه خودش  یحرف. نمیرا نب یبار کس کی

حداقل به خاطر خودم هم که شده . کنم ینم شیگاه رها چیاست که من ه نیداند ا یمادر نم نیکه ا يزیچ

 . نخواهم کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٢٥ 

غر غر . شنوم یزنگ در را م يصدا. کنم یلب زمزمه م ریرا ز یخودم آهنگ يکشم و برا یکاناپه دراز م يرو

 یکنم و کنار م یم یلب سالم ریز. شوند یوارد م دیفروغ و س. کنم یشوم و در را باز م یبلند م میکنان از جا

 :کند یشروع م امدهیفروغ ن. روم

 ...ست ختهیبه هم ر نجایچرا انقدر ا! ؟يتو دار هیخونه زندگ نیاالن ا! چه وضعشه؟ نیا -

 ...وارد شدنش به آشپزخانه همانا و  و

 !؟يظرف بشور یستیبچه تو بلد ن -

 .نمینش یمبل م يخندم و رو یم زیر. تلنبار شده ییهم در ظرف شو يدو روز رو يها ظرف

 ...يبذار همونجور -

 . ماند یناتمام م حرفم

 بذارم کپک از خونه ت باال بره؟! ؟یچ يهمونجور -

 :شوند یگرد م چشمانم

 ...!ایسوال برد ریرو ز یشه کپک؟ مادر من علم کپک شناس یدو روز ظرف نشستن م -

 :کند یاش را تا م يروسر

 .زن کم داره هیخونه  نیا... برو خودتو مسخره کن -

 :دهم یم لم

 !حله؟. جمع و جور کنه ادیخدمتکار ب هیزنم  یزنگ م -

 :خندد یم دیس

 .زنه یحرف م یمادرت از چ یدون یخودتم م -

 :زنم یم لبخند

 .رو بدبخت نکنم گهینفر د هی نیبذار... دیکنم س یم مویدارم زندگ -

 :دیآ یفروغ از آشپزخانه م يصدا

که  یستین افهیخوش قد و باال و خوش ق. یکه هست یستیکرده ن لیتحص... دلشونم بخواد! ؟یچه بدبخت -

 ....یهست

 :پرم یحرفش م انیم

 !نه؟... ستیاخالق ندارم که اونم مهم ن -
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 :دیگو یخندد و م یم دیس

 !چه خبر از اون دختره؟ یراست -

 :کنم یفکر م یکم

 کدوم دختره؟ -

 !اسمش رضوان بود؟ -

 دونم؟ یمن چه م... یخبر سالمت. آره ...آهان -

 .عنوان از دروغم عذاب وجدان ندارم چیه به

 .داره یشناس ستیز سانسیدخترش ل. ومدیبه نظر م یپدرش مرد محترم -

 ! چرا به عنوان فروشنده؟. زند یکه در ذهن من زنگ م ییچرا و

 ... دامادشون هم فوت کرده -

 :اندازم یباال م ابرو

 !پدرش گفت؟! ن؟یدیرو از کجا فهم نایا -

 ...میداشت ییبا هم صحبت ها -

 :میگو یم مشکوك

 .نیدوست شد عیچه سر -

 .ندینش یم دیفروغ کنار س. دیگو ینم يزیدهد و چ یتکان م يسر

 نگفت چرا داماده فوت کرده؟... چارهیدختر ب -

 .دمینپرس يزیمنم چ... نه نگفت -

شوهرش فوت کرده، پدرش چرا اجازه . رضوان و بهار و من در فکرم يکند به ابراز تاسف برا یشروع م فروغ

به . شوم یم مانیدارم اما پش یرا برم لمیموبا! کند؟ یکه معلوم الحال است فروشندگ ییدهد دخترك در جا یم

 .کند یم یندارد که او چگونه زندگ یمن ارتباط

خودش به  دیتا شا رمیگ ینظرش م ریز یکم! فروغ و سکوت؟. شود یکند توجهم جلب م یکه سکوت م فروغ

بار را بردارم و هلش بدهم تا شروع کند که  نیا يهمه  دیخودم با شهیانگار باز هم مثل هم یول دیایحرف ب

 .کند ریاش را به خ هیخدا بق...! زن ها يمثل همه . نداشته باشد یانیپا دیشروع کردن شا نیاحتماال ا

 !خب؟ -
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 :کند ینگاهم م عیسر فروغ

 ؟یچ -

 !؟یتون ینم یبگ يخوا یم یچ. دونم یسکوتو م نیا یمن معن -

 :دیگو یسرعت م به

 ...نجایا ادیخواد ب یمرسده م -

 یمبل م نیچوب يدسته ها يرا رو میگذارم، آرنج ها یهم م يسر انگشتان دو دستم را رو. کنم یمکث م یکم

 .رمیگ یگذارم و ژست تفکر م

 ...!گهید ادیهم م نیدیآ -

نداشته باشد  رتیغ نیدیاگر آ. کنم یمرسده را خرد م ينباشد قلم پا نیدیاگر آ یعنی... خبر است. ستین سوال

 . مشکل دارم یرتیغ یکال با ب. کنم یاو را هم خرد م يقلم پا

 ...ادیآره م -

نامزد من بود و او  یرا که زمان شزیمن مشکل دارد، آن وقت نامزد عز یکال با من و زندگ نیدیآ. است بیعج

اش  یخوب. ندارم یحس خوب هیقض نیاصال به ا د؟یآ یکند و به خانه من م یم یداند، همراه یرا م نیهم ا

 :کنم یزمزمه م. است که باالخره ازدواج کردند و شرشان کم شد نیا

 !پاگشا خودشونو دعوت کردن خونه من؟ ينکنه برا -

 :دهد یفروغ سر تکان م. ندینش یخودم م يلب ها يهم رو يمحو يخنده . خنده ریزند ز یم دیس

 .که از خانواده مونده رو دور هم جمع کنم يزیخواستم هر چ. من بهشون گفتم -

 !چه بشود؟ که

 چرا؟ -

 .میوقته از هم غافل شد یلیخ... چون -

 :کنم یم نگاهش

 داره؟ یچه مشکل نیو االن ا -

 :شوند یم تیلحظه پر از معصوم کیرنگش در  یآب چشمان

 .میخانواده باش هی هیبارم که شده شب هیخواست  یدلم م -
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در درون که  ستیلعنت کلمه ا. خواهم دهخدا یلغت نامه هم نم. کنم یلعنت را چگونه معن يدانم کلمه  ینم

 یکنم اما م یدانم چگونه معن یلعنت را نم. برد یم نیبدنم را ذره ذره از ب يسلول ها شیسوزاند و معنا یم

 .لعنت به من. کرده ام غیرا در يعاد یزندگ کیبه خودم لعنت بفرستم که از مادرم  دیبا مایدانم مستق

مانده . اند دهیهم از راه رس نیدیاست که مرسده و آ هیثان یو س قهیدق کیمانده و درست  لیساعت به تحو کی

 الیخ یمرسده هم که کال ب. شود یدق من م ي نهیه از اول سال آخودش خانواده ندارد ک نیدیآ نیام مگر ا

 يزن و شوهر. دهد ینم یتیاهم نیدیآ يو به چشم غره ها ندیچ یم ینیریشورد و ش یم وهیعالم است و م

که  نیدیآ يصدا دنیبا شن. خاموش در ذهنم ونیزیکند و من با تلو یصحبت م دیبا س نیدیآ. جک سال هستند

 :شود یمرا خطاب کرده توجهم جلب م

 خب چه خبر مرصاد؟ -

 .شماست جناب سرگرد شیخبرا پ -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 !؟يخبر ندار یقوام ياز آقا -

 :زنم یم يشخندین

 ...یگفت بهت بگم انقدر تو کاراش دخالت نکن... چرا اتفاقا -

 :کند یاخم م. ستیریانتقام چه حس دلپذ. شوند یخنک م میشود تک تک سلول ها یکه م سرخ

 ...دمیشن... مواظب خودت باش -

رسند  یمرد م نیخبر ها چطور به ا نیا... دیس يآن هم جلو. گذارم ادامه بدهد و هر چه رشته ام پنبه کند ینم

 :دانم ینم

 .رو بذار در کوزه آبشو بخور يدیشن یهر چ -

هم که انگار به  نیدیآ. نظرم گرفته عذاب آور است ریکه ز دیاما نگاه س چدیپ یاعتراض فروغ در فضا م يصدا

 :دهیمراد دلش رس

 .وندنیهام به وقوع بپ دهیشم اگه شن یخوشحال م -

 :میگو یلب م ریز. داند که من اصال خوش ندارم بداند یرا م يزیمرد چ نیا. روند یدر هم م میها اخم

 .ذارم یدست خودم و خودت م مارستانیخرج ب هی یادامه نده وگرنه آخر سال -

 :دهد یتذکر م دیس
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 ...مرصاد بسه -

خانواده  نهایا. دیگو یچه م ستیکنم که اصال معلوم ن ینگاه م یونیزیتلو يبرنامه  يشوم و به مجر یم ساکت

. پرسد یو از احواالت من و دستم م ندینش یم نیدیبه آن ها برسند؟ مرسده کنار آ لیندارند که سر سال تحو

 :میگو یصادقانه م

 .کنه یعمال کار نم -

 . ستیاش واقع یناراحت

 ؟يصحبت نکرد لیِبا در -

 :دهم یپاسخ م کوتاه

 ...ریخ -

 یفهمد و به راحت یرا م میحرف ها ياست که معنا نیهم بد مرسده ا دیشا ایخصلت خوب . ادامه نده یعنی نیا

دست من  ای لیِبحث سر در گریگذارم د ینم. که خودم حواسم نباشد یطیالبته در شرا. تواند مغلوبم کند یم

شود  یدر م لیتوپ سال تحو.نوشم یم بآ یوانیروم و ل یشوم و به طرف آشپزخانه م یبلند م میاز جا. بچرخد

 .هر ساله پخش يو متعاقبا آهنگ مسخره 

**** 

شده به  نییتع شیاز پ يو فروغ با برنامه ا دیس. میآ یرفتن به مسافرت مخالفم و کوتاه هم نم ي دهیبا ا قایعم

نداردکه  یتیاهم میاصال برا. روند یهم به مسافرت م نیدیمرسده و آ یمشهد خواهند رفت و در کمال خوشبخت

قرار است  ندهیآ يکنم که حداقل در روزها یمتهران نگاه  يروم و به شهر دودگرفته  یبه بالکن م. بدانم کجا

 . کنند یاز شهر خودشان فرار م بایتقر دیها در ع یتهران. ردیبه خود بگ یرنگ آسمان آب یکم

 یدهم و نگاهم را به رو به رو م ینم یتیاهم. در کنارم یکس ستادنیشنوم و ا یباز شدن در بالکن را م يصدا

 یواقعا دلم م. کم دارم گاریلحظه س نیدر ا. اندازد یعطر تلخ به سرفه ام م. عطر تلخش متنفرم ياز بو. دوزم

 نیمرد در کنارم را به بدتر نیحضور ا. مکن یلحظه زندگ کی ایآتش بزنم و فارغ از تمام دن يگاریخواهد س

 :میگو یکنم و م یم ریفحش ها تعب

 .یمنو بهم زهر کن ییتنها قهیچند دق نیا يبگو که اومد -

 :شنوم یرا م قشیبازدم عم يصدا

 .کنم يادآوریرو  يزیچ هیاومدم بهت ... نه -
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 :رمیگ ینرده ها ضرب م يرو

 .شنوم یم -

 .نرفته ادتیکه  نویا... مرصاد میما قبال با هم دوست بود -

 .رفته ادتیکه  ییتو نیکنم ا یفکر م ییوقتا هی -

 .داره که بعد از سال ها خاطراتش گلوشو چنگ بزنه يزیچ هیخودش  يبرا یهر کس -

 :زنم یصدادار م يپوزخند

 !يشاعر شد -

 :دیگو یگذارد و م یکنار دست چپم م ییدستش را جا. کند یم مکث

 .یبفهم يخوا یوقت نم چیهست که انگار ه ییزایچ هی... ولش کن -

هنوز پسربچه است که آن قدر عقل ندارد  نیا. مرد نشده نینه ا... مرد نیا. گردم یبار کامال به طرفش برم نیا

 یفهمند چه م یمردمان خودشان هم م نیا. خودش يدر مقابل رفتارها ستیکه بفهمد رفتار من عکس العمل

 خواهند؟

 زمیر یکنم و روش نمک م یکه هر روز پانسمانشو باز م ییپر از زخما... من االن پر از زخمم. پس گوش کن -

 طیشرا يتو یکیدعوا و  يتو یکیشه شناخت،  یآدما رو دو جا م. برم دینبا گهیها د یبمونه سراغ بعض ادمیکه 

 هیمن . ریبگ جهینت ينجوریا يواخ یحاال هم اگه م... نیدیآ ينبود قمیسخت من، رف طیشرا يتو. سخت

شعورم . شعورم يذارم پا یمن م یکشه بذارش ول یکه عشقت م يزیهر چ يتو پا. خوام بفهمم یرو نم ییزایچ

 .بخورم شیسوراخ دوبار ن هیده از  یبهم اجازه نم

 :شود یم رهیچشمانم خ در

 يبرا یمن، وقت یول... يسختو دوست دار يکارها. يرو دوست دار اهویکه ه نهیا! ه؟یتو چ يبد یدون یم -

لحظه به لحظه . ستیبر نبودنم ن لیاما کم رنگ بودنم دل ستمیپررنگ ن. زنم یکنم داد نم یدوستام کار م

من ... یستین یتو نظام. یستیسوپرمن ن یباش یتو هر چ. ارنیسرت ن ییوقت بال هیکردم که  یم بتیتعق

اما من  يایبرب زیاز پس همه چ یتون یضعف ها نم یبه خاطر بعض یبزرگ شده باش یطیهر شرا يتو تو. هستم

 ... تونم یکردم م یکه سال هاست باهاشون زندگ یطیبه خاطر شرا

 . کنم یم سکوت

 !ماندند یفکر باق کیکه در حد  ییسکوت به خاطر تمام آرزوها قهیدق کی«
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 میکرد يکه با اندوه سپر ییخاطر شب ها به

 !له شد میکه دوستشان دار یکسان يپا ریکه ز یخاطر قلب به

 .ماندند یباران شهیکه هم یخاطر چشمان به

 ...که ییسکوت، به خاطر حرف ها قهیدق کی

 .وقت گفته نشد چیه

کنم  یبندم که برادرم را تکه تکه م یعهد م میفصل بهار در خانه ام، با خودم، با خدا يتنها، در آستانه  من،

مرد  کیزاده، فرزند  یلیمن، مرصاد سه. کند دیخانواده ام را تهد ایبخواهد مرا بشکند  گریکه او بار د نیقبل از ا

من، امشب . گردم یراه برنم نیمن از ا. دار خواهم کردیبندم که او را در جهنم د یعهد م طانیشرافت با ش یب

 .طلبم یخدا را به مبارزه م

 

آورد،  میکه برا يخواهد ادامه ندهم اما بعد از خبر یو از من م ستادهیسال ها کنارم ا نیهمراهم در ا دوستم،

رو  اریسان. را با خود ببرد ستدیهر که سر راهم با کنم که نه تنها خودم، که یدرست م یمن هستم که طوفان نیا

 :دیگو یاست م چیمن ه رکه در براب یو با خشم ستدیا یام م نهیبه س نهیس م،یبه رو

 .يبنداز گهیچاه د هی يذارم خودتو تو ینم گهید -

 . شوم یم رهیچشمانش خ در

 !؟يدار رتیتو غ -

 :کشم یم ادیفر

 !؟يدار رتیتو غ -

 :دیآ ینم کوتاه

 ...دارم رتیبله من غ -

 :رمیگ یصورتش م ياشاره ام را جلو انگشت

 . برادرت به نامزدت تجاوز کرده یبه من بگو که بفهم یوقت نویا -

 :زنم یم نعره

 .اون موقع به من بگو نویا -

 .بهت گفتم نویکه چرا ا نینکن از ا مونمیپش -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٣٢ 

 :کوبم یاش م نهیس يمشت به قفسه  با

 ...منم. يبه من بدهکار بود قتویحق نیتو ا -

 .حرف هاست نیکنم نپرسد اما باهوش تر از ا یارزو م. شوم یم ساکت

 ؟یتو چ -

 :غرد یم. دزدم یرا نم نگاهم

 !ه؟یچ يکه تو به من بدهکار یقتیاون حق ؟یتو چ -

 :شود یکه مشت م نمیب یرا م دستش

 ...یدهنتو باز کن لعنت -

 :زند یم داد

 .حرف بزن تا فکتو خرد نکردم -

 .کنم که کاش انقدر باهوش نبود یآرزو م یگاه. امش دهیند وانهیگونه د نیبه حال ا تا

 از سارا شده؟ يخبر -

مانند مرده ها، . کنم ینگاهش م اطیدهم و با احت یآب دهانم را قورت م. مرد نیلعنت به ا. بندم یرا م چشمانم

 دارم؟ یدوست يدارم؟ ادعا يبرادر ينت به من، من ادعالع... شده خی. شده دیرنگش سف

 سارا کجاست مرصاد؟ -

 :زند یناله م. فتدیتا ن ردیگ یمبل م نیتر کیدستش را به نزد. نمیب یشکستنش را م. ندیب یرا م سکوتم

 ...خــدا -

که لحظه به لحظه عاشقت  يمرد نیکه ا ییکجا. مرد شکست کیکه  ییکجا! ؟...ییکجا ایخدا ا،یخدا خدا؛

به درگاهت کرده  یچه گناه اریسان...! یخانواده ام شکست نیمرا با ا.... یمرا شکست ا،یخدا. بوده و هست شکست

 ! بود؟

 .یحرف بزن لعنت... حرف بزن -

 !کند؟ یقلبم درد م میکدام زبان بگو به

 ...شیشش ماه پ -

 :آورد یآورم، نفس کم م یکم م نفس

 ...لعنت بهت -
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 !یفقط کم...! اضافه يهوا یکم. دستانم شروع شده اند لرزش

 . شد دایجسدش پ -

قلبم در ... برم که نمرده باشد یشک م. برم که سکته نکرده باشد یشک م. پرد یذره رنگ هم م کی همان

. پر سوز را از هم بدرد ي نهیس نیخواهد چند پاره استخوان دور و برش را بشکند و ا یکوبد، انگار م یم نهیس

فاطمه را  يدارم و شماره  یدسترس برم در ییرا از جا لمیموبا. شوم یکنم و از جا بلند م یگاه م هیدستم را تک

 :آرام است شیصدا. شوم یکند آرام م یم میکه صدا شیصدا. رمیگ یم

 ...سالم مرصاد -

 :دهم یهم فشار م يرا رو میها دندان

 .داره ازیهت نب اریسان. نجایا ایب -

 :شنوم یکالم م کی فقط

 ...اومدم -

به طرف . ام دهیکه شن ستیصدا نیسکوت بلند تر نیا. چدیپ یم میسرد سکوت در گوش ها يبعد صدا و

 ...ضربان کیفقط . نمرده باشد ایخدا. روم یم اریسان

 ...اریسان -

 . دیآ یکه در نم میبه صدا لعنت

 ...اریسان -

 :دیگو یم باالخره

 ... مهتاب مرده يدیفهم یوقت -

 .نفسش را بکشد نیخواهد آخر یکنم م یاست که حس م قیدمش عم چنان

 !؟يچه کار کرد -

 .شده یتو خال ،یزنم، چشمانش که مانند چاه یچشمانش زل م در

 .نشدم وونهیفقط د -

 .کمه یلیخ... کمه -

 گریصورتش د. زنم یمرد زانو م يرو به رو. کنم یخواهش م... فقط سکته نکند ایخدا. سرخ شده اند چشمانش

 ...هم  شیصدا. ندارد یرنگ چیه. ندارد یحس چیه
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 !ه؟یکار ک -

 

 . اندازد یم میخشک است و خش به صدا میو گلو دهان

 ...دونم ینم -

 ...یگ یدروغ م -

 ؟...به قسم دارد ازین یدرست. قسم بخورم تا باور کند دیحتما با انگار

 .گم یبه جان مادرم دروغ نم -

 :ردیگ یام را م قهیمانده  شیکه برا یتوان نیو با آخر اوردیم شیرا پ دستش

 .یو بهم نگ یاگر بفهم یستیمرد ن... یستیمرد ن... مرصاد -

 يمردانه هم بخوا ،یزنانه هم مرد باش ،یهم که باش ایدن يها تیفارغ از جنس. چقدر مرد بودن سخت است و

کند که رفع  یم یتنها سالم دنمیفاطمه است که با د. زنند یزنگ در را م. مرد بودن سخت است... یکن یزندگ

اگر . تا رد شود و به شوهرش برسد روم یکنار م. ندارد ازیکه جواب ن ستیسالم، سالم نیکرده باشد و ا فیتکل

 ندیدانم، نگو یم دیشد که بع رفتم تا راحت باشند و بعدا که حالشان خوب یم رونیصاحب خانه نبودم کال ب

 ».خانه خواه چون طاقت مهمان نداشت، خانه را از بحر مهمان وا گذاشت«

 یشده که نم یلیموبا میروزها نیهمدم ا. نمینش یتخت م يگذارم و رو یباز م مهیروم و درب را ن یاتاقم م به

خواهم چون  یم. اش بدانم یزندگ يبه بهشت بزنم و از چراها یخواهم اس ام اس یخواهم و نم یدانم چرا م

ن حس سرکش را چگونه یخواهم چون بلدم ا یام سرکش شده و نم یفضول یحت یو گاه يحس کنجکاو

 .کرده ام یکار را م نیا يدیمد يهمان طور که مدت ها. سرکوب کنم

 تیاز انسان چیبس که ه نیاز رذالتش هم... فیکث ياسامه . گردد یپرت شده ام به مرسده و اسامه برم حواس

 ادینکرده ز يتوانم به خودم اجازه بدهم ضربان قلبم باال برود؛ کارها ینم. من از او رذل ترم یفهمد ول ینم

است اما داغ آن بال هنوز هم قلبم را به  واهرخ کی میمرسده برا ستیدیمدت مد... شترینرفته ام ب يراه ها. دارم

 .رد خاص گم نکرده اممو کی نیمن هنوز خودم را در ا. آورد یدرد م

شود، از  یدر ذهنم تکرار م يجمله ا. انینما اریسان دهیخم يشود و قامت بلند و شانه ها یاتاق کامل باز م در

حال، » .شود یبه خاك سپرده م یدر هفتاد سالگ یول ردیم یم یسالگ ستیآدم در ب یگاه«. تیصادق هدا
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. مرده است یمرد در جوان نیکند؟ ا یم یچه فرق... اختالف سن یبا کم ستاده،یچشمم ا يمصداقش جلو

 ...شوند ینامرد م. شود یروحشان تکه تکه م یدر جوان. رندیم یم یما در جوان يمردها

 . که بهت بگم.... بهم گفت نیدیمرسده رو آ ي هیقض -

 ...میهست يهر دو از هم فرار. کنم ینگاهش م زیت

 !چرا خودش بهم نگفت؟ -

 . گرفته است شیصدا

 .تونه یمسلما نم... خودتو بذار جاش -

 :میگو یم کوتاه

 . ریبگ دهینشن... گفت یم دیبه تو نبا -

 . رمیگ یرا هم به موقعش خودم م نیدیآ ي قهی. کند یکار را م نیدانم ا یم. دهد ینم جواب

 ...!پسرا -

 :پرسد یم اریسان. اما نا ندارد ستیخسته ن. فاطمه است. میگرد یدو برم هر

 ... جانم -

 .میکن یراحت زندگ نیبذار... من که خسته ام ن؟یخسته نشد -

حس . دیگو یدرست م. کنم تک تک کلماتش مرا نشانه گرفته یکه فعل جمله اش جمع است حس م نیا با

 :میگو یآرام و شمرده شمرده م. گذارم نفس راحت بکشد یاش افتاده ام و نم یکنم مثل بختک به زندگ یم

 .نیحاال بر... یگ یراست م -

 یرا برم لمیموبا. خسته شده ام. خسته شده اند... حق دارند. کنم یسرزنششان نم. روند یدو جمله و بعد م نیهم

 :شنوم یرا م شیصدا. میتمامش کن دیبا. رمیگ یمحمدرضا را م يدارم و شماره 

 .سالم -

 !شه؟ یاعدام م یفرهاد ک... کیعل -

 .اصال حوصله ندارم. روم یسر اصل مطلب م عیسر

 .گهیهفته د -

  مش؟ینیبب میتون یم یو من و فروغ ک... خوبه -

 ...کنم یهماهنگ م. فردا ياگه بخوا -
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 :کنم یم تکرار

 .فردا نیهم -

 یکه به قدر کاف یاز وقت. ام کم ینه چندان نحسش از زندگ ي هیشود و سا یپدرم دارد اعدام م. کنم یقطع م و

که  نیهم. بکشم، تنها مشکلم اسامه است که ارسطو به دنبالش رفته يتوانم نفس راحت تر یاز من دور شده م

کار و با  نیکند جز ا یم يهر کار تمباور داش يکه روز ياسامه ا. است میال یدانم کجاست خودش عذاب ینم

... گریگرگ است د يزاده . گردان باشد يرو نیچون ا یفیشرافت تر از آن است که از کار کث یب دمیهمه د نیا

و  رمیگ یبا فروغ تماس م. کرد فشیکث تیجنا يبود که از استاد سر شده بود و فرهاد را شرمنده  يشاگرد

 .میرو یزندان م هفردا ب. میگو یرا به او م انیجر

**** 

کنم که  یشکر م خدا را. ستیریدلگ يفضا. زنم یقرار قدم م ینشسته است و من ب یآهن زیپشت م فروغ

قرار است فردا به مشهد برود و هنوز . کنم یدهم و به مادرم نگاه م یم هیسرد تک واریبه د. گرفته ام تیمصون

آورم قبل از آن که ما  یم ادیبه . و چروك دارد نیصورتش تک و توك چ. اصرار دارد من هم همراهشان بروم

شود و فرهاد و  یدر باز م. شیو دو سال پ ستیب. اش را از دست فرهاد، از دست داده بود یرا ترك کند شاداب

 . شود و پشتشان، محمد رضا یوارد م يسرباز

از احوال دستم . دهم یروم و با او دست م یبه طرف محمدرضا م يعمد یچشمان فرهاد با حرکت يجلو قایدق

دهم که جوابم چه  ینم تیاهم یحت. دهم یجوابش را م ینه چندان مصنوع يپرسد و من هم با لبخند یم

 ... هم خوب است دنمار بو یگاه. پرورانده است نشیدر آست يخواهم فرهاد بداند مار یبوده است فقط م

و نگاهش را به  ستدیا یاتاق م يسرباز هم گوشه . رود یدهد و م یفروغ سر تکان م يمحترمانه برا محمدرضا

ام را کنار  یشانیپ يرو يموها. ندینش یفروغ م يرو به رو یصندل يرو یه به آرامدوزد ک یحرکات فرهاد م

 :زند یفرهاد پوزخند م. ستمیا یم زیزنم و کنار عرض م یم

 .يکردم منو لو بده تو بود یکه فکر م ينفر نیآخر -

 .دن یدرصد هم احتمال نم هیخورن که  یم ییآدما معموال از جا -

 :است دلخور

 !؟یکن یافتخارم م -

 :زنم یم شخندیخودش ن مانند
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 ...آره -

 :کند یمحکم زمزمه م فروغ

 ...گهیبسه د -

 :دهد یرو به فرهاد ادامه م و

 !؟یچکارم داشت -

 .یخوام حاللم کن یاما م ادیباور ب رقابلیممکنه به نظرت غ... خواستم -

در  چیه.دهم یم را به فروغ سوق مناخودآگاه نگاه! مرد؟ نیچه با خودش فکر کرده ا. زنم به صورتش یم زل

 ... زیچ چیه. ستیآن چشم ها ن

 ...حاللت کنم؟ باشه -

 کند؟  یحاللش م. کنم یزده تر از فرهاد منم که چشم شده ام و به مادرم نگاه م شگفت

 !؟یکن یتو خودت خودتو حالل م... اما تو به من بگو -

 :دهد یفروغ ادامه م. گفتن ندارد يبرا يزیچ فرهاد

 یچهار تا بچه چه گناه نیا. من به جهنم ؟يما رو خراب کرد یکه زندگ نیا يبرا یکن یخودتو حالل م -

 ! کرده بودن؟

 :زند یم شخندیفروغ ن. ندارد یهنوز هم حرف فرهاد

به لجن  شونویزندگ. يو مرصادو نابود کرد عادیتو م... گذرم اما از حق بچه هام نه یمن از حق خودم م -

 .يدیکش

 :را که در دل من بود به زبان راند يزیآزرده نگاهش کرد و چ یکم ادفره

 !؟يبچه ها رو نبرد یرفت یتو چرا وقت -

 :زدن من بود شخندیبار نوبت ن نیا. آن ساکت شد کیکرد در  یکه نطق م فروغ

  ن؟یهمو به رخ بکش ياشتباها نیهر دوتون اومد -

 :کردند یاو مبود و داشتند آن را کندوک زیهر دو به م نگاه

 . نیکدوم پدر و مادر نمونه نبود چیه -

 . به فروغ بود مایحرفم مستق يبار رو نیا

 ! مادر من؟ یدون یم نویا. از خطا باشه يدونه که خودش مبر یمقصر م ینفرو وقت هیآدم  -
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 ....:کند و فرهاد یسکوت م فروغ

 .مادرتو مقصر ندون -

 ...!کالم از مادر عروس کی

 .يکرد یمتهمش م یاالن داشت نیهم. دمینشن! د؟یببخش -

 . کند یم اخم

 . یکن يمادرتو متهم به کار يحق ندار. من با تو فرق دارم -

 :دیگو یکند م یانگار که با خود صحبت م بعد

 !؟يندادم به مادرت احترام بذار ادتیکه ... منه ریآره تقص -

 :روند یناخودآگاه باال م میابروها

 !؟یکن تیکه منو ترب رهیکم د هیو پنج سال  یعد سب یکن یفکر نم -

 .سکوت گرفته ست يفروغ همچنان روزه . دیگو ینم يزیروند و چ یاز حد در هم م شیب شیها اخم

 !يلو داد سیکنم که چرا منو به پل یسرزنشت نم -

 :زنم یم هیتک واریتمام به د يخونسرد با

 ...یبکن دمینبا -

 . ردیگ یاز حد خودم خنده ام م شیب ییپررو از

 .کن دایبرادرتو پ -

 .کنم یروز به عمرم مانده باشد اسامه را تکه پاره م کی. شود یفشرده م قلبم

 !کجاست؟ یدون یتو م -

 ....نه -

 :پرسم یم. دیکه دروغ بگو دیآ ینظر نم به

 !؟یپس چرا دنبالش -

 :اندازد یم نییرا پا سرش

 !یکن دایخوام مادرشو پ یم -

 .رود یباال م میصدا یکم

 !مگه نمرده؟! ؟یچــ -
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 .دیآ یوضع خوشم نم نیاصال از ا. است دهیفروغ پر رنگ

 .کاستیآمر... نه نمرده -

 :پرسم یشمرده م شمرده

 !کنم؟ داشیپ دیو چرا با -

 .یمنو اجرا کن تیوص دیتو با. رمیم یم يمنم به زود. یچون تو پسر من -

 ....دار شین يخنده ا. خندم یم

 .يبندیانقدر پا ینیدونستم به احکام د ینم -

 :کوبم یم زیم يدستش رو کینزد ییرا جا دستم

 .نمید یبه اطالعتون برسونم منم به همون اندازه ب دیمتاسفانه با -

توانند سکوت کنند استفاده  یزنان که نم يکند اما فروغ از همان حربه  یفضا را پر م یاعصاب خرد کن سکوت

 :کند یم

که دوستت  نیا يبرا! موندم؟ یچ يبرا یدون یم...! یهست یواقعا ک دمیفهم یباهات ازدواج کردم، وقت یوقت -

بعدش به ... حداقل به خاطر من. یبش زیهمه چ الیخ یدادم ب یدرصد هم احتمال م هیکه  نیا يبرا. داشتم

کردم چون  دایپ يمحکم تر لیدل عدشب. ردمو مرصاد تحملت ک عادیاون همه سال به خاطر م. خاطر پسرا موندم

رو  ایدن يسرم هوو اورد دمیفهم یوقت. يدار یدست برنم دمیاما بازم د... يدوست دار گهیجور د هیمهتابو  دمید

. ارمینتونستم دووم ب گهید. مرگ کردم يسال بزرگ تره آرزو هیپسرت از مرصاد  دمیفهم یوقت. سرم خراب شد

هم داره  عادیم دمید. فقط در مورد مهتاب انجام دادم مویمادر ي فهیمن وظ. هگ یمرصاد راست م... نشد گهید

دست مهتاب رو گرفتم و از اون خونه ... ياریهمون بال رو سر مرصاد هم ب يخوا یم دمید. شه یتو م هیشب

 ... رفتم

. پر از خون شاهد رفتن مادرم بودم یورتکه با ص نمیب یم ینوجوان نیبندم و خودم را در سن یرا م چشمانم

 ...همه پدر و مادر دارند؛ من هم. خاطراتم درد دارند

 ...مهتابو که کشتن -

 . کشد یم ينفس صدادار. نکوبمشان واریرا مشت کردم تا در د میدست ها. کنم یحس م شیرا در صدا بغض

خوام که بعد از  یم تیمن از تو حالل. خواد یم تیپدرت داره از ما حالل... گم مرصاد یم نویمتاسفم که ا -

 .ببخش منو پسرم. تو و برادرت افتادم ادیمرگ مهتاب تازه 
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حرف  یب! گرداند؟ یببخش گفتن ها برم نیمرا ا يو چند ساله  یس یتمام زندگ...! يا يهند لمیف چه

انجام نشده  فیو از وظا رمیبگدر چشمانم هر دوشان را در آغوش  یحتما انتظار دارند با اشک. کنم ینگاهشان م

 یزمزمه م. ام دهیانقدر مسخره ند اهنوز خودم ر. کار را بکنم نیکه بخواهم ا دیآ یبه نظرم نم! ام حرف بزنم

 :کنم

 ... اصال. نداره يا دهیحرفا فا نیا -

 :کنم یساعتم نگاه م به

 ...وقت رفتنه -

 :شود یبلند م شیاز جا فروغ

 ...مرصاد -

 :برم یرا باال م میصدا. وضع متنفرم نیا از

 !که گفتم نیهم -

و مرا  ردیگ یام را در دستش م قهی دهینکش هیبه ثان. شود یبلند م شیاز جا يفرهاد به تند میگو یرا که م نیا

 :غرد یم. از توان من است شیاما قدرتش ب رمیگ یرا م شیدست ها. کوبد یم واریبه د

کرده باشم نه دستمو روش بلند کردم نه  یسال ها هر غلط نیتو تمام ا... یسر مادرت داد بکش يحق ندار -

 ...صدامو

کند، با باز شدن در و  یدستش را شل م یکم. رود یو صورتم در هم م چدیپ یدر تمام دست راستم م سوزش

محمد رضا هم وارد . کشد یو عقب م ردیگ یرا م شیسرباز بازو. رود یکند و عقب م یم میرها يورود سرباز

 :ستدیا یم میشود و رو به رو یم

 !؟یخوب -

 :میگو یدهم و به فروغ م یرا تکان م سرم

 .منتظرم رونیب -

 :میگو یزنم و به فرهاد م یم شخندین

 .يهم انقدر نمونه بود تیزندگ يکاش تو.... خداحافظ شوهر نمونه -

 .است ریزندان واقعا دلگ. روم یم رونیزنم و از چهارچوب در ب یرا دور م محمدرضا

 .صحبت کردم لیِبا در -
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 :زنم یدنده را جا م. زند یم نیساعت بعد راه افتادن ماش میکه فروغ بعد از ن یحرف نیاول

 !ه؟یقض هیچ. شنوم یم ادیز لیِچند وقته اسم در -

 .لذت ببرد يخنک بهار میکشد تا از نس یم نییرا پا شهیش

 .باهاش حرف زدم و موضوع دستت رو بهش گفتم -

 ...عجــب -

 :کند یحرف نزدنم استفاده م از

 ...شناسه که یدکتر خوب م هیگفت  -

 :کنم یرا قطع م حرفش

سه تا  میمن پول ترم. تومنه ونیلیم ستیهر انگشت من ب میخرج ترم رانیا نیتو هم! ؟یشناسه که چ یم -

 ارم؟یا بانگشت از کار افتاده رو از کج

 ...!من که نمردم -

 .گذرد چپ نکند یکه از کنارمان م ینگرانم اتوبوس کج. زنم یدهم و دوربرگردان را دور م یتکان م سر

. زنده بودن اما نه من انقدر پول دارم نه شما یعنیالبته خود پول داشتن . زنده بودن نداره ایبه مردن  یربط -

 ...خونه مو بفروشم بشه اما دیشا

 :ردیگ یبل م عیسر

 ...خب بفروش -

 :روم یاتوبان صدر را باال م بیش

 یهم منو نم تیمعلول نیا. برم ستیمن که قرار ن... بعدشم! که انقدر راحت بفروشمش؟ هیمگه گار! بفروشم؟ -

 .کشه

 ...حرف نباش هیانقدر  -

انقدر نوسان داره ... تونم بخرم یبعدش همونو نم قهیدق هیبعدشم من اون خونه رو بفروشم . ستمیحرف ن هی -

 ... ستمین تیمنم پولدار وال. متایق

 ....میکن یکمک م دیهم من هم سع -

 :برم یرا باال م سرعتم

 . دیخوام نه س ینه کمک شما رو م -
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را  یهنوز آنقدر خرفت نشده ام که کمک کس. دیگو ینم يزیچ گریدهد و د یم رونیرا به شدت ب بازدمش

 بطلبم  نگونهیا

 ...يدنده ا هیواقعا  -

رسانم  یفروغ را که به خانه اش م. از اتوبان خارج شوم دیبا. کنم یاندازم و سرعتم را کمتر م یام را باال م شانه

اکثرشان از مخاطب بودن  ستیکنم که مدت ینگاه م لمیموبا يزنم و به مخاطب ها یکنار م یفرع ابانیدر خ

را داشته  یکس ید که چقدر خوب است گاهیآ یکنم و در ذهنم م یبهشت توقف م يشماره  يرو. درآمده اند

 ستیدر ذهنم ن یحت... دهم یکند؛ جواب م یسالم م. اوردیفکر کردن به او هم لبخند به لبانت ب یکه حت یباش

 .را کنار گوشم گرفتم لیموبا یاسمش ضربه زدم و ک يرو یک

 !د؟یخوب -

 ! خوبم؟. کنم یسوالش فکر م هی

 !؟یتو خوب... آره خوبم -

 .که ثواب دارد ستیاوقات دروغ گفتن تنها گناه یگاه

 ...ستمیمنم بد ن -

 :آورم یدخترك گرد و تپلش را به خاطر م نام

 بهار چطوره؟ -

 .سوزونه یم شیفعال داره آت... خوبه -

 ! شده ریچقدر حافظه ام پ. دیآ ینم ادمی دمیبه سن بهار را د يکه بچه ا يبار نیآخر

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 ...اصال. ستین يعاد لحنش

 ... نه -

 :کنم یدانم چرا اصرار م ینم

 !افتاده؟ یسر کارت اتفاق -

 .رونینه از اونجا اومدم ب -

 ...بهتر-
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فکر  یکم. نشده اند طانیحداقل هنوز ش ای... طانندیهمه ش. ستین زادیآدم يواقعا آنجا جا. پرد یاز دهانم م بهتر

 :نمک یم

 !بود؟ یرشته ت چ یگفت -

 ... یشناس ستیز -

 !؟یدون یزبان در چه حد م -

 :کند یمکث م یکم

 .نرفتم دنبالش -

 .يکه بر هیاالن موقع خوب -

 !بچه؟ هیبا  -

 لتسیمدرك آ شیمادر من ده سال پ. شد یبهشت م ایگرفتند دن یزن ها خودشان را انقدر دست کم نم نیا اگر

 .دارد يادیسال زمان ز یدختر مطمئنم تا س نیا. زبانش را گرفت

 یسیانگل گهیعوضش پنج سال د... دو ساعته ونیروز درم هی تاینها! ؟یستیپدرت ن يمگه خونه . بچه هیآره با  -

 .یش یرو فول م

 !بشه؟ یکه چ -

 :زنم یرك حرفم را م. بارد یم شیاز سر و رو يدیناام

 !؟یکن یبچه زندگ هی نیبعدا با هم يخوا یم يچجور... ستنیکه ن شهیپدر و مادرت هم -

 ...نیدون ینم یچیشما ه -

 !قبال ضرب المثل نبود؟ ستین بیع ندانستن

 . خواد بگو تا بدونم یخب اگه دلت م -

 ...شه ینم -

 . کنم ینم اصرار

تو گذشته  یبدون که هر چ نمیا. گذشته ت ربط داره یهست به زندگ یبه خودت مربوطه اما هر چ... باشه -

 !؟يد یاالن وجود نداره عذاب م گهیکه د يزیچ يچرا خودتو واسه . گذشته گهیبوده د

 چرا؟. بغض دارد شیصدا

 ... دن یعذابم م -
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 :تا کالمم در ذهنش فرو برود میگو یشمرده م شمرده

 . نده تیاز ارزششون اهم شتریوقت به آدما ب چیه. ریبگ ادیرو  يزیچ هی -

 !اگه برادرم باشه؟ یما پدر و مادرم باشن؟ حتاگه اون آد یحت -

 . منطقند یباشند که واقعا ب اگر

باهاش به هر  یتون یده اگه نم ینفر داره عذابت م هیدونم اگه  یم نویاما ا. شده یدونم قبال چ یمن نم -

 یزنن و م یحرفاشونو م هیبق. یشه خودت یم تیکه اذ یچون تنها کس يبهش گوش بد دینبا یمقابله کن یلیدل

 . یش یم ریکه درگ یهست یرن اما تو کس

 :در حال شکستن است بغضش

 منو مقصر بدونن؟ ستیکه ن يشوهر ياگه به خاطر کارا یحت -

 یبرم میحوصله از جا یب. شود یشوهرش چه کرده بود؟ زنگ در زده م. شکست و تماس قطع شد بغضش

روزها خود لئون هم  نیا. گذارم یم رهیدستگ يرو دست یبدون چک کردن چشم. کنم یو راهرو را رد م زمیخ

ناخودآگاه باال  میابروها. افتد یو فاطمه م اریشود نگاهم به سان یدر که باز م. ستین یباک دیایاگر به سراغم ب

 :دیگو یو م ردیگ یم یشیپ شهیفاطمه در سالم مثل هم. روند یم

 ...مبارك هم تولدتون دتونیهم ع ریبا تاخ -

 :شود یمتوجه نگاهم م اریسان! بود؟ یتولدم ک...! تولدم

 !ره؟ یم ادتی يفهمم چجور ینم. نیاول فرورد... نابغه خان -

 :پر شکوفه اش يکنم و درخت ها یم ابانیبه خ ینگاه

 .نبوده ادیداشته باشم ز ادیکردم تولدم رو به  دایپ ازیکه ن یتعداد دفعات -

را از  کیفاطمه ک! باشد اریدر دست سان دیبا یکیچه ک. زند یدر دماغم م لیوان يبو. روم تا داخل شود یم کنار

 :کند یم زانیدم در آو یکتش را به جالباس اریسان. رود یو به طرف آشپزخانه م ردیگ یشوهرش م

 !کشه ینم شیتو پ يرو يکه کال حرف تولد رو جلو يکرد یدونم فروغ خانم رو چطور راض یمن نم -

 :میگو یم يجد کامال

 !؟یخواد بدون یدلت م یلیخ -

 :اندازد یرا باال م شیابرو يتا

 ...آره -
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 .گم یزنت نبود م یدفعه وقت هیبذار  -

. داشت سمیاز همان موقع ساد... که اسامه مهمانمان بود یتنها سال. کننده است وانهید میاش هم برا يادآوری

از هر  یکردند که در شانزده سالگ يکار عادیخوبم م به همراه برادر د؛یخوشش آ ندیبب وانهیهم که چو د وانهید

 یم دایجرئت پ يگرینبودند و کس د اریسان واالن هم اگر فاطمه . بود متنفر شوم کیو تولد و ک یچه مهمان

 .کردم به صورت خودجوش سکته کند یم يکرد خودم کار

و  دیشو یاند م دهیرا که خر ییها وهیفاطمه به سرعت م. نمینش یمبل م يشکنم و رو یانگشتانم را م قولنج

چرخانم، لبخند  یم اریسان ينگاهم را رو. کنم یشوم و به حرکاتش نگاه م یکنجکاو م. ندیچ یم زیم يرو

حاضرم . کند یشود نگاه م یپخش م ونیزیکه از تلو یالیاست و دارد به تکرار سر شیلب ها يرو يدار یمعن

 .ستین الیلحظه هم حواسش به سر کیقسم بخورم 

 !نجا؟یچه خبره ا -

 :کنم یچشمانم را تنگ م. شود یتر م عیگرداند و لبخندش وس یرا برم سرش

 !کمکت کنم؟ يخوا یم. یجوکر بش هیشب يدوست دار یلیکه خ نیمثل ا -

 .نکن آقا مرصاد دیشوهر منو تهد -

. تواند بکند ینم يکار چیکس هم ه چیکنم و ه دیرا تهد شیتوانم جد و آبا یکه اگر بخواهم م میگو ینم

 :پرسم یدوباره م

 !چه خبره؟ نجایا -

 ...!تولدته -

 :خوارانم یرا م صورتم

 !میحرفا رو با هم ندار نیما سه نفر که ا! ه؟یچ يبرا فاتیهمه تشر نیا...! دونستم یچه جالب نم -

 يا یگناه یو با ب ستدیا یناگهان م دیآ یرود و م یم ییرایآشپزخانه و پذ نیب يدیشد يکه در تکاپو فاطمه

 :دیگو یدهد م یکه کامال گناهکار جلوه اش م

 ...میمهمون دار -

 :شوم یروند و از جا بلند م یناخودآگاه در هم م میها اخم

 ...بهتون نگفتم فقط به خاطر يزیاگه تا االنم چ... رو ایمسخره باز نیا نیبسه جمعش کن -

 .رضوان رو دعوت کردم -
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! به من نگفت؟ يزیچرا چ... حرف زدم شیساعت پ میمن با او کمتر از ن! رضوان؟. ماند یتمام م مهین حرفم

اصال مگر ! و خانواده اش باشد؟ لیفام ياعضا نیمرسوم ب يها دیو بازد دیدر د دیاو نبا دیاصال مگر روز سوم ع

 .فرق دارد یالبته کم... مهمان است. کنم یاز افکار م یذهنم را خال...! خانواده ندارد که

 !گفتم؟ يدید -

 ...که فاطمه گفته اما دهیرا د يزیچه چ اریدانم سان ینم. اندازد یباز فاطمه به خنده ام م شین

 است؟یچجور. يکرد یسر ما خراب م يرضوان خانم مهمونته وگرنه خونه رو رو نیخوب شد ا -

 سر بهشت خراب کنم؟  يتوانستم خانه را رو یچگونه بود؟ مگر م واقعا

 .ببند شتوین -

تر از کمدم  یروم و چند دست لباس رسم یبه طرف اتاقم م. خندد یم شتریب. حرف زدم اریبا سان مایمستق

 یاصال به من نم شیته ر. اصالح دارد یبه کم ازیکشم، صورتم ن یم میگونه ها يدست رو. کشم یم رونیب

 یدور دستم م یچیبه باندپ گاهمن. ام ستادهیا نهیآ يساعت بعد، اصالح کرده با لباس مرتب رو به رو مین. دیآ

 .خواهم شد چارهیعمال ب. بزنند وندیخواهند دستم را به شکمم پ یم. است گرید يسه هفته  يعمل بعد. افتد

 یرا صاف م میصدا. ستمیا یدر م يکنم و رو به رو یرا رد م ییرایپذ. چدیپ یخانه م طیزنگ در مح يصدا

توانم  یشک م یکه ب یرنگ یمشک يبار به مدد کفش ها نیا. افتد یبه قامت رضوان م نگاهم. کنم و در را باز

 رود؟  یها راه م نیاچطور با . است دهیرس یمتر درازا دارند به قد معقول یسانت زدهیس میبگو

 ...سالم -

آورد و  یکفش را در م. روم تا داخل شود یمورد، کنار م یحال هر چند ب. نشانم یم میلب ها يرو يلبخند

تناسب . کنم ینگاه م یمشک ي نهیقرمز کادو در زم يبه گل ها. دهد یدر دستش را به دستم م يبسته 

 :گذارم یبه عقب م یقدم. دارند یقشنگ

 ...دییبفرما -

فاطمه که در آشپزخانه  دیروم تا در د یعقب تر م یکنم و کم یرا حس م دشیترد. ستادهیکنار در ا همانجا

 یرضوان لبخندش گوش تا گوش باز م دنیو با د دیآ یبه سرعت به طرفم م ندیب یمرا که م .رمیاست قرار گ

  دم؟یبا هم دوست شدند و من نفهم یدو ک نیا. شود
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 دیکل يبندم و دستم رو یدر را م. گل انداخته است شیگونه ها. شوند یدر دست هم آرام وارد خانه م دست

به  اریسان. شود جادیسوءتفاهم ا شیکنم اما ممکن است برا یبه طور معمول در را قفل م. ماند یثابت م

 . شنود یسالم م هیشب یکند و جواب یشود و سالم م یاحترامش بلند م

 ...تولدتون مبارك -

 :دیگو یم کیدهم که به من تبر یرا به او م حواسم

 ...!ممنونم بانو -

 اریسان. دارد یبزرگ يخاتون معنا. دهم یم حیاما خاتون را ترج ستییبایز يبانو کلمه . یعجب لفظ...! بانو

 :ندینش یدوباره م

 !چند سالت شد؟ -

 .فکر کنم... و شش یس -

 :اندازد یباال م ییابرو فاطمه

 !؟یکن یفکر م -

 !گهیشه د یو شش سالم م یاالن س... اومدم ایخب پنجاه و شش به دن -

 ...!من محو يکند و لبخند را از لب ها یم دنیشروع به خند ناریسا

 ه؟یچ -

 !جک گفته ام؟. لبخند بر لب دارد هنوز

 .شه یو شش سالت م یآره س.... یچیه -

 :دهم یرا در هوا تکان م دستم

 .برو بابا خدا شفات بده -

 :رود یبه طرف ضبط م فاطمه

 ...!يآهنگ ندار -

 :دیگو یبزنم م یقبل از آن که حرف و

 .و دل آدم زهیر یکه غم عالم م... نایو ا وشیو دار یاز اب ریغ یهرچ -

 :زنم یگوش تا گوش م يلبخند

 .نه ندارم -
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 ادیولومش را ز لمیکه واقعا ما یآرام يعادت نکرده و معذب است با صدا طیکه مشخصا هنوز به مح رضوان

 :دیگو یکنم م

 . دارم میگوش يتو ییچندتا هیمن  -

دو را  نیچرا ا! مرا چه شده؟. پر شر و شور نداشت يا هیروح. داد یآرام گوش م ییآهنگ ها شهیکه هم مرسده

 یزنم تا کم یم يکننده ا دییلبخند تا. دور است يخاطره  کیمرسده تنها . دانم یکنم نم یم سهیبا هم مقا

 :پرسد یو م پاردس یرا به فاطمه م لشیشود و موبا یاز کنارم رد م. بکند یاحساس راحت

 !من برم شربت ها رو درست کنم؟ -

 :زند یلبخند م فاطمه

 ...!زمیشه عز یزحمتت م -

 :کنم یو بلندش م رمیگ یرا م اریدست سان. رود یبه طرف آشپزخانه م رضوان

 .تو اتاق راحت باشن میبر -

 :شکند یانگشتانش را م قولنج

 ؟يبه مشکل خورد یسیتو برنامه نو -

 :کنم یتاق را باز م در

 .نوشتم یمن برنامه م يکرد یانتگرال حل م یکه تو داشت یاون موقع... بچه جون -

 :دهد یتکان م سر

 ... مهم حال آدم هاست -

 :زنم یام م قهیاگشت به شق با

 ... مهم مغز آدماست -

 :کند ینگاهم م یکم. بندم یرا م در

 خب؟ -

 :دهم یرا باال م میابرو يتا

 ن؟یاومد یچ يبرا -

 . ستین يقبل در نگاهش بود خبر يکه تا لحظه ا يشاد از

 !ه؟یمنظورت چ -
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 .گم یدر مورد سارا بهت نم یچیمن ه...! يدیمنظورم رو خودتم فهم -

 :خوانم یرا در نگاهش م يدیناام

 به خودت یو تو حت امیهمونطور که هر سال م. دوستم اومدم نیبه خاطر تولد بهتر... ومدمیمن به خاطر سارا ن -

 .بمونه ادتی يد یزحمت نم

 :ستمیا یدارم و وسط اتاق م یبره عقب برم یقدم

 .رمیبگ میمونه؟ فکر کنم حق داشته باشم که در مورد مسائل مربوط به خودم تصم ینم ادمی -

 .زنده ایمردم  یپرس یبارم بهت سر نزنم نم هیاگه صد سال . يهم دار یمونه که که دوست ینم ادتی... نه -

که من هر گاه به  ستیکنم که او کس یداند چقدر به خودم و خودش افتخار م ینم. زنم یم يلبخند مچهین

 گریکند، بودنش که د یداند در نبودش مرا خوشحال م ینم. دیآ یم میلب ها يرو يافتم لبخند یفکرش م

شود  ینم دهیکه د يزیچ ندک یفکر م. هم گم شده اند ي هیکه در سا ستییآدم ها نیاو هم مثل ا یول...! چیه

 :زنم یبه شانه اش م یدست. ها چطور خدا را قبول دارند نیدر عجبم ا. وجود ندارد

من از . يقبول کرد یبه دوست ينجوریتو منو هم. حواله بده گهید يجا تویبرو خدا روز... برو داداش... برو بچه -

منم . برو داداش... کجا رفتن نایگن ا یبرو االن دخترا م. که بود نینیاخالقام هم. فقط بزرگ شدم ینه سالگ

 .یتو هم گرفته باش دوارمیام. جوابمو گرفتم

. آمدن سارا است يبرا لشیاز دال یکیدانم  یمسلم م. روم تا از اتاق خارج شود یکنم و کنار م یرا باز م در

و بعد از چند لحظه  مینینش یمبل م يرو. دوجه باز نخواهد ش چیمورد خاص به ه کی نیقفل دهان من در ا

پر سروصدا  يها یقیبه موس يا قهعال... ستین نیدلنش ادیز یقیموس. شوند یرضوان و فاطمه به ما ملحق م

 .ندارم

 !م؟یکادوها رو باز کن ای میبخور کیاول ک... خب -

. دهید میبرا یچه خواب ستیمعلوم ن. دهد یندارد اما فاطمه جواب رضوان را کادو م میبرا یمن بپرسند فرق از

از دست فاطمه . دهم یم اریسان ي هیقرمز رنگ هد يکنم و حواسم را به کاغذ کادو یلبخند محوم راجمع م

 :دهم ینشان م اریدست راستم به سان يو رو رمشیگ یم

 !قرمز واقعا؟ -

 :اندازد یرا باال م شیشانه ها دیق یب

 ...خوشگل بود -
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 ...لحظه هی -

 . دختر نیزند ا یدر نگاهش موج م طنتیش. کنم یرضوان نگاه م به

 ...دییبفرما -

 !ه؟یچه رنگ نیا -

 .کند یکاغذ کادو اشاره م به

 !ه؟یمنظورت چ -

 :کند یفهمم؟ اصرار م یچرا نم. علت دارد شیلب ها يرو لبخند

 ...!نیخب شما بگ -

 ...!گهیقرمزه د -

 :کنم ینگاه م اریبه سان. خندند یم يکند و هر دو نخود یبه فاطمه م ینگاه

 !ه؟یقض هیچ -

 :دهم یهشدار م... هم از من بدتر او

 !دختــــرا -

 :زند یگوش تا گوش م يلبخند فاطمه

 ...هیسرخ آب -

 :شود یجمع م لبخندم

 ...!گهیقرمزه د -

به  نیدیو قرمزو فهم يگریو ج یو زرشک یو الک يو دونه انار یفرق سرخ آب نیپس هروقت تونست -رضوان

 .نیبد ریپارك دوبل خانما گ

 :دهم یم لم

 ...نکردم يکار نیوقت همچ چیخب من ه -

 :دهم یکند و من ادامه م یم دییکارم را تا فاطمه

 .رسن ینم ونیآقا يبه گرد پا یخانما تو رانندگ.. دادن نداره ریکه مشخصه گ يزیچون چ -

را از  ویساعت کاس. کنم یرا باز م اریدردسرساز سان يخندم کادو یم شانیهمانطور که به اعتراض پرصدا و

 :کند یپوستم توجه ام را جلب م ياش رو يانعکاس رنگ نقره ا. بندم یآورم و به دستم م یجعبه درم
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 .قشنگه یمرس -

 :دیگو یرو به فاطمه م اریسان

 !؟يدید -

 !شده باز؟ یچ -

 :اندازد یشانه اش را باال م اریسان

 .کنار يذار یم یحرف چیمنو بدون ه يگفت مثل پارسال کادو یخانم م... یچیه -

 :کنم یم یساختگ یاخم

 دوسرم را آدم؟ يوالیمن ه -

 :خندد یآرام م فاطمه

 . يعوض شد یلیسال خ هی نیا يتو -

 .میرس یوقت به توافق نم چیه. کند دایبحث ادامه پ نیندارم ا دوست

 !يبعد... خب -

 :رمیگ یبعد را در دستم م يکادو

 .پورشه توش باشه هی چییشم سو یخوشحال م -

 .کنه ینم ریپلو شکم س الیخ -اریسان

 :کنم یجعبه را باز م در

 یمنظورمو م. مشغول نشه دیکه نبا ییکنه که جاها یسرشو مشغول م. کنه یم یراض الویهمون خ یآره ول -

 .که یفهم

از فاطمه . امتحانش خواهم کرد. ست شود دیرنگم با یبا کت و شلوار مشک. کشم یم رونیرنگ را ب یآب کراوات

کادو را  نهیبا طمان. کتاب باشد دیآ یاش م افهیبه ق. زنم یقاپ م زیم يرضوان را از رو يکنم و کادو یتشکر م

 ریکل دانش مرا در مورد رنگ ها زبار  نیا هزنم ک ینم یجلد حرف يکنم و در مورد رنگ زرد و سورمه ا یباز م

. رمیگ یهشت کتاب را در دستم م. ماند یمرد آشنا ثابت م کیو صورت  یجلد مشک ينگاهم رو. سوال نبرند

 !است یچه کتاب

 .يدیزحمت کش... ممنون یلیخ -

 . خودم بکنم یمیکتاب قد نیگزیرا جا نیا رمیگ یم میتنها در فکرم تصم. که هشت کتاب را دارم میگو ینم و
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 ... کنم یخواهش م -

 

 :پرسم یم

 !ن؟یبه سهراب عالقه دار -

 :زنم یلبخند م. دهد یتکان م سر

 توجهتونو جلب کرده؟ شتریکدوم شعرش ب -

 :اندازد یم نییرا پا سرش

 .دوست دارم شتریآب رو از همه ب يپا يصدا یهمه ش قشنگه ول... خب -

 :دیگو یمکث م یبا کم و

 »...شهر من گم شده است ست؛یاما شهر من کاشان ن اهل کاشانم« -

 »نشود دایشهر تو گم تا نشود، پ... و نه آن نیا یشهر تو ن« -

خواهم فقط اسماً  ینم. روم یشوم و به طرف آشپزخانه م یبلند م میاز جا. شود یگسترده تر م لبخندم

 واریجعبه اش به د دنیکوب يدرونم را برا بیعج لیکشم و م یم رونیب خچالیرا از  کیک. صاحبخانه باشم

کنم تا درد،  یم فروزنم و ناخونم را در گوشتش  یپشت گردنم را با دست سالمم چنگ م. کنم یسرکوب م

 .ببرد ادمیهم که شده از  يا هیثان يخاطراتم را برا

 !حالت خوبه؟ -

 .کنم ینگاه م اریگردم و به سان یبرم

 ...نه -

 :دارد یبه جلو برم یقدم. نبوده ام به حال انقدر صادق تا

 چکار کردن؟ عادیاسامه و م -

 انقدر دهانم خشک شده؟ چرا

 ...ستیمهم ن -

 هینزند تک هیمرد تا خودش تک! گاه است؟ هیگفته مرد تک یچه کس. ردیگ یدور و برم را در برم قیرف يبازوها

 .شود یگاه نم

 . رونیب زشیبر... حرف بزن -
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در همان . کنم یو درش را باز م ستمیا یاف م يام د نتیکاب يجلو. گذارم یم زیم يرنگ را رو دیسف ي جعبه

 :میگو یکشم م یم رونیها را ب یدست شیحال که پ

 .بعدا بدتر شد... بود یعوض ادیم ادمیکه  یاز موقع عادیم -

 چرا اعدام نشد؟. تکرار شوند تا بدانم طرفشان نروم دیدانستن ها با یبعض. داند یدانم که م یم

مهم  یچیه... یتو شونزده هفده سالگ. کنم که به فرهاد اقتدا کرد و بعد از استاد سر شد یفکر م... اسامه -

 .طانهیش يآوردم زاده  مانیاما اون شب ا ستین

با  یدان یخودت هم نم ایخدا. شد یربانمهتاب هم ق. میهر سه مان بود. من هم بودم... بود! بود؟ طانیش ي زاده

 . یما چه کن

قابل عالجن  ریکال غ یروان يها يماریب میغلطه که بگ. گرده یآدما برم یها به بچگ يمعموال اکثر ناهنجار -

 . فاتحه شو خوند دیاما به نظر من اگه خود طرف نخواد درمان بشه کال با

 ...!من خسته ام. دیمرا هم بخوان ي فاتحه

هم ندادم اما  صیمشاوره رو هم نگذروندم، تشخ يدوره ها. ستمیروان پزشک هم ن ستم،یمن روانشناس ن -

درس خونده  یت يتو ام آ يدونم چجور یالبته نم. مچ کردم دمیاون چه که د يظاهر يها یژگیاطالعاتمو با و

. کرد یگاو صندوق باز م. ستیمنظورم ن یقاپ فیکرده، ک یم يدزد یدونم که از شونزده سالگ یم یم... اما

مبارزه بشه قطعا طرف مقابلش جون  هیدونم که مثل خودم اگه وارد  یمن م... باال بوده و هست یلیهوشش خ

شه  ینم یوقت عصب چیده ه یبر خالف اونچه که نشون م. ستین یدونم که آدم مضطرب یم. بره یسالم درنم

 . تا دلت بخواد.... زده جانیه یول

 .بکوبم واریدارم مشتم را به د لیبار واقعا م نیا

فرهاد که اسامه رو . بودن کلیدرشت ه یلیخ عادیعوضش اسامه و م... درشت نبودم ادیمن تا قبل از بلوغ ز -

 تایفکرم سر درس بود و نها. من کال کم حرف بودم. باهاش مچ شد یلیخ عادیکرد م شیو به ما معرف رانیآورد ا

حرفا نبوده و  نیفرهاد که کال اهل ا م،یالگکه تولدم بود، شونزده س يروز. نمیور مهتابو ببرفتم تا دوراد یم

 عادیکار رو با م نیهم يالبته برنامه . ارهیفروغ که سه سال بود رفته بود خواست دل منو به دست ب ست،ین

 ...که افتاد یداشت اما اتفاق

 : کوبم یم نتیکاب يرو بایکه برداشته ام را تقر یآب پارچ
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که شربتا رو مسموم کردن، من تا  دمیو من د ؟ینیب یرو م شونییپررو... فروغ يو اسامه اومدن خونه  عادیم -

 مشیمن مردم و زنده شدم تا برد. دیرو برداشت و شربتو سر کش وانایاز ل یکیو  دیبگم مهتاب دو يزیاومدم چ

 اد؟یچرا از تولد بدم م يدیحاال فهم. دمیچشمام د يومرگشو جل بایتقر. میو معده شو شست و شو داد مارستانیب

 یزنگ در م يصدا. روم یم ییرایو به پذ نمیچ یرنگ م ينقره ا ینیس يرا رو وانیچهار ل. کرده است سکوت

کشد که  یطول نم شتریب هیده ثان. خواهم تا در را باز کند یم اریاز سان نمینش یمبل م يهمانطور که رو. دیآ

به عقب  یقدم وکابدیپرم و  یم میاز جا. چرخد یم نمشیکه آرزو داشتم نب یکس يآشنا يچهره  ينگاهم رو

. زند یتند تند م ينبض گردنم به طرز آزاردهنده ا. کنم یشدن ضربان قلبم را به وضوح حس م ادیز. دارد یبرم

 ...وجه چیبه ه. ستیگذاشتن من ناالن وقت تنها . نمیب یرا به فاطمه م ستادهیا وکابدیکه کنار  اریسان ياشاره 

 .ره یاالن م نیبره هم دیکه با یاون... نیبمون -

 :رمیگ یرا در دستم م شیروم و بازو یم وکابدیطرف  به

 .رونیبرو ب -

 :زند یچشمانم زل م در

 ... نه -

 نیبه ا یکنم، چه کس یحرفم را دوباره تکرار م. مأل نسبتاً عام خشونت نشان بدهم نیخواهد در ا ینم دلم

 ستد؟یمن با يطور جلو نیداده ا ادیدخترك 

 ...کارت دارم. رم ینه نم -

 ...دیببخش -

 .گردانم یرا برم سرم

 خانم؟ نیچرا بلند شد -

 .بهتره برم... مزاحمتون شدم -

 برود؟ بهشت

 .کنم یمسئله رو حل م نیمن االن ا. دینیبش دییشما بفرما -

 یم. صورتش در هم برود اما من بدترم ایحرف هاست که ناله کند  نیاز اغد تر . کنم یم شتریدستم را ب فشار

 :غرم

 رون؟یخودم پرتت کنم ب ای رونیب ير یخودت م -
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 :با هم فاصله ندارند مانیصورت ها شتریب یچند سانت. آورد یرا جلد م صورتش

 .میبگم تمومش کن زویاومدم همه چ -

 :میگو یبکنم م یآن که حرکت بدون

حاال برو . شه یاز کاراتو به اطالعات بگم کال خاندانت نابود م يگوشه ا! شه؟ یتموم م يچجور یدون یم -

 .کارو نکردم نیتا واقعا ا رونیب

 .رم ینم -

 یکشد و به طرف دخترها م یم رونیرا از حصار انگشتانم ب شیبازو. انگار بسته اند یاش را با افعال نف نطفه

 :رود

 .م رضوان جانسال... سالم فاطمه خانم -

 ترند؟ ياش از حفاظت اطالعات قو یاطالعات ياشاره کنم سرورها دیبا

 !ن؟یشناس یشما منو م -

 نیراهش هم هم دیاصال شا. کنم یسرزنشش نم. آورد یآن چه در ذهنش آمده را به زبان م یبه سادگ رضوان

 :ردیگ یم دیفاطمه را عمال ند ي رهینگاه خ وکابدی. باشد

 .نگفته يزیمطمئن باش مرصاد چ یول... شناسمت یم زمیآره عز -

بار  نیشود که ا یجلب م شیتوجهم به موها. کند یسرش جا به جا م يو شالش را رو دیگو ینم يزیچ رضوان

 :کند یم یمصلحت يفاطمه سرفه ا. دهد یروشن است و پوستش را روشن تر نشان م يقهوه ا

 .میفکر کنم بهتره ما بر... جان اریسان -

 :ردیگ یرا م اریحرف زدن سان يکه از او سراغ دارم جلو ییپررو تیبا نها کابدوی

 !گهید میکن یتفرج م میدور هم نشست قهیبذار دو دق... فاطمه جان -

 :کنم یلب غر غر م ریز نمینش یکه م همانطور

 .مزخرفشو به کار برد يکالما هیتک نیباز ا -

 :اندازم یپا م يپا رو. ردیگ یکنم که دارد فقط صبر مرا اندازه م یزند و من فکر م یم لبخند

 م؟یش یکه باالخره تنها م یجان متوجه وکابدی -

 :دهد یم هیتک یالیخ یب با

 .اتفاقا منتظر همون لحظه ام-
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 :رود یدر هم م میاخم ها. دیگرا یم يچرخد که رنگش به قرمز یصورت رضوان م يرو نگاهم

 .ناقص تو بگم تیزنم بهش در مورد ترب یبا مادرت حرف م یگم کاش وقت یم مخود هی ییوقتا هی -

 .به نفع من چیه کی

 .مبارك ریتولدت با تأخ... یراست -

دانم نه او اهل تشکر کردن است و نه من اهل  یداند که من م یخودش هم م. کنم یحرف نگاهش م یب

 دهیراه ناد نیکه بهتر رمیگ یم میخانه است؟ تصم نیماندن در ا يبرا يزیچه دست آو نیا. تشکر رفتنیپذ

 .رسد یبه ذهنم م يفکر. میگرفتنش است تا باالخره تنها شو

 ه؟یرفتن چ رونینظرتون در مورد ب... خانما -

 ریغ يعکس العمل ها دمیپرس یم دیخورم اگر نظرشان را در مورد خر یقسم م. زنند یهر دو برق م چشمان

حساب باز  شیبود تمام کشور است که رو یرسم لیتعط وانیپر ل ي مهین. دادند یم نشان يتر ینیب شیقابل پ

 :ردیگ یدر هم است م شیرا که اخم ها اریزند و دست سان یفاطمه لبخند م. کرده ام

 کجا؟... خب -

 ... دنجه یلیشناسم خ یرستوران م هی -

 :زنم یتعارف م ضهینبودن عر یخال يبرا. نظر گرفته ریمرا ز وکابدی

 ...!ياریب فیشم تشر یخوشحال م -

 :دیگو یم يخونسرد با

 ...امیم -

 :میگو یم سرد

 .که راحت تر بتونم تحملت کنم ادیبه برادرتم بگو ب -

 :دیگو یم یآرام يبا صدا رضوان

 !نه ایتونم  یم نمیبب... اطالع بدم به خونه دیمن با -

 :زنم یم لبخند

 .میر یما اونجا م نیهر جا شما بتون. نیا ژهیشما مهمان و -

چقدر متعجب کردن آدم ها کار . نفر هم سرخ شده کیاند و  دهیپرنده د لیکه ف ستیسه نفر مثل کسان نگاه

 .ستیساده ا
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. زمیخ یکنم و از جا برم یم رینگاه آرامش را به جواب مثبت تعب. گردد یرود و چند لحظه بعد برم یم رضوان

 :میگو یدهم و م یمودبانه سر تکان م

 .من آماده بشم نیچند لحظه صبر کن -

 :کنم یو زمزمه م رمیگ یرا م وکابدی يدر حال خروج جلو. گردم یبرم يا قهیروم و پنج دق یم

 ... سگ درونم دارم هیفقط محض اطالعت بگم من  -

 :اندازد یاش را باال م شانه

 !صلح يمن اومدم برا -

 :زنم یچشمانش زل م در

 .دم یم حیمن حمله رو ترج -

 :دیگو یم يخونسرد با

 !؟يگرد یکه دنبال اسامه م نهیهم يبرا -

 :دیگو یگوشم م ریز اریسان. روم یم نییبندم و از پله ها پا یدر را م. ونددیپ یم هیبه بق و

 .امشبو اخمات تو هم نباشه هی -

 :کنم یم نگاهش

 ...اخماتبزن با اون  لیخودتو ب يباغچه  یزن لیتو ب -

 .ادیخوشم نم وکابدیکه از  یدون یم -

 ؟يخوا یم. زنمش که از جاش بلند نشه یم يجور هی هیده ثان يو من تو يازم بخوا یتون یم -

 :دهم یکنم ادامه م یرا باز م نیماش يهمانطور که درها. کنم یکار را م نیداند که اگر بخواهد ا یم

 .کنم یفرصتم که عقده هامو خال هیمنتظر  يبدجور -

 :خندد یم

 .گذرم یعن الناس از خونش م نیوالعاف ضیالغ نیمنم به حکم الکاظم -

 :میرو یم نیطرف ماش به

 .زهیبرانگ نیصلح طلبانه ت واقعا تحس ي هیروح -

**** 
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 یرا م رضوان خیباز شدن  یحت. است نیهم میتوانم بگو یکه م يزیکالم تنها چ کیدر . بود یخوب شب

 میخورد یتخت رستوران سنت يرا که فاطمه با خود آورد را رو کیک. در طول شب حس کنم یتوانستم به خوب

 یرا به خانه شان م اریفاطمه و سان. میدست اول فاطمه شب را گذراند يو جک ها اریسان يها یو با شوخ

که در را  وکابدی. خواهم داشت یمفصل يامشب برنامه . کنم یم ادهیخودم پ يخانه  يرا جلو وکابدیرسانم و 

 :میگو یبندد به رضوان م یم

 ...دینیجلو بش دییبفرما -

گذارم و از کوچه به  یگاز م يرا رو میپا. ندینش یبعد کنارم م يا هیکند و ثان یحرف درب عقب را باز م یب

 :میگو یکنم و م یم شتریب یسرعتم را کم. ها وجود ندارد یبه مدد نبود تهران کیتراف. شوم یسرعت خارج م

 ...ممنونم -

 :اش است دهیکش يبه ناخون ها نگاهش

 ؟...به خاطرِ -

 :میگو یم کوتاه

 .کادو -

 :اندازم؛ لبخندش گرم است یبه او م ینگاه مین

 .کنم یخواهش م -

 شود؟ یصحبت چرا باز نم سر

 بهار چطوره؟ -

 :اندازد یم نییرا پا سرش

 ...ذارمش مهد کودك یم -

 :پرسم یکنم و بعد م یمکث م یکم

 ؟يکرد دایکار پ -

 :رود یتر م نییپا شیصدا تن

 ...که هییهمه جا پر آدما... نه راستش -

 .تا ته حرفش را خوانده ام. دهد یخورد و ادامه نم یرا م حرفش
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. ش صحبت کنمباها یدنبال کار هست یلیاگه خ. داشته باشه ازیاحتماال به فروشنده ن... مغازه داره هی اریسان -

 .محلش هم خوبه طیمح

 .شه یزحمتتون م -

 طیاگه پدرت خواست مح. سر کار ير یتا پس فردا م تاینها. زنم یامشب باهاش حرف م... ستین یزحمت -

 .ستیکم سرراست ن هیآدرسش . نشونتون بدم میدنبالتون با هم بر امیروز ب هیبهم بگو  نهیپاساژ رو بب

 :دیگو یم یخاص تیمظلوم با

 .چشم -

 :میحرف آخرم را اول بگو رمیگ یم میتصم

که  یتو به خاطر هر اتفاق ندهیآ. گذشته افتاده مال گذشته س يکه تو یهر اتفاق. باشه ادتیرو  يزیچ هی -

 .خراب نکن يازش رد شد

 .شه یموضوع برام حل م رمیکردم اگه انتقام بگ یمدت فکر م هی -

 :کنم یم تکرار

 مگه؟ يکرد یانتقام؟ چکار م -

 :دیگو یم تند

 .کردم یاشتباه م دمیاالن فهم... نیتوروخدا فکر بد نکن -

 :میگو یآرامش م با

 .کنه بگو ینم تتیاگه اذ... نکردم دختر جون يمن فکر -

 .کردم یبعدش ولشون م. گرفتم یازشون پول م... شدم و بعد یبا پسرا دوست م... من -

قضاوت  يبو میکنم حرف ها یم یسع... اشتباه و بعد هم تبعات اشتباه یزندگ کیکار اشتباه،  کی ي جهینت

 :نداشته باشد

 !؟يبا شوهرت هم دوست بود -

 ...آره -

 !چرا فوت کرد؟ -

 :دیکش یآه

 .اوردوز کرد... کرد یمصرف م ادیز روزایمواد ن. کرد یکار م يبدنساز -
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که  یتیگفتم واقع یهرچه م شهیهم. بدهم ينگرفتم که چطور مردم را دلدار ادیگاه  چیه. میدانم چه بگو ینم

حال هم . احساس بودم یعاطفه و ب یشود و اگر بد، ب یم يآمد بود و اگر خوب بود اسمش دلدار یبه ذهنم م

 !عمر دخترك باشد؟ يخاکش بقا. ستیبه من مربوط ن... امرزدیب! امرزد؟یب شیخدا. میدانم چه بگو ینم چیه

. است دیهم بع نیخودش را اصالح کند که ا دیاول با. ستیعمر اصال به صالح ن يبقا هیروح نیاما با ا... باشد

کنم  یم یسع. چدیپ یم نیماش يدر فضا يخنک بهار مینس. کشم یم نییرا پا شهیکنم و ش یدنده را عوض م

 :ذهنش را از موضوع پرت کنم

 !؟يبهار رو چقدر دوست دار -

 :شود یپر از ذوق م شیصدا

 ...!یلیخ -

 :پرد یدهانم م از

 . وقت ولش نکن چیه -

توانم فروغ را مقصر  یوقت نم چیها ه نیگرچه با تمام ا. حفظ کند شهیقداست مادر بودنش را هم دیبا مادر

شکاف در  کی شهیهم. خأل وجود دارد کی شهیهم. تواند بزرگ شود یبدون مادرش نم يبچه ا چیبدانم اما ه

 . ماند یروح م

بنده خدا . میسوارش کرد! میدیرو تو راه وسط بارون د یرزنیپ هی... شمال میرفت یم میداشت شیچند وقت پ -

رفت  یم دیرو با يلومتریمسافت صد ک هی نمیشروع کرد درد و دل که دامادش معتاده و دخترش هم حامله و ا

 »نشهآدم سگ بشه مادر «گفت  یآخرشم با همون لهجه شمال. تا به دخترش برسه

 ...!يعجب جمله ا. خنده ریز زدم

 یمرد من به خاطر بهار باهاش م یاگه عماد نم. هاش خوبه یبا تمام سخت. مادر بودن خوبه... اما به نظر من -

 .ارزش داره یلیبهار برام خ... موندم

 :پرسم یم آرام

 !زا مصرف نکنه؟ يانرژ یبهش گفت -

به پدر و مادرش گفتم به . شد بهش گفتم اما گوش نداد یکه م يبه هر جور. باهاش دعوا کردم... ادیز یلیخ -

 ...آخرشم... حرفم گوش ندادن
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دهم  یحواسم را به خواننده م. هم ساده تر نیاز ا. تمام شد یزندگ کی یسادگ نیبه هم. زد و ادامه نداد پوزخند

 . خواند یخودش م يکه انگار دارد برا

 »وندیپ يپشت سر پل ها میو شکست میلبخند، ما گذشت يشد معنا هیگر رمیناگذ زیرگ در«

 :کنم یم زمزمه

 .نشکن. فراموش کن... بگذر -

 :دل است اهل

 .شکنم ینم. کنم یفراموش نم... گذرم یم -

 :ام گرم شده چانه

 .یشکن یم یفراموش نکن -

 .کنم یفراموش نم نیهم يبرا... نرفت ایسراغ بعض گهیفراموش کرد تا د دینبا ییوقتا هی -

 یسراغ بعض یحت... آدم ها که نه یفراموش کرد تا سراغ برخ دیواقعا نبا یگاه. شوم یقانع م. ستیمنطق حرفش

 نیدلنش يفعال صدا. میآن را بشکن میکدام هم اصرار ندار چیشود و ه یسکوت برقرار م. برود دیافکار هم نبا

کند و از  یدر را باز م. کنم یآرام ترمز م و میرس یباالخره به مقصد م. دهم یم حیترج يخواننده را به هر کار

 .شود یخارج م نیماش

 ...آقا مرصاد -

 :ستاره باران است. کنم یچشمانش نگاه م به

 بله؟ -

 .نیهست ینینازن يشما آقا -

 نم؟ینازن يمن آقا. رود یبندد و م یدر را م و

 يآقا نیا. شوم یگذارم و به سرعت دور م یگاز م يپا رو. میدیرا هم شن دمانیو لقب جد مینمرد... عجب

دانم  ینم. نبرند ادیخواهد کرد که کائنات هم آن را تا مدت ها از  يزاده کار یلیسه وکابدیامشب با  نینازن

. از کرده امعمال راه را پرو. ام دهیرس راز آمدنم زودت یبندم ربع ساعت یکشد اما شرط م یچقدر برگشتنم طول م

در باز . روم یکوبم و از پله ها باال م یدر را به هم م. کنم یرا پارك م نیماش مهیکوبم و نصفه ن یترمز م يرو

را به وضوح حس  دنشیپر. کوبم یشوم و در را به هم م یوارد م. داریچهارچوب پد انیدر م وکابدیشود و  یم

 . کنم یم
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 ...من بهت هشدار داده بودم. ستین دنیاالن وقت ترس -

 .گردد یاش برم یحالت قبل به

 ...ياریدووم ب یتون یخوام بدونم تا کجا م یفقط م. يخطر یب تیتو کبر... ترسم مرصاد یمن ازت نم -

صبر مرا . غوطه ور است خیاز  یسطل انیدر م زیم يکنم که رو یم یدنینوش يبه بطر یچشم نگاه يگوشه  از

 !د؟یازمایخواهد ب یم

 یکاش آن. يبهت هشدار دادم که به برادرت خبر بد. ستیبدون درد ن یآگاه شدن چیه. بدون نویفقط ا... باشه -

 ...ذره مغز داشت هی شیالک رتیاون همه غ يبه جا

 :زند یم شخندین

 .يخطر یب تیتو کبر... گفتم که -

 :کنم یلب زمزمه م ریز

 ...دارد يو هو ياز آن نترس که ها -

 :کنم یمبل پرت م يرا رو خودم

 ؟یبرش داشت خچالیاز تو  -

 :کنم یرا لبالب پر م یالسیلبخندم را جمع و گ. دهد یرا به عالمت مثبت تکان م سرش

 ا،یخارج نیهم. میر یکند م ای میر یتند م ای. طیتفر ایافراط  ای... میکن یافراط م زیهمه چ يها تو یرانیما ا -

وسط،  میذار یعرق م يتریچهارل هی... حاال ماها. اندازن باال یگلس کوچولو م هی. عرق خوردنشونم با کالسه

 .که میکال حد وسط ندار. ادیتا چشمامون درب میخور یم

 :ندینش یم کنارم

 .ندارم ینعش کش يمن حوصله ... ينخور ادیفقط حواست باشه ز -

 یباره سرم کیرا به  یاول. شته باشمدا دنیتوان نوش ادیکنم ز یفکر نم. دهم یرا بدون هدف تکان م سرم

 .کشم

 !؟يخودم اما تو چکار کرد شیپ ایب یداشت یمشکل... بهت گفته بودم -

 . یشناس یتو برادرتو بهتر از من م -

 :دهم یم هیمبل تک به

 .شناسم یمن تو رو هم بهتر از خودت م -
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 . شود یمتمرکز م دیچند تار سف ينگاهم رو. زدیر یم شیشانه ها يرو شیکند و موها یخم م یرا کم سرش

 .جز خودت یشناس یتو همه رو م -

 :کنم یبعد را پر م السیگ

 . يخبر ندار... حساب جدا باز کردم هیمن رو خودم  -

 :کند یم اخم

 !؟یکن یخودکش يخوا یم -

 . کنم یرا روشن م ویزنم و استر یقاپ م زیم يرنگ را از رو دیسف کنترل

 .دمینفهم یاب يرو به صدا وقت حکمت عالقه ت چیه -

 .کنم یکند نگاه م یحرکت م شهیقرمز رنگ که در ش عیما به

 ! ؟یاالن چ. خوندن محتوا داشت یاون موقعا آهنگم م. گناه کردن من عوض نشده يذائقه  -

 »گذشته از عشق تو امتحان قبوله یمتل توتوله؛ هنوز گل گلوله، هر ک اتل«

دوزم و از بابت  یچشم در چشمانش م. انتخاب کرده یعذرخواه يرا برا یبیراه عج. گذارد یدستم م يرو دست

 :کند یگوشم زمزمه م ریز. گرم است یبیخانه به طرز عج يهوا. شوم یکه کولر را روشن نکرده ممنون م نیا

 ...نه ای يخطر یواقعا ب نمیخوام بب یم -

 .ستباال یبیبدنش به طرز عج يدما. گذارم یگونه اش م يرا رو دستم

 . ستیداره اصال خوب ن یقلب يماریکه ب یکس يکه الکل برا نهیا... یدون یکه تو نم يزیچ -

 یم زیم يرا رو یگلس خال. کنم یبرم و گردنش را لمس م یتر م نییدستم را پا. کند یرا تنگ م چشمانش

 :کنم یکوبم و فاصله ام را با او کمتر م

 .يومدین نجایا یعذرخواه يکه تو امشب برا نهیدونم ا یکه من م يزیچ -

 .میستا یذهنم را م. شود یبدنش کم م يدما

 . شناسم یبهتر م یلیشناسم اما دشمنام خ یکه من مردمو بهتر از خودشون م نهیا یدون یکه تو نم يزیچ -

 .شود یچشمش گشاد م مردمک

 . یوقت خفه نش هیکه  رونیب دمتیکش یم دیرفتنت با یرآبیکه موقع ز نهیدونم ا یکه من م يزیچ -

دردش جان . دهم یرا فشار م شیاستخوان ها انیم یخال يگذارم و با انگشتانم جا یدستش م يرا رو دستم

 :زنم یحرفم را م نیآخر. دانم یم یرا به خوب نیفرساست و ا
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الاقل مزه ... آب البالو بود نمیا. ندارم گهید یدنینوع نوش چیکه من تو خونه م ه نهیا یدون یکه تو نم يزیچ -

 ...يکرد یش م

کند بلند شود اما  یم یسع. نقشه اش نقش بر آب شده است. داند یم یرا به خوب نیبه انفجارم نمانده و ا يزیچ

 :کنم یکه بشنود زمزمه م يجور. دیآ یکنم به زانو درم یم شتریفشار دستم را ب یوقت

 .شناخت نه از دوستاش دیمرد رو از دشمناش با هی تیاهم -

حرکت به  کیدستش را در . کنم همراهم حرکت کند یشوم و مجبورش م یاز جا بلند م. است دهیپر رنگش

. عکس العمل نشان دهند و دستم رها شود میداند ضربه را به کجا بزند که عصب ها یخوب م. کوبد یگردنم م

 یپرم و عقب تر م یم. م کند اما من زرنگ ترمپرت نیزم يتا رو ندینش یچرخد و همزمان م یپا م کی يرو

 يکنم و ضربه  یضربه را با دستم دفع م. به سرم بزند يکند تا ضربه ا یرا بلند م شیشود و پا یبلند م. ستمیا

همانطور . ندینش یم نیزم يخورد و رو یکنارش م واریبا صورت به د. ندینش یام در گردنش م یچرخش یچکش

 :میوگ یکنم م یکه نگاهش م

 . يبهت گفتم گاردتو نگه دار اما گوش نداد شهیهم -

 .برم یکنم و کشان کشان به طرف اتاقم م یو بلندش م رمیگ یاش را م قهی

 ادهیهمون اولش من قرار بود به علت ز... نه ای! ؟یرو رقم بزن ییایشب رو هیهر دوتامون  يبرا یخواست یم -

 ! رم؟یمصرف الکل بم يتو يرو

 :کنم یتختم پرتش م يرو

 ... کنم یدرست م ییایرو یلیشب خ هیپس بذار خودم برات  -

 :افتد یتته پته م به

 ..مرصاد -

 :دهم یکنترلم را از دست م باالخره

 ...صداتو نشنوم. حرف نزن -

 :میگو یبا تمسخر م. بدنم ثابت مانده ينگاهش رو. آورم یرا در م زمیبل

 ؟یخواست ینم نویخودت مگه ا ؟يدیترس ه؟یچ -

 :کشد یتخت خودش را عقب م يرو

 ...مرصاد باور کن -
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 :کند یرا خفه م شیصدا ادمیفر

تو رو باور کنم؟  یگناه یمن احمقم که ب. کاسه ست هی يمن تو یدست تو با برادر ناتن! رو باور کنم؟ یچ -

که واقعا  دمید یدرصد تو چشمات م هیاگه . يکرد یم یمونیو اظهار پش یگشت یخواست واقعا برم یدلم م

. یبهم دروغ بگ یتون ینم یوند یخودتم م... نداشتم اما تیمنم کار یمونیاسامه مجبورت کرده و االن پش

 یحت ،یخوشحال یک ،یترس یم یدونم ک یم. از برم تویزندگ يلحظه به لحظه  ،يچشم من بزرگ شد يجلو

 دمیکه متاسفانه، ام يکرد یلحظه درست فکر م هیخواست  یاما واقعا دلم م... يدونم اسامه رو دوست دار یم

کنه و بعد  یاهدافش استفاده م شبردیپ ياسامه از همه برا... بدون نمیا. وکابدی يکرد دمیواقعا ناام. شد دیناام

خامت کرده اما  يدونم چه جور ینم... بهت گفته یدونم چ ینم. رونیکنه ب یدستمال کهنه پرتشون م هیمثل 

 . رونیب ير یاالن م نیهم. يندار تیدرصدم برام اهم هی گهید. بدون نویا

 :کنم یو تکرار م نمینش یتخت م يرو

 ...خودته يخونت پا نمتیبب گهیبار د هیاگه  -

 يصدا. تاسف آور است. کارها پر کرده اند انتیدور و برم را خ. کشم یتخت دراز م يو رو نمیب یرا م رفتنش

 :رود یم ریگ غامیپ يدهم رو یجواب که نم. کند یزنگ تلفن خانه را پر م

 ...سالم -

 !ندارد؟ یمرد کار و زندگ نیواقعا ا. کنم یم یپوف

 .شده دایپ ییسرنخا -

 ییشود که اطالعات به جا یمگر م! شده و ارسطو هنوز با من تماس نگرفته؟ دایسر نخ پ. نمینش یم میجا سر

 :میگو یزنم و م یدستگاه قاپ م يرا از رو یگوش. باشد دهینفهمباشد و او  دهیرس

 .رمیگ یبعدا تماس م -

 :پرسم یبه سرعت م دیگو یالو که م. رمیگ یارسطو را م يبه سرعت شماره  و

 !؟ينکرد دایپ یچیه -

 :کند یم مکث

 ....!چرا -

 :زنم یم داد

 !؟یکالم به من نگفت هیپس چرا  -
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 .خواستم بهت بگم یم -

 ...!دهنتو باز کن و االن بگو -

 ...سکهیهمه ش ر. بشم کیتونم بهش نزد یکردم اما نم داشیپ. آروم باش مرصاد -

 .يقبال مشتاق تر بود -

 :شود یم معترض

 !؟یفهم یم... االن تو دل خطرم -

 :رود یدر هم م میها اخم

 .آدرسشو برام اس ام اس کن -

 ...آخه -

 ...به حسابت زمیر یپولتو م... کار تمومه. خودت یدشم برو سر زندگبع... االن نیهم. آخه نداره -

 .رمیگ یم يگرید يکنم و شماره  یرا قطع م تماس

 !؟...خب -

 :زنم یم شخندین

 ...سالم کیعل -

 :کند یم مکث

 . سالم کردم شیپ قهیدو دق -

 ش؟ هیقض هیچ یکه گفت ینیا -

 ...جاسوست بیبا تعق. میکرد دایسر نخ پ -

 :زنم یم پوزخند

  ن؟یش یمن متصل م يکه به دوستا نیندار يزیواقعا از خودتون چ یعنی... واقعا که -

منم کارو به دست خودت سپردم و خودم ... کار خودته یخودت گفت. کنم دایتونم برادرتو پ ینم یخودت گفت -

 .دورادور نظارت داشتم

 :میگو یتمسخر م با

 ...فرستم یآدرسشو براتون م گهید قهید دقچن. دیتالشتون به سرانجام رس -

***** 
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به  يزیچ. کند رینتوانسته اسامه را دستگ نترپلیا سیپل. شده ام رهیخ لمیموبا يمحمدرضا در صفحه  امیپ به

 .کنم یم يریرسد و به سرعت شروع به شماره گ یفکرم م

 ...سالم -

 :پرسم یدهم و م یسالمش را م جواب

 .خارج بشم رانیخوام از ا یمن م -

 :پرسد یم دیترد با

 چرا؟ -

 . رانیا ادیکه پاشه دوباره ب ستیاونم احمق ن. منم ارهیب ریباشه که بتونه اسامه رو گ یاگه کس -

 اون االن کجاست؟ یدون یتو مگه م -

شو از سر  هیبشه و سا ریخوام دستگ یباور کن م. کنن داشیتونن پ یرو دارم که م ییرابط ها یول... نه -

. خوام بکنم یرو که م يکار يبذار دیبا یکنم ول ینم غیدر یکمک چیهم از ه نیهم يبرا... برداره میندگز

 . شدم و بهت اطالع دادم قائلاما برات احترام  رهیتونه جلومو بگ ینم یتونم برم و کس یمن م... گرچه

 ؟يبر يخوا یکجا م. دور برندار... خب باشه حاال -

 :میگو یکنم و بعد م یمکث م یکم

 ...نگیلنس -

 چرا اونجا؟ -

... کردم رفته بودم اونجا یکه قبال م يمربوط به کار يا هیقض هی يبرا. شدم ریبار اونجا باهاش درگ هی -

ازش بهم نداده  یکه استخدامم کرده بود عکس یکس. بکشم خودشه دیکه با یبعد متوجه شدم اون کس. دمشید

خوام بکشمش  یم دیکه فهم نیاز ا دبع. اون بود که منو اونجا شناخت... بودمش دهیندبود و منم مدت ها بود 

و دو تا خونه عمال  میدرست کرد) Elmwood(الموود  ابونیخ يکه تو یش شد آشوب جهینت. کرد یکال قاط

 دیاز دوستانم رسوندم و اون بهم رس یکیخودمو به  یمنم که سه تا گلوله خورده بودم به سخت. خراب شدن

 . وگرنه مرده بودم

 که اونجاست؟ یگ یاالن از کجا م -

 .نزدم یحرف نیمن همچ -

 اونجا؟ يبر يخوا یخب پس چرا م -
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 . کنم دارینفر د هیخوام برم تا با  یم -

 ...!بده حیتوض -

 :اندازم یرا باال م میابرو

 بدم؟ حیتوض دیچرا با -

 .چون نگرانتم -

 .ادیبهت نم... عجــب -

 ...حرفو چونینپ -

 . دونم یاالنو نم. کرده بود دایبا اسامه پ یمناسبات هی. آمارشو تا پارسال داشتم... دختره هست هی -

 ه؟یاسمش چ -

 :میگو یم تیجد با

 ن؟یکن یفکر م نایدر مورد ا یچ. توجه ها رو بهش جلب کنه يدنبالش بره و همه  نترپلیخوام ا ینم -

 :دیآ یم کوتاه

 .فقط بگو من خودم بدونم... باشه -

 !دنبالش ينر... پارکر سیالکس -

 .امیتونم باهات ب یمن نم. مواظب خودت باش... حله یاوک -

 :زنم یم لبخند

 .دونم یبله م -

د هم نامه اش با او کار کنم و بع انیپا يافتم که قرار بود برا یم يهمان دختر ادیکنم و به  یرا قطع م تماس

سفر از  يکشد تا بتوانم از کشور خارج شودم و بعد هم از پروسه  یهفته طول م کیحداقل ... عملم ادیبه 

زمان عمل را به  دیبا. کشور زمان را بگذرانم زخارج ا دیاز دو ماه با شتریمطمئن هستم ب... و  کایبه آمر هیترک

. که اسمش را هم از خاطر برده ام يدختر ينامه  انیپا يزمان کار کردن برا... نطوریو هم اندازمیب قیتعو

 :چدیپ یبعد از چند بوق در گوشم م شیصدا. رمیگ یرا م يدکتر راشد يشماره 

 ... سالم دکتر جان -

 :اش را ندارم یالک يتعارف ها ي حوصله

 ...اسمشم بگو. گردن من بهم بده ینامه شو انداخت انیدختره رو که کار پا نیا يمحسن شماره  -
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 . داند یدانم که اخالقم را م یم

 . کنم یبرات اس ام اس م -

 ...فرستم یخودم م نیگزینفر رو جا هی ندهیسه ماه آ يبرا. نباشم رانیترم رو ا يمن احتماال ادامه ... یراست -

 :شود یم يهشدار لحنش

 ...ایترم و ترم قبل رو افتضاح کار کرد نیمرصاد ا -

 :کنم یم اخم

 . ندارم سیتدر يبه ادامه  يمن اصرار -

 :شود یم کالفه

 ...بعدشم. يرو بد نایجواب ا دیکه بعدا با نهیمنظورم ا! يریگ یبل م عیچه سر... نبود نیمنظورم ا -

 :پرم یحرفش م انیم

 .سر دستم اومده ییچه بال یدون یبهتر از همه م. میبعدشم ندار -

 .یشده که تو آهن داغ رو تو دستت گرفت یدونم چ ینم یدونم ول یآره م -

 :میگو یم رك

روز  نیاول يفرم استعفام تو يخوا یاگه م. بکن يخوا یم يحاال هم هر کار... ستیچون بهت مربوط ن -

 . هم با خودت شیادار يکارا ي هیبق... زتهیم يدانشگاه رو يکار

 ؟یکن یخودت معرف يجا يخوا یم ویک... تند نرو -

 .زنم یم يروزیاز سر پ يلبخند

 .کنم یخودت بهش بگو من سفارششو م. کارش خوبه. دکتراست ياز بچه ها... یرستم اوشیس -

 :پرسد یم دیشک و ترد با

 !کنه؟ یقبول م -

 :زنم یم شخندین

 .باش ارهیکه درم ییمواظب باال -

 :دهم یرا در هوا تکان م دستم

 ...رو با تمام وجود انتخاب کرده اتیکه به قول خودش ادب هییاز اونا -

 !؟يتو نکرد -
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برام  يکار هی یتون یم... یراست! چنده؟ لویوجود ک. دم یم تیمنم مثل نود و نه درصد آدما به پول اهم! من؟ -

 ؟یبکن

 :کند یمکث م یکم

 !باشه یتا چ -

 ...ریبگ زایبرام و... هیسفارت ترک -

 ...خواد ینم زایو هیترک -

 :کنم یرا باز م خچالی در

 نه؟ ای طیبل دیخر ينشون بدم برا ییمایرو به آژانس هواپ یکوفت يبرگه  هی دیباالخره من با -

 رم؟یرو هم برات بگ تیبل يخوا یم... دم یباشه انجامش م -

 :ستیریچشم گ لطف

 .کارا متنفرم نیکه از ا یدون یم... که خوبه ياگه بد -

 :خندد یم

 ...ادمهیآره  -

 :دیگو یلرزد و محسن م یم یعسل يرو لمیموبا

 .هیبهش کمک کن دختر خوب... اس ام اسو فرستادم -

 :رمیگ یرا در دستم م لیموبا

 !؟یپس خودش چ! کمکش کرد؟ دیخوب بود با یهر ک یعنی -

 . میکن ینم یما با فلسفه زندگ. هیواقع يایدن نجایمرصاد ا -

 .پرداز است ایرو يادیهستم، او ز يا یآدم منطق من

 يدیرو د یهرک یعنی یواقع يایدن. شه محسن خان یبه آدما کمک نم یواقع يایدن نیا يتو! ؟یواقع يایدن -

. برام بفرستش یرو که گرفت تیبل.... نمیمن واقع ب. دونم یمن فلسفه نم... لب چاه، بفرستش بره ته چاه

 . خداحافظ

نکرده ام در  یآورم خودم را معرف یم ادیکه به  نیو بعد از ا نمیاو را بب دیدهم که با یدخترك اس ام اس م به

خواهم سوال اضافه نپرسد  یفقط از خدا م. کنم یم نییتع شیو محل قرار را برا میگو یاسمم را م يبعد امیپ

 . کنم یک نفر خالیناخواسته ام را سر  تیهستم که عصبان نیکه االن فقط دنبال ا
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***** 

کس جواب نداده  چیه يها امیچند روز به زنگ ها و پ نیدر ا یشوم و در کمال خوشبخت یخارج م رانیاز ا فردا

 کیآن هم تبر. بار اس ام اس داد کیشود که فقط  یمورد شامل رضوان هم م نیام و د ر کمال تاسف ا

صبح زود  فردا ياست و من برا اهم نیامروز چهاردهم فرورد. شود یچقدر هم به من مربوط م... نیدوازده فرورد

از بانک ها باز  یکیدر  دیجد یبود که حساب نیمدت کردم ا نیکه در ا يتنها کار. دارم هیبه سمت ترک يپرواز

ورثه دارم  کیاگر برنگردم تنها . حساب ها را بستم ي هیام را وارد آن کردم و بق ينقد ي هیکردم و تمام سرما

 . مطمئنم تباب نیاز ا. و او مادرم است

. روم یدر آن مغازه دارد م اریکه سان يخروجم خواهم گفت اما قبل از آن به پاساژ يامروز به او درباره  احتماال

روم و وارد  یپاساژ باال م ياز پله ها. خواهم تمامشان را رو در رو انجام دهم یدارم و م يادیز يامروز کارها

. ستمیا یم اریسان يدر مغازه  يبه روو رو  مدار یچند قدم به سمت راست برم. شوم یم یفوقان يطبقه 

کرد و بعد هم  یاوائل فاطمه در مغازه کار م. کنم یکرده ام و م یانتخابش سرزنش م نیاو را بابت ا شهیهم

 یمدت يخواهم راجع به او فکر کنم و بعد برا یرا آورد که اصال نم یمسئولش شد و بعد هم دخترک اریخود سان

را نشان  يزیهم سن خودش چ بایتقر يکه دارد به دختر نمیب یبهشت را م يکه چهره  المغازه بسته بود تا ح

به . گذارد یبکند و برود و بعد قدم به داخل م دیاش خر يکنم تا مشتر یزنم و صبر م یلبخند م. دهد یم

 .ستیکه در پنهان کردنش چندان موفق ن ندینش یصورتش م يمحو رو يلبخند ندیب یکه مرا م نیمحض ا

 .از نشان دادنش ندارم ییزنم و ابا یمن هم لبخند م

 ...سالم -

 ...به جواب سالم دادن اعتقاد ندارم اما یلیخ

 ؟یخوب. سالم کیعل -

 :اندازد یم نییزند و سرش را پا یم يمحجوبانه ا لبخند

 !؟...نیشما خوب. ممنونم -

 :کشم یم یقیعم نفس

 ...رضوان خانم میداشت ياریچشم  ارانیما ز . به مرحمت شما -

 :کند یتعجب نگاهم م با

 !چطور؟ -
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 :از حالم بپرسد شتریدانم چرا توقع داشتم ب ینم

 !اس ام اس فقط؟ هی -

 :رود یاش در هم م چهره

 .نیآخه جواب نداد -

 :کنم یم نگاهش

 ...!مرده بودم دیشا -

کنم چه  یاصال درك نم. مکن یمتعجبانه نگاهش م یکم. شود یباره ساکت م کیکند و بعد به  یم اعتراض

 :پرسم یاندازم و م یرا باال م میشانه ها. شد

 !؟یکن یعطر خوب معرف هیبهم  یتون یم... یراست -

 :دیگو یدهد و م یشال م ریرا ز شانشیپر يموها شتریب نصف

 !مردونه؟ ایزنونه  -

 ...زنونه -

 :پرسد یکند و م یرا جمع م لبخندش

 ؟یتند؟ چ ن،یریش... گرم ایپسندن؟ سرد  یرو م يجه عطر -

 . کنم یفکر م یکم

 ...تا به حال دقت نکردم -

 :خورد یاش را فرو م خنده

ها هم دوست  یدوست دارن بعض نیریاز خانما عطر ش یبعض! بدم بهتون یدونم چ یآخه من نم... خب -

 ...!یک يحاال برا... رهیگ یندارن و سرشون درد م

 .دهد یادامه نم و

 ...رمیمادرم بگ يخوام برا یم -

 :زنند یلحظه برق م کی چشمانش

 .هیکه عطراش عال میبرند خوب دار هی. بود نیریعطرشون ش دمیاون روز که مادرتون رو د -

 .کند یها دراز م شهیاز ش یکیرا به طرف  دستش

 ...!الکل که ندارن -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٧٣ 

 :زند یم لبخند

 !ن؟یشما به دوست خودتونم شک دار -

 :رمیگ یرا در دستم م شهیش

 .من به خودمم اعتماد ندارم -

 . شود یجمع م لبخندش

 ...خب -

 .دارم یکه من مشکل روان یکن یفکر م نیبه ا يبهم بگو که دار -

 :افتد یتته پته م به

 ...نه... نه -

 :آورم یرا باال م دستم

 !عطره چنده؟ نیا. هل نشو... باشه -

 :فشرد یهم م يرا رو شیها لب

 !ن؟یخوا یم نویهم -

 :خندم یاندازم و م یرا باال م میها انهش

 .ستمیمورد رو به شخصه بلد ن هی نیاما ا میهمه مسائل دکترا دار يتو یدرسته ما خانوادگ -

 :پرسد یگذارد و م یعطر را در جعبه اش م ي شهیش

 !کادو کنم؟ -

 شه؟ یقشنگ تر م -

 :کند ینگاهم م ناباورانه

 ...شه یمعلومه که قشنگ م -

 :کنم ینگاه م رشیصورت متح به

 .ییجعبه کادو يبذار تو ای... خب پس کادوش کن -

 یزند م یرا که دارد با خودش حرف م شیبردارد صدا يزیخوان چ شیپ ریشود تا از ز یکه خم م یحال در

 :شنوم

 ...زنه به اون راه یخودشو م -
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 :دهم یقرارش م مخاطب

 .شنوم یصدا رو م لوهرتزیمن تا شونزده ک -

 :شود یم رهیو در چشمانم خ دیآ یباال م عیسر

 !؟یچ یعنی -

کند در جعبه  یم یشود و سع یسرخ م. ستیبه دوباره تکرار کردن ن يازیدانم که ن یرا رسانده ام و م منظورم

. است گرشیعطر در دست د ي شهیدست در را گرفته و ش کیچرا که با  ست؛یرا بردارد که چندان موفق ن

و بعد، در قرمز  نمیب یرا م شیگلو بیرفتن س نییباال و پا. رمیگ یجعبه را م نییبرم و پا یدست چپم را جلو م

 یکتم درم بیپول چرمم را از ج فیک. گذارد یاحتماال قرمز م يدارد و عطر را درون پوشال ها یرنگ را برم

 :آورم

 !کنم بانو؟ میچقدر تقد -

 ياز مژه ها يرگبار ریپروا که ز یب يچشم ها! دارد؟ ییگفته بودم که چه چشم ها. کند یچشمانم نگاه م به

 ! ازارد؟یچشم ها را ب نیتواند ا یکه م. دهد یگناه نشان م یگناه ب یرنگش پناه گرفته اند و خود را ب يقهوه ا

 .قابل نداره -

 ... کنم اما شیرا درو میچشم ها دیبا

 ...دیسالمت باش -

که مغزم فرمان . رمیتوانم چشم از چشمش بگ یدر مورد سالمت عقلم به پزشک مراجعه کنم که نم دیبا گرید

کند و من هم دو تراول به  یرا اعالم م یرقم. دادن را فراموش کرده و چشم شده و چشم به چشمانش دوخته

 یر دو نگاه از هم مه باالخرهکنم و  یرا صاف م میگلو. به مبلغشان هم نگاه نکرده ام یحت. دهم یدستش م

 .دارد تیبه ترب ازیخودآگاهم هم ن. میریگ

 .بطلبم تیحالل امیبود که ب نیعطر ا دیاز خر ریراستش غرض از مزاحمت غ... خب -

 !مرا چه شده؟ ایخدا

 !د؟یبر یم فیتشر ییجا یبه سالمت -

 :کشم یبه صورتم م یدست

 .رو حل کنم یمیقد يمسئله  هیرم  یدارم م -

 :پرسد یم اطیاحت با
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 !در مورد برادرتون؟ -

 .افتد یم شیگلو بیدهم و نگاهم دوباره به س یرا به عالمت جواب مثبت تکان م سرم

 خطرناکه؟ -

 .عدم بود تینها یب. خطرناك نبود؛ خود مرگ بود. دهم ینم یجواب

 !ن؟یبر دیبا -

 :کنم یم زمزمه

 .برم دیآره با -

 :کند یسرم را پر م شیو صدا قیشود نفس عم یم آهش

 .خدا به همراهتون -

 ینگاه ینیسنگ. شوم یدهم و کادو به دست از مغازه خارج م یسر تکان م شیبرا. خدا به همراهم باشد واقعا

شروع . آورم یکتم درم بیرا از ح لمیکنم و موبا یم یپوف. نمیب یرا نم یکند سربرگردانم اما کس یکنجکاوم م

 :کنم یم پیبه تا

 ".کارو شروع کن دمیکه رس هیبه ترک"

شوم  یوارد کوچه که م. خلوت پارکش کرده ام يدر کوچه ا. روم یم نمیشوم و به طرف ماش یپاساژ خارج م از

در . روم یگذارم و آرام آرام به طرفش م یم ییسکو يجعبه را رو. دهیدراز کش نیماش ریکه ز نمیب یرا م یکس

 :میگو یو م ستمیا یاش م يمتر کی

 گذره؟ یخوش م -

 :کشم یچشمم م ریانگشت شستم را ز. کشد یم رونیخودش را ب عیسر

 بال؟یآن یگذاشت نیماش ریز یچ. بود دیجد یکی نیا... اما يکرد یم بمیتعق یداشت دمتید -

 :ستدیا یم نهیبه جانب دست به س حق

 !؟یکن یم یچه غلط يخوام بفهمم دار یم -

 :کوبم یاش م نهیس يدارم و با مشت به قفسه  یبه جلو برم یقدم

 ...ومدهیغلط به تو ن نیا -

 :افتد یرود اما نم یشدت ضربه به عقب م از

 ...وکابدی -
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 :میگو یم دیحالت تهد به

 .اسم خواهرتو نشنوم -

 :قرار است یب

 !دونم چکار کرده یم -

 :ندینش یم میلب ها يرو يشخندین

 ...پس کالهتو بنداز باالتر -

 ...درخواست هیاومدم ازت  -

 :کنم یرا قطع م حرفش

 !؟یگذاشت نیماش ریز یچ -

 . بذار حرفمو بزنم... صبر کن -

 :کنم یبه اطرافم م ینگاه

 ...نیبرو تو ماش -

 :دهم یم بالیجعبه را به آن. شوم یم لمیکنم و بعد از برداشتن عطر سوار اتومب یدر را باز م قفل

 . شکنمت یبشکنه م... رشیبگ -

 :افتم یزنم و به راه م یم استارت

 .شنوم یخب م -

 . ادیاز پس تو برنم وکابدی دهیاسامه فهم... چکار کرده اما وکابدیدونم  یمن م -

 :چانمیپ یرا م فرمان

 !االن تو رو فرستاده؟ -

 ...آره -

 :فشرم یرا به هم م میها لب

 ابیکه رد نیا ایمن بمبه که احتمالش کمه  نیماش ریز ای. رمیتونم بگ یم جهیپس دو تا نت. چقدر صادق -

 !حاال چرا؟... یگذاشت

 .فعالش نکردم. اما هنوز نذاشتم ابهیرد -

 :اندازم یبه او م ینگاه مین
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 !چرا؟... سوال من -

 ...!يدیچون زود رس -

 :کنم یلب زمزمه م ریز

 کار؟ نیمن از ا زیو هدف برادر عز. به من نیآفر -

 .ير یخواد بفهمه کجاها م یم -

 .رسم یخدمتش م يسالم برسون بهش بگو به زود -

 ...دونه یم -

 !یلعنت... قرمز چراغ

 !و خواهرت؟. کردم یدونست تعجب م ینم -

 ...کجاست ستیمعلوم ن -

 :رود یدر هم م میها اخم

 .زده بشیکال غ ای ستیواسه تو معلوم ن... ستیمعلوم ن نیا -

 :کشد یم یقیعم نفس

 ...بزنه بشیکردن غ يکار هیبه روش تو بخوام بگم  -

 :میگو یمسخره م به

 .یگ یتو راست م... باشه... آره -

 :برد یرا باال م شیصدا

 ...مرصاد -

 :که مشتم را به صورتش بکوبم مقابله کنم نیا يکنم تا با وسوسه  یدور فرمان مشت م شتریرا ب دستم

 .ينجات بدم کور خوند وصفتمیخواهر معصومتو از چنگ برادر د يازم بخوا ياگه اومد -

رو از  میرو که کنار هم و با هم گذروند ییتمام اون سال ها ياما حق ندار... اما یاعتماد کن ينخوا يحق دار -

 .يببر ادی

 ...فرمان ایدست من بشکند  ایدارم االن است که  حتم

 ...دونم و تو و اون خواهر نمک نشناست یمن م حرف از حق نزن که... یحرف از حق نزن آن -

 :چدیپ یدر گوشم م ادشیفر
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 !؟یکن یچرا باور نم... برادر تو افتاده ریخواهر بدبخت من گ -

 :گردم یبرم بالیکشم و کامال به طرف آن یرا م یکنم، دست یفروغ ترمز م يخانه  يبه رو رو

 !؟یکن یبهش اعتماد م یمن باش يتو جا. صادقانه بهم جواب بده -

 :کنم یدر را باز م. اندازد یم نییرا پا سرش

 ...ریپس وقت منو نگ -

دارم  یقدم به سمت آپارتمان که برم. کنم یشود و من درها را قفل م یم ادهیپ. رمیگ یرا از دستش م جعبه

 . شنوم یرا م شیصدا

 .داشت تیکه برات مثل مهتاب اهم یبه خاطر زمان... حداقل -

 یمسلم م. شود یباز م میبرا يدر ورود. پرتوقع شده اند شیاز پ شیمردم واقعا ب. دهم یرا در هوا تکان م دستم

 . ما بوده است نیب يدانم فروغ شاهد گفت و گو

 ...تو دیایب -

 .کنم ینگاه م بالیگردم و به آن یبرم

 .باال اریب فیتشر... کنم فروغ فقط من رو دعوت نکرده یفکر م -

شر  يرود که روز آخر شیپ يخواهد اوضاع طور یدلم م. رود یبه طرف آپارتمان م یحرف چیبدون ه فانهمتاس

فکر  یگاه. کوتاه در آغوشم بکشد يگذارم فروغ لحظه ا یکنم و م یسالم م م؛یشو یوارد خانه م. درست نکنم

را سلب کرد و سال ها بدون  نیمن ا اش را از او سلب کنم؛ گرچه که او از يحق را ندارم که مادر نیکنم ا یم

 یجرعه سر م کیگذارد  یم یعسل يکه فروغ رو یآب پرتغال وانیو از ل نمینش یمبل م يرو. مادر سر کردم

 .شود یآتش درونم خنک م. کشم

 .ياز ما کرد يادیچه عجب ... خب -

زنم و فروغ را  یصدادار م يخندپوز. کنم که مانده تا جواب فروغ را چه بدهد یم بالیبه آن یچشم نگاه ریز از

 :کند یخودش را جمع و جور م بالیآن. کنم یم هیمتوجه قض

 . مزاحم شدم... گهید دیببخش -

با مادرت بهمون  يبچه که بود. بود یزن خوب... من با مادرت دوست بودم. طرفا نیا ایب... پسر جان یمراحم -

 ...االن. يزد یسر م
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توانسته از  یفهمد چقدر م یکه نباشند آدم تازه م نیها هم یبعض. از آدم ها نبودشان به از بودشان است یبعض

لب زمزمه  ریز. ام افتهیمن بهشتم را ... ها بودنشان تعفن است و نبودشان بهشت یبعض. اش لذت ببرد یزندگ

 :کنم یم

 !م؟یبخور دیبا نمیا يغصه . ستنیکه با ما ن شونهیاقتیل یاز ب ایبعض -

 :دهد یهشدار م تیبا جد فروغ

 ...مرصاد -

 :ردیگ یاش م یچغول بالیآن تینها در

 !بکنم؟ یدرخواست هیتونم  یمن م... فروغ خانم -

 :توپم یم بالیاز آن که فروغ دهان باز کند با شدت به آن قبل

 !دونم و تو یمن م یکالم حرف بزن هی -

 :دیگو یتوجه به من م یب فروغ

 .بگو پسرم -

 ینم. کرده است دایهم جرئت حرف زدن پ بالیآن. واقعا که...! هم هست هیام مادر من مادر بق دهیفهم یتازگ به

 !تکه بزرگش گوشش است؟ اورمیب رشیگ ییداند اگر تنها جا یدانم م

 ...!وکابدهیدر مورد  -

 :شود یبه وضوح نگران م فروغ

 !حالش خوبه؟ -

 :کنم یدر جلب توجه شان م یسع

 . بذار من بگم چشه... لحظه هی -

 :دهد یم هیبه مبل تک فروغ

 .شنوم یم -

 :را رفع کنم میاز حد گلو شیب ینوشم تا خشک یاز آب پرتغالم م گرید يا جرئه

 ...بگم که دیاول با... خب -

 :کنم یاشاره م بالیآن به

 .هیرم ترک یمن فردا م. در اصل در مورد خودم... وکابدیاما در مورد . کار خودتو تموم شده فرض کن -
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 :شود یدر چشمانم مات م فروغ

 چرا؟ -

 :میگو یفکر م بدون

 ...گشت و گذار -

 :کند ینگاهم م هیاندر سف عاقل

 !؟يتو اهل گشت و گذار -

 .برد یمادرش م يآدم را جلو تیثیلعنت به دروغ که تمام ح... نبودم

 .قهر کرده انگار... وکابدیخوام برم دنبال  یکه، م نهیمنظورم ا... نه خب -

 .ماند ینم یفروغ مخف دیکنم که از د یم بالینثار آن يچشم غره ا و

 !مرصاد؟ يبر يخوا یچرا م -

 :شوم یم رهیچشمانش خ به

 .دم یم حیبرگشتم کامل توض -

 :دیگو یم قاطعانه

 ...االن نینه هم -

. دهم یدارم و به دستش م یمبل دور از چشمش گذاشته بودم برم نییکادو را که پا يزنم و جعبه  یم لبخند

 :شود یدر چشم است پرت م يجعبه که بدجور غیلحظه حواسش به رنگ ج کی

 ...!مرصاد -

 :کنم ینگاهش م انهیموذ

 !جانم؟ -

 :کند یم یمصنوع یاخم

 !؟یکه حواس منو پرت کن يدیخر نویا -

 :شود یباز م شمیقول ارسطو ن به

 ...آره! بگم؟ راستشو -

 :دهم یرا به طرفم پرت کند ادامه م یخال يکه جعبه  نیاز ا قبل

 ...!کاملش کرد نیبود ا يا گهید زیاولش هدفم چ یلیاما خداوک -
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 :کند یم ینیعقب نش ستین یکه مشخص است چندان واقع يدلخور یکم با

 ...دستم درد نکنه -

 :شوم یبه طرفش خم م یکم

 .آن چنان است که آهسته دعا نتوان کرد ف؛یطبع لط یکه تو را نازک میخاتون من، واقعا من چه گو -

 :اندازد یبه من م ینگاه مین

 !؟یگ یخانم م هیشنوم که به  یازت م نویکه ا هیبار نیدوم نیا -

 :پرسم یم دیترد با

 !خانم؟ کدوم خانم؟ -

 :ستیروزیکنم لبخندش از سر پ یاحساس م چرا

 ...رضوان -

 :اندازم یرا باال م میابرو

 ... آها باشه -

 بالیبه آن چیه. از رضوان بزنم یاشتباه حرف يخواهم در جا یفقط نم. دانم پرت و پال گفته ام یهم م خودم

اعتماد کردن حماقت  یعنیمن  يبرا نیکند و ا یاو کار م يدست راست اسامه نباشد فعال برا. اعتماد ندارم

خرم و با  یرا به جان م بالیآن ي رهینگاه خ. رضوان را در معرض خطر قرار بدهم گرید يخواهم بار ینم. است

 ینهار را م. آورم یرضوان شود دخلش را خودم م کینزد یکس. زنم یبه او م يشخندیکمال اعتماد به نفس ن

طرز نگاهش را . سخت کرده استمادرانه اش به کار افتاده و کار مرا  يکنجکاو. شوم تا بروم یو بلند م میخور

 :ردیگ یمرا م يشود فروغ جلو یاز خانه خارج م بالیکه آن نیبعد از ا. هم دوست ندارم

 .ستیسفرت که به اسامه مربوط ن نیا -

 :باشم يعاد یلیکنم خ یم یسع

 ...ستینه ن -

 :زند یچشمانم زل م به

 ...فهمم یمن م یکه اگر دروغ بگ یدون یم -

 :کنم یم تکرار

 .دونم یم -
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 :رود یدر هم م شیها اخم

 !؟یگ یپس چرا دروغ م -

 .سوالت خطاست یو پرس یچون چو دان -

 :دیگو یم تیجد با

 .برات نداره یچیجز دردسر ه... دنبال اسامه نرو -

 :دهم یپاسخ م کوتاه

 .دونم یم -

 :برد یرا باال م شیصدا

 !؟یفهم یم... خوام از دستت بدم ینم -

گذارم  یسرش م يدستم را رو. کنم یم میمورد را مهمان لب ها یب يلبخند. زند یدر چشمانش حلقه م اشک

 :کنم یرا نوازش م شیو موها

 .دم برگردم یقول م -

 :دهم یاجبار ادامه م ياز رو. کند یهمان چشمان اشک آلود نگاهم م با

 .همونجا دستمم عمل کردم دیاصال شا... گردم یسالم برم -

 ! پولم کجا بود؟. شاخ دار گفته ام یدانم دروغ یهم م خودم

 !من بچه ام مرصاد؟ -

 :رمیگ یرا به دندان م لبم

 .نداره یش به من ربط هیبق گهید. گم مواظب خودم هستم یدارم بهت م... نه مادر من -

 :دیگو یشمرده م شمرده

 ...ریتو دهن ش ير یم يدار -

 :زنم یم خندینش

 ...کفتار هم ترس نداره. نوا یب وونیح نیبه ا هییکردن جفا هیتشب ریاسامه رو به ش -

 :گذارم یگونه اش م يرا رو دستم

 .دعام کن -
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 یخرم و با سرعت به طرف خانه شان م یم شانیبرا یدر راه دسته گل... و فاطمه اریفقط مانده سان. روم یم و

و تنها با خشم نگاهم  ردیگ یبار کتک نم ریزرا دارم فقط مرا  يفهمد قصد چه کار یکه م نیفاطمه هم. روم

 :دیگو یم يدیبا ناام اریسان. کند یم

 ...نرو -

 :کشم یگذارم و م یصورتم م يشست و وسطم را رو انگشت

 .تونم ینم -

 :کند یم تکرار

 ...نرو -

 .که نرم اریقانع کننده ب لیدل هی -

 :لرزد یم شیصدا

 .ير یکه چرا م اریقانع کننده ب لیدل هی -

 ...نیدون یهر دوتون م. تموم بشه دیکابوس با نیا -

آدم به . کنند به نبودن ها یکم کم عادت م. رود یم رونیب ییرایگذارد و از پذ یم زیم يدسته گل را رو فاطمه

 یکه زمان یعادت به نبودن کسان. را ارانی ادیبرد  یم ادیاز  يدور. شود یم يهم عاد يدور. عادت زنده است

کرد و  میهر روز دعا خواه ادشانیکه به  میکن یرفتند فکر م یو وقت میریم یاگر نباشند حتما م میکرد یفکر م

 چیه دیآ یم ادمانیروز  کیرسد که  یم يتاسف روز تیو بعد هم در نها میرو یهر هفته سر مزارشان م

 :گذارم یم زیم يرا رو یچک... تیآدم یرسم لعنت. مینبوده ا ادشانی

چشمم  يافتاد اجدادمو جلو یبه خودش ندادم چون اگه چشمش بهش م. شده دهیجه فروغ کشدر و نیا -

 .اوردیم

 :اندازد یبه آن م ینگاه اریسان

 !چطور؟ -

 ...اگه برنگشتم. دمیحساب باز کردم به مبلغ اون حساب چک کش هی... مهیاموال نقد -

 !مرصاد -

 .به فروغ شید یاگه برنگشتم م... مرض -

 :شوم یبلند م میجا از
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 !ستیهم مهم ن نینکرد... نیحاللم کن -

. شوم یکنم و سوار م یزنم و در را باز م یرا م ریدزدگ. شوم یبکند از خانه خارج م یاز آن که اعتراض قبل

به نام  یمخاطب يبرا. فرستم یاس ام اس م یمخاطب يدارم و قبل از آن که خاموشش کنم برا یرا برم لمیموبا

 :"بهشت"

 يآباد نیاز مردم ا کی چیو نه اندوه و نه ه یمان یه تو من «

 حباب نگران لب رود قسم به

 که گذشت يآن لحظه شاد یبه کوتاه و

 گذرد یهم م غم

 خواهد ماند يکه فقط خاطره ا یچنان آن

 »...اندوه مپوشان هرگز يخود جامه  يبه تن لحظه  انند؛یها عر لحظه

**** 

از . وقت دوست نداشته ام چیاستانبول را ه. شوم یم هیشود و من رسما وارد خاك ترک یام مهر م گذرنامه

را  لمیموبا. رمیبگ یبا ارسطو تماس دیبا. رمیگ یسامسونتم را محکم تر در دست م فیشوم و ک یفرودگاه خارج م

 :دهد یبعد از سه بوق جواب م. رمیگ یآورم و شماره اش را م یدرم بمیاز ج

 .يزنگ زد یخوب موقع -

 :دهم یم هیتک يوارید به

 .يخبر خوب دار یعنی نیخب پس ا -

 ...هم آره هم نه -

 .نکرده است يرییکه ترکش کردم چندان تغ يبار نیاستانبول از آخر. کنم یبه راه رفتن م شروع

 .شنوم یم -

 !؟یرس یم یاول بگو ک -

بعد ... هیتیپروازم به کانزاس س.بره اونجام شیخوب پ زیاگه همه چ گهیده روز د. استانبول دمیمن االن تازه رس -

 .خب حاال خبراتو بگو...! نگیلنس امیبعدش م. رم اوتاوا اونجا کار دارم یم

 ...دمیفهم شیساعت پ مین. يخارج شد رانیدونه از ا یاسامه م -

 :خندم یم کوتاه
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 !خبر خوبه بود؟ نیا... خب -

 !بکنن؟ ییکارا هیخوان  یم رانیبا نفوذش تو ا يکه چند تا از دوستا نهید اخبر ب. ستمیبنده مثل تو ن... رینه خ -

 :روند یدر هم م اریاخت یب میها اخم

 !مزخرفا؟ نیو ا یمل تیامن -

 :فشرم یرا به هم م میدندان ها. دهد یآزارم م مکثش

 .حرف بزن -

 .و مادرت کار داره تییبا دا... نه -

 شیمرد را به عزا نیاگر مادر ا. دارم یرا بلند تر برم میکنم و قدم ها یتماس را قطع م. رسم یحد انفجار م به

 یبلند م شیصدا دنیو به محض شن رمیگ یشماره اش را م. کند يکار دیمحمدرضا با. ستمیننشانم مرصاد ن

 :میگو

 .محافظت کنن دیستا از فروغ و  یفرست یافرادت رو م نیاالن چند نفر از اون مثال بهتر نیهم -

 :است متعجب

 !مرصاد چه خبرته؟ -

 .کشمت یخودم م ادیدو نفر ب نیسر ا ییبال. خارج شدم رانیتو از ا یمن به خاطر کار لعنت -

 .امن يفرستم چند نفر ببرنشون خونه  یاالن م نیهم... باشه آرومتر -

 :میگو یشمرده م شمرده

 .یجناب قوام رهیتونه جلومو بگ یهم نم یکس چیه. دونم و تو یمو از سرشون کم بشه من م هی -

 .ستمین دنیبارد اما من اهل عقب کش یاز کالمش م تیجد

 !؟ییکجا. کشش نده گهید... کنم یکارو م نیمنم گفتم ا یگفت. تند نرو... گهیبسه د -

 :دهم یو ادامه م میگو یم شیرا برا قمیدق محل

 ...کجاست قایاحتماال بدونه دق. شناسه یاسامه رو م. از دوستام قرار دارم یکی بعدش با.... رم هتل  یدارم م -

 . خواهستم ارسطو را در دردسر نندازم یفقط م ستیدرکار ن یدوست. دروغ گفته ام یمورد را کم کی نیا

 !کاست؟یآمر يفهمه اسامه کجا یم هیاز ترک -

 :اندازم یرا از تک و تا نم خودم
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رو اعالم  جهیفقط نت. دم ینم حیکنن منم چندان توض یکار م يجور آدما چجور نیا یدون یکه نم ییاز اونجا -

 .کنم یم

 :دیگو یطعنه م با

 !؟ياالن به من گزارش کار داد -

 :زنم یم شخندین

 .ادیعزت ز... االن مثال بهت گزارش کار دادم -

**** 

فقط . دهم یم حیترج زیرا به همه چ يرو دهایپ. کردن نبوده ام دیوقت اهل گشت زدن و خر یعنوان ه چیه به

که صد  یزنم و از کنار مردم یقدم م یابانیعجله در خ یآرام و ب. را آسان تر هضم کنم زیکه همه چ نیا يبرا

دو  يسفرم آماده است و احتماال برا يزایو فردا. گذرم یشوند م یها رد م بهیبرابر بدتر از مردم خودم از کنار غر

  . کنم هیته یتیبه مقصد کانزاس س یطیبتوانم بل گریروز د

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 یکم. را ندارم يریدرگ يکنند اما اصال حوصله  یم بمیمسلما تعق. نمیب یرا در اطرافم م یمشکوک يها حرکت

کنم و  يکار شیخوست برا یکه از من م یهمان... پدر آزاده. رمیگ یتماس م یشکوه نیبعد طبق برنامه با رام

و از آنجا . دانند یم یلیکنند خ یکه فکر م یکسان يبرا... يعده ا يخواهم به پا کنم برا یحاال من؛ طوفان م

 نیاز ا یبزرگ یقرار است من مهمان» آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب تا ابدالدهر بماند«که 

 .شود شانینادانسته ها ریجهالت برپا کنم که شعله اش دامنگ

 !میدیصداتو بعد از مدت ها شن... دکتر يبه به آقا -

 ...بهشت ندارند. اند بیعج نجایا يها آدم

 !؟یاستانبول بهت زنگ بزنم جناب شکوه دمیرس یمگه قرار نبود وقت -

 ...!یپس استانبول -

 !؟...ادامه ش. بله استانبولم... نهییپا تیهوش بیضر -

 ...!ینیب یاوتاوا واسطه رو م یرفت یکه وقت نیادامه ش ا -
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وجه قابل تحمل  چیبه ه. کم است يزیاما چ... من يشهر؛ که برا يخوب است نه برا یبیبه طرز عج هوا

 .ستین

 !نمش؟یشناسه که من بب یواسطه مگه منو م -

 :کند یگوشم را پر م شخندشین شیصدا

 ...شناستت یم یبه خوب -

 یتماس را قطع م يپرسم و بعد از لحظه ا ینم يگرید زیچ ستیدر وجودم ن یخاص يآنجا که حس کنجکاو از

 :کنم یلب زمزمه م ریز. میکن

 ...اوتاوا -

 یمکتین يشوم و رو یم نمیب یکه م يوارد پارك سرسبز. کنم یکشم و به اطراف نگاه م یم میدر موها یدست

نم ک یکه حس م یکس يهوا. زند یبهشت به سرم م يهوا ؛یافتیدست ن ییدر اعماق دلم، جا. نمینش یم

 :فرستم یم یتکست شیبرا. کند یآرامش ندارد اما آرامم م

 »!؟یحرف بزن یتون یم«

 شیصدا... رمیگ یتماس م. سر به آسمان خواهد گذاشت لیماه قبض موبا نیبله است و مطمئنم ا جوابش

 :گرفته بیعج

 ...سالم -

 !؟یخوب...! سالم بانو کیعل -

 :شود یکم تر م شیصدا تن

 ...ستمیبدك ن -

 :دیراستش را نگو یتواند به من کم یکند م یکه فکر م دهیتر از من د ركیز دیدانم شا ینم

 !؟یستیچرا خوب ن -

 :شود ادامه بدهم یباعث م زشیآم دیترد مکث

آدم به دوستش اعتماد ... بعدشم. يو من نفهمم؛ اشتباه کرد یبه من راستشو نگ یتون یم یکن یاگه فکر م -

 .کنه یم

 .نیکس اعتماد ندار چیبه ه نیگفت یکه م نیخودتون بود -

 ...گرداند یخودم را به خودم برم حرف
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تونم اعتماد  یکه نم دمید یمن چ یکن یفکر م! ؟یاعتماد داشته باش یبه کس يخوا یکه نم يدید یتو چ -

 !کنم؟

 !ن؟یش یاگه بگم ناراحت نم -

 .زند یموج م شیدر صدا خجالت

 .شنوم یم -

 یبه کس نیچون اگه نتون... نیزن یمورد فقط حرف م نیو در ا نیبه نظر من شما به دوستاتون اعتماد دار -

 .عذاب آوره نیخودتون و ا يتو نیزیرو بر زیهمه چ دیاونوقت با نیاعتماد کن

 ...!یو نتون یاعتماد کن يکه بخوا نیکنه؟ ا یم تیاذ شتریب یچ یدون یم -

وقت درکم  چیه. وقت کنارم نبود چیتونستم اعتماد کنم جون ه یکه به شوهرم نم نیهم... چون... دونم یم -

در . کنم دایتا تونستم خودمو پ دیسه سال طول کش... کنه یکس منو درك م چیاالن که ه نیمثل هم. کرد ینم

 ...االنم که... کم کردم لویعرض دو ماه ده ک

 یگونه واکنش نشان م نینفر ا کیکه در مورد  ستیبار نیاول. کند یم بمیدهد ترغ یرا که ادامه نم حرفش

 :دهم

 ؟یچ -

 ...!میدادگاه دار -

 چرا؟ -

 ... به خاطر مرگ شوهرم -

 !زا نبوده؟ يمصرف انرژ يمگه به خاطر اوردوز تو -

 :کشد یم یقیعم نفس

 ...خانواده ش قبول ندارن -

 :رود یاز شدت تعجب باال م میابروها

 ش؟یگن تو کشت یم یعنی -

 :کوتاهش درد دارد ي خنده

 ...آره انگار -

 :رمیلبخندم را بگ يتوانم جلو ینم
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 !ش؟یتو کشت -

 :شود یبلند م شیصدا تن

 ...!نــه! من؟... ؟یچ -

 .رمیگ یقهقهه ام را م يزحمت جلو به

 .ببخش اشتباه از من بود... باشه -

 :کنم یحس م شیرا در صدا يدلخور

 ...ستمیمن که قاتل ن -

 :پرسم یم یآرام به

 !؟یدون یاز قاتال م یچ -

 !ه؟یمنظورتون چ. دونم ینم... کشن یآدم م. گهیقاتلن د... خــب -

 :کشم یبه صورتم م یدست

 .نظرت رو خواستم بدونم -

 :پرسد یتعجب م با

 در مورد قاتال؟ -

 :میگو یو م نمینش یم یمکتین يرو

 چرا که نه؟... آره خب -

 .ام دهیهم پرس يجد. کند یم یتلق يرا جد سوالم

 .ستنین یخوب يآدما... خب -

 :گونه ادامه بدهم نیتوانم ا ینم گرید. کنم يشفاف ساز دیبا. ستمین یآدم خوب... دیگو یم راست

 !؟یترس یازشون م -

 :زند یموج م شیدر صدا دیترد

 !ه؟یمنظورتون چ -

 .ریپس از من فاصله بگ یترس یاگه ازشون م. بگم ينجوریبذار ا -
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 یم دینبود؟ با...! گفتنش الزم بود. پارك هم ساکت شده اند يانگار آدم ها یحت. کند یفضا را پر م سکوت

 یخودم را م. بدهم یدوست نیبه ا يگریگفتم تا شکل د یم دیبا. کردم که گفتم یگفتم و خودم را خالص م

 . کنم یبرخورد م يگرینخواست؛ جور د گرا... بداند دیبا. گونه ادامه بدهم نیخواهم ا یتوانم و نم ینم... شناسم

 ...!مگه شما -

 .کنم یدرکش م. لحظه انتخاب کلمات چقدر سخت است نیدانم در ا یم. دهد ینم ادامه

 !؟یمن چ -

 .دیخودش بگو دیبا... را دارم بشیترغ قصد

 ...!با اطالعات... شما -

 :ندینش یم میلب ها يرو لبخند

 !هام؟ یمن از اطالعات یکن یفکر نمتو که ... الیخیب -

 !ن؟یستین -

 :دهم یو مختصر جواب م کوتاه

 ...نه -

 :شود یباالخره طاق م طاقتش

 ...گم یجمله تونو م! ن؟یتمومش کن نیرو که شروع کرد يزیشه پس چ یم -

 :خندم یکوتاه م. کند ربارانمیاست که از پشت تلفن ت االن

بهتر  ایهستم؛  يهمون کلمه ا قایدق. ستمیهم ن سیپل. ستمیمن با اطالعات ن. که يصبر ندار... باشه دختر -

و به  یهم ازم در موردش بپرس یتون یم یتلفنو قطع کن یتون یم. چرخه یذهنت م يبگم بودم؛ که االن تو

 .یکن یراحت م خودتو ينجوریا. گم یباور کن دروغ بهت نم. يبد تیفعال يذهن کنجکاوت اجازه 

 .ستمی؟ من کنجکاو ن...من -

 .از آن خودم است يروزیپ

هم  یقوام. میاومده بود که من ک شیبه بعد هم برات سوال پ انیتونم بگم از همون جر یم یحت...! یهست -

 ! ؟يواقعا باور کرد... الیخ یب. کردم یاستاد دانشگاهم که داشتم بهشون کمک م هیفقط بهت گفته بود من 

 :کند یفروکش م شیتن صدا دوباره

 .نه... راستش -
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 ... نهیهم -

 !ن؟یگ یرو به من م نایچرا ا... خب -

 .يگریاز هر کس د شتریب. دانستم یم یدانست چرا اما من به خوب ینم

 !؟يقبول دار نویا. داشته یتو گذشته ش اشتباهات یهر کس... خوب به من گوش کن رضوان -

 :دیگو یم يتند به

 ...بله اما -

. من مطمئنم جهت گرفت شیپ قهیدو دق يکه با حرفا یزده باش ییحدسا دیشا... صبر کن حرفم تموم بشه -

 !؟یکن یباور م. بودم رو گذاشتم کنار یاما هر چ. دونم یاالنو نم. نبودم یعنی... ستمین یمن آدم خوب

 !دونم ینم... من -

 :از آن رد بشوم دیدانم با یاما م ستیسخت یدوراه

 ...که... گم که یبهت م نیا يرو دارم برا نایا... فقط. یفهم یم يبه زود نویا... خب -

 :دهم یو بعد ادامه م... تر قیو بازدم عم قیعم دم

 .دلم برات تنگ شده -

قطع کردنش هم دور از انتظار . کرده ام دایپ دیجد یتعجب دارد که حس يجا میاعتراف عمرم؛ برا نیتر سخت

 کیزنم و  یتا هتل قدم م. دارند ییدانم چه عکس العمل ها یم دهیام اما ند دهیرا ند يادیز يدخترها. نبود

از . کشم یتخت دراز م يو رو نمک یپرت م ونیزیکنار تلو یصندل يکتم را رو. شوم یراست وارد اتاقم م

 ریبندم و ز یچشمانم را م. بچپانند تییسو کیرا در  زیانگار مجبورند همه چ. هتل ها متنفرم یداخل ونیدکوراس

 .کنم یلب زمزمه م

از آهنگ به دادم برس؛ محسن  یقسمت... (قینارف نینکرد؛ به دادم برس بهتر هیخورد و گر نیشه زم ینم -

 )یچاووش

 دایزمان بدهم تا بتواند خودش را پ دیبا. ستیدانم االن وقت حرف زدن با اون ن یاما م ستمین یخوب روانشناس

توانم کنترلش  یدانم م یم... ستیاز وجودم در حال سرکش یاما بخش. ادامه بدهم نگونهیخواهم ا یمن نم. کند

 یم شیبرا يزیحرف آخرم چ تیتثب يبرا. شود روزیخواهم او پ یم. خواهم یاز ذهنم نم ییکنم اما در جا

 .فرستم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٩٢ 

شه که  یام، نم یمن از بس که تو خوابتم زخم/ شه فراموش کرد  ینم یدون یبدهکارتم م شهیدونم هم یم«

 »کابوسمو گوش کرد

. شود یکه نخواهم؛ نم نینه ا. است نقدریبودن من بعد از سال ها هم کیرمانت تینها. توانم بکنم ینم يکار

 نینه اصال از ااحتماال خوشبختا ایشود و متاسفانه  یم داریاز ذهنم که سال هاست خفته دارد دوباره ب یبخش

 یفکر م تیدر نها... داشته باشمش فقطرا داشته باشم، که  یخواهم کس یم. ستمیناراحت ن يداریو ب یآگاه

وقت نخواهد خواست که با  چیدانم ه یکه خودخواهم چون م نیا... و ستیاش هم خوب ن يادیز ییکنم تنها

 . اس ام اس دارد دنیاز رسکه خبر  یلرزد و تک زنگ کوچک یدر دستم م لیموبا. من باشد

 »من؟ چرا«

 :کنم یم پیزنم و تا یم لبخند

 »تو نه؟ چرا«

 قهیدق کی يداشتم تا انقدر به اندازه  یرا م نیآنال يرسان ها امیپ نیاز ا یکیکنم که کاش  یفکر م نیا به

 .از انتظار متنفرم. گذرد منتظر نمانم یسال م کیکه 

 ».بشم گهید يرابطه  هیتونم وارد  ینم... من«

 .زنم یم لبخند

 »!؟یبگذرون ییرو تنها ندهیچهل سال آ يخوا یم... کنن یم یطور متوسط مردم تا شصت سال زندگ به«

با . تکست بدهم یکنم اگر بخواهم دوباره به کس یپشت دستم را داغ م. شوم یاس ام اس دادن هم متنفر م از

 :رمیگ یاو تماس م

 ...سالم -

 :بارد یم شیاز صدا یکالفگ

 ...!سالم -

 :کنم یرا تر م میها لب

 !؟يمغازه ا -

 . شنوم یاست که م نیحداقلش ا یاز حد آرام است ول شیاش ب بله

 یخب؛ م... شد اما یبود م نیاگه مکالمه آنال. ادیببخش چون از اس ام اس دادن و انتظار خوشم نم... خب -

 .یگفت
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 ...تونم ینم... زاده؛ من یلیسه يآقا... يآقا دینیبب -

 یسوزه سخت در اشتباه یدلم برات م یکن یاگه فکر م. من روشن کن يرو برا يزیچ هی.صبر کن رضوان -

عنوان  چیبه ه گهیدم د یبهت قول م ياما؛ اگه با من مشکل دار. سوزه یکس نم چیچون دل من به حال ه

 .کنم یم یخوشبخت يباهات حرف نزنم و برات آرزو

بازدم  يصدا. میایکنار ب نگونهیتوانم ا ینم. شود یبد م یلیبا من مشکل دارد که خ دیکنم کاش نگو یآرزو م و

 :چدیپ یدر گوشم م قشیعم

 .ندارم یمن با شما مشکل... نه -

 ؟یهمه ش تنها باش يخوا یم. یکن یزندگ گهیتو قراره حداقل چهل سال د... خب حله -

 ...!کنم سکیخوام ر یمن فقط نم -

 .ستنیاما همه مثل شوهرت ن دهیم چشمت ترسدون یم... نیبب -

 . ردیگ یم تیرنگ عصبان شیکنم صدا یحس م یکم

 !ن؟یدون یم یشما از شوهر من چ -

شانس  هی يخوا یچرا نم. خانم خانما یکن سکیر یتون یکه نم ینداشت یخوب یدونم زندگ یفقط م... یچیه -

 ؟يبه خودت بد گهید

 .وجود نداره یشانس چیه -

عوض  تویراه بده بهت که زندگ هیخواست  دیشا! ؟يشانس بد هی يخوا یبه خدا هم نم... خدا که وجود داره -

هستم؛ که البته  ینینازن يمن آقا یتو گفت. زنم یتو حرف م يدارم برا. زنم یاالن اصال از خودم حرف نم. کنه

. بودم یخوب يکه کردم حداقل شنونده  یباهمدت هر اشت نیدونم که تمام ا یم نویدونم اما ا ینم شویاصال معن

دونم تو  ینم. کرد یمسئله رو حل م دمیشن یکه م نینبود اما هم نیارائه ندارم چون کارم ا یکس يراه حل برا

 !نداشته؟. داشته یعلت هیاما باالخره  يبه من داد یلقب نیچرا همچ

 .شه یخشک م ایبزنم در ایدست به در. بوده ياریمن همه ش بدب یزندگ يتو -

 ؟یرو بکش یتا حاال پدرت مجبورت کرده کس -

 .کار را نکرده نیمطمئنم ا. شود یم ساکت

 یمن. نشده پس گوش کن... کس نباشه کمکت کنه؟ نه چیاما ه یتا حاال شده مرگو با تموم وجود حس کن -

 يخوام برام دلسوز ینم. دمبا تمام وجو. رو حس کردم نایمن ا ؛یدو سر ساخت يوالیه هیکه االن تو ذهنت ازم 
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به  يزیخوام بگم هر چ یاما م ینظر کن دیتجد تیبعد ماتیتصم يتو يکنم که بخوا يخوام کار ینم ای یکن

 یاز تنها فرصت خوب. خوام ازش حرف بزنم درسمو خوندم یکه نم یطیهمون شرا يمن تو. ادینم ینظر بدبخت

 . دوستش ندارم ادیو هنوز هم ز ومدیکه دارم خوشم نم يکه از رشته ا نیبا ا یکه داشتم استفاده کردم حت

 .رمیم یمونم نه م یزخم خوردم که نه م يجور هی... من -

دونم  یکه م یخودتو بکش يکه بخوا نیمرگ دست خداست مگر ا... گم یم يجد. گوش نده ادیآهنگ ز -

 .یبکن یتون ینم نکارویا

 تونم؟ یچرا نم -

 :کنم یال حسش مکام. رود یلبم باال م ي گوشه

 »...يآباد نیاز مردم ا کی چیو نه اندوه و نه ه یمان ینه تو م«چون  -

 :دهم یاز آن که قطع کند ادامه م قبل

هر  ستیقرار ن. یدرست کن زویو همه چ يبه قبل برگرد یتون ینم. یکه فکر کن نیا يحرف آخر و برا يبرا -

از  زویو همه چ یاستارت نو بزن هی یتون یباشه م ادتیفقط . بترسونه ندهیگذشته افتاده تو رو از آ يتو یاتفاق

 ...تونه مانعت بشه یکس هم نم چیو ه یاول شروع کن

 )یزدانیرضا  –به دادم برس ( »ستیکس رو دلم مرهم ن چیخاطره ام؛ جز تو ه یمن هنوز زخم« میگو ینم و

***** 

ساعت با  کیو اوتاوا را در  یتیکانزاس س نیب يفاصله  لومتریاز خارج شدن از فرودگاه، هشتاد و شش ک بعد

 يجلو. روم یاس ام اس کرده م میبرا یکه شکوه یراست به آدرس کیو  میمایپ یم يا هیکرا نیماش کی

 یبه درب خانه زل م یمک. کرده؛ همان پالك فیتوص میکه برا ستیهمان. کنم یطبقه ترمز م کی يخانه ا

. کار چه بوده است نیدانم قصدشان از ا ینم. ستیدر نصب شده است که واقعا قشنگ ن يرو یتاج گل. زنم

به تن کرده و  یرنگ یکت چرم مشک. شود یخارج م یشود و کس یدر باز م...! ستیهم که ن سمسیکر

 کی. رود یم نیدستم به طرف کنسول ماش. نمیتوانم صورتش را بب ینم. آورده نییپا یشانیپ يکالهش را تا رو

 . حرکت نا به جا هستم کیفقط منتظر . کند کیمنتظر است تا بعد از مدت ها شل ينقره ا ویفا کسیزاور ا گیز

آورد و بعد  یمسلح بودن باال م ریدستانش را به حالت غ. کنم یو من درب کنسول را باز م دیآ یطرفم م به

سر . ام دهیهنوز صورتش را ند. بشود نید ماشتا وار ردیگ یکند و با انگشت اشاره اجازه م یانگشتانش را جمع م
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و  ندینش یم یبه آرام. کند یرا باز م رانندهزند و درب طرف کمک  یرا دور م نیماش. دهم تا وارد شود یتکان م

 :کنم ینگاهش م یکم. دهد یم هیتک یبه صندل

 !؟...خب -

 ...دانم که ینم. زن است کیام،  دهیکه فهم همانطور

 !؟یمنو نشناخت -

 :کنم یکنسول را باز م درب

 .کنم یمغزت خال يگلوله تو هی ای یزن یحرف م -

 :خندد یم

 .بودم دهیخشمتو ند -

 :میگو یم تیجد با

 !نه؟ ای يدار یکالهتو برم -

 :دیگو یرود م یکه دستش به طرف صورتش م همانطور

 !یبکش گزاوریزن ز هی يرو يخوا یتو که نم -

و  زدیر یصورتش م يبلندش رو يموها. دارد یکشد و بعد کاله را کامل برم یاش را به رخم م یشناس اسلحه

 :گذارد یم یباق رتیمرا در ح

 آزاده؟ -

 !واقعا قرمز؟. دیآ یبدرنگ است اما به صورتش م شیموها

 ...!يتعجب کرد -

 :دهم یتکان م سر

 .نویا ایدونم اونو باور کنم  ینم... گرچه. يبود یخوب گریباز... آره -

 :شود یتر م قیصورتش عم يرو شخندین

 .باشه یواقع نیدم ا یم حیمن خودم ترج. خواد یهر کدومو دلت م... دونم ینم -

 ...کم است يزیچ کی. روم یفکر فرو م به

 .دم یبهت جواب م. بپرس ازم مرصاد -

 :کنم یام را لمس م چانه
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 .مال توئه نه پدرت التیتشک نیا -

 یخودم هم نم. فرستاده است ریداند مرا به دهان ش یمحمدرضا نم. کند یم دمییتا شیلب ها يرو لبخند

 :رود یفرو م یدر صندل شتریب. دانستم

 .واقعا مزخرفه لیآخر آور يهوا... گرمه شیچقدر صندل -

 کنمک یبرف پاك کن را روشن م. کند یاشاره م نیماش ي شهیش يقطرات باران رو به

 !يجواب سوالمو نداد -

 ...يدرست حدس زد. آره یول... يسوال نکرد -

 :دهد یادامه م یبعد از مکث کوتاه و

 .یکن یدونم هنوزم براشون کار م یو بله م... یکن یدونم تو با اطالعات کار م یمن م... و بله -

 :رمیگ یرا در دستم م گزاوریز

 .ادیبرمازم  يهر کار یدون یم یاگه منو بشناس. کارتو تموم نکردم نجایپس حرف بزن تا هم -

شه که  یم ریپدرم دستگ تاینها... یاگه به اطالعات بگ ستیواقعا برام مهم ن نجایا يکه اومد يکار ياوال برا -

 يکار... اما. ره کمک کنم یهمونطور که ازم انتظار م يکنم که انجامش بد یبهت کمک م... ستیبرام مهم ن

 .خوام یکه خودم م

 !کنم؟ یتو کار م يگفته من برا یک... صبر کن تند نرو -

 !؟يمشکل دار. کنم یاستخدامت م -

 :پرسد یم. شد یها عمل م نیزودتر از ا دیبا. چدیپ یدر دستم م يدرد

 داره؟ یدستت مشکل -

 :دیگو یآمرانه م. کشمش یکه عقب م ردیخواهد دستم را بگ یم

 . خوام قطعش کنم که ینم... صبر کن -

 . استکند که انگار دکتر  یاش م یوارس چنان

 ...من. کنه تتیزیدکتر و هی دیبا... دستت عفونت کرده -

 :کنم یرا قطع م حرفش

 .حرفتو بزن. ستین يازین -

 :کند یم تعجب
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 ...گم عفونت یم ست؟یمهم ن -

 .تونم درستش کنم یپنس بردارم خودم م هی. دونم عفونت کرده یم -

 :دهم یم حیتوض. کند یحرف نگاهم م یب

 .شم ینم یتمومه؟ من استخدام کس... دستم يمونده تو هینخ بخ -

 :اندازد یباال م شانه

 !معامله انجام شد؟. گم برادرت کجاست یمنم بهت م! یکن یتو به من کمک م. بگم ينجوریخب بذار ا -

 . کنم یدست دراز شده اش نگاه م به

 ...باشه -

**** 

 :اندازم یپا م يرو پا

 !ه؟یچ انیخب؛ جر -

 :کند یرا مرخص م گاردشیدست باد يو با اشاره  ندینش یم میرو به رو آزاده

 !منو از اول داشته؟ دنیقصد دزد یک یدون یخوام بدونم م یم -

 .حدس زده بودم درست

 ...دونم یآره م -

 :کند یتک انگشتانش را با انگشت شصتش لمس م تک

 خب؟ -

 :کنم یم نگاهش

 ش؟یبکش يخوا یم -

 .و راست بودنش را دوست دارم رك

 اگه بگم آره؟ یش یناراحت م -

 :میگو یدهم م یم رونیکه نفسم را ب همانطور

- Nop... 

 .خوام بکشمش یچون م. خوبه -

 :شکنم یگردنم را م قولنج
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 !یاسامه رو بگ ينره بهم جا ادتیفقط ... ششیپ مایبرمت مستق یمن م -

 :دیگو یکند و بعد م یمکث م یکم

 ؟یکن یم يچرا نقش باز. اسامه کجاست یدون یتو م که میدون یهر دومون م... الیخ یب -

 :کنم یگوشم را لمس م پشت

 انقدر تابلوئه؟ -

 :خندد یم ينخود

 !نه؟ یبه اطالعات نگفت. سوال هیفقط ...! یلیخ -

 .دهم یرا به عالمت نه تکان م سرم

 .کایآمر امیتونستم بدون جلب توجه ب ینم يا گهید لیدل چیبه ه -

 :ردیگ یاشاره اش را به طرفم م انگشت

 .يریکه رد برادرتو بگ يومدیعنوان ن چیکنم که تو به ه یو فکر م -

 .کارو نکن نیا... یکن یفکر م یلیتو خ. گم یرو بهت م يزیچ هی -

 :دهد یم لم

 !ه؟یقض هیچ! ينه جد -

 :اندازم یباال م يلحظه ا يرا برا میابروها

 نیکه قدرتمندتر ییره جا ینم بانیبدون پشت یآدم عاقل چیزنم چون هرد اونو ب ومدمیمن ن. نه... خب -

خوام  یاصال و ذاتا و جدا؛ فعال نم... داشته باشه و من یکه قصد خودکش نیداره مگر ا يادیدشمنش قدرت ز

 ...علت هم دارم. کنم یخودکش

 :زند یمرموز م يکند و لبخند ینگاهم م رهیخ

 .بودش دهیهمون که برادرت دزد... نگو که بهانه ت اون دختره س -

 :کنم یم دشیتهد

 !یش ینم کشینزد -

 :برد یرا باال م دستانش

اون خونه از  يکه تو يتو بود... به هر حال. باور کن. عنوان دوست ندارم تو رو با خودم دشمن کنم چیبه ه -

 .يکرد یمن محافظت م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٢٩٩ 

 :شود یمبل زهوار دررفته بلند م يخورم صدا یکه م تکان

 بهتر نبود؟ نیجا از ا -

بازد  یچراغ ندارد کم کم رنگ م یرود و اتاق هم که حت یم یکیرو به تار گریهوا د. کند یبه اطراف م ینگاه

 .شود یو خاموش م

 .رو جلب کنم) یتیکانزاس س سیپل ياداره ( KS PDخواستم توجه  یراستش نم -

 :میگو یدهم و م یتکان م سر

 ...يحق دار -

 :کند یرا در هم قالب م شیها دست

 ؟يبر يخوا یخب کجا م -

 :کنم یبه ساعت م یآن که جوابش را بدهم نگاه يجا به

 .نگیلنس میرس یم گهیساعت د هی میفتیاگه االن راه ب... خب -

 :اندازم یرا به طرفش م چییسو و

 .کن یتو رانندگ -

 :زند یرا در هوا قاپ م چییسو

 .باعث افتخاره -

را سرخر نکرده و  گرادشیشوم که آن به اصطالح باد یممنون م. شود یم يراه در سکوت سپر یساعت مین

 :شکند یسکوت را م. يادیتوانم تحمل کنم جز آدم ز یرا م يزیهر چ. شلوغ نشده يادیجمع ز

 !ه؟یسرشه ک ریز زیك همه چ یاون... خب -

 :کشم تا قطرات باران به صورتم برخورد نکند یرا باال م شهیش

ست  گهید یکی دهیکه برنامه ها رو چ یاون... اما. سر اسامه ست ریز زیبگم همه چ ينجوریخب اگه بخوام ا -

رم و  یخواد تا اون موقع نم یبه شدت دلم م. گهید ي قهیو هفت دق ستیب قایدق... مشینیب یم يکه به زود

 .تر کامال مبارزه رو برام ممنوع کردهکه دک فیح. حسابشو برسم

 :خنند یم

 .نمتیبب یزن یرو م یکی يدار یدوست داشتم وقت. فیح -

 :رمیگ یام را م ازهیخم يجلو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

. نیپاهام قو يدستام هم به اندازه . صورتش باشه يبا مشت زدن تو یکم مشکل یفکر نم يراستشو بخوا -

 .رو هم کامل بلدم یمشت زن يها کیتکن

 :کند یم دیتاک

 .نمتیبب یزن یرو م یکی يدار یدوست دارم وقت -

 .یاحتماال به آرزوت برس -

 !؟يبر دیکجا با قایدق یدون یم -

 :دهم یتکان م سر

 . برام اس ام اس شد شیربع پ هیآدرس ... آره -

 :میگو یلب م ریز. میرو یاز خانه ها م یکیو به طرف  میشو یم ادهیبه مقصد پ دمیمحض رس به

 ...واقعا احمقه -

 :پرسد یم آرام

 !چرا؟ -

 :کنم یکتم لمس م يرا از رو کلت

که  نهیفهمم ا یکه من نم يزیتنها چ.... فهمم یکنه من نم یکنه فکر م یم انتیکه به من خ یچون هر ک -

 فهمم؟ یکنن من نم یچرا فکر م

 :زند یم شخندین

 ...خود پندارد دکتر شیکافر همه را به ک -

افتد رنگ  یچشمش که به آزاده م. کند یخودش در را باز م. زند یو آزاده در م میستیا یدر خانه م يبه رو رو

 :غرم یدهم و م یبه درون خانه هلش م. پرد یاز رخسارش م

 .فقط منتظر جفتک انداختنمم باش... من خرم؟ باشه يفکر کرد -

 :دهم یو ادامه م رمیگ یرا به طرف صورتش م گزاوریز

که داره به  هیفقط اومدم تا بفهمم ک... رانیدونستم اسامه برگشته ا یمن م. روشنت کنم يزیاز هر چ بذار قبل -

 ...یارسطو فراهان يجناب آقا دم؛یخوب فهم یلیکنه که به لطف آزاده خ یم انتیمن خ

 .بود یخوب گریباز. آمد یقبال انقدر پست نبود؛ پست به نظر نم. ام دهیدر چشمانش هست که قبال ند يزیچ

 !؟يدیاز کجا فهم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *Silver Sun*  – نینازن يآقا

wWw.98iA.Com ٣٠١ 

فرصت را به او . ندازدیب قیخواهد مرگش را به تعو یمن ندارد؛ فقط م يحرف ها دنیبه شن يدانم عالقه ا یم

 :دهم یم

تونستم قانعت کنم که  یوقت. یبه خودت افتخار کن یتون یم. بهت شک نکرده بودم يراستشو بخوا... خب -

با  يریخطر درگ يخودتو تو يکه بخوا یستین یتو آدم... يداد یم سوتاطالعات کار کن يخوام برا ینم گهید

 نیا... کاش کار تو نبود اما استخو یدلم م... یکیتار يبود تو يریت. منم طعمه رو پرت کردم. ياسامه بنداز

نهم بعد از تو آن ها را  یچون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست؛ وا م«. به من انتیچند وقته کار همه شده خ

 یمن اسامه رو م. کایآمر يهم جز من و اسامه خبر نداره تو اومد یکس. منه ارسطو تیشعر حکا نیا» به آن ها

. که من قراره بکنم يو کار... يبشناسن وگرنه تا االن صد بار لو رفته بود رو گهیذاره آدماش همد ینم. شناسم

. سپرم یکه دوستمه م یدوست دشمنم رو به دست دشمن... خوادت یم یلیکه خ یسپارم دست اون یتو رو م

 .ده یبهتر جواب م

 :رمیگ یرا به طرف آزاده م دستم

 یم. پدر و برادر من يکله  يتو یرو انداخت دنشیکه فکر دزد یهمون. یخانم آزاده شکوه. کنم یم یمعرف -

شک کرده . بکنن یبزرگ سکیر نینبودن که بخوان همچ یآدم عادیفرهاد و م. لنگه یکار م يجا هیدونستم 

دونستم اسامه از  یقبال م نم یول يدیاسامه رو د یو گفت يبهم زنگ زد... هیدونستم کار ک ینم یبودم ول

 ! بشه؟ یکه چ! ؟یمنو بکش يخوا یم. یبه کجا برس يخوا یم نمیفقط اومدم بب. رونیاومده ب کایآمر

 :مده یرا در هوا تکان م دستم

 ...رسونن یسرنخ م هیمنو به  نایا -

 :دهم یادامه م. شود یم یپرسش نگاهش

 .نیهم... یمزدور بدبخت هیکه تو  نیا -

 :دیگو یآزاده م. کند یام م ینگاهش راض نفرت

لطف در حق من کرد و اگر نخواد تو رو  هیمرصادم ... یینجایدونه تو ا ینم یهمونطور که مرصاد گفت کس -

تونه  یدونه که نم یو البته م. آلوده نشه یچون قراره مرصاد دستش به خون کس. شم یبکشه من دلخور نم

 ...همه رو به چنگ قانون بندازه
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 یبرد و دو بار خم م یهر دو دستش را باال م یانگشت اشاره و وسط دیگو یآخر را م يکه جمله  ینیدر ح و

خواهم همه را به چنگ قانون محمد رضا  یمن نم انایگفته که اح یچه کس. کنم ینگاهش م یکم. دکن

 !ستمیسوپرمن که ن. توانستم یهم نم دیشا... به موقعش زیهمه چ! اندازم؟یب

که  یبکن ياحمقانه ا يها يباز ریمنو درگ یکه خواست يکرد یکار اشتباه اریارسطو بس يآقا... از اون ریاما غ -

 !نه مرصاد؟... ستیمطمئنم فکر خودت ن یحت

 :زنم یم شخندین

 دیبا گهیخب؛ من د... دمیفهم یهمون اول م دیکنم با یالبته اعتراف م. ادیها فقط از اسامه برم یپست نیا -

 .دارم يادیز يکارا رانیا. برم

 . بهشت بود میدر آن لحظه برا رانیا

 ...صبر کن -

 :کنم یگردم و به آزاده نگاه م یبرم

 !بله؟ -

 :زند یدار م یمعن يلبخند

 .نمتیبب یزن یرو م یکی یدوست داشتم وقت -

گردم  یزنم و به طرف ارسطو برم یم يشخندین. است یسمیساد دیآ یکه در آن لحظه به ذهنم م یفیتعر تنها

و  دیگو یم یآخ. کوبم یو با مشت به صورتش م رمیگ یاش را م قهینشان بدهد  یو قبل از آن که عکس العمل

دانم نقاط  یم یبه خوب میکرد یکنگ فو شرکت م ياز آن جا که با هم در کالس ها. دارد یقدم به عقب برم

ام را هدف  نهیس يکنم به سرش نزند که قفسه  یفقط دعا م. داند یرا م نیضعف و قوتش کجاست و او هم ا

از خون از کنار  يا کهیکه باعث شده بار یمهلک يگار قصد ندارد جواب ضربه ان. کنم ینگاهش م یکم. ردیبگ

 :نومش یآزاده را م يصدا. شده را بدهد يلبش جار

 .درستن دمیکه شن ییزایپس چ... نه بابا -

 :میگو یکنم م یبه ارسطو نگاه م رهیکه خ همانطور

 ...!يدیمبالغه درست شن یب -

 !پس بکشش -

 :کنم یچرخانم و نگاهش م یم سر
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 !بکشمش؟ -

 :دهد یتکان م سر

 کرده؟ انتیبهت خ یگ یمگه نم... آره -

 !نمیذره ب ریرفته که من ز ادتیکنم  یفکر م -

 :کند یام اشاره م يکلت کمر به

 !گم کار تو بوده ینم یمنم به کس. کن کیبا کلت من شل. نکن کیبا اون شل -

 :اندازم یرا باال م میابرو يتا

 .کنم یمنم باور م -

 :اندازد یاش را باال م شانه

 .ارمیخودم دخلشو م... ستین یمشکل -

 ينگاهم به حرکت دستش است که متوجه حرکت ارسطو از گوشه . کشد یم رونیرا از پشت شلوارش ب کلتش

. رسد یهمراهم به گوش م یخوردن کس نیزم يخورد و متعاقبا صدا یبه صورتم م يضربه ا. شوم یچشم م

زنم و به  یچنگ م تادهآن طرف تر اف يمتر کیرا که  گزاورمیز. افتاده است نیزم يارسطو رو يآزاده با ضربه 

 :کوبم یم واریکنم و به د یدست راستم را مشت م...! فرار کرده است. روم یدنبالش م

 ...!یدر رفت لعنت -

 یو بود را ندارم و همان زمان هم به گردش نمدر د نیبهتر یبه دنبال ارسطو که زمان دنیدو ییکه توانا من

دارم و شماره  یرا برم لمیشوم موبا یکند و من هم که از رفتن او مطمئن م یم دنیاما آزاده شروع به دو دمیرس

 :چدیپ یمحمد رضا در گوشم م يصدا. رمیگ یم

 !چه خبر؟... سالم -

 .بندم یرا م در

 .انجام شد مهیکار نصفه ن... کیعل -

 !بگم؟ یچ نترپلیمن االن به ا یعنی -

 :زنم یتا گوش لبخند م گوش

 . میدون یسالم برسون بگو هنوز محل قرارو نم -

 !؟یچونیپ یچرا م... از دست تو مرصاد -
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 :خندم یم کوتاه

 ...فقط! هیچ هیدونم قض یمنتها فعال نم. چونمیپ یرو نم يزیشما رو کفن کنم چ -

 !؟یفقط چ -

 :زنم یکنار م یرا کم يتور يو پرده  ستمیا یم يقد يپنجره  پشت

 !ه؟یک نمیکه من قرار بوده بب یاون کس یدون یم -

 .کنم یحس م شیرا در صدا يکنجکاو

 !؟یک... نه -

 :میگو یم یآرام به

 ...دخترش آزاده همه کاره س. کنه یرو کامران اداره نم یشکوه اتیتشکل -

 :دیگو یم يتند به

 ...!صبر کن -

 :زند یداد م یشنوم که سر کس یاز پشت خط م و

 .خوامش یم گهیربع د هی... اریرو کامل درب یبرو اطالعات آزاده شکوه -

 :کنم توجه ش را جلب کنم یم یسع

 یاومدن من م یدونم چقدر در مورد علت اصل ینم. چوندهیدختره همه مونو پ نیا. گوش کن... محمدرضا -

من اس ام اس کن خودم  يرو برا هینترپلیا ارویاون  يشماره . چونمشیبپ ادینم زکنم بتو یدونه اما من فکر نم

 ...!ماه من با اطالعاته نیا ضقب... در ضمن! وسط باشه نیواسطه ا هی یشه که ه ینم. باهاش حرف بزنم

 :دیگو یم شیدر صدا یشوخ یکم با

 . من يدردسر داشت برا یعمل دستت هم کل ي هیهمون قض. نکن ادیروتو ز گهید -

 :میگو یم عیسر. افتد یم یاز پشت پنجره به حرکت نگاهم

 !فعال... آزاده اومد -

 :دیگو یم يهم به تند او

 .مواظب باش... باشه -

 یم مینفس زنان رو به رو. کنم یگذارم و بازش م یدر م ي رهیدستگ يدستم را رو. کنم یرا قطع م تماس

 :ستدیا
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 .فرار کرد -

 :کنم یاهش منگ یکم

 !مشخصه -

 :دهد یرا طلبکارانه تکان م سرش

 !یرفت یخودت م یتونست یم. دیدو یمثل جت م -

 :اندازم یباال م شانه

 ! نداره تیاز مردن خودم اهم شتریکشتن اون ب. نرفتم نیهم يتونم برا یمن نم -

 :دهم یبزند ادامه م یاز آن که حرف قبل

 !خودت؟ يخونه  ير یم ای يایم. رمیشب اتاق بگ هی يبرا يزیچ یمتل هیرم  یمن م -

 :اندازد یبه ساعتش م ینگاه

 ...متل امیم. رو هم ندارم یرانندگ يحوصله  رهیاالن که د -

 :کنم یرا دراز م دستم

 .بده چوییپس سو -

 .کنم یشب اجاره م کی ياش را برا يو من اتاق کنار ردیگ یاتاق م کیاو . میرو یمتل م نیتر کینزد به

 :میگو یاندازم و م یرا در درب م دیکل

 ...!ریفعال شب به خ -

 :کند یهم درب اتاقش را باز م او

 !سراغ واسطمون؟ میبر یفردا ک... فعال -

 :اندازم یام را باال م شانه

 .میچو فردا شود فکر فردا کن -

از دو  یکی يآورم و رو یکت و لباسم را در م. بندم یمن هم درب اتاقم را م. شود یخندد و وارد اتاقش م یم

 کیدانم  یم. اندازم یم خچالیهم به  ینگاه میکنم و ن یم یکیپالست زیبه م ینگاه. اندازم یاتاق م یصندل

من مثال  يچه؛ برا. که مدت هاست لب به آن نزده ام یمن يزند اما نه برا یدر آن چشمک م یدنینوش يبطر

 ! چقدر هم من مسلمانم. تمسلمان حرام هم هس
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 یدلم فقط خواب م. کنم یپرت م يتخت فنر يدهم و خودم را رو یخودم م لیبار تحو نیرا ا شخندمین

را  یخوشبخت ي هیاول ياز مالك ها یکیخوابند  یکنند م یکه تا اراده م یکسان«کجا خوانده بودم ...! خواهد

کنم که چه  یفکر م نیبندم و به ا یچشمانم را م. ام اوردهیمورد خاص هم شانس ن کی نیو من از ا» دارند

. بودم دهیبخش شیرا به لقا کایآمر يعطا شیمدت ها پ. برگردم رانیبه ا گرید يشود دو هفته  یخوب م

 .کنم یرا نگاه م امیپ. لرزد یم بمیدر ج لمیموبا

 »!کرد؟ باور«

 .کنم یم پیسرعت تا به

 ».ادیبه نظر م نطوریا. به موقع تو آره یدگیاون رنگ پر با«

 .رسد یجوابش م قهیدق کیعرض  در

 »کار خطرناك بکنم؟ هیکه بخوام  ادیبه من نم واقعا«

دوم قرار  تیدر اولو میاکثرا برا. توانم به او اعتماد کنم یرا داشته و دارد که م ینماد کس میبرا شهیهم ارسطو

هر چند کم  يکار شیالبته من هم در عوض برا. رنگخواستم در کنارم بوده هر چند کم یداشته اما هر بار که م

 :سمینو یم. انجام داده ام تیاهم

و خودت؛ تا اون موقع زنده بمون بعدش هر وقت  یتا من برگردم خودت. تهران يکن هر چه زودتر برگرد یسع«

 »رهیگ یجلوتو نم یکس. يریبم یتون یم یخواست

 یپاتخت يرا رو لیموبا. دهد یپاسخ نم گریکند د یم یصحبت را تمام شده تلق یدانم وقت یم. دیآ ینم یجواب

 یساعت چهار صبح از خواب بلند م. ابدی انیکابوس پا نیکاش که ا. بندم یگذارم و چشمانم را دوباره م یم

در  شوم و یبلند م. بکنم يگرید رفک دیبا. از من گرفته شده دایاست که انگار جد يزینعمت خواب چ. شوم

 یم نکیس يکوبم و جلو یدر را به هم م...! یدنینوش يبطر هیجز  زیچ چیه. کنم یکوچک را باز م خچالی

 یکنم و وارد حمام کوچک م یرا از تن م میلباس ها. ستین ینه کاف. رمیگ یآب م ریش ریو سرم را ز ستمیا

 یرا که به در م یانگشتان يچند باره ا يضربه  يصدا. شود یمتمام بدنم خنک . ستمیا یدوش م ریشوم و ز

 :میگو یکنم و م یبندم و در حمام را باز م یآب را م. شنوم یم یخورد به سخت

- hold on a second... 

 :روم یکنم و به طرف در م یرا به تن م میها لباس

- who’s this? 
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 :شنوم یرا م يزنانه ا يصدا

 !منم -

 :میگو یلب م ریز

 ...!کنه ینم یرو معرف تیمن هو -

 :سر حال است. کنم یدر را باز م و

 !صحت آب گرم -

 :روم یدر کنار م يجلو از

 .آب سرد بود -

 . بندم یدر را پشت سرش م. شود یخندد و داخل م یم آرام

 !يزیسحرخ -

 :دیگو یو م ندینش یتخت م ي لبه

 يصدا دمیبلند که شدم د. خوابم ینم شتریمعموال پنج ساعت ب. دمیخواب عیکه رفتم تو اتاق سر نیهم شبید -

 .يداریب دمیاز اتاقت فهم ادیآب م

 :پرد یاز دهانم م. را دارند یخوشبخت ي هیکه مالك اول ستییهمان ها جزء

 !؟یترس یتو نم -

 :کند یم اخم

 !؟یاز چ -

 :دهم یکرده ام پس ادامه م شروع

 !یینهااتاق ت هی يصبح تو میمرد ساعت چهار و ن هیکه با  نیاز ا -

 :زند یم شخندین

 ! اد؟یقراره مگه سرم ب ییچه بال -

 :اندازم یباال م يا شانه

 .رانیاالن کارتو تموم کنم و برگردم ا نیتونم هم یم -

داند وگرنه  یبدانم چه م دیبا. رمیگ یاش م یرنگ و تاپ قرمز و کت چرم مشک یمشک نیرا از شلوار ج نگاهم

 :کند یرا جمع م شیلب ها. ستیمناسب ن طمیشرا يممکن است رودست بخورم که اصال برا
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 !یکن یکارو نم نیا... اما...! یتون یآره م -

 .دیآ یکشمش اما از لحنش خوشم نم یدانم که اگر بتوانم هم نم یتوانم و م یدانم نم یم

 !چطور؟ -

 یتا االن کس نیهم يبرا. رم که برام صرف کنه یم یطرف... درتتونم هم با تو باشم هم با برا یمن م -

 یم میخوب گریچون باز. میکه من ک دیمرصاد بزرگ هم نفهم یحت نیهم يبرا. هیک التیتشک سیرئ دهینفهم

 . یدون یدونم که م

توانم در  یکه نم فیام و ح دهیکه منظورش را به طور کامل فهم فیح. مجمل نیمفصل خواندم از ا ثیحد خود

شدم و بعد از مدت ها خون  یم لییواسط عزرا نجایمورد خاص به محمدرضا اعتماد کنم وگرنه هم کی نیا

خود  یهم گاه یمانیپش. حرف هاست نیتوبه راحت تر از ا يایشکستن کبر. ختیر یاز دستانم م یکس

توانستم به  یدهم وگرنه نم یفرصت را از دست نم کیفرصت از دست دادن  یگاه... گرچه. آورد یم یمانیپش

 :میگو یم يبا خونسرد. به اعصابم مسلط باشم یراحت نیا

 !میهم رو بشناس يها ییخوبه که توانا -

 :زند یچشمانم زل م به

 !دارم؟ يها ییمن چه توانا یدون یم -

 :نمینش یم يا یصندل يرو

 !نداره تیبرام اهم -

 :شود یبلند م شیجا از

 !نشونت بدم؟ يخوا یم -

 :کنم یرا صاف م میگلو

 يلگد خورد تو هیکارو داشت  نیکه قصد ا ينفر نیچون آخر یکارو نکن نیکنم ا یم شنهادیبهت پ اًیقو -

 . گردنش

 :دیگو یشود و م یمتوجه م. واقعا برعکس شده است ایدن

 !که یفهم یمنظورمو م. وا بدم و در دسترس باشم عیکه سر ستمین یمن آدم... ناراحت نشو -

 :دارم یبرم شیرا از رو نگاهم

 .میفتیراه م گهیساعت د کی. رونیب ياالنم بهتره بر! کار رو بکن نیپس ا -
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. زنم یکه محمد رضا اس ام اس کرده زنگ م يدارم و به شماره ا یرا برم لمیرود موبا یمحض آن که م به

 :دهد یخواب آلود جواب م یکس

- hmm..? 

 :ردیگ یام م خنده

- Craig Duncan؟ 

 !زنه؟ یحرف م یک... خودمم -

 بدم؟ حیتوض دیبازم با ای یشناس یم. زاده یلیمرصاد سه -

 :شود یگرفته اش باز م يصدا

 !؟ییکجا. آره شناختم... آها -

. میتو محل گهید میو دو ساعت و ن میفتیراه م گهیساعت د کی... خوام برم محل قرار یم. نگی، لنس...متل  -

 کدوم کشوئه؟ يتو نترکامیا

 ...!هیدوم پاتخت يکشو يتو -

 :میگو یکنم م یکه کشو را باز م همانطور

 ران؟یا ای رمیبگ دیپولشو از شما با...! گرون بود یلیمتل خ نیا -

 :دیگو یاست م انیاز آن نما یکه شوخ یلحن با

 !میرس یبه توافق م -

 ه؟یحمله تون چ ياسم رمز برا... دوارمیام -

 !مسکو سرد شده يهوا -

 .هضم کنم دمیکنم تا آن چه را که شن یمکث م یکم

 جمله م جا بدم؟ مسکو؟ واقعا؟ يمن کجا نویا -

 :دیگو یکالم م کی

 ...دیموفق باش -

 نیکه ا ستیخوب زیخجالت چ. شود یکند و فحش خور من م یارتباط را قطع م یبینج وانیح کیکامال مثل  و

 یرا برعکس آزاده م لیخنک آور يهوا. روم یم رونیپوشم و ب یلباس م. از آن نبرده اند ییمردمان انگار بو

که  یبهشت...! اندازد و بهشت یام م یشگیهم ابانیخ يبهار يروزها ادیدارد و مرا به  يرینظ یحس ب. پسندم
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 شیگرگ و م يدهم و هوا یم هیدور متل تک يبه فنس ها. شود رمیخواهم که درگ یشوم و م رشیدرگ دیبا

دل تنگ آن . کرده ام دایتهران پ يآلوده  يبه فرو فرستادن هوا یبیعج لیم. فرستم یم میها هیصبح را به ر

به  چیو من ه ستیبیعج يانتظار واژه . کشد یانتظارم را م هرانکه در ت یتنگ شده ام و دل تنگ بهشت يهوا

 .مانم یمنتظرها نم

 !م؟یبر -

 نمینش یکمک راننده م یصندل يرو. میرو یم نیدهم و به طرف ماش یکان مآن که نگاهش کنم سر ت بدون

نرود که  ینیکنم حواسش به ماش یداند و دعا م یچه اوست که آدرس را م. کند یدهم باز او رانندگ یو اجازه م

 یهم م یاز صد فرسخ یکار باش نیخودش را نشان بدهد؛ آدم ا دیکال همه جا با سیپل. کند یم بمانیدارد تعق

ها  یرانیا. را همه شان دارند یآن حس خودخواه. داد صیتشخ ییکایو چه آمر یرانیرا چه ا سیپل کیتوان 

 ...!بدترند

 !یساکت -

 :گذارم یگونه ام م يرو دست

 .ادیخوابم م -

 چرا؟! يخودتو عذاب بد يچون دوست دار یبخواب يخوا ینم یول -

 :روم یفرو م یصندل در

 ...!ستین دنیاالن وقت خواب یبرم ول یلذت م يا گهید زیاز هر چ شتریخواب ب از... نه اتفاقا -

 . او يفرستم برا یم یآورم و اس ام اس یدرم بمیرا از ج لمیموبا

. بودم رانیکنم که کاش ا یبندم و فکر م یرا م میچشم ها. دهد که خوب است یجواب م. دارم ازیرا ن بودنش

 یغوطه م میدر فکر ها. خواهم که بهشت داشته باشد یرا م يمن کشور. خودش يآدم ها یکشور ارزان نیا

که  ییبه هوا یو نگاه کنم یبه آزاده م ینگاه. شود یکم م نیشوم که سرعت ماش یخورم و کم کم متوجه م

 یم ادهیپ نیاز ماش. ستین يتعلق دارد خبر نترپلیدانم به ا یکه مسلم م ینیروشن شده است و از ماش بایتقر

 یدر را باز م. منتظرمان است یکس. میرو یم مانیبزرگ رو به رو يمزرعه  انیدر م يو به طرف خانه ا میشو

و  میده یبا او دست م. کند یم یمعرف ونیو خود را است ییکایبا لهجه آمر ستیمرد. میشو یکند و داخل م

 يکند و بحث را به مواد یآزاده شروع به صحبت م. مینینش یدو نفره زهوار در رفته م ياز مبل ها یکی يرو
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 یدهم و م یتکان م يشانه ا. خواهند من هم وارد کننده باشم یم. کشاند یشود م رانیکه قرار است وارد ا

 :میگو

 !ن؟یکن رانیمحموله رو وارد ا نیخوا یم یک -

 :اندازد یپا م يپا رو ونیاست

 !هرچه زودتر بهتر -

 . برم یم شیمن کارامو با برنامه پ...! یبرنامگ یشه ب یم نیکه ا -

 :دیگو یم. رمیگ یالکل در دستش م يبطر يرا از رو نگاهم

 .پونزدهم... آگوست -

 :اندازم یباال م ییابرو

 از کجا؟ -

 .دم یرو بهتون اطالع م قیمحل دق! مرز افغانستان -

 :شوم یبلند م میکنم و از جا یم یپوف

 .نیشد بهم خبر بد قیدقهر وقت برنامه هاتون  -

 :دیگو یدر گوشم م یکس

 .برو سر اصل مطلب. نده ریبه موضوع گ-

 :کند یاعتراض م ونیاست و

 ...!گم یبهت م ؟ینیبش يخوا ینم... قیباشه رف -

 .نمینش یدار آزاده م یمعن ينگاه ها ریز. دینما ینشئه م. دارد ازیبارد که پول ن یم شیسر و رو از

 ... باشه -

آن  يرا رو يکند و بطر یم دایشلوغ پ زیم يرو ییجا. کنم یکه رد م زدیر یها م السیدر گ یدنینوش یکم

 :دیگو ینوشد و م یاش م یدنیاز نوش يآزاده جرعه ا. گذارد یم

 ...!نمونه نشونم بده هی -

. رود یم ییرایشود و به طرف پذ یبلند م شیاز جا ونیاست. االن است که طوفان شروع شود. دهد یلم م یکم

 :کند یزمزمه م یشود و به فارس یآزاده به طرفم خم م

 ...! تو کله ته یدونم چ یم -
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 :زنم یرا به آن راه م خودم

 !؟یگ یکدومشونو م. دن یفکر شکل نگرفته دارن جولون م هیتو کله من سه تا فکر کامل و  -

. کشانده نجایتا ا هودهیداند و مرا ب یرا م زیدانم همه چ یمسلم م. ماند یناتمام م ونیبا برگشت است حرفمان

الاقل در  ای. کنم که سالم به تهران برگردم یاز نگاهش بخوانم چه در سرش است اما دعا م قایتوانم دق ینم

را  شانیکند؛ از آن ها که خوب معن یبه من م ارد یمعن یآزاده نگاه. برگردد رانیجنازه ام به ا طیشرا نیبدتر

 یم عیسر. مردن را به جان بخرم سکیتوانم ر ینم. گذارند یروند و مرا تنها م یم رونیب ونیبا است. دانم یم

 :میگو

 !ستیاالن وقتش ن. نیاز خونه دور بش گیکر -

 :را بشنوم شیکشد تا صدا یطول م يا لحظه

 !ه؟یمنظورت چ -

 یمن حلش م... االن نیهم. نیجا بر نیاز ا. کنه یمنو نابود م رونیحرکت نابه جا از ب هی. آزاده مشکوك شده -

 .دارم ازیکنم فقط وقت ن

 :دیگو یشود و م یوارد م نهیبلند و با طمان يآزاده با قدم ها. شود یو بعد صدا قطع م دیگو یم يا باشه

 !يخوشحالم که ردشون کرد -

 .زند یبه آب نم گداریدانم که ب یدر موضع ضعف قرار گرفته ام اما م فعال

 !ومد؟یهم از دستم برم يا گهیکار د -

 :دیگو یکند و م یانگشت شصت لبش را لمس م با

 ؟یچکار کن يخوا یحاال م! یباهوش ادیخوشم م یول... نه -

 :اندازم یباال م شانه

منو  یچ ياصال تو برا ؟یچه کار کن يخوا یکه تو م نهیسوال ا... دیخوش آ دیآ شیهر چه پ گه،ید یچیه -

عاشقم  ایسرت ضربه خورده  یعنی... يمشکل دار ای. رمیتونم بگ ینم شتریب جهیمن دو تا نت! نجا؟یا يآورد

 !يدکتر بر هی دیبا... شترهیب یاحتمال اول. يشد

 :کند یرا در هم قفل م شیها دست

 . تخت التیخ. عاشق تو هم نشدم. من سالم سالمم... کدوم چیه -

 :دهم یتکان م سر
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 .برو یدکتر ول هی. رسه یبه نظرم نم يزیچ گهیمن واقعا د -

 :زدیر یم یدنیگلس پر نوش کیخودش  يو برا ندینش یم

 یوحش دیما با يایدن يتو. یکن دایبرادرتو پ یتون یکه م یهست یتو تنها کس. پس بذار برات روشنش کنم -

 نجایبکشونم ا رانیاز امجبور بودم تو رو . تونم ندم یبرادرت رو ندادم و نم يگر یو من هنوز جواب وحش یباش

هست  نترپلیاز ا یزن یباهاش حرف م نترپلیهم که به حساب مامور ا یاون. رو برات راه بندازم شینما نیو ا

 یگفت یاگر بهشون م. نبود ینترپلیمامور ا چیه نجایا یخوام مسئله رو برات بازش کنم ول ینم. ستیبا اونا ن یول

 . يشد خودت بود یم یکه قربان یتنها کس انیب

 :دیگو یبعد شمرده شمرده م و

 .رو اجرا کنم يا شنامهیگرفتنش هر نما يخوام و حاضرم برا یمن اسامه رو م -

 :اندازم یپا م يرو پا

 !بود؟ شنامهیو معامله هم نما ونیاست انیجر نیپس ا -

 . ندارد شیبرا يندیسرانجام خوش آ یاپیپ يها السیگ نیا. کنم یتمام اعمالش فکر م يرو

 ...آره -

 .میزن یدور م میرو دار گهیبار همد کی قهیچه جالبه که هر پنج دق -

 :کند یم اخم

 ه؟یمنظورت چ -

 :میگو یکشم و م یمنظور م یب یآه

 ...یفهم یکم کم م -

 :آورم یرا از تنم درم کتم

 !ست؟ین... گرمه -

 :کند یتک تک حرکاتم نگاه م به

 منظور؟ -

 :کنم یرا باز م مرهنیپ ییباال ي دکمه

 . متل تموم کنم يخوام کار تو رو تو یم -

 .شود یبلند م شیکند از جا یهمانطور که نگاهم م. شوم یبلند م میکنم و از جا یرا باز م يبعد ي دکمه
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 یخوام بهش فکر نکنم رو بهش فکر نکن یکه م یسرت باشه و اون يکنم تو یکه فکر م يزیچ دوارمیام -

 ...کنن ربارونتیو ت زنیمنن تا بر يصدا هیو پسرا منتظر  ونیچون است

 ...سوم من ي دکمه

 ...خودشون يدر جا. شن یافکار من کم کم اجرا م -

 یکه من در آن مهارت کاف ستیکار خوب یوقت کش. صورتش است ينگاهم تنها رو. کند یرا از تن م کتش

 :میگو یگوشش م ریز. میستیا یم هم يکنم و رو به رو یآخر را هم باز م يدکمه ها. دارم

 ه؟یخوب زیچ ياعتقاد یب -

 :گذارد یشانه ام م يرو دست

 !ینیبب یچ يرو تو ياعتقاد یتا ب -

 :کنم یزمزمه م آرام

 . یشه زود خودتو بفروش یباعث م ياعتقاد یب -

 !يدیچه لحظات پل. کنم یفرو م شیرا در موها صورتم

 ...!فروشم یمن خودمو نم -

 :نمیکشم تا صورتش را بب یرا عقب م خودم

 .نه دمیشا... دیشا -

برم و آرام و شمرده شمرده  یصورتم را جلوتر م... دانم ینم ندیب یفروختن را در چه م. کند ینگاه م میلب ها به

 :میگو یم

 !ینداشته باش يکه به روحت اعتقاد نیمگه ا... ستین يفروختن فقط ماد -

 نیدانم حداقل از ا یآلوده نبوده ام و م نگونهیوقت ا چیه. قصد ندارم خودم را آلوده کنم. بندد یرا م چشمانش

 یم ییپا يصدا. کنم اهیقسمت کوچک را س نیکه بخواهم ا ستیدر برنامه ام هم ن. در روحم ندارم یاهینظر س

 یو آزاده را در آغوشم برم ندینش یم میلب ها يرو يشخندین. نیزم يافتادن چند جسم رو يشنوم و بعد صدا

در  یشود و کس یدر باز م. چسبانم یکند دستانش را از پشت محکم به هم م يگردانم و قبل از آن که کار

 :دیگو یم رتیآزاده با ح. ستدیا یچهار چوب در م

 !تو؟ -

 .بلرزد ایکنم که دن يخواهم کار یکه م یمن وقت هیشب. من شده هیلحظه شب نیدر ا چقدر
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 یباور کن دو تا دشمن بهتر م یول ادیجالب به نظر نم ادیخودمم قبول دارم اتحاد من و برادرم ز!... منآره  -

 .درست کنن میت هیتونن با هم 

 یتعادلش را حفظ م. دهم یهلش م يکنم و به کنار یآزاده را رها م يدست ها. دیآ یزنان به طرفمان م قدم

 :ستدیا یکند و گوشه اتاق م

 !يبود رانیتو ا -

 .ستمیا یدارم و کنارش م یبه عقب برم یقدم. دهد یاو م لیحرص آورش را تحو يهمان لبخند ها اسامه

 . هم اسامه رو یتو هم منو دست کم گرفت... نبود رانینه ا -

 :کنم یبه برادر نا برادرم م ینگاه

 !هستن؟ یکنن آخر همه چ یفکر م نایهمه ا شهیچرا هم -

 :اندازد یباال م شانه

! يضربه ت رو خورد نیآخر. خورن یکنن ضربه م یکه فکرشم نم ییخانم آزاده، آدما از جا... دونم واال ینم -

 .دور شما تمام شد. متاسفم

من هم بهتر  يبرا. جا جان سالم به در نخواهد برد نیداند که از ا یم. دیآ یترس م يتمام حرکات آزاده بو از

 .بروم يگریو بعد به سراغ د... یکی یکی. ارج کنماست که دشمنانم را کم کم از دور خ

 کهیت يکه دوستش دار یهر ک یشن و تو، مرصاد، بهتره بدون یتهران خبردار م يتو نیدست به من بزن -

 .شه یم کهیت

 :زنم یم شخندین

االن . بود ینفر هم نخواه نیو آخر یگ یم نویکه ا یستین ينفر نیراستش تو اول. دونم یاز قضا آره م... آها -

نمونده که بخواد به  یکس گهیشه، د یتو که شامل پدرت هم م يکه آدما گهید يهر جا ایتهران  ران،یا يتو

 !؟یتو واقعا اطالعات رو دست کم گرفت! نمیبب. بزنه بیخانواده من اس

 :گذارد یم وارید يرا رو دستش

 !میکه من ک دیاطالعات نفهم نیهم. انقدر اطالعات اطالعات نکن -

 :دیگو یصورت پاکش نکرده م يبا همان لبخند که از رو اسامه

 چیه! از من بشنو... دنیاشتباهت هم بود که فهم نیآخر! یهست یتو ک دنیبود که االن فهم نیاشتباهت ا -

 !يرو بفهمه که اگه بفهمه نابود تتیمامور دولت هو هیوقت نذار 
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 :کند یبه من م یبعد نگاه و

 .من خودم انجامش بدم ای یشو داشته باشتو افتخار يخوا یم -

 :کشم یم رونیرا ب گزاورمیکنم و ز یرا صاف م میگلو

 .خودمم افتخارش رو داشته باشم دیجواب بدم با دیکه خودم با ییاز اونجا -

 :دیگو یم صلحطلبانه

 ...!بفرما -

 :رمیگ یبه طرف آزاده نشانه م. دارد یبه عقب برم یقدم و

 ؟يندار یحرف... خب -

 :انتها باور ندارد نیهنوز هم به ا انگار

 !یرو بکش یکس یتون یتو نم -

 :میگو یکشم و م یم میدر موها یدست

 کی نیدر ا. از من و اسامه وجود نداره ریغ يجا هم شاهد نیا. تونم آدم بکشم یم یاتفاقا من بهتر از هر کس -

 !گه؟ید تیوص. میرو لو بد گهیهمد میآقا قصد ندار نیمورد خاص، من و ا

. دیآ ینفر به سراغم م کیگرفتن جان  زیو بعد همان حس نفرت انگ کیو دو شل کی. بندد یرا م شیها چشم

 :رود یاسامه به طرف در م. میگذار یافتاده همانجا م نیزم يبدنش را که رو

 !عاقبتمون مرگه میدون یبده که همه م یلیخ -

 :گذارم یدر چهارچوب م قدم

 !عاقبتمون مرگه میفهم یبدتره که نم یلیخ -

 :دیگو یدارد و م یسرم قدم برم پشت

 .ادیخالف کارا به نظر ب نیب يریدرگ هی! رو نجایجمع و جورش کنن ا نیایسپرم بچه ها ب یم -

 :ستدیا یم میرو به رو ستم،یا یم نیکنار ماش. میشو یو از ساختمان خارج م میگو یلب م ریز یاوهوم

 !؟یچکار کن يخوا یم! خب؟ -

 .دونم ینم -

 :کند یم ياشاره ا نیماش به

 . بمونه نجایبذار هم... روئه نیاثر انگشت آزاده ا -
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 :اندازم یباال م ییابرو

 !کردم هیرو من کرا نیماش -

 :زند یم شخندین

 .ينکرد هینه تو کرا -

 :میگو یشوم و م یمتوجه م یرا به خوب منظورش

 ؟یخب؟ متل چ -

 ...کس همراهش نبوده چیه. ها رفته متلآزاده تن -

 :دهم یتکان م سر

 ... خوبه -

 :برم یبدهد دستم را باال م حیکه بخواهد توض نیقبل از ا و

برم  ییجا نیماش نیتونم با ا یحاال که من نم. يانجام بد يخوا یکارا رو م نیا يخوام بدونم چجور ینم -

 ... یتیلطف کن منو ببر کانزاس س

 :کند یبه ساعتش م ینگاه

بعد از ظهر  4چون فردا ساعت  یکن یاستراحت م يو دار یهست یتیکانزاس س يتو.... متل  يتو االن تو -

 .به مقصد استانبول و بعدش هم تهران يدار طیبل

 :دیگو یرود و م یکه دور از چشم ها پارك شده م ینیبه طرف ماش. فشرم یرا به هم م میها لب

 !ره ینم يدور ياج کیتشکر کوچ هی -

 :کنم یسمت کمک راننده را باز م در

 ؟یچ يبرا -

 .میشو یم سوار

 .که نجاتت دادم نیا يبرا -

 :بندم یرا م کمربندم

 .نه من، خودمو نجات دادم -

 ...ییواقعا که پررو -

 .استراحت کنم یتوانم مدت یشوم که م یممنون م یصندل یاز راحت. افتد یزند و به راه م یم استارت
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 .شه یمن به تهران باطل م دنیچون به محض رس... لذت ببر نمونیصلح ب نیدر ضمن، از ا. واقع گرام -

 :دهد یتکان م سر

تو رو  شنهاداتیارسطو اومد و بهم پ زتیکه دوست عز یگرچه اگر واسم منفعت نداشت همون موقع... اوهوم -

 !؟یدونست یم. بانده سییآزاده ر یدونست یه نمتو ک. کشتم هم تو رو یاعالم کرد هم اونو م

سر  ومدیکه م یپس هر ک. اعالن جنگه هیدعوت پدر آزاده خودش  نیدونستم که ا یم یول. دونستم ینه نم -

کرد؛  یم دایهم به تو ربط پ هیسر قض هی. منم دورش زدم! یحاال به هر صورت. خواست من رو بکشه یقرار م

 ...یاشب انشیگفتم خوبه که در جر

 !یو اون مامور قوام -

 !محمد رضا -

 :کند یم شتریرا ب سرعتش

 .ماموره کشیدم فکر کنم اسم کوچ یم حیترج -

 !شه؟ یم یدانکن چ گیکر. کم داستان براش سر هم کنم هیمنم قراره ... اون از وجود تو خبر نداره -

تو . نرفته و نخواهد رفت یتیمامور چیعنوان به ه چیدانکن به ه. بره یم یبودنش پ يمامور مافوقش به نفوذ -

 .شه یزندان فدرال کشته م

 :روم ینرم و گرم فرو م یصندل در

 .رو دوست دارم تینیشبیپ تیقابل -

 چطوره؟ عادیم. برم یتونم بگم ازش لذت نم یو البته نم... هامه تیمکافات جنا -

 . هست یچند ماه... هش خوردهکه حبس ابد ب نهیکه دارم ا يتنها خبر... دونم ینم -

 !یهست یبرادر مهربون -

 :بندم یرا م میها چشم

 . تکرار خودشم -

 ...!نخواب -

 :میگو یآن که چشم باز کنم م بدون

 .يریرو بگ دنمیخواب ياجازه داده باشم جلو ادینم ادمی -

 ؟یازدواج کن يخوا یجدا م -
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 .گم یم يجد! یمورد صحبت کن نیاجازه داده باشم در ا ادینم ادمیو اصال  -

 .برادرانه يکنجکاو -

 :کنم یرا باز م میها چشم

 .کنم یکه نتونستم ازش شونه خال هیننگ. نذار يرابطه رو برادر نیلطفاً اسم ا -

 :اندازد یباال م شانه

 کنم یحس م یکه گاه دهیمرصاد؟ انقدر هم شد هینفرت کورکورانه چ نیا ي هیقض.میدر هر صورت برادر -

 .احساس رو نسبت بهت داشته باشم نیهم دیمنم با

 :رمیگ یبه طرفش م دیتهد انگشت

 .ادامه نده -

 ! داشتم؟ تیمن کار يدم من نذاشته بود يرو يپا یتو تا وقت. خوام ادامه بدم یاتفاقا م -

 :کنم یم زیتمسخرآم يا خنده

 !دونستم دامون دم توئه ینم -

 .داشتم ازیمن به دامون ن -

 .يکرد يگذار هیسرما يبد يجا یول دیببخش -

 :کند یم یپوف

 ؟یکن یرو فراموش کردم تو چرا ول نم هیاون قض گهیمن که د... یمنطق یواقعا ب -

 :آورم یرا درم شیادا

منطقم تو هم  یاگه من ب! ؟یفراموششم بکن يخوا یکه م یداشت یمورد چه حق نیتو در ا ".فراموش کردم" -

 .دربه اون  نیا... ییپررو

 یصورتم لذت م يبعد از ظهر خنک است و از سر خوردنش رو يهوا. زند ینم یحرف گریکند و د یم سکوت

 دهیدانستم عادت دارد با خودش آهنگ بخواند اما به چشم ند یم. شنوم یاسامه را م يکم کم زمزمه . برم

 :کند يباز یام کم يگذارم حس کنجکاو یم. هم دارد یخوب ياز حق نگذرم صدا. بودم

 ؟یازدواج کن يخوا ینم -

 :ردیگ یکند و بعد نگاهش را به طرف جاده م ینگاهم م يا لحظه

 ...نه -
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 شد؟ یاون چ! يگفت که باهاش بود يدختر هیاز  عادیبار م هی ادمهی -

 :دهد یجواب م کوتاه

 !مرد -

 چطور؟... عجب -

 :کند یفرمان را به طرف چپ منحرف م یکم

 ...!کشتمش -

 .اشهآهـا، ب -

 :دیگو یشود م یکه حاکم م یاز سکوت کوتاه بعد

 کشت؟ یمهتابو ک یدون یم -

 :رود یدر هم م میها اخم

 .نه -

 ...دامون -

 :گردم یبه طرفش برم کامال

 !تکرار کن گهیبار د هی -

 :دیگو یکامل م يخونسرد با

 .شد زدمش یکه م ییمنم تا جا. خودش بهم گفت...! دامون -

 :برم یرا باال م میابرو

 !آره؟ -

 :زند یم یکمرنگ لبخند

داشتم بهتون به عنوان خانواده م  یسع شهیاما من هم نیکدوم منو به عنوان برادرتون قبول نکرد چیشماها ه -

 .که نکشتمت يدید. خواستم بکشمت عکس العمل کار خودت بوده یهم که م یگاه. نگاه کنم

 کنم؟ ینگاهت م نمیش یجا م هی يفکر کرد. یکه نکشت ینتونست -

تونست تو برنامه م  یاما کشتن دامون نم. یچه نکن یچه باور کن. من مهتابو دوست داشتم... در هر صورت -

رو از  يزیچ هیچرا، ... رو از دست ندادم اما یخاص زیشدنش چ ریبا دستگ. داشتم ازین رانیا يباشه چون بهش تو

 .يکرد کیبه پام شل یوقت! خون یکل. دست دادم
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 :من است ينوبت خونسرد حال

 .****حقت بود -

 ستیاش طور افهیو ق دیآ یبه دنبالم م دیدر فرودگاه توح. خوشحال نبوده ام رانیگاه انقدر از بازگشت به ا چیه

و  نمینش یکمک راننده م یصندل يرو یالیخ یبا ب. زنم کم مانده فقط به دستانم دست بند بزند یکه حدس م

ها را در اتوبان و پشت چراغ  نیماش قگوش خراش بو يطول راه ساکت هستم و صدا در تمام. بندم یدر را م

. ستدیا یم ینگهبان يشود و رو به رو یم یوارد فرع دیتوح م،یرس یبه مقصد که م. خرم یقرمزها به جان م

 یاشاره م یاندازد به کانکس نگهبان یکه به من م ینگاه میکند و بعد از ن یم تیرا رو دینگهبان کارت توح

 . کند تا در باز شود

به نام اطالعات نشده  نیمز يبنر چیکه با ه ییجا. میشو یراند و وارد محوطه م یرا به داخل م نیماش دیتوح

 ياز ساختمان ها یکیرا تا  دیتوح. میرو یاز ساختمان ها م یکیو به طرف  میشو یم ادهیپ نیاز ماش. است

 زشیپشت م یچرم یصندل يرو اتاق گرید يمحمدرضا در انتها. میشو یم یکنم و وارد اتاق یدنبال م یپشت

شنود سرش را  یدر را که م يصدا. من است يکه شک ندارم پرونده  ستینشسته است و سرش در پرونده ا

روم و  یبزرگ وسط م زیبلند به طرف م يبا قدم ها. ندینش یصورتش م يمن اخم رو دنیو با د ردیگ یباال م

 :پرسد یکند و م یرا مرخص م دیاشاره دست توح اب. دهم یو لم م نمینش یها م یاز صندل یکی يرو

 خب؟ -

 :رمیگ یموقعم را م یب ي ازهیخم يجلو

 .مهندس يخب به جمالتون آقا -

 :شود یکوبد و به طرفم خم م یم زشیم يرا رو دستش

 .شد یکن اونجا چ فیآدم تعر نیع... از اقبال خوشت بوده يکه تا االن نمرد نیهم -

 :اندازم یپا م يرو پا

 . کردم فیتعر نترپلیبود که واسه ا یهمون انیجر -

کرده  فیتعر نترپلیا يبود که برا یبرعکس همان قایو دق میکرده بود نیبود که با اسامه تمر یهمان قایدق انیجر

 :کند یاخم م. بودم

 .کنم یمن دروغات رو باور نم -

 :اندازم یباال م شانه
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 .به خودت مربوطه -

 :ردیگ یاشاره اش را به طرفم م انگشت

 آزاده چطور کشته شد؟ -

 :کنم یگذارم و نگاهش م یم زیم يرا رو میها آرنج

و  میبدون نقشه جلو رفت. خواست منو بکشه منم از خودم دفاع کردم یم! چطور کشته شده باشه؟ يخوا یم -

 دستت درد نکنه ته؟ يجا نمیا. کردم يریفاجعه جلوگ هیمن از . میخورد یشکست م میداشت

 :کشد یم شیدست در موها کالفه

 !؟یستیچرا متوجه ن. دم یتا االن دارم به صد نفر جواب پس م شیمرصاد من از ده روز پ -

 :میگو یبرود و م نیکنم تا اثرش از ب یصبر م يا هیچند ثان. سازد یکارم را م يبعد ي ازهیخم

 یدم و قانعشون م یم حیاون صد نفر توض يدو ساعت بخوابم بعدش خودم واسه  هیمن برم  ياگر اجازه بد -

 .کنم

 :دیگو یم قاطع

 ...نه -

 :میگو یلب م ریز

 !نه و نگمه -

 !؟یگفت يزیچ -

 :کنم یم نگاهش

که کار تو رو انجام بدم؟ بابا دست  يآدم بخوابم االن منو آورد نیدو روزه نتونستم ع. گفتم يزیبله که چ -

 ست؟ین يامر گهید... خوش

 :کشد یمحاسنش م يرا رو دستش

 .نکن يرو ادهیز. مرصاد من االن اصال اعصاب ندارم -

کل باندو  نیکه براتون فرستادم که تونست نیخواست یمدرك م. من کارمو انجام دادم. پس به من گوش کن -

هم که  نترپلیا. بمونه ينجوریخب بذار هم انهیخبر نداشت آزاده پشت جر که یکس ه؟یقض هیچ گهید. نیریبگ

 ساده تر؟ نیاز ا گهید... مواد رو به دست آورد

 :ام به فغان آمده يخونسرد از
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 .برو... باشه -

 :شوم یبلند م میجا از

 ... نبود یزحمت. کنم یخواهش م -

 :دهد یرا در هوا تکان م دستش

 .زنم یبعدا باهات حرف م. رو ندارم یچیباور کن امروز حوصله ه -

 :رمیگ یگذارم و بعد به طرفش م یام م یشانیپ يرا رو انگشتم

 .ادیعزت ز -

بدون آن که وارد خانه . کنم مرا به خانه ام برساند یرا مجبور م دیتوح بایبه همراه ندارم تقر ینیآن جا که ماش از

 دنیکل زمان رس. افتم یفروغ به راه م يشوم و به طرف خانه  یخودم م نیسوار ماش دیبشوم بعد از رفتن توح

ساختمان باز است و به من زحمت زنگ  یلدر اص. کشد یساعت طول م کیکمتر از  ستادنمیدر ا يو جلو

کشد تا در را باز کند و  یطول م يا هیچند ثان. زنم یو زنگ م ستمیا یدر خانه م يجلو. دهد یزدن را نم فونیآ

 :زنم ینه چندان خشک م يلبخند. شود یم خکوبیممن  يبعد رو

 .سالم خاتون من -

قبل از . داند چه کند یو بعد مشخصا نم دیآ یبه خود م. من يمانده است و چشمانش رو رهیدستگ يرو دستش

 :میگو ینشان بدهد م یآن که عکس العمل

 تو؟ امیشه ب یم -

 یبعد آرام م یکم. در آغوشش بمانم یگذارم کم یبندم و م یدر را پشت سرم م. شوم یرود و داخل م یم کنار

 :میگو

 .ستمینه، سالم ن ایسالمم  یکه بفهم نهیا يبرا نیاگه ا -

 :پرسد یکند و م یمرا از خود دور م عیسر

 ؟یچ یعنی -

 :زنم یتا گوش لبخند م گوش

قلبم  نیدست همون دسته، ا نیبعد از برگشت سالم باشم؟ ا دیبا يمن قبل از رفتنشم سالم نبودم چجور -

 .همون قلبه

 :دهم یکنم و ادامه م یاشاره م ییرایپذ به
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 .االن از فرودگاه اومدم به شدت خسته ام م؟ینیبش میبر -

 یرود م یتا به طرف آشپزخانه م. نمینش یاز مبل ها م یکی يکنم و رو یراهرو را رد م. دهد یتکان م سر

 :میگو

 .خوام باهات حرف بزنم یم! مامان د،یببخش... فرو -

 :ندینش یم میرو به رو ياز مبل ها یکی يکند و بعد رو ینگاهم م یکم

 !بگو -

. سخت است که شروع کنم میبرا یگاه بلد نبوده ام انجامش دهم و حال کم چیکه ه ستیزیچ ینیچ مقدمه

 .چطور موضوع مرسده را به فروغ گفتم دیآ ینم ادمی یحت

 خب؟ -

 :میگو یو بعد بدون مقدمه م رمیگ یرا به دندان م نمییلب پا. ر مرا سخت تر کرده استشده و کا کنجکاوتر

 !خوام ازدواج کنم یم -

 :دهد یم هیرود و به مبل تک یکند و بعد عقب م یبا دقت نگاهم م یکم اول

 !؟یبا ک -

 :راحت تر است میبار حرف زدن برا نیا

 ...!رضوان -

 .صورت پاکش کرده است يام که به سرعت از رو دهید شیلب ها يرا رو يخورم لبخند محو یم قسم

 .اون دختر، بچه داره -

 :کنم یم دییتا

 . داره -

 :دهم یادامه م. میدیدانم و با هم او را د یم یعنی نیا

 !؟يشما دار. ندارم یمن مشکل -

 :دهد یتکان م سر

 داشته باشم؟ یمشکل ادیبه نظر م -

 :کنم یم زیکنم و رفتارش را آنال یصبر م یکم
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کامل محوش  یکه هنوزم نتونست ياز لبخند یول يکه مشکل دار ادیاز مکث هات و لحن حرف زدنت برم -

 رن،یبگ هیگر ایلبخند و  قیابراز احساساتشون رو از طر يتونن جلو یکه آدم ها سخت م ییو از اونجا... نه یکن

 .ش اداست هیو بق يندار ینه، مشکل رمیبگ جهیتونم نت یم

 . ستیبار مکثش واقع نیا

 چرا اون؟ -

 :اندازم یباال م شانه

 .شتریب یلیخ. برتر از منه چون پاك تر از منه یلیدارم که اون نداره؟ اتفاقا اون خ يمن چه برتر! چرا اون نه؟ -

 !؟يکرد یتو چه کار م یدون یو م -

 :دهم یتکان م سر

 .ش ضربه به سرش نخوردهآره خودم بهش گفتم و مطمئن با -

 .و اون موافقت کرده که با تو ازدواج کنه یرو بهش گفت نایا یگ یم يدار یعنی -

 :شوم یبلند م میاز جا. نه موافقت نکرده بود. کنم یم مکث

 . نه ایشم موافقه  یاالن مطمئن م -

 :چدیپ یخسته اش در گوشم م يصدا. رمیگ یدارم و شماره اش را م یرا برم لمیموبا. کند یحرف نگاهم م یب

 بله؟ -

 ...منم. سالم -

 :دیگو یدهد و م یجواب سوالم را م کوتاه

 ن؟یداشت يکار -

 .رونیب يایب یتون یم. آره کارت دارم -

 :دیگو یکند و بعد م یمکث م یکم

 ...راستش بهار تنهاست -

 :زنم یم لبخند

 .ذره هوا بخوره هی ایبا بهار ب... بهتر -

 :اوردیبهانه ب میخواهد برا یم مظلومانه

 ...آخه -
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 :میگو یم محکم

 .دنبالت امیم... میآخه ندار -

 .صبر کن مرصاد -

را از  لیموبا شیدهد و به جا یجوابم را نم» چه شده؟«پرسم  یسر م يگردم و با اشاره  یطرف فروغ برم به

 .شوم یم رهیبه حرکتش خ رتیبا ح. کشد یدستم م

 ....زمیسالم عز -

 .نه ای رمیبگ کیخطاب کردن رضوان را به فال ن زمیدانم عز ینم

خوام اول نظر خودت رو بدونم و  یم.بذارم ونیموضوع رو در مورد مرصاد باهات درم هیخواستم  یدخترم م -

 . رمیبعد با مادرت تماس بگ

 .دنبالت امیمن خودم م. نه -

 .شم دخترم یخوشحال م... اریدخترتم ب -

 :دیگو یکند و رو به من م یقطع م یکوتاه یبعد از خداحافظ و

 ینم. رونیب يببر ينطوریدختر مردم رو هم دینبا. يبذار شیپا پ دینبا یدون ینم يزیکارا چ نیتو از قواعد ا -

 ارن؟یممکنه براش حرف درب یفهم

 یم رونیدارد و ب یرا برم نمیماش چییکه سو نمیب یکنم و بعد، م یحرف رفت و آمدش را در اتاق ها نگاه م یب

خواهم به  یتا م. کنم یرا روشن م ونیزیو تلو نمینش یاز مبل ها م یکی ياندازم و رو یباال م يشانه ا. رود

دارم و  یرا برم لمیموبا. افتم یاش م ییکذا نامه انیمه لقا مقدم و پا ادیکه تازه شروع شده دقت کنم به  یلمیف

فعال ...! گریماه د کیاحتماال  يروز. اند دهیمن به کجا رس نیگزیکنم تا بدانم با جا یم نییتع شیرا برا يروز

 . دهم یاستراحت م يبندم و به ذهن خواب آلودم اجازه  یرا م میچشم ها. هستم گرید یمسائل ریدرگ

شم باز شنوم چ یصدا دارش را که م يفروغ و نفس ها يپا يصدا. کند یم دارمیباز شدن در از خواب ب يصدا

به طرفم . ندیکنم تا مرا بب یرا صاف م میصدا. در فکر است و متوجه من نشده. کنم یکنم و نگاهش م یم

 :پرسم یم. زند یگردد و لبخند م یبرم

 شد؟ یچ -

به مادرش زنگ زدم و قرار رو . که بخواد مانع از اون نگاه مشتاقش بشه يدیداره اما نه ترد دیخودش ترد -

 .میکرد نییهفته تع نیمواسه پنج شنبه ه
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 :دیگو یزنم اما م یم يروزیپ ياز رو يلبخند

 .نباش دواریام یلیخ... مرصاد یول -

 :کنم یم اخم

 چرا؟ -

 :دیگو یم آرام

 ...به خاطر پدر و برادرات -

ام تحمل  یزندگ يپدر را رو نیا هیسا دیبا یتا ک. گذارم یزانوانم م يکشم و سرم را رو یم میدر موها دست

 :میگو یشمرده شمرده م. دانم یکنم نم

 .کنن یفکر م یچ هیبق ستیمن مهم ن يبرا. خبر داره زیخود رضوان از همه چ -

 :دیگو یآرامش م با

 .کنه یرو ط شیعیروال طب زیبذار همه چ. عجله نکن مرصاد -

 :کنم یم نگاهش

 .قلبمم که بدتر تیوضع. وقت کند رفتن ندارم گهیو شش سالمه د یرو عجله نکنم؟ من س یچ -

 ؟یمرصاد اگه خودش نخواد چ -

 ... کنم و فکر یم سکوت

 .کنم یم یخوشبخت يخودش نخواد؛ براش آرزو -

 :پرسد یآرام م. شوم یبلند م میاز جا و

 ؟ير یکجا م -

 ...برم دانشگاه دیذره استراحت کنم، فردا با هیخوام  یم. خونه -

 ستینیسنگ يعجب دعا یخوشبخت. کنم یرا مزه مزه م یلب خوشبخت ریز. افتم یودم به راه مطرف خانه خ به

 نیبدتر نیباشد و ا يگریبا د دیو اگر نتواند با تو خوشبخت شود، با يدوستش دار يکه باور دار یکس يبرا

آهنگش را صد بار خواهم  صدسپارم که از ق یخواننده م يگوشم را به صدا. توانم حس کنم یکه م ستیدرد

 . دیشن

 »رمیم یمونم نه م یزخم خوردم که نه م يجور هی رم؛ینه آرومم نه دلگ یکه تو خوشبخت نیاز ا من«

 :میگو یلب م ریز. گفت میبار رضوان برا کیرا  نیآورم هم یم ادیبه  و
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 ...!با من بمون -

 »فهمه یمرد م کیفقط  ایتو دن وییزایچ هیرحمه؛  یدرد ب نیا یول یدون یکه تو نم نیا نه«

رسم به او  یبه خانه که م. دهم تا بتوانم کنار نکشم یبه خودم قول م. بکشد کیبار يگذارم کار به جاها ینم

 دیبا. من و او به تکست دادن و زنگ زدن گذشت يکنم که نصف رابطه  یفکر م نیدهم و به ا یاس ام اس م

 . رمیرا طال بگ لیموبا نیا يروز

 «یمون یکه م بگو«

 :دهد یم جواب

 ».مونم یکنم م فکر«

 :سمینو یم شیبرا

 ».دمتیوقته ند یلیخ. حرفو بزنم اما دلتنگم نیا ادیکنم بهم ن یم فکر«

 شبینفر د کیکودك فردا، کفتر آن هفته،  د،یخورش نیمثال ا ست؛یها کم ن یدلخوش! ؟يچه دلتنگ شد از«

 ».نوشند یاسب ها م ن،ییپا زدیر یو هنوز آب م. مرد و هنوز، نان گندم خوب است

 :کنم یلب زمزمه م ریزنم و ز یم لبخند

 ...! ياز چه دلتنگ شد -

کنار مادرش نشسته و قدش هفتاد  یصندل يکه رو یگذارم و به دخترك کوچک یم زیم يرا رو میها آرنج

. نشاند یم شیپاها يکند و رو یاندازد، بلندش م یبغل بهار م ریرضوان دست ز. کنم یسانت است نگاه م

 یهم نباشد م نچهارم کف دست م کی يبه اندازه  دیشا تایاش نها ینگاهم را از دست کوچکش که بزرگ

 :پرسم یم. در هم است شیاخم ها. کنم یو به رضوان نگاه م رمیگ

 افتاده؟ یاتفاق -

 :دیگو یمقدمه م بدون

 ... رونیب امینذاره از خونه ب گهیکنم که بابام د يکار هیخوام  یمن نم -

 :زنم یراحت به آن راه م یلیرا خ خودم

 ...!خوام یمنم نم -

 .کنم یخشم را در نگاهش حس م. شود یم رهیچشمانم خ در

 ...من. نیکن یکارو م نیا نیدار یول -
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 :دهد یکند و بعد ادامه م یمکث م یکم

 .ضربه بخورم گهیجا د هیخوام از  یمن نم. بهتره عاقالنه باشه... روع بشههم ش ياگه قراره رابطه ا -

 :شود یبعد طاقتش طاق م یول ردیسخت نگ ادیکند ز یم یاول سع. کنم یحرف نگاهش م یب يا هیثان چند

 .نیبگ يزیچ هیخب  -

 :میگو یشمرده م شمرده

 ...مزاحمت گهید ،يخوا یاگه نم... کلمه هیفقط  -

 :پرد یحرفم م انیم به

 .نبودم نجایخواستم که ا یاگه نم...! ستین نیمنظورم ا -

 :شوم یبه طرفش خم م یکم

 ه؟یاصرار من چ لیدل یدون یم -

 :دهم یادامه م. کند ینگاهم م منتظر

هست  نمونیکه ب يزیخوام منکر چ یتونم و نم ینم. معتقدم ییزایچ هیاما به  ستمین يا یمن آدم مذهب -

از  شتریب یلیخ...! يمن کنار اومد يتو با گذشته . برم شیتر پ عیکنه تا سر یم بیترغ شتریمنو ب نیهم. بشم

مثل من باشه و اگه  یبا کس وادکه بخ یکس ستیواقعا ن. کردم و ازت بابتش ممنونم یاونچه که من فکر م

 يدوستا ایمن  ییمادر من، دا. زمیر یرو به پاش م ایدن هیاز  شتریب یلیبشه که شده؛ من خ دایپ یکس نیهمچ

گم من به هر  یکه م ناستیا يبرا... حاال. ستنیکه قراره همسر من بشه کنار من ن یکس يمن به اندازه 

 . ذارم یاحترام م يریکه بگ یمیتصم

 :دیگو یم آرام

 ...قرار داشت تونییبابام با دا -

 :زنم یمحو م يلبخند

 !به من لطف داره واقعا یلیخ دیس -

 زیم يدستم را محکم رو اریاخت یب. شود یحبس م نهینفسم در س. چدیپ یکشنده در قلبم م يدرد يا لحظه

 :شنوم یرضوان را م يکوبم و بعد صدا یم

 !حالتون خوبه؟ -

 :میگو یبلعم و م یکافه م يرا از هوا ژنیاکس. ها بود که قلبم آرام گرفته بو مدت
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 . دوباره رهایدرم يقلبم داره باز.... آره خوبم -

گذارم و  یم زیم يسرم را رو. گذارم یزبانم م ریرا ز یکیآورم و  یدرم بمیرا از ج نمیریسیتروگلیقرص ن بسته

 :میگو یم

 ست؟ین نطوریا. سر تا پا اشکالم نمیب یکنم م یاما؛ االن که فکر م یدونم خبر داشت یم... گهید زیچ هی نمیا -

 یگذارد و م یبهار م يگونه  يرضوان دست رو. کنم ینگاهشان م. کند یگفتن بهار توجهم را جلب م ماما

 :دیگو

 ...نه -

 :پرسم یم دیترد با

 نه؟ یچ -

ازدواجم، بچه . رمیبگ يعاد يها مینبودم که بتونم تصم يعاد تیوقت تو موقع چیمن ه... راستش. دونم ینم -

 ختهیبه هم ر زمیهمه چ. بود ختهیبه هم ر زیچهمه . که مرد میرفت یتا مرز طالق م میداشت یحت... دار شدنم

 یم... مامان و بابا چرا یول ختمششنا یمن نم. دورمون بود لیفام. باهاش دوست نبودم... در اصل. بود

 هیکه بفهمم ک نیبدون ا. بدون شناخت ازدواج کردم. چه کار کردم دمیو بعد فهم میازدواج کرد. شناختنشون

 دزیا شیبرگشت رفتم آزما هیاز ترک يسفر کار هیاز  یکه وقت دیرس ییسقف و بعد به جا هی ریباهاش رفتم ز

 .ودمنب يعاد تیمن واقعا تو موقع. دادم

 کیتوانند  یاشتباهات تا چه اندازه م یکنم که گاه یفکر م نیکنم و به ا یم زیرا آنال شیسکوت حرف ها در

 نیاش نداشته باشد و بد ا هیاول يبه روزها یشباهت چید دوره هچن یکه در ط زندیسالم را چنان به هم بر یزندگ

 دیدانم نبا یاما م رمیدرس بگ یاز اشتباه امنگرفته  ادیمن . میشو یم مانیاشتباهات پش نیاست که چقدر از ا

 . ستمین مانیعنوان پش چیبابت به ه نیبه روش گذشته تکرارش کنم و از ا

ادامه  يبرا یدانم راه یکه م نیزود از ا ر؛ید یلیخ یزود است و گاه یلیخ یمانیپش يکنم برا یفکر م یگاه

حساب کنم  یرو که اگر بخواهم بر اساس استاندارد جهان نیاز ا ریدانم و د ینم يزیچ شیدارم که از روزها

در کل معتقدم که در اعتماد . کشد یبه رخ م شتریاشتباهاتم را ب نیام را گذرانده ام و ا یاز زندگ یمیاز ن شتریب

 .کرده ام یرا ط یبس طوالن یراه گرانینکردن به د

روز  هیهم برات صبر کنم تا  ایتونم تا آخر دن یمثال بگم م... من عجله ندارم. خوام بگم یم نویفقط ا... در کل -

 زیتونم بگم اما منطقم چ یم نویا... گهیهر کس د ایمن  ایحاال . ینظر بکن دیتجد هی دیکه با یبرس جهینت هیبه 
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و شش سال از سن من گذشته و  یس... البته وشبختانهگه عمر آدم محدوده؛ اضافه کنم خ یم. گه یم يا گهید

که وارد  هیمقوله ا هیانتظار خودش . راه تازه هیشروع  يانتظار برا يداشته باشم برا یکنم وقت چندان یفکر نم

نه من عمر هفتاد  يدار دنینه تو گوش شن... عمر هفتاد ساله هیداره و  ازیچهارساعته ن یسخنران هیشدن توش 

 . خودت يذارمش به عهده  یم فقطمن . سال

 :دیگو یکند و م یبهار را نوازش م سر

 ن؟یبگ یدر مورد شغلتون به بابام چ نیخوا یم -

 بگم؟ یچ يخوا یم -

 :دیگو یم آرام

 ...بابا اگه بدونه مخالفت -

 یمن از لحاظ قانون... از من ثبت نشه یخالف چیجا ه چیبود که ه نیا تیاز شروط من تو گرفتن مصون یکی -

 .آدم پاکم هی

 :پرسد یکوتاه م یاز مکث بعد

 چطور؟ یو اخالق یاز لحاظ شرع -

. رود که قصد دارد از مادرش به عنوان پله استفاده کند و باال برود ینگاهم به بهار م. میا دهیسختش رس يجا به

 :دهم یصبر جوابش را م یو بعد از کم میگو یم نیبه صبر رضوان آفر

رفته که خوب باشم  ادمیخودم  ایجور نبوده  طشیشرا ایحاال . دوست داشتم شهیهم... دوست دارم خوب باشم -

 .فته بودر ادشیکال انگار خدا منو ...! نه ای

 :دیگو یدهد و م یم هیتک یصندل به

 .نیخودتونو قبول ندار يشما خودتون هم حرفا -

که  يزیمن از چ. زنم یمن از عرفان حرف نزدم و نم. يکه درست گوش نداد نهیمشکل ا... دارم قایچرا دق -

نتظاراتشون از چون ا. کنه یآدما فرق م یزندگ طیگم شرا یفقط دارم م. زنم یتوش تخصص ندارم حرف نم

تونه براش عشق جور  یم فقط یکیاون  يرو بسازه؛ خدا ایدن هیتونه  یآدم م هی يخدا. کنه یخداشون فرق م

 طیشرا يو مثال فقط تو میگذاشت تیخدا محدود میگ یکه بهش م یکس يچرا؟ چون ما واسه  یدون یم! کنه

هامون  يتونه خوشحال باشه چون خودمون تو خلوت شاد یخدا نم میکن یفکر م. میکن یسخت صداش م
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گم واسه  یکه م نهیهم يبرا....! بلندمون کنه یکی میبه بن بست انتظار دار میخور یم یو وقت مید یراهش نم

 ....قبول نداشتم خدا وجود داره یمن زمان. درست نکن تیذهنت محدود يخدا تو ي

 .صد بار ارزش دارد میکند برا یکه قضاوت نم نیهم. شوم یدهد ممنون م یکه عکس العمل نشان نم نیا از

کردم  یم یکه سع يدر حد. دونستم که فقط واسه من مشکل درست کنه یمحدود م يچون خدا رو در حد -

به  میتون یکه نم نهیما ا يبد. افتاد ینم یاتفاق نیهمچ عتایدرست نشه که خب طب دیحذفش کنم تا مشکل جد

االن از اون  نیتصور کن هم. نهپرواز ک شییو توانا یو مکان یزمان يباالتر از محدوده  میون اجازه بدتصوراتم

 ؟يبه ذهنت راه بد نویا یتون یم... داخل ادیدر شوهر سابقت ب

 :دیگو یم دیترد با

 ....!نه -

 میپرستشش رو دار يکه ما ادعا ییخدا یدون یکه م یدر حال يچون تو هم خدات رو محدود کرد یگ ینه م -

 یم نویبرگرده؟ داشتم ا یبه زندگ يا گهیهر کس د ایو ! چرا نشه اون مرد مرده. تونه بکنه یرو م يهر کار

که کردم در  يکامل دارم بابت هر کار تیمن مصون یاز لحاظ قانون. من گمش کردم و راهم گم شد. گفتم

که به خدا مربوط  یاز لحاظ ،یاز لحاظ شرع .کنم یکه به نود و هشت درصدش افتخار نم یاهیس يگذشته 

 رنیگ یمو م قهیسر پل صراط ! خواد چکار بکنه یدونم خدا م یشه چون من نم یبه خدا مربوط م... شه یم

 یمن مشکل قلب.... سال ها نیتمام ا يتو دم،یمن درد کش! هیچ ایدن ایآخرت  يدونم مجازاتش تو ینم! احتماال

و  ستنیرفتن و درست بشو ن نیدست راستم از ب يتماد کامل بکنم، عصب هااع یتونم به کس یدارم، نم

 ! یاما از نظر اخالق.... نه ایشه  یدونم حل م یکه نم گهید یمشکالت روان

 :دیگو یم آرام

 !اخالقتون خوبه -

تونم اعصابمو کنترل کنم چون اگه  یبشم برنده خودمم و البته م ریدرگ یهنوزم اگه با کس. زود قضاوت نکن -

 ...تونم بذارم که نتونه یتونه و من نم ینتونم قلبمم نم

 :میگو یشوم و م یم زیخ مین. نمیب یها م شهیش رونیرا از ب یکس حرکت

 ...دهیمنو ند. ادیبرادرت داره م... در ضمن. اس ام اس بهم بده هی يدیرس جهیهر وقت به نت... رم یمن فعال م -
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چشم  ریاز ز. روم یدرب م يآن سو زهایاز م یکیدارم و به طرف  یخودم گرفته ام برم يرا که برا یآب يبطر

کنم و خارج  یدر را باز م. کند یو پشت به من م ندیب یرضوان را م. و ورود رسول را نمیب یباز شدن در را م

 :سمینو یدارم و م یرا برم لمیشوم موبا یکه م نیسوار ماش. شوم یم

 ».شه یداره شروع م يباز«

گذارم  یرا در گوشم م يشنوم هندزفر یرا که م لیزنگ موبا يصدا. افتم یکنم و به راه م یرا روشن م نیماش

 :دهم یو جواب م

 !؟یهست -

 ...! آره -

 ...!یباش يخوا یارسطو اگر نم -

 :دیگو یم يصبور با

 .رهیبم دیامه بااس ؟یاز من بپرس دیبهت بگم؟ چند بار با دیچند بار با -

 :کنم یشنوم را درك م یجمله اش م نیکه در آخر یتیعصبان

 . کنم یم نکارویباور کن به خاطر مرسده و سارا ا. خوام یم نویباور کن منم هم... دونم یم -

 :کنم یحس م شیرا در صدا لرزش

 .کردم یکارشو تموم م کاینبود همون آمر یکه باهاش داشت ياگه به خاطر کار -

 :داشته باشم يکنم لحن متقاعد کننده ا یم یسع

کار اسامه بوده حسم مثل توئه  دمیهم فهم یاز وقت. عالقه ت به سارا بودم و هستم انیدرجر یدون یخودت م -

 يبه خاطر کار. سر موقع خودش انجام بشه دیبا يزیهر چ یول. برادرمه و سارا برام مثل مهتاب بود اریچون سان

تو هم . داشتم پس صبر کردم ازیاما به کمکش ن ارمیدخلشو خودم ب کایتونستم همون آمر یکه با مرسده کرد م

 میصبر کن دیبا... ستین نطوریدونه اما ا یم زویکنه همه چ یاون فکر م م،یقدم ازش جلوتر هیما االن . صبر کن

 ؟یاوک. ياریو با بچه ها دخلشو ب یگم تا ردشو بزن یاه تهران بود بهت م! کجاست میتا بفهم

 .ذارم یمطمئن باش زنده ش نم -

 :میگو یم کوتاه

 .زنده بمون -

 :دیگو یو سخت م سفت
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 .یاوک -

روم و به مقصد  یم شیبه طرف تجر. تر شده است دیشد دهیچیکه در قلبم پ يدرد. کند یتماس را قطع م و

 حیترج. کنم یحرکت م رعصیول ابانیکنم و قدم زنان به طرف خ یپارك م نگیرا در پارک نیرسم ماش یکه م

 . شود یام نابود م یقرار باشد به آن ها فکر کنم کل زندگ. ندهم یچندان تیاهم میدهم به دردها یم

 نیکنم ا یو فکر م ستمیا یدر سردر م. دارم یافتد و ناخودآگاه به آن طرف قدم برم یبه سمت چپم م نگاهم

با هر شکل و صورت و فکر و  یهر کس. کنند یم ارتشیو ز ندیآ یمردم، م ياز همه . امام زاده چقدر زائر دارد

به مذهب هم  یانگار ربط عالقه نیکه ا بیامام زاده را دوست دارد و عج نیمخصوص به خودش ا یزندگ

 . ندارد

از حد معصوم به نظر  شیبارگاهش ب. گذارم یفهمم اما، قدم به داخل نم یمردم م يرا از نگاه به چهره ها نیا

دهم و جا  یم هیتک واریبه د رونیهمان ب. وقت پاك نخواهد شد چیوجودم ه. بخواهم واردش بشوم که دیآ یم

 ينگاهم رو. ام دهیداخلش را ند وقت چیه فیکنم که چه ح یفکر م نیگذرانم و به ا یرا از نظر م شیبه جا

چند وقته دارد خودش را به  نیا جاناتیه. قلبم يشده  ادیضربان ز يماند و فکرم رو یلرزش دستم ثابت م

 :میگو یم اریاخت یلب ب ریز. دهد ینشان م یعیطرز فج

 ...خدا -

 :میگو یلب م ریز. کشد یم ریچپم ت دست

 ...خدا -

 :میگو یزنم و آرام و زمزمه وار م یزل م میبه رو به رو. گذارم یزبانم م ریرا ز نیریسیتروگلین قرص

منو به ... ایخدا» .بازنهادند، مردود همه عالم گشت شیند و دست رد به رورا چون در دل آدم بار نداد سیابل« -

 ؟يد یدلم راه م

 .لرزش دستم به نسبت کمتر شده است. گذارم یکنارم م يسکو يرو دست

 !؟یداداش خوب -

 :دهم یسر تکان م. کنم یکوچکتر باشد نگاه م یاز خودم چند سال دیکه شا یپسر جوان به

 ...!آره خوبم -

 ببرمت؟! کهینزد نیهم مارستانیب.... رنگ به روت نمونده -

 :نمیب یصورتش را تار م يا لحظه
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 ... ستین يزینه چ -

حرکت دستش را  يو لحظه ا دیآ یرا که به طرفم م یکس نمیب یبازم م مهیچشمان ن انیاز م.رود یم جیگ سرم

. زنم یرا حدس م تیبندم و موقع یرا م میچشم ها. بمیدر ج يزیچ ینیو بعد حس سنگ نمیب یبه طرف بدنم م

زنم  یکه حدس م ییو به جا کنم یفکر دستم را بلند م نیبا ا. بهشت را دارد میمستق يشماره  لیموبا نیا

نه  يضربه ا. شود یبه قلبم زده م يخورد و در عوض ضربه ا یکوبم اما دستم به هدف نم یگردن دزد باشد م

 بیخواهد و من چه عج یشنوم که کمک م یرا م یکس يصدا. نمینش یم نیزم يرو اریاخت یب... چندان آرام

 .دارم يازین یحس ب

**** 

چون خوابش  میتوانم به آن نگاه بگو یاما نم نمیخواهم نگاه نگران فروغ را بب یکنم م یرا که باز م میها چشم

آن در دست گرفته  يملحفه را چنگ زده و دست مرا از رو. کنم یرا در حالتش حس م ینگران شتریب. برده

 . اوردیشود و انقدر به دستان من فشار ن داریکنم تا ب یانگشتانم را خم م یکم. است

 شیزنم وصدا یصورتم را کنار م يرو ژنیبا دست راستم ماسک اکس. شود ینم داریخورد اما ب یتکان م یکم

گنگ  يلحظه ا. پرد یگرفته ام آزاد شود و باالخره از خواب م يا صداکنم ت یم یسع يچند بار. کنم یم

حس . رود یم رونیبوسد و از اتاق ب یام را م یشانیآمده پ شیلب ها يکه رو يکند و بعد با لبخند ینگاهم م

 . صورتم برگردانم يکند ماسک را رو یتوانم بکشم وادارم م یکه نفس نم نیا

کنم  یم یبندم و سع یرا م میچشم ها. شود یوارد م دیسف یئتیدر ه یو کس شود یبعد درب اتاق باز م یکم

کند و  یپر م میتمام فضا را برا يکند و نور یپوش پلکم را باز م دیزائد را کنار بزنم که احتماال مرد سف يفکرها

 :دیگو یمرد م. که دستش را پس بزنم ندارم نیا يحوصله  یمن حت

 .بازشون نگه دار... چشماتو نبند -

حرف را  نیتوانست ا یگرفت هم م یرا در چشم او م یلعنت يآن چراغ قوه  یخواهم بدانم اگر کس یمن م و

 . است دنیهم قابل د یکیتار انیبندم اما آن نور در م یرود باز چشمانم را م یدستش که کنار م! بزند؟

 ... مرصاد جان چشماتو باز کن -

 .رود یم یکیشوند و نور در تار یمحو م میصداها برا. قصدش هست نه حوصله اش نه

**** 
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 یندارم از دکتر سوال يهم نه اما عالقه ا دیشا ستیعیطب دیدانم شا ینم. میآ یبار به هوش م نیپنجم يبرا

 میساده تر برا یفهمد و کم یآورم و خودش م یاز آن سر در نم چیکه ه یحیدهد، توض یم حیتوض میبرا. بکنم

 :دیگو یم

 کیبود که ممکن بود به مرگت منجر بشه که خدا رو شکر نزد يکه به قلبت وارد شده شوك بد يضربه ا -

 کریم سیاستفاده از پ یول میضد انعقاد خون استفاده کن ياز داروها میکرد یم یتا االن سع. يبود مارستانیب

 نهیگز نیبهتر یمبتال هست يزیلده) قلب تمیر يکند( يکارد يکه به براد ییتو يبرا) فلب  يباتر( یمصنوع

و  فتهیافراد سالم هم اتفاق م يچون تو يکارد يبراد يکه قلبت سالم بود برا یمستعد بودن بدنت زمان. ست

 ...یکه داشت يبعد از اون سکته ا

 !یگ یم یفهمم چ یدکتر من نم -

 :پرسد یو م دیآ یجلو م ستادهیاتاق ا يکه گوشه  دیس. کند یبهت زده نگاهم م يا لحظه

 به حالش داره؟ یچه فرق کریم سیپ نیاالن گذاشتن ا -

 :دهد یم حیتوض يبا صبور دکتر

. قلب مبتالن، ضربان سازه تمیر يهمون کند ای يکارد يکه به براد ییمارایب يبرا یمصنوع کریم سیپ نیا -

طول  شیافزا يراه برا نیکار بهتر نیکارو نکرده اما به نظر من ا نیاز اول هم یچ يدونم دکترش برا یمن نم

 ...!داشت یم یکنم وقت چندان یفکر نم کریم سیبدون پ. عمرش بود

 :میگو یلب م ریز

 .بود يچون طرف دکتر دوزار -

 ؟یگفت يزیچ -

 :میگو یکنم و م ینگاه م انسالمیپوش دکتر م دیقامت سف به

از ... هیکه دکتر دوزار نهیکه داشتم استفاده نکرده علتش ا ییعمل ها يتو کریم سیچرا دکتر برام از پ نیگفت -

 ...!که نیدون یم. شدن االن ادیکه ز یینایا

چرم کنار تختم  یصندل يرو دیس. شود یاز اتاق خارج م تمیو بعد از چک کردن وضع دیگو یلب م ریز یآهان

 :ندینش یم

 .گرفت یرضوان سراغتو م -

 :میگو یبا تعجب م اریاخت یب
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 واقعا؟ -

 !يتعجب کرد -

 :اندازم یباال م يا شانه

 ...!تعجبم داره -

 :گردد یبه طرفم برم دیکه س نمیب یگوشه چشم م از

 نیمرصاد؟ ا هیکارا چ نیزنه دنبالت نباشه؟ قصدت از ا یم بتیغ یوقت يخوا یم يکرد ییدختر مردمو هوا -

 ...!که دهینکش شیدختر کم تو زندگ

 .حوصله تر از آنم که بخواهم بحث کنم یب

 یچیاگه برام ه. ناموس بودم االن قلبم سالم بود یاگه ب. ناموس یباشم نه دزد ناموسم نه ب یمن هرچ دیس -

 یو پ رمیبگ يرو به باز یخواستم کس یاگه م. زنده بودن و اسامه هم دنبال کشتنم نبود عادیمهم نبود فرهاد و م

در ... کردم یرو سرکوب نم یلعنت زهیغر نیا نبعد از او ای. دادم یمرسده رو طالق نمهوا و هوس خودم باشم 

 یقلب برام بذاره چون م يخواستم باتر یخودم نم... يسواد بود نه دوزار یاون دکتر بدبخت من نه ب! ضمن

درسته  د،یس .خودمو راحت کردم نیهم يرابطه داشتم باشم؛ برا یتونم با کس یوضع قلبم نم نیدونستم با ا

 . مادرم حالل حالل بوده ریدارم ش نانیاطم یول...! بودما ن يلقمه حالل سر سفره 

 تیبه مرسده اهم یوقت دمتیخودم د... دمید تویخودم بچگ. شه ینم تیمنم نگفتم تو ناموس حال... آروم باش -

تو ...! دست انداز داره. ادنیچاله هاش ز. سخته ير یکه م یراه نیا... گم یاما دارم م دمیرو د نایا. يداد یم

  ؟یراه هست نیمرد ا

 :میگو یشمرده م شمرده

 . هستم که شروعش کردم...! هستم -

 !یولش نکن...! رضوان تنهاست -

 :کنم یبه او م ینگاه مین

 د؟یس نشیشناس یمگه چقدر م -

 :زند یم يپوزخند

 ... آدما نیا نیکردم ب یشصت سال زندگ. هیآدم برام کاف هی دنیبار د هی... راهو گذروندم پسر جون نیمن ا -

 :پرسم یم
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 همه سال؟ نیاز ا نیدیفهم یچ -

 :کند یزمزمه م میبرا

 ».ستیها ن یماه یدلتنگ يمرگ هم چاره  م؛یدیبر گل فرش به جان کندن خود فهم« -

 :اورمیحال و هوا درش ب نیکنم از ا یم یسع

 !د؟یامروز چند شنبه س س -

 :کند یم نگاهم

 ...!شنبه -

 :دیگو یم میبگو يزیقبل از آن که بخواهم چ و

 ...! یداشت فیهوش تشر یب يموقع خواستگار -

 .میمرخص شدم بر میتون یم. رسه حالم خوبه یاالن که به نظر م... خب داشتم که داشتم -

 ؟یکارو بکن نیا يخوا یواقعا م -

 :میگو یشکل مختلف مطرحش کرده م نیجواب سوالش که به چند در

 .خوام با رضوان ازدواج کنم یم. خوام یم د،یبله س -

 یپدرش م يرود که رو به رو یم شیبه نفعم پ يمانم که هفته بعد اوضاع طور یمصمم م میآنقدر در تصم و

 یدن جمعدر جمع و جور کردن و گرم کر یسع دیس. زنم یلبخند حرص آور م قش،یعم يو به نگاه ها نمینش

تحمل بدل ساخته است  ابلق ریکامال غ یتیبه وضع یطوالن یو خشک، آن را با اخم يدارد که فروغ کامال جد

 .ندارم يو من اصال در مورد علت کارش نظر

 .فکر کنم نوبت شماست... ياریخب جناب بخت -

سخت  یجدال يدم را برافهمم نوبت، استعاره از خود من است و من خو یاندازم م یکه به من م یاز نگاه و

 .آماده خواهم کرد

 ؟يدار یعالقه چ -

 :میگو یم يا هیمکث چند ثان کیعالقه؟ علقه؟ تعلق؟ بعد از . کند یم تیموقع زیشروع به آنال مغزم

که سر پاست،  نیماش هیدارم،  يخونه صد و پنجاه متر هیمن تو عباس آباد  ه،یویاگر منظورتون تعلقات دن -

اضافاتش  یو بعض یخرج زندگ يحقوقم به اندازه  ارم،یدانشگاه تهران استاد اتیدانشکده ادب يتو... هنوز البته

 . ستمیهم ن سیاما خس ستمین یآدم ولخرج. رسه یم
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 :کند یبرادر رضوان با دقت نگاهم م رسول،

 چند سالتونه؟ -

 :برم یادبش لذت م از

 .ه و هفتممتولد پنجا... و شش یس -

 .ینامزد داشت -

نامزدم بوده است،  یزمان میداند که دخترعمو یخودش م. کنم یپدر رضوان سکوت م يخبر يجواب جمله  در

 .کنم یداند درك نم یدانم که م یرا که م يزیچ دنیکش شیپ لیکه دل نیفهمم اما ا یمقصودش را هم م

 .بله داشتم-

 چرا به هم خورد؟ -

 .میکه به همه گفت میگو یرا م يزیچ همان

 .میتحمل کن میتون یهمو نم ياخالقا یکه بعض میدیفهم يدوران نامزد يتو -

مش  يموها يبار روسر نیچرخد که ا یمادر رضوان م يکنم و نگاهم رو یسکوت به وجود آمده استفاده م از

نگاهش را به  یمهربان .کار را کرده باشد نیا دیزنم به احترام س یپوشانده است، حدس م بایشده اش را تقر

 .کنم یم ریتعب یخوب

 کنه؟ یم تیعصبان یچ -

خودم ناشناخته  يمرا که هنوز برا تیاز شخص یکند کم یم یسع رکانهیچه ز. نزنم شخندیکنم ن یم یسع

صادق باشم و  ،یفقط کم ،یکنم کم یم یدهم و سع یبا فکر جوابش را م. سوال کیمانده، بشناسد، آن هم در 

 .به نفع من نخواهند بود ادیز هرا روشن خواهد کرد و بدبختان زهایچ یلیاسن سوال خ. میایصادق به نظر ب یلیخ

 یکی. ادیبدم م هیاز بق شتریب کمیبهش دروغ بگه اما من،  یکس ادیکس خوشش نم چیدروغ، مسلما ه شیاول -

نحو  نیتونم به بهتر یم نیقیع که روش اشراف کامل دارم به قط يکه بهم اعتماد نشه، در مورد کار نیا

قلبم  طیهم بگم که به خاطر شرا نویاالبته . دارم انیاعتماد از طرف اطراف هیبه درك  ازیانجامش بدم و براش ن

ذاره و  یم ریضربانم تاث يبشم چون رو یتونم عصبان یبراتون مفصل در موردش گفته، نم دیدونم س یکه م

 .نشم یگرفتم راحت عصب ادیمن  ا،یقضا نیهم يبرا. ش گفتن نداره هیبق گهید

شود و بعد، مادر رضوان فروغ را که کامال در الك سکوتش فرو رفته خطاب  یسکوت برقرار م يلحظه ا چند

 :دهد یقرار م
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 همسرتون خوب هستن؟ -

نم و ک یرا اصال درك نم دنشانیپرس لیدانند اما دل یم عادیرا در مورد فرهاد و م زیدانم که همه چ یم خوب

کند  یمادرم، نفس تازه م. کرده یم ینیب شیپ یسوال را به خوب نیا. فهمم چرا فروغ ناراحت است یبعد، تازه م

 :دیگو یو م

 ...پسرمم زندانه. شوهرم اعدام شده -

مادرش با همان . نمیب ینم يزیدر هم پدر رضوان چ يعکس العمل نا به جا هستم اما جز اخم ها کیانتظار  در

کند که درکش  یرا آرام زمزمه م يزیگذارد و چ یدر هم قفل شده فروغ م يدست ها يتنها دست رو ،یمهربان

 :میوگ یمقدمه م یدر صحبتم کنم، ب لیرا دخ دیبدون ابن که نگاه س. کنم ینم

 .دنیکه کردن رو د ییپدر و برادر من مجازات کارا -

شود ادامه  یقابل تحمل تر م ریغ میهر لحظه براکه  ییتوجه به ندا یب "؟یتو ک"در دلم صال زد که  یکس و

 :دهم یم

 .دم یخواست و من بهش حق م ینم. کرد ینم یمادرم، مدت ها بود که با فرهاد زندگ -

 انیم ،ییو نخواهد بود که جا ستیبه دستور شباهت دارد، قرار ن شتریمحمدرضا که ب دیاک يخواسته  طبق

بداند  دیآن که با. به نام اسامه دارم يهم به دانستن ندارند، عنوان کنم که برادر یدانند و ضرورت یکه نم یکسان

 یکنم که چرا بهشت نم یفکر م نیبه ا شتریگذرد و من ب یزمان م. ستیمن و او کاف يبرا نیداند و هم یم

ام کردن بهار دارد در آر یاست که احتمال سع نیاز ا یحاک میبرا دیآ یکه از اتاق او م يبچگانه ا يصداها. دیآ

 .که متوجه نباشد، خودش است یکنم تنها کس یو فکر م میتا ما چندان متوجه اش نشو

را گرفته  ممانیو تصم میبه آن ندار يازین چیکه من و رضوان ه يتفکر در انجام کار. رندیگ یبه تفکر م میتصم

و مخالفتش  ردیگ یروز بعد، پدر رضوان با خودم تماس م. ردیرا بگ مانیتواند جلو یو نه شرع و نه قانون نم میا

او، اهل کم آوردن  يخودم و متاسفانه برا يبرا ختانهاما من، خوشب. کند، همانطور که انتظار داشتم یرا اعالم م

گاه من و دخترش را  یگاه و ب يها دارید يتواند جلو یداند که نم یداند و م یرا م نیا یاو هم به خوب. ستمین

 . ردیهم شده بگ ادیز رایکه اخ

به . کند یم تیاضطراب ها ناخواسته به خودم سرا نیکنم و کم کم هم ا یرضوان را درك م ریاخ يها ینگران

گذارم  یکه قرار م يروز. کنم یناجوانمردانه شک م يکه گرفته ام، به طرز یمیکه به ناخودآگاه در تصم يحد
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 مکتیاز ن یکی يرو يکه گوشه ا ابمیم ادخترك ر یساعته من، در حال مین ریو بعد از تاخ مینیرا بب گریکدیتا 

 . رود یدر دستش ور م يزیها نشسته است و با چ

خودشان را نشان  ممانیتصم یمنف يام، آزارش داده ام و تازه جنبه ها یچند روزه بر عکس خواسته درون نیا

در  دنمیکه بعد از د یترسد اما آرامش یم يلحظه ا .دیایتا به خود ب نمینش یم مکتین يکنارش رو. داده اند

زنم  یاسمش را صدا م دیبا ترد. دکن یصورتش جا خوش م يرو یکند و بعد اخم یآرامم م نمیب یچهره اش م

 :دهد یجوابم را م تیو با عصبان

 بله؟ -

خواهد که  یدانم دلش م یتواند مرا خام کند اما م یاش نم يظاهر تیعصبان. کنم ینگاهش م يا لحظه

زن ها  نیچقدر ا. ستیکنم عصبان یدهم که فکر کند که فکر م ینشان م يبه نظر برسد، من هم جور یعصبان

 .هستند یبیموجودات غر

 ؟یهست یچرا عصبان -

 .اوردیرا که در دلش مانده به زبان ن يزیتواند چ ینم. را از بر شده ام اخالقش

 .ستین دنیاالن وقت عقب کش -

 ...یاگه نتونم پدر خوب... يدیکه از خودم شن مییزایبدتر از اون چ یلیرضوان من خ -

 . یتــون یم... یتون یم یتون یم -

 .کند حرف را عوض کند یم یسع و

 !؟یشده رو ازش خارج کن تیکه حروم وارد زندگ ییپوال يخوا یتو نم -

 :زنم یم لبخند

 ... وقت ازشون استفاده نکردم چیه. هیحساب بانک هی يتمامش تو -

 :پرسد یم آرام

 !چقدر هستن؟ -

 :کنم یفکر م یکم

 .فکر کنم پونصد هزار تومن -

 :پرسد یم رتیح با

 !ن؟یهم -
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 :خندم یم کوتاه

 کمه؟ -

 ...آخه -

 :کشم یم میدر موها یدست

 . کردم ینگاه م یچون بهش به عنوان سرگرم... بود نیینرخم پا -

لب زمزمه  ریز يپافشار يکند و به جا یتمامش م. مورد صحبت کنم نیدر ا گریاهم دخو یفهمد که نم یم

 :کند یم

که بخواهم گرد و  یلیخ. شاعرم ستم،یمن اهل جنگ ن. دلم رجز نخوانند يبگو آن قدر برا تیبه چشم ها -

 .ریمرا در آغوش نگ یآن وقت اگر توانست سم؛ینو یم يخاك کنم شعر

 :دیگو یلب م ریباز هم ز. باز هم مثل من نبود. شاعر بود. مثل من نبود... جنگ نبود اهل

 .يشه نه تکرار یدونم وجودت برام نه تکرار م یشد اما فقط م یدونم چ ینم -

 :انگار ستین میمستق یصراط چیه به

 ... یتون یکردم که فکرشم نم ییرضوان من کارا -

 :کند یم را قطع مآورد و حرف یجوش م گریبار د نیا

 .پس منم هستم ؟يتو خالفکار -

درون  اتیبه محتو يا هیچند ثان. ردیگ یچشمانم م يرنگ را جلو دیسف يآورد و بسته ا یرا جلو م دستش

در . کنم یکشد که جوشش خشم را در تمام وجودم حس م یطول نم شتریب هیکنم و چند ثان یدستش نگاه م

 :میگو یلرزد م یکه فکم م ینیح

 ش؟یدیخر یاز ک -

 :ردیگ یخورند فضا را در برم یکه به هم م میدندان ها انیکنترل شده ام، از م ادیفر. پرد یوضوح رنگش م به

 رضوان؟ شیدیخر یاز ک -

 .کند یشود که مرصاد را مغلوب م یم یدهد و دوباره همان رضوان یدهانش را قورت م آب

 ؟يچه کار دار. باشمش دهیخر یاز هر ک.. از -

روم تا  یخورد و آن قدر م یم یرود تا به درخت یآن قدر م. کند یترسد و عقب گرد م یشوم، م یم کشینزد

 .کنار صورتش قایکوبم، دق یدرخت م يتنه  يدستم را رو. رسم یاش م يمتر یبه پنج سانت
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 بهت داده؟ نویا یپرسم، ک یبار آخر م يبرا -

 :کند یم ناله

 ...شیزن یم ير یم -

 :کنم یامان قلبم توجه نم یب يکوبش ها به

 ... زنم ینه نم -

 :دهم یبا خباثت ادامه م. دهد یما نشسته نشان م يدر پنجاه متر یمکتین يرا که رو يپسر

 ...کشمش یم -

رسم رضوان  یتر که م کینزد. فروخت نییبرگشت که به رضوان هرو یروم، بختش وقت یطرف پسرك م به

 :زند یکشد داد م یرا م نمیکه دارد آست

 ....در رو -

خواهم بدوم که  یم. کند یم دنیشود و شروع به دو یبلند م شیمن از جا دنیافتد و با د یپسرك به ما م نگاه

 :دهد یرضوان هشدار م يصدا

 ...ییبدو دینه نبا -

 :کنم یچرخم و نگاهش م یم میسر جا... من یلعنت قلب

 ؟يکارو کرد نیا یبه چه حق -

 .خدا لعنتت کند مرصاد. شوند یلحظه پر آب م کیدر  چشمانش

 ...منم... یستیخوب ن یگ یخب تو همه ش م -

خودم  مکتین نیاول يرو. رود یو نم دیآ ینم یاما نفس میبگو يزیکنم که چ یدهانم را باز م. لرزد یم شیصدا

 قیعم یکنم و نفس یرا حس م میها هیورود هوا به ر. کشم یم رونیب بمیام را از ج يکنم و اسپر یرا پرت م

 :ندینش یکنارم م. کشم یم

 ؟یخوب -

 .خواهم از کنار او بودن لذت ببرم یم

 ...نگو یچیه سیه -

 ؟...یاگه بگم چ -

 .کنم یاونوقت باهات ازدواج م -
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 :دهم یادامه م... خواهد در آغوشش بکشم اما یچقدر دلم م. خندد یصدا م یو ب آرام

 ...يتگارخواس میایفردا بازم م -

 :خندد یم

 بزنم؟ غیشه ج یم -

 :کنم یم یمصنوع یاخم

 ...نه -

 ییو ناخونش را از بال رمیگ یکشم و انگشتش را م یم یقینفس عم. گذارد یم شیدندان ها يرا ال ناخونش

 :کنم یدستش را رها و زمزمه م. لبو شده یرنگ صورتش به سرخ. دهم ینجات م دیایکه قرار است به سرش ب

 .يتا کار دستم نداد میبر -

. کرده نییقرار مالقات تع میپدرش برا. گردم یرسانمش و به سرعت برم یبه خانه خاله اش م یقرار قبل طبق

 يرو به رو. نمشیو از من اصرار شد و از او انکار باالخره موافقت کرد بب میهمه که با هم حرف زد نیبعد از ا

 يصدا. شوم تا در را باز کند یزنم و منتظر م یزنگ را م. شوم یم ادهیپ نیزنم و از ماش یخانه شان ترمز م

 یاز پله ها باال م دهیسر به فلک کش يشوم و بدون نگاه به درخت ها یم اطیشود وارد ح یدر که بلند م کیت

 مینینش یمبل ها م يهم رو يخانه شان رو به رو ییرایو در پذ میده یبا هم دست م. شوم یروم و وارد خانه م

 یبه جرئت م. اوقات واقعا آزاردهنده است یو گاه ستیخوب زیمواقع چ یدر بعض سکوت. میکن یبه هم نگاه مو 

 :اندازم یپا م يپا رو. نمیب یبرم هم آزار م یسکوت هم لذت م نیاز ا میتوانم بگو

 !دمیترس... گذاره ریصدا واقعا تاث یب دیتهد -

 یم دییرا تا نیلبخندش ا. سره کند کیو کارم را  ندازدیدانم که واقعا در ذهن دارد که دست دور گردنم ب یم

 .طلبد یمرا م ياعصاب خرد کن که اعصاب فوالد ياز آن لبخندها. کند

 ...که يدید یدونم تو دختر من چ ینم... پسر جان نیبب -

 :اندازم یرا باال م میابرو

 باشم؟ دهید یخاص زیچ دیمگه حتما با -

 :کند یم اخم

 .بار ازدواج کرده کیدختر من  -

 :کشم یپارچه مبل م يرا رو دستم
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 کرده؟ یکار اشتباه. االن ازدواج کرده... میبوده و ازدواج نکرد میمنم نامزد عقد يدخترعمو -

 .سر حد جنون رسانده امش به

 !خوام ضربه بخوره ینم -

 .را کال از دم خواهم زد شیپا کیهمان  ای دیپا به او خواهم بخش کی ای. پا دارد کیانگار  مرغش

 !مگه من خواستم ضربه بزنم؟ -

 .دم یزندانه و پدرش اعدام شده نم يکه برادرش تو یمن دخترمو به کس -

 .به اصل مطلب میدیرس

 !به من چه؟! پدر بنده بود قاتل رمیگ -

سپارد چه برسد  یبداند من واقعا که بوده ام دزد دستم نم یدانم کس یمسلم م. دروغ گفته ام یرا کم شینجایا

 .توانم کنار بکشم ینم. به دخترش

 .عاقبت گرگ زاده گرگ شود یمنو ببخش ول -

انگشتانم را در هم قفل . کند یم يبا اعصابم باز...! اصال. رك بودنش را دوست ندارم يادیز. رك است يادیز

 .شوم یکنم و به طرفش خم م یم

 رانیا نیخوام طبق قوان یو منم م رانهیا نجایا. من خواستم به نظر شما احترام بذارم... ياریجناب بخت دینیبب -

و  نینظر بد نیدیخودتون ند يکه به چشم ها يزیدر مورد چ دیو حق ندار دیدیشما پدر منو ند. عمل کنم

من هستن که هر دو  ییمادر و دا ه؛وشش سالم یکه من خودم س نیمن گذشته از ا يبزرگترها. نیقضاوت کن

جوره هوس باز نبودم که  چیوقت ه چیه. دانشگاه تهران هستم اریخودم استاد. اجتماع دارن يتو یوجهه خوب

 يلطفا هم رو. عالقه مند بشم چون وقتشو نداشتم و االن هم از سنم گذشته یکیهوا و هوس به  يبخوام از رو

که هزار نفر دارنش و با  زهیهزارتا چ بیع... ستین بیداشتن که ع هبچبودن و  وهیب. نینذار بیدخترتون ع

خوام که با دختر شما ازدواج کنم و اون  یمن م. آشکار ادعاهاشون سقف آسمونو سوراخ کرده يها بیهمون ع

 یالزام نیداشته باشن گرچه ا تیخواد که مادر و پدرش از ازدواجش رضا یم نمیا یول. خواد یم نویهم هم

 امیرم و م یمن انقدر م... دیش رو خود دان هیحاال هم بق. خواد یخوام که رضوان م یرو م يزیاما من چ ستین

 ... نیخوام نظر موافق خودتونو اعالم کن یازتون واقعا م. رمیمطلوب رو بگ ي جهیتا نت

 :شوم یبلند م میاز جا و

 !با اجازه -
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 . از کوپنم حرف زده ام تر شیب یلیبار دهم رفت و آمدم خ يکنم برا یم فکر

 .صبر کن -

 . کنم یگردم و نگاهش م یبرم

 !دییبفرما -

 ...!آدرس خونت رو بده -

 .دهم یو به دستش م سمینو یم يکاغذ يرو شیبرا. مثبتم انجام شد قدم

 !گه؟یامر د -

 :ردیگ یرا به سمتم م انگشت

 !فعال از دخترم دور بمون -

 :کنم یفکر م یکم

 .تونم ینم... نه -

 :کند یم یپوف

 !چرا؟ -

 :کنم یخانه را باز م در

 .چون دچارش شدم -

**** 

 شیتمام آزما. گذرد یهفته م کیکه داشت تنها  یخاص يها یتیاعالم موافقت پدرش و البته در کنار نارضا از

نداد و  تیبه جشن هم رضا ینخواست و حت یرضوان عروس. میو قرار محضر را گذاشته ا میها را انجام داده ا

و دوست ندارم توجه چند نفر  ندارم یدر دل خودم هم از جشن ها دل خوش. من هم به خواست دلش رفتار کردم

 :دیگو یرضوان با خنده م. توانند در سر داشته باشند به ما جلب شود یم يچه افکار ستیکه معلوم ن

 ...ایتوهم توطئه دار -

به لپ  یدست. را به فنا بدهد لمیتا موبا دیدر طول خواهد کشکنم چق یرا در بغل گرفته ام و فکر م بهار

 :میگو یکشم و م یگوشتالودش م

 . کنم رضوان سکیتونم ر ینم -
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مورد و جلب توجه دارم و نه  یب يها يشاد ينه من حوصله . داشت مینخواه یکنم که عروس یاعالم م رسما

مادرش  یاز آن دوست ندارد دخترش، در جشن عروس ریغ. ها یچشم و هم چشم دنیبه د يرضوان عالقه ا

که از  یبعد از عقد، زمان روزسه . اوردیب مانیهر دو يموضوع را به رو نیبعدها به ا انایحضور داشته باشد و اح

 نیزم يکه رو نمیب یکنم، بهار را م یاندازم و در را باز م یدر را در قفل م دیگردم و کل یدانشگاه به خانه برم

که از  نمیب یکند و بعد، رضوان را م یم يکه سه برابر اندازه دستش حجم دارند باز ییو با لگوها نشسته

 .دیآ یم رونیآشپزخانه ب

خندد  یم ينخود. کشم یزنم و رضوان را به درون آشپزخانه م یم یهنوز متوجه مان نشده، لبخند کمرنگ بهار

اندازم و به  یدست دور کمرش م. رود یو به طرف اجاق گاز م ردیگ یاز من فاصله م يزیآم طنتیو با لبخند ش

 :دیگو یچرخد و آرام م یدر جا م. کشمش یطرف خودم م

 ...!ادایبهار م -

 :زنم یتا گوش لبخند م گوش

 .سازه یم یداره باهاشون چ ستیلگوهاشه که معلوم ن نهیب یکه م يزینترس بهار االن تنها چ -

 :کند یرا تنگ م شیها چشم

 .بچه م باهوشه -

 :زنم یاش م ینیبه نوك ب يا ضربه

 .بر منکرش لعنت -

 :کنم یزمرمه م. ماند یثابت م شیلب ها يرو نگاهم

 عشق دیبوسه به نفرت برسد، شا نیا دیعاقبت راز دلم را به لبانش گفتم؛ شا -

. برود يباز یپ زهیگذارم غر یبندم و م یرا م میچشم ها. اندازد یبندد و دست دور گردنم م یرا م شیها چشم

 .کند ییخودنما یو عشق، کم سدیبنو زیو چ اندازدیدست در گردن حس ب

 .مامـــــــــا-

قبل . میرو یم ییرایو به طرف پذ میشو یاز هم جدا م. دهد یشود و فرصت جوالن به فکر م یعاقل م زهیغر

که  دیآ یاشک آلود است نه به نظر م نه چشمانش. کنم یکنم و نگاهش م یاز رضوان، من بهار را بغل م

 :میگو یناخودآگاه م. داشته باشد یمشکل

 بابا؟ یخوب -
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. آورد بوده است یاز آن سر در نم چیکه ه يو جلب توجه کودکانه ا ییتنها از سر خودنما غشیفهمم که ج یم

 :آورد یم رونیزبان کوچکش را ب

 ...بابا-

 :زند یم غیج رضوان

 ...گه بابا یم دهیدادم بگه ماما، حاال نرس ادشیتا  دیچهار ماه طول کش! هیعجب بچه ا -

 یمعن یساده و ب يها غیج. اش ادامه بدهد ییگذارم به خودنما یو م رمیگ یکوچک بهار را در دستم م دست

 .رسد یاش چندان هم آزاردهنده به نظر نم

 هان؟. کلماتو ادا کنه يسر هیکه  دهیرس یاما، به نظرم به سن ارمیسر در نم يمن از بچه دار -

 :دیگو یکند م یبهار را نوازش م يکه موها یحال در

 ..اوهوم -

 :پرسم یم

 ست؟یلغاتش ن رهیدا يپس چرا بابا تو -

 . خوانم یرا از صورتش م یوضوح ناراحت به

 صداش کنه؟ رهیبگ ادیداشت که بخواد  یدرست حساب يبابا -

برم و  یدست آزادم را به طرف صورت رضوان م. "بابا" دیلحظه خاص، پشت هم بگو نیبهار اصرار دارد در ا و

 :کنم نگاهم کند یمجبورش م

که حواستو  نیا یعنیخوام،  یگم نم یم یو وقت...! یخوام بهش فکر کن ینم گهید. بوده تموم شده یهر چ -

 .که سوخت يبه غدات بد

کند  یصدا م زیاسمم را اعتراض ام. رود یرعت به آشپزخانه مکند و بعد به س یمات به صورتم نگاه م يا لحظه

 :دیگو یو م

 خب؟ یچرا زودتر نگفت -

 :دیگو یو م دیآ یم رونیمالقه به دست از آشپزخانه ب. شوم یزنم و غرق لذت م یم لبخند

 ".رمیم یفکر کنم دارم م. گذره یداره بهم خوش م یبه طرز مشکوک "-

 .کنم یم زانیآو یجالباس يگذارم و کتم را رو یم نیزم يرا رو بهار

 .کن تیرعا تویرا یکپ -
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 :ماند یباز م دهانش

 ؟ینیب یم یتو برنامه عروسک -

 :کنم یم نگاهش

 يبرنامه ا نیهمچ هیکه  يبار نیفکر کنم آخر نم؟یب یبرنامه کودك م نمیش یبه نظرت با چهل سال سن م -

چه قراره به سر . شنوم یدارم م نویکه ا هیبار نیششم نیفته گذشته اتو دو ه. سال شصت و چهار بوده دمیرو د

 .یولترم ا يدختربچه ها نیمخصوصا ا...! دونم ینم ادیب اتیادب يدانشجوها

 . رمیم یواقعا دارم م دیشا ،یوضع خوش نیکنم که با ا یکند از خنده و من واقعا فکر م یم غش

اونم تازه با حساب نکردن چهار . چهل سال مونده تا چهل سالت بشه ست،یما چهل سالش ن يدر ضمن، آقا -

 .وسط نیسال ا

 :شوم یجمله اش م ریدرگ

 چطور؟ -

 :دیگو یم ند،ینش یکند و همانطور که در کنارم م یهمان مالقه به آشپزخانه اشاره م با

سنتو از اول  يحق دار ،یشروع تازه نگاه کن هیتولد و  هیکه اگه به ازدواج  نهیمنظورم ا... که سوخت نیا -

شروع رو براش در نظر  هی یواقع طیپس چرا شرا. شروعه هیبازم  ر،یشروع، حاال هر چقدرم د هی. یحساب کن

 م؟یرینگ

 .دهد یرضوان جواب م. زند یکه تلفن خانه زنگ م میبگو يزیکنم تا چ یباز م دهان

 بله؟ -

 ! دییبفرما -

 .نمیب یرا به وضوح م شیگلو بیرفتن س نییمانند و بعد باال و پا یثابت م میچشمانش رو يا لحظه

 .میایاالن م -

 :دیگو یگذارد و م یم شیرا سر جا یگوش

 ...رونیب میبر -

 :پرسم یم اریاخت یب

 شده رضوان؟ یچ -

 :دیگو یبلعد و م یهوا را م ژنیاکس
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 ...!و مامان دیس -

 :دارم یمبل برم يشوم و کتم را از رو یم بلند

 .منتظرتونم نیتو ماش -

 ...مرصاد -

 :کنم یم نگاهش

 جانم؟ -

 :دوزد یم نیرا به زم نگاهش

 .میصبر کن با هم بر -

گذارم و  یم ونیزیتلو زیم يرا رو چمییسو. رود یکند و به طرف اتاقمان م یبهار را بلند م ،یگفتن حرف بدون

 یصورت راهنیکه پ نیبهار به محض ا. لباس بهار را عوض کند تا ستمیا یدر آستانه در م. کنم یدنبالش م

 یم يگذرد و کنار لگوها یمن م يپارود و از کنار  یدست رضوان درم ریشود از ز یرنگش به تنش پوشانده م

 ینم چیه. کند یمکث م يشود و لحظه ا یرضوان بلند م. گذارم یباز م مهیشوم و در را ن یوارد اتاق م. ندینش

نگران  شتریچه کنم اما در درون ب قایدق دیدانم با ینم ده،یترس ایناراحت باشم  دیدانم با یدانم چه شده، نم

 :پرسم یم. رضوانم

 شده؟ یچ -

 :کند یرا مشت م دستش

 .دونم ینم -

 م؟یبر دیکجا با -

 .مارستانیب -

 یاز دهانم در م مارستانند؟یفروغ ب و دیس. زند یدر گوشم زنگ م مارستانیکلمه ب. کند یرا به تن م شیمانتو

 .رود

 ؟یچرا انقدر ناراحت -

 .گذارد یسرش م يرنگش را رو يقهوه ا شالش

 .ومدهیآروم بودن به من ن -
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گذارد  یام م نهیس يسرش را رو. کشانمش یو به طرف خودم م رمیگ یرا م شیآرام بازو. گردد یطرفم برم به

 :میگو یو م رمیگ یو من کمرش را در حصار دستانم م

 .کنم یلهش م رهیرو که بخواد آرامش رو از تو بگ یاون یدرسته من خودم تشنج مطلقم، ول -

 :کشد یعقب م آرام

 .گهید میبر -

 :دیگو یافتد و م یلگو از دستش م. کنم یروم و بهار را بغل م یم رونیاتاق ب از

 ...خوام یم -

 یم. اندازد یدوباره آن را م. دهم یرا به دستش م قرمز رنگ يبخت برگشته  يشوم و دوباره لگو یم خم

 :میگو

 .ستین يبهار االن وقت باز -

خودم را کنترل  یلیتا االن خ. میشو یو از در خارج م ردیگ یبهار را از بغلم م مارستان،یبا گفتن اسم ب رضوان

 یبعد از سه بوق جواب م رم،یگ یبا محمدرضا تماس م. شود یساز م لهیمس نیاز ا شیدانم ب یکرده ام و م

 .دهد

 ...مرصاد دنبالشم -

 :غرم یم. داند چه کرده یهم م خودش

 .جناب يگند زد -

 :دیگو یعجله م با

 .خودمم کشته شدن يمامورا -

 :کنم یرا کنترل م ادمیفر

 ه؟یکار ک -

 .دونم یدونم باور کن نم ینم -

 :میگو یلب م ریز

 .یلعنت ياسامه  -

 یبهار را به مادربزرگش م. کنم یم شتریفشرم و سرعت را ب یپدال گاز م يرا رو میپا. کنم یتماس را قطع م و

کنم و از هزار قانون و  یم یساعته ط مین کشیساعته را با تراف کیراه . میرو یم مارستانیو به طرف ب میسپر
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کنم و  یپارك م نگ،یرا در پارک نیماش مارستانیبه ب دنیبه محض رس. گذرم تا به مقصد برسم یقانون م ریغ

و بعد  نمیب یرا به سمت خودم م یبه محض وارد شدن به سالن حرکت کس. میرو یم یبه طرف ساختمان اصل

 :دیآ یکنارم م دیتوح

 ...دنبالم نیایب -

 :پرسد یرضوان م. میشو یم ییوارد راهرو دیو به دنبال توح رمیگ یرضوان را در دستم م دست

 شده؟ یچ -

 :کند یاهمان منگ يلحظه ا دیتوح

 .دونم ینم يزیمن چ -

 :میگو یدانم از کجا آمده م یکه نم يلب با انزجار ریز

 ...دروغگو -

 یکیدهد و  یکنند سر تکان م یمحافظت م يکه از در يدو سرباز يبرا. آورد یخودش نم يشنود و به رو یم

 ستادهیا يپنجره قد يکه جلو نمیب یمحمدرضا را م میشو یوارد اتاق که م. کند یاز آن ها در اتاق را باز م

 :میگو یبا تمسخر م. گردد یدر به طرفمان بر م يصدا دنیاست و با شن

 !یکه دنبالش -

 :کند یم يدار یمعن نگاه

 .ستمین یاتیمن مامور عمل -

 .زنم یم شخندین

 و فروغ کجان؟ دیشه، س یرسه مرد عمل مشخص م یموقع عمل که م -

 :کند ینگاهم م يا لحظه

 .اتاق عمل -

 .دهم یدهانم را قورت م آب

 ...خوام باهاشون حرف بزنم یم رونیهر وقت اوندن ب -

 .دزددش یکه ار من م نمیب یرا م نگاهش

 .اتاق عمله يمرصاد، مادرت فقط تو -

 .شوم یصورتش م مات
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 کجاست؟ دیپس س -

 ... مرصاد نیبب -

 :شود یمشت م دستم

 مرده، نه؟ -

 زیلبخندم که به همه چ. صورت رضوان يچرخد رو ینگاهم م. شود یم میعظ يفاجعه ا میراحتش برا نفس

 یهم من رها م دیشود و شا یدست رضوان از دستم رها م. شود یجهنم مطلق م میشباهت دارد جز لبخند، برا

 .دیآ یاز ته چاه در م میکنم صدا یدارم و حس م یبه عقب برم یقدم. شوم

 کجاست؟ -

رحم  یخاطرات ب نیزند از ا یم خیجسم و فکرم . شود یسرد م میهوا. شود همه جا یسرد م بندم و یم چشم

نماد  میبرا دیدانم، شا ینم ،يکه روز يزنم به مرد یکنم و زل م یچشم باز م. حمله کرده اند میکه به روزها

رود تا به  یم اریاخت یدستم ب. ونددیش بپینماد رفته بود تا به مردان عکس ها نیبود و حال ا میتمام نداشته ها

 .کرده ام دشیدلش قرص بود که دلم قرص باشد، ناام. دیایب ادمیرود تا به  یدستم م. صورت آرامش معطر شود

 "...بکش منو نرو یبه جرم عاشق ایب"

 . اندازد یم نیدور در گوشم طن ياز پس سال ها شیصدا

فقط بدون من پشتتم، . يگر ابن که خدا بخواد برگردبرگشت نداره م يکه انتخاب کرد یباشه، راه ادتی "

 ادیکه من و ما، همه مون  نهیماها ا يقصه . مینکرد فیداستانم تعر م،یکار منه چون ماها قصه نبافت ستادنیا

تو نذار شکست . نیبمون داریزمبن مقدس ب نیا يپسرا يکه تو و همه  میمرصاد، نخواب مینخواب میگرفت

 ".بخورم

و حال، تازه متوجه مرگبار  دمیرا قبل از مرگ دفن کردم و خودم نفهم يمرد. من چه ساده شکستش داده بودم و

را، مسئول  دیس نیکه گلوله باران کرد ماش یفهمم که کس یتازه م. ساال ها شده ام نیدر تمام ا تمیجنا نیتر

 . کردم میها یخودخواه امرمرد را ح يام که تمام سال ها يکار تیاش بود و من آن جنا ییرها

 ".میامدیهرگز ن دیو شا م،یآمد ریو امروز د میدیشن رید م،یدید رید م،یبود ریتمام عمر د"

مرد است که به  کیپوشش  نیگذارم که آخر یم يپارچه ا ینرم يو دست رو نمینش یآسفالت م نیزم يرو

بودم و چه  دهیعکس از آن ها ند کیکه جز  یمردان. وستیپ شیو به مردان عکس ها دیرس شیآرزو نیآخر
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و  نیآخر يبرا را اتشیچه ساده تک تک نشانه رفتم و شاهرگ ح. مردشان رد شدم کیساده سال ها از کنار 

 .آخر سر درآورد ستیترور نیدست من از آست. قطع کردم شهیهم يبرا

 "تو رو به جون خاطرات خوبمون بمون"

لحظه ها به  نیآخر نیاست ا فیح. برم تا دورش کنم یال مخورد و من دست با یبه شانه ام م یکس دست

لب  ریاسمش را ز. رمیاش بگ دهیتوانم ناد یخواهم و نم یم. زند یاسمم را صدا م یکس. رد شوند یسادگ نیهم

را از تک تک حروف، از تک  یگرانکند و من ن یم میدوباره صدا. آورده ام ادشیتازه به  ییکنم گو یمزه مزه م

نگاهش . ستین شیجز سکوت جوابگو ییو صدا ابمیواژه واژه اش م دنیتک تلفظ خاص اسمم از زبانش، از شن

 :کنم یدرخواست م. زند یکنم، صورتش از اشک برق م یم

 ؟یخون یبراش قرآن م-

 .کشم یچهره در هم م. کشد یرا به رخ گوش جماعت م شیکند که تن صدا یاشاره م یمرد قرآن خوان به

 .گه، تو بخون یم یفهمه چ یخودشم نم نیا -

کنم که بهت زده  یو به فروغ نگاه م نمینش یخاك ها م يرو. بخشد یم نانیبه صورتم، به دلم اطم لبخندش

. سال ها را از دست داد نیتنها پناهش در همه ا. کشد یتوانم بفهمم چه م یشده، م رهیخ یبه پارچه مشک

دانم  یفقط م. افتاد یچه اتفاق مبدتر و بدتر آن که من نتوانستم و نخواستم بدان زیمرگش که از همه چ دنید

 . به دست من به درك واصل خواهد شد یاسامه نام

کند و  یپرت م زیحواسم را از همه چ. کند یو حواسم را از اسامه پرت م ردیگ یرا به طرفم م يزیچ رضوان

خودش از نگاه . کنم یورش را از گرفتن آن کتاب سبز رنگ به طرفم درك نممنظ. کند یمعطوف خودش م

 :دیگو یو م ندینش یکنارم م. توانم تپرکز کنم یخواند که نم یسردرگمم م

 .خودت بخون -

 .کنم یم مخالفت

 .تونم ینه من نم -

 .دهد یجا م میدست ها انیرا در م کتاب

 ... توئه نه من ییدا دیس -

 ...آن يها يها و بلند یپست انیم ییکشم، جا یم جلد يرا رو دستم

 .نه من یشناخت یرو تو م دیس -
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 .نمیب یذهنم م يها و پست ترها یپست انیدر م ییصورت مرد را جا. کشم یجلد م يرا رو دستم

آروم از کنار گوشم رد  م،ینس هی دیشا. بود یدونم ک ینم. رفت یکیدونم  یفقط م.... رو نشناختم دینه من س -

 .شد

 :گود یشود و م یبه طرفم م آرام

 .شیپس بخون تا بشناس -

 "والصافات صفا"قرآن را باز کردم، آمد "

**** 

 ماه بعد سه

رفتن . رفتیعوض شود پذ میقرار است حال و هوا نکهیا يبودم و او به هوا دهیسفر پرس کیرا در مورد  نظرش

فرصت بودم و لحظه به لحظه آن را  کیمنتظر . داشتم باور نخواهم کرد نانیو اطمرا باور نکرده بودم هنوز  دیس

مطلع نشود و الزمه اش  یحرکت چیه زعمل کنم که اسامه ا يوقتش بود جور. با ارسطو هماهنگ کرده بودم

... اریکرد؛ سان یکس فکرش را نم چیکه ه یمن و ارسطو بود و کمک خواستن از شخص نیماندن اطالعات ب

تا  بالیمن و آن انیشود م يقرار بود واسطه ا. جداگانه باز کنم یمرد بودنش حساب يتوانستم رو یکه م یکس

تشنه  يو بعد به من خبر داده شود که من واسط روح شوم و ارسطو اریبازگشت به سان رانیاسامه به ا یوقت

 .شکر داشت يآمد خودش جا یظر نمبه واقع به ن بالیکه ارتباط من و آن نیهم. کنم رابیانتقام را س

 زیفکر که همه چ نیمرا به ا نیکند و هم دایآوار شد را پ دیکه بر سر س یتینتوانسته بود مسئول جنا محمدرضا

اش کردم به رفتن به سفر و بعد گرفتن  یراض. ساخت و رضوان را نگران تر یتر م يسر اسامه است جر ریز

اصال به  رانیکه ماندن رضوان در ا دذهنم مجابم کرده بو نیبدب ي مهین. داشت یخودش حضور م دیکه با زایو

را  لیِبفرستم تا کار اسامه را تمام کنم و بعد به سراغش بروم و من در ییاو را جا دیدانستم با یو م ستیصالح ن

رسم  یکه م به خانه. کنم یم هیته تیروم و بل یم ییمایشود، به آژانس هواپ یکه صادر م زایو. انتخاب کردم

با بهار خواب آلود به اتاقمان  يباز یدهم و بعداز صرف شام و کم یدر جواب دعوت به شام رضوان سر تکان م

 :شمرم یم. بندم یرا م میکشم و چشم ها یتخت دراز م يروم و رو یم

 ...پنج -

 :زند یصدا م رضوان

 ؟ییمرصاد کتتو ببرم خشک شو -
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 ...چهار -

 :برد یرا باال م شیصدا

 ؟یگفت یچ -

 ...سه -

 .شنوم ینم -

 ...دو -

 :دیگو یم کالفه

 ...!یچونیپ یچرا م. گهیکالم بگو باشه د هیخب  -

 .کی -

 .مرصـــاد -

 . ستدیا یسرم م يشود و باال یاتاق باز م در

 ه؟یچ نیا -

 :بندم یرا م میها چشم

 ...تیبل -

 تاست؟یدونم، چرا اسم من و بهار رو بل یم نویا -

 .ام را پنهان کنم ازهیگذارم تا خم یصورتم م يرا رو دستم

 .سنیزنمو روش بنو یکیرفت بسپرم اسم اون  ادمی -

 :دهد یگذارد و تکانم م یم میبازو يرو دست

 .گم یم يجد -

 :کنم یم نگاهش

 بخوابم؟ يذار ینم -

 !نه -

 .ندیکنم کنارم بنش یو دعوتش م نمینش یتخت م يرو

 .امیرضوان من نم -

 :زند یدر چشمانم زل م سمج
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 .میر یپس من و بهارم نم. دمیکه خودمم فهم نویا -

 :شوم یجابم بلند م از

 ...ستیبا تو ن مشیتصم نیمتاسفانه ا -

 :زند یپرد و کنارم م یم شیجا از

 .رهیگ یم میتصم یک ینیب یحاال م -

 :رمیگ یو با دست راستم چانه اش را م ستمیا یم شیجلو

 .ضوان با توامر. منو نگاه کن -

 .خوانم یرا از نگاهش م غصب

 .به حرفم گوش بده... رضوان خانم -

 .شوم یسد راهش م. کند برود یم یو سع دیآ ینم کوتاه

 .برو کنار... خوام برم یمرصاد م -

 .روم یکنار نم. گذارد به قصد هل دادن یام م نهیقفسه س يرو دست

 .شه یم داریمرصاد برو کنار االن بهار ب -

 :دیگو یرود م یلب همانطور که به طرف در م ریز. دیایمسئله کنار ب نیبا ا دیبا. روم یسر راهش کنار م از

 ... همه ش توهم -

 :روم یآورم و به طرفش م یمم طاقت

 ؟یگ یم يدار یچ -

 :دیگو یگردد و م یبرم شیجا در

 !؟يچرا انقدر به همه شک دار -

 .شود ینم یضحوا نیفهمم چرا متوجه موضوع به ا ینم

 .یکه اسامه بکشتش من باشم، متوجه وخامت اوضاع بش يفکر کنم اگه نفر بعد -

 .هنوز که معلوم نشده کار اونه -

 :ردیگ یام م خنده

 تو؟ يکار يجالبه، رضوان کجا -

 :دیگو یگذارد و م یم وارید يرو دست
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 .برو يبر يخوا یتو هر جا م. مونم یم نجایتوپ هم در کنن من هم نجایاگه ا -

 :دیگو یدارد و در همان حال م یدر کشو برم یگردد و لباس یرفتن به اتاق برم رونیب يجا به

 ...بهار شیرم پ یمن م -

 :میگو یو م رمیگ یرا م شیبازو. میآ یرا کوتاه نم شینجایا

حق . یبخواب يا گهید يشب جا يبزن، فحش بده، اما حق ندار غیداشته باش، ج يدار یباهام هر مشکل -

کشم  یمن ناز نم. یزن من يایب نییپا يچون باال بر... یرو به خاطر دعوا با من ترك کن هیخون نیا يندار

 .رو انجام بدم يده م بخوام کاریهم نکن که برخالف عق ياما کار. نخواه ستمیرو که بلد ن يرضوان، از من کار

 زیم یصندل يرو. کشد یتخت دراز م يود و روش یاز کنارم رو م. ام دهیخورم که د یمحوش را قسم م لبخند

 .کنم قانع کننده باشم یم یو سع نمینش یرضوان م شیآرا

 فته؟یتو و بهار ب يبرا یاتفاق چیخوام ه ینم چیه یکن یباور م -

 .زند یپلک م آرام

محافظت ازشون  يبرا يکار چیبود که زن و بچه شو ول کرد و ه رتیغ یمن اگه بگن اونقدر ب يننگه برا -

 .شکست خوردم نذار تو رو هم از دست بدم دیدر مورد س. نکرد

قراره برم سفر اونم تنها،  گهیچهار روز د دمیساعته که فهم هی ؟يد یناراحت بشم؟ بهم حق نم دیمن نبا -

 دم؟یفهم یباالخره م يکرد یفکر نم ،يکه گولم زد زایو يبرا... بدون تو

 .گردم یطرفش برمکشم و به  یتخت دراز م يرو

 ...نجایا ایب -

 .گذارد یشانه ام م يرا رو سرش

 .مرصاد ایکوتاه ب -

 :میگو یم کوتاه

 ...نه -

 :پرسم یکنم و م یرا نوازش م شیموها

 ؟يچرا موهاتو رنگ کرد -

 :گذارد یام م نهیقفسه س يرا رو دستش

 .يدیکردم نفهم یفکر م... چه عجب -
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 ؟يچرا رنگ کرد... بود گهید يزایچ ریفکرم درگ -

 ... محض تنوع -

 .یتونیو ز ییطال انیم ستیزیچ رنگش

 .رنگ نکن گهید. خودت قشنگ ترن ياصال موها... ایکوتاهشون کن يمحض تنوع نر هویفقط  -

 :شود یم تخس

 .خواد یخودمه دلم م يموها -

 .رمیگ یآغوشش م در

 .یش یتو بغل جا م ییخوبه که کوچولو -

بهشت  نیخودم، به دست خودم قرار است ا. فهمم یگذارم و چشمانم را م یسرش م يام را رو چانه. خندد یم

 شیکند و من ب یزمزمه م یآهنگ میبرا. خودم خواهم کرد که لعنت بر خودم باد. دور کنم یمدت يکوچک را برا

 . خواهم شد شیکنم که چقدر دلتنگ صدا یفکر م شیاز پ

- Thirsty as a desert's pain 

 )تشنه ام ابانیهمانند درد ب(

I miss your touch like pouring rain 

 )نوازشت که همچون بارش باران است تنگ شده يدلم برا(

 :میگو یم آرام

 .بازم بخون... بخون. کالس زبان یرفت يباالخره حرفمو گوش داد -

- Dizzy as the tea I brew 

 )زنم یکه به هم م يمثل چا(

My mind stirs round with thoughts of you 

 )شود یافکار تو م ریذهن من درگ(

And like the melting suger cubes 

 )در حال آب شدن يو مانند حبه قندها(

 .شود یدفعه پر بغض م کی شیصدا

- You disappeared and left me too... 
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 )یو من را تنها گذاشت يشد دیتو ناپد(

 :میگو یگوشش، آرام اما محکم م در

 .کنم یشم نه ترکت م یم دیمن نه ناپد -

***** 

 :کنم یامان قلبم توجه نم یب يبه کوبش ها. شود یبار پر از اشک م نیصدم يبرا چشمانش

 ...کردن وجود نداره هیگر يبرا یلیمن هستم دل یصد دفعه بهت گفتم تا وقت -

 :دیگو یبغض م با

 ؟یهست -

 :کنم یرا عوض م دنده

 ه؟یاالن مشکل چ. حاال حاال ها باهات کار دارم... نه تو رمیم ینه من م -

 .يایتو از پسش برنم... مشکل برادرته -

 :کنم یم شتریرا ب سرعتم

 .تونم انجام بدم یرو م ياراده بکنم هر کار -

 :زند یحرف خودش را م باز

 .خوام برم یمرصاد من نم -

 :میگو یم قاطع

 ... ير یتو م -

کنم تا مطمئن  یدور و برم را نگاه م. شدن ادهیکند در پ یتعلل م. شوم یم ادهیو پکنم  یرا پارك م نیماش

مچ  نیکشم و بعد از قفل کردن ماش یم رونیچمدانش را از صندوق عقب ب. دور و بر مشکوك نباشد یشوم کس

 :رمیگ یدستش را م

 ...رضوان خانم -

 .قهر کرده. کند ینم نگاهم

 ...!رضوان جان -

 :کنم ینگاهش م یکم. کشد یم رونیتم برا از دس دستش

 .میحاال بر. یگرفت ادیرو خوب  یدفاع شخص يها کیتکن... خوبه -
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 :زند یچشمانم زل م در

 .رم یمن نم. گم مرصاد یم يدارم جد -

 !م؟یمورد صحبت کن نیدر ا دیچند دفعه با -

 .بهار در آغوشش در خواب غوطه ور است. دیآ یرود و بعد به خودش م یباال م شیصدا تن

 . خوام برم یمن نم... يد یتو دستور م. یکن یتو صحبت نم -

 :رمیگ یرا برگرداند چانه اش را در دستم م شیاز آن که رو قبل

به  يخوا ینم. فتهیبرات ب یتونم بذارم اتفاق ینم! کشم؟ یم شیعالم رو به آت ادیسرت ب ییاگه بال یدون یم -

 دایادامه پ يبرا یلیدل گهیکشه چون د ینم گهید یقلب لعنت نیا یاگه نباش یبفهم يخوا ینم! ؟يبد من گوش

 کنه؟  ینم

 :گذارد یم میبازو يرا رو دستش

 !؟يشه به حرف من گوش بد یم -

 :ردیگ یکنم و جرئت م ینگاهش م. رمیبگ دهیتوانم ناد یچشمانش را نم افسون

 .توئه شیدارم پ تیکه امن ییباور دارم تنها جا -

 :را به نگاهم دوخت نگاهش

 .درست کنه زویتونه همه چ یاون م...! یزنگ بزن مهندس قوام. خونه میبر ایب -

 :زدم شخندین. نگاهش بودم ازمندین زیاز همه چ يازین یب نیع در

اونجا حواسش به همه  لیِدر. کنم رضوان سکیتونم ر ینم. کرد یم رشیتونست تا االن دستگ یاون اگه م -

 . هست زیچ

 !دختر کوچک من نیشود ا یم ریش دوباره

 .امینم -

 )دهیاکی کاووسیبانو؛ ک. (ستدیا یقلب خسته م.. شود یچشم خسته بسته م. نکن یبانو شوخ -

 :زند یبه شانه ام م یمشت

 .ه بکنهتون یدلش خواست م يبعد از من هر کار. ستهیحق نداره با نجامیقلب خسته تا من ا -

 :ندینش یم میلب ها يمحو رو يلبخند

 .کنه تیاگه بخواد بانو رو اذ ارمیقلبو درم نیمن پدر ا -
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 :ندیب یحرکتم را م. رمیگ یچمدان را م ي دسته

 .مرصاد دوباره شروع نکن... ایخدا يوا -

کنم، مواظب هستم تا تعادلش را از دست ندهد و بهار را  یو حرکت م رمیگ یمچ دستش را م گرمیدست د با

. دستش را رها کند یصورت چیکنم که نتواند به ه یقفل م فشیانگشتانم را دور مچ ظر يبار جور نیا. اندازدین

 :کند یکه بشنوم زمزمه م يجور... دست کمش گرفته ام اما

 .سرت زنیزنم که همه بر یم غیج يجور هی یولم نکن -

 :ستمیا یدوباره م. ستندیکم ن کاریب يآدم ها نیاز ا. کنم یبه دور و اطرافم م ینگاه

 .کنم یکار خالف نم... یزنم -

 :خندد یتا گوش م گوش

 !يخور یکتک م یکل یثابتش کن يایتا ب -

 :کنم یم یمصنوع یاخم

 اد؟یدلت م -

که عوض  يزیچ! يکتک بخور ادیخارج از کشور منم دلم م یمنو بدون خودت بفرست ادیتو دلت م یوقت... آره -

 . داره گله نداره

ها  نیکار تعلل نکرده ام و رضوان باعث اول کیاندازه در انجام  نیوقت تا به ا چیه. کنم ینگاهش م مستاصل

 .اتفاق تازه است کی. شده است

 چکار کنم؟ دیاالن من با -

 :دیگو یکند و م یبه اطراف نگاه م یمک. کنم هم او یشدنم را هم خودم حس م نرم

 !ستیمناسب حرف زدن ن نجایا...! میزن یبعد با هم حرف م. خونه میبرگرد ایب -

 .قانعم کن -

 :دیگو یم. خوانم یرا در نگاهش م دیترد

 ».گشت یم يزیچ یاگر مرگ نبود، دست ما در پ« چون  -

 یفهمم ک ینم م،یشو یم نیسوار ماش یفهمم ک یحال چه وقت حرف زدن از مرگ است؟ نم! مرگ؟... مرگ

 ایرحمم  یانقدر ب. ستیکند زندگ یکه فکر نم يزیفهمم چرا در کنار من به تنها چ ینم. مانند یاز پرواز جا م
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که  يزیاز تنها چ يآواز. دشو یدر گوشم آواز م شیفهمم که صدا یرحمم کرده اند؟ تنها م یرحمانه ب یب

 .دوستش ندارم

. ستیجار یمرگ در ذهن اقاق. ستین رهیزنج کیمرگ وارونه . ستیکبوتر ن انیاز مرگ، مرگ پا میسو نتر«  -

مرگ با . دیگو یمرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن م. دارد منینش شهیخوش اند يمرگ در آب و هوا

. شاپرك است پر یمرگ مسئول قشنگ. خواند یگلو م-مرگ در حنجره سرخ. به دهان دیآ یخوشه انگور م

 یو همه م. نگرد ینشسته است به ما م هیگاه در سا. نوشد یدکا م.وو یمرگ گاه. ندیچ یم حانیر یمرگ گاه

 ».مرگ است ژنیلذت پر از اکس يها هیر م،یدان

کند  یکه مرا از حس لمس صورتش منع م يزیگذرا و آن چ يا هیتنها در ثان. گذارم یگونه اش م يرو دست

 :میگو یم شیبرا. درست کرده میو جعبه دنده است که بدجور مزاحمت برا یلعنت کیتراف نیا

مرگ  یتو هست یتا وقت! مرگ نه... ستیمرگ جزوشون ن یهام ول تینها یمن دنبال ب! از مرگ حرف نزن -

 ».در دهان گس تابستان است اهیس رینوبر انج یزندگ«! نه

 .رود یمرگ م. زند یم لبخند

 ».بشقاب است کیشستن  یزندگ« -

توانم  یدستم به او نرسد اما نم دیشا. اگر اسامه ها نخواهند یحت. میکن یم یو با هم زندگ میخند یهم م با

توانم او را به خاك بزنم ضعفم را در کنار حس  یکه نم نیا دیشا. شود دهیبگذارم که دستم از رضوان هم کش

بشود  کشیدانم، اگر اسامه نزد یم داقلح یکند ول انیتوانم از همسرم دست بکشم نما یکه نم نیقدرتم از ا

گذارم و جواب  یبلوتوث را در گوشم م يهندزفر. خورد یزنگ م لمیموبا. میوارد شهر شده ا. کنم ینابودش م

 :دهم یم

 بله؟ -

 ...!سالم -

 .روند یدر هم م میها اخم

 ...!تو -

 .اش را دوست ندارم يخونسرد

 !خسته شدم مرصاد يموش و گربه باز نیمن از ا.... آره من -

 .خشک شده است دهانم
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 !؟یخب که چ -

 .ارمیسرت ب ییخوام بال یمن نم ماره،یصد دفعه بهت گفتم ذهن تو ب. میسختش نکن ایب -

 :رمشیگ یسخره م به

 . و برادرانه ت مانع از کشتن من شده ینگو که حس نوع دوست -

 :شنوم یپوزخندش را م يصدا

 .یبفهم نویکردم ا یفکر م. ندارم يمن هم با تو کار ینداشته باش ين کارتا تو با م -

. نگرانش نکنم شیاز پ شیدهم تا ب یاندازم و سر تکان م یبه او م ینگاه مین. کند یدستم را لمس م رضوان

 .پشت خط است یکه چه کس دهیمطمئنم فهم

 !یرو کشتــ دیتو س یلعنت -

 رم؟یدرگ گهید يجاها یاعالن جنگ با تو راه بندازم وقت هیام که  وونهیمگه د. کارو نکردم نیباور کن من ا -

من همه کار . یکرد و تو خبر نداشت یداشت تو کارشون دخالت م دیکه س هیستیگروهک ترور هیمرصاد کار 

 ...!کردم اما ترور نه

 . کنم یم سکوت

دارم که با وجود  ییمن کارها. میریرو بپذ گهیهمد میتونستو ن میوقت برادر نبود چیمرصاد من و تو ه نیبب -

 . تونم انجامشون بدم یگرده نم یداره دنبالم م نترپلیکه ا نیا

 .دارم شمیته ر. کنم یرا لمس م صورتم

 !اکت؟یقاچاق تر -

 ... ییزایچ نیهمچ هی -

 .شه یتماس بگو چون داره آزاردهنده م نیپس منظورت رو از ا -

 !من شو الیخ یب -

 :زنم یم شخندین

 ! تیشرمنده اخالق ورزش -

 :دیگو یشمرده م شمرده

 . کشم یمن شو وگرنه زنت رو م الیخ یب -
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تا سزاوارش باشد،  میدانم چه به او بگو یمغزم قفل کرده و نم. است حیرسد وق یکه به ذهنم م يکلمه ا تنها

 :دهد یادامه م. بدهم نیبه هنجره ام تمر یگذارد کم یوجود بهار خواب آلود هم نم

 !نداشته باشم تونیتا منم کار يخوام دست از سرم بردار یم. بگم نویا یکن یکه قاط نیقبل از ا -

 :میسا یهم م يرو دندان

 !امیکه شده دنبالت م امیتا آخر دن -

و از اونجا  هیترک شونیتا بفرست يگرفته بود طیدونم امروز بل یفکر نکن نم ؟یبس کن يخوا یتو نم نمیبب -

 !طوفان من هنوز تموم نشده؟ یفهم ینم! تا غائله من بخوابه لیِدر زتیدوست عز شیپ کایهم برن آمر

 .زمیدر راه است برادر عز يگریچون طوفان د یفهم ینه تو نم -

 اش يفهمم که محل استفرار حدود یدهم و م یم امیبه ارسطو پ گرمید لیبا موبا. در راه بود يگریطوفان د و

 یمورد را در کمال تاسف به او م کی نیا. کند  ییمحل را شناسا قایدارد تا دق ازیکرده است و زمان ن یابیرا رد

 نیدر ا. کنم تا حرفش را گوش کنم یصبر م وکنم  یترمز م. دیایتواند از پس آن برب یدانم م یسپارم که م

 . واقعا کابوس است يا قهیمخصوصا که آن چراغ قرمز سه دق. ستیشگیهم کیتراف نیا یمنطقه مسکون

 .سمت راستت رو نگاه کن -

باالتر از  یکم قایافتد، دق یرنگ رضوان م یمشک يمانتو يرو یگردانم و نگاهم به نقطه قرمز رنگ یبرم سر

ن باز به من نگاه و بعد با دها ردیگ یرضوان هم رد نگاهم را م. کند یصورت بهار که دارد در خواب نق نق م

 :شنوم یاسامه را م يصدا. ردیگ یکند و مچ دستم را م یداند چه خبر شده، دستش را دراز م ینم چیه. کند یم

 شیاول نیافته و ا یم يبدتر يوگرنه اتفاقا یبه حرفم گوش کن يچراغ قرمز فرصت دار نیا يبه اندازه  -

 !بفهم. ادامه بدم یلعنت يرو با تو یلعنت يباز نیخوام ا یمن نم. نخواهد بود

 :کنم ینم سکیر

 .بکشه کنار پرشویبگو اسنا هییپشت بوم رو به رو يکه رو تیفقط به اون مزدور عوض... باشه -

 صیتوانم مدلش را تشخ یکه نم پریاسنا کیو  نمیب یم اهیکاله س کیفقط . دارم یمرد برنم يرا از رو نگاهم

 . دهم اما شک ندارم کشنده است

 یرحم گهید! فهمم یو مطمئن باش م یکه بفهمم دوباره دنبالم نیچون به محض ا! ؟يد یپس قول م -

 ...ستیدرکار ن

 .کنم یدستم به او برسد نصفش م. گذارد یسرم م منت
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 .کشمت یخودم م نمتیاگه بب یول...! یلعنت امیدنبالت نم گهید -

 !ینیب یمطمئن باش منو نم -

. شوم یم ادهیپ نیکشم و از ماش یرا م یدست یحو شدن آن نقطه قرمز لعنتمحض قطع شدن تماس و م به

شوم و به محض  یسوار م. کنم یپرتش م يکنم و به کنار یآن را م. کرده است يجاساز نمیماش ریز ابیرد

 چیرضوان هم ه. ومر یسره م کیحرف تا خود خانه  یگذارم و ب یگاز م يرا رو میروشن شدن چراغ سبز پا

 . دارم شیبه صدا ازین یدانم چرا ول یگرچه نم. دیگو ینم

 کی. مسئول واقعه مشخص شد. کنم یاز محمدرضا نگاه م دهیلرزد و به اس ام اس رس یم بمیدر ج لیموبا

در هر صورت . بار اسامه درست گفته باشد نیا دیخودم اعتراف کنم که شا شیترسم پ یم...! یستیگروه ترور

دهد که محل  یم امیارسطو پ. دارندمهم باور  نیو ارسطو هم به ا اریتاوان پس بدهد و نه تنها من، که سان دیبا

که نوشته ام  یابیرد ياز برنامه . روند یکرده است و با چند نفر به طرف آن جا م دایاستقرار اسامه را پ قیدق

 .شوم یممنون م

 یدر اتاق را که م. گردد یبرد و برم یوان آرام بهار را به اتاقش مبندم، رض یدر را که م م،یشو یخانه که م وارد

کنم و سرش را به  یرا دورش حلقه م میدست ها. کشم یو بهشت را در آغوش م ستمیا یم شیبندد رو به رو

 . میباش کرده دایکه واقعا از شر برادرم نجات پ دوارمیام. فشارم یام م نهیس

 !؟يخور یغذا م -

سر . کنم یگذارم و نگاهش م یچانه اش م ریدستم را ز. زند یکشد و در چشمانم زل م یرا عقب م سرش

 :میگو یدهم و م یتکان م

 .دنبالش نرم گهیکنم د یفکر م -

 .کند یم مکث

 !برادرت؟ -

 :کنم یبندم و باز م یم يا هیثان يرا برا میها چشم

 .ادامه بدم میوقتشه به زندگ... وقتشه ولش کنم. رسم یبهش نم. قدم جلوتره هی شهیاون هم... آره -

 :زند یم لبخند

 .خوبه رییتغ -

 :دهم یتکان م سر
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 .خوبه... آره -

 :کند یزمزمه م میکنم برا یرود و من هم به دنبالش حرکت م یکه به طرف آشپزخانه م همانطور

 .مرا به وسعت تشکیل برگ ها ببرید! صداي باد می آید، عبور باید کرد و من مسافرم ، اي بادهاي همواره -

 :دهم یجواب م. کنم یحس م بمیرا در ج لمیموبا ي برهیو

 بله ارسطو؟ -

 :بارد یم شیاز صدا يشاد

 ...!سالمه وکابدمی. تمومش کردم -

 . کنم یحواله م یو به نگاه منتظر رضوان چشمک ندینش یم میلب ها يرو لبخند

 .تمام شد -

 

 ...یشد به حول و قوه اله تمام

 *Silver Sun*ن .فاطمه

 مهرماه نود و سه زدهمیس
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