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 ی رمانشناسنامه
 دار آخرنام رمان: 

 پرنیا رخشا نام نویسنده:
 پرنیا رخشا طراح جلد:
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 پلیسی، عاشقانه، درام ژانر:
 عاشقانههای صفحه آرایی: رمان

 www.romankade.com آدرس سایت:
تمامی حقوق این کتاب نزد سایت رمان کده 

 محفوظ است.
 

 

 ی رمان: خالصه

نشیند و مدام خاطراتش  مش اعدام باشد، به انتظار دار میانسانی که حک
کند. شاید هر کدام از ماها دارهای زیادی در عمرمان دیده  را مرور می

دار آخر  ،کشدسنگی... ولی آن که انسان را می فقر، گرباشیم؛ مثل سختی، 
شنده  دار آخر ک میرد.اما نمی  ؛شوداست. انسان از سایر دارها آویخته می

اویی که از صمیم قلبم برایش دل داده بودم و   ، او شد؛دار آخر من است!
نفس نکشیدنش باعث شد من در عین زنده بودن، طعم دار آخر را  

 بچشم. 

 

 مقدمه: 

سم خوردم بر تک تک اجزای وجودت و حتی روحت؛ قسم بر عشق  ق
 پلیدت من عاشقانه مستت شده بودم.

ی نگاهت را با هوس پوشانده بودی؛ ولی من با هربار نگاه  با اینکه تو پرده
 گرفتم.کردن به آنها جانی دوباره می
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  بستم و دلم راهایت چشم بر ماه شب میبا زیبایی ،حتی اوقاتی که نبودی
 کردم. برای وجودت گرم می

باد نامردی   ،هرگاه که نزدیک شدیم ما مثل دو برگ در یک درخت بودیم.
توانیم وزید و جدایمان ساخت. تا دل خوش کردیم که نسیم خوابید و می 

در آغوش هم جا شویم، پاییز فرا رسید و ما را از شاخه کند. دیگر برای هم  
 تر از محال شدیم.محال

 تو برایم محال نوشته شده بودی و محال هم به پایان رسیدی.  

ای در آغوش بگیرمت. فکر  توانستم بدون هیچ کینهبار دیگر میکاش یک
گاه در دلم  نکن کینه دارم؛ نه اصالً! تو برایم قدری شیرین بودی که هیچ

ات را نپروراندم؛ فقط اندکی شکستم، اندکی افسرده شدم، اندکی  کینه
دی را چشیدم، اندکی دلم تنگ شد، اندکی نفسم گرفت، اندکی مردم  ناامی

 و در نهایت اندکی، معنای »اندکی« را تغییر دادم. 

 فقط همین! 

 1399شروع: شهریور ماه سال 

 

 »دانای کل« 

با بوی عطر   ، آور تاریکدر فضای خفگان ،ی سرخ رنگی تلخ ماده رایحه 
  ر لحظه بیشتر از قبلشد ترسش ه سردش مخلوط شده بود و باعث می

بیم بر روی   ،دوخت جان روی زمین چشم میشود. هرگاه که به جسم بی
 گرفت.شد و نفسش در سینه حکم خفگی میدلش آوار می

 *** 

 »اصالن« 
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 نرو.  -

 های معصومش شدم.  ی چشمهایم صورتش را قاب گرفتم و خیره با دست 

 فقط دو روز میرم دلبندم.  -

 قدر زود میری؟ روزه که اومدی، چرا ایناصالن فقط دو  -

دلگیرم کرد؛ ولی نباید من هم دچار  ی ملیحش غم نشسته روی چهره 
 شدم.غم می همان

 دونی که مجبورم عزیزم، تو فقط مواظب خودت باش.  می -

را   اش نشاندم و حرفمای بر پیشانیوقتی دیدم دلش راضی نیست، بوسه
 ادامه دادم. 

 روز خیلی سریع بگذره. قول میدم این دو  -

 ی بینمان را بیشتر کرد. نفسی کشید و فاصله

من هم حق دارم با شوهرم شب و روزم رو   هربار همین قول رو میدی... -
 بگذرونم.

 و چند قدم دیگر به سمت پنجره برداشت. 

 کنی؟ عزیزم کنفرانس دارم، باید برم. چرا اذیت می -

وی از من گرفته بود، لب زد:»من  دست به سینه زد و در همان حالت که ر 
 کنم.«همیشه اذیتت می

ها باقی  این ناز کشیدن ،رفتن دم   ای کشیدم و به سمتش رفتم.نفس کالفه
 کردند.ام را هم تخلیه می ی انرژی روزانه مانده
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خوای من رو ناراحت  دونی منظور من اون نبود. میخانمم، شما که می -
 ؟ بفرستی تا برم 

 به سمتم برگشت. آهی کشید و 

 زود برگرد.  -

 لبخندی برای اطمینانش زدم و گفتم:»بر روی چشم.« 

 هایش شد. لبخند زیبایی هم مهمان غنچه

 اصالن امکان داره کنفرانستون زود تموم بشه؟  -

انجامید و دو روز هم دروغ محض  با یادآوری کاری که به طول سه روز می
 بود، لب زدم:»فکر نکنم عزیزم.« 

 ، موفق باشی.باشه -

به آغوشم گرفته و میان خرمن موهای سیاهگینش نفسی از ته وجود  
آوردند و نفس کشیدن را  قدر مرا از پای در میها چهکشیدم. این دوری

 کردند. تر میسخت

اش انداختم و با یک خداحافظی  های عسلی آخرین نگاه را هم به تیله
 خبر بودم.  هم بی کاری که از سرانجامش من ساده راهی کار شدم؛

 *** 

 »دانای کل« 

خونی   میان باتالقی از خون نداشت؛طاقت دیدن آن تارهای سیاه رنگ را 
ی این انگشتان کشیده بود. شاید چشیدن طعم گس  که دست پرورده

 تر شده بود.خیانت سخت باشد؛ ولی برای او چشاندنش سخت 
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 *** 

 »اصالن« 

 بردیا  برگشتم. نگاهی به ساختمان انداختم و به سمت 

 زنه.اینجا که خیلی صاف و ساده می -

 سرش را تکان داده و کیفش را از ماشین بیرون کشید. 

-جا رو نشون دادن، جای خوبی برای قایم کردن لوازمها همینردیاب -
 هاست. 

ی اصلی ساختمان شدیم. جواب دادم:»آره؛ اصالً  در کنار هم وارد محوطه
 یی باشه.« کردم یه همچین جافکر نمی

ی یک طبقه مانده به آخر را فشردیم. با  سوار آسانسور شده و دکمه 
 رو به بردیا گفتم:»میگم ممکنه تو یه روز تموم بشه؟«   ،آاللهیادآوری حرف 

 سوتی کشید.

روز چیه بابا! اگه تا سه روز بتونیم حملشون کنیم خیلی خوش   یه -
 شانسی.

به تنها دزد اعماق جانم دروغ   اصالً دوست نداشتم باری کشیدم.آه حسرت
-بگویم؛ ولی حیف شغل من شغلی بود که بیشتر باید چوپان دروغگو می

 شدی تا یک خالفکار! 

صدای نازک زنی مثل همیشه رسیدنمان را به واحد مورد نظر اعالم کرد. 
 ای رنگ رفتم. پشت سر بردیا راه افتادم و به سمت در قهوه 

 اینجاست.  -
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و کلید مخصوصم را از سامسونتم بیرون آوردم. با دو  سرم را تکان داده  
 حرکت قفل در باز شد و با صدای خیلی آرامی کنار رفت. 

 بیا. -

کلید را در کیفم برگردانده و وارد خانه شدم. یک واحد معمولی شصت  
   های چوبی آن را تزئین کرده بودند.متری که وسایل

 ؟ جای خیلی خوبی انتخاب کرده، یعنی چی داره  -

ای باال انداخت و مشغول دید زدن اطراف شد. تمامی کمدها و  شانه
 های مکان را کاویدیم؛ ولی چیزی دست گیرمان نشد.سوراخ سنبه 

 بردیا اینجا هیچی نداره، دستگاه چی میگه؟  -

 نگاهی به مانیتور انداخت. 

 تو ظاهر نیست، باید خودمون دست به کار بشیم. -

کردیم در عرض یک ساعت انجام  کاری که فکر میای کشیدم. پوف کالفه
خواهیم داد را تا نه ساعت طول داده بودیم، خدا داند این سه روز دیگر  

 کشید.قدر طول میچه

 اصالن یه دقیقه بیا اینجا.  -

 صدایش را دنبال کردم و به بالکن رسیدم. 

 خب؟  -

 ببین. -

هایم را در  آمد. اخم بردیا پایش را به کف بالکن کوبید که یک صدای فلزی
ی بالکن را کوبیدم؛  هم کشیدم و من هم متقابالً یک جای دیگر از گوشه 
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ولی مختلف بودن صداها باعث شدند ابروهایم از هم دل کنده و حیرت را  
 ام کنند. مهمان چهره

 چطوری سرامیک رو از بین ببریم؟!  -

 بردیا ناامید نگاهی به کف سخت بالکن انداخت. 

ی فلزی جاسازی کرده و  ل زیاد وسایلش رو داخل یه محفظه به احتما  -
ها پوشونده، از بین بردن اینا کار ما نیست. بیا بریم  روش رو با سرامیک 

 ها بیان و حلش کنن. میگیم بچه

ها  و یک نگاه نهایی به کف بالکن کردم، زیر این سرامیک  سرم را تکان داده
 هایی که نهفته بودند!چه ثروت

 *** 

 ی کل« »دانا

احساس کرد کل وجودش تهی شده و دیگر امیدی برای زنده ماندن ندارد.  
بار آرزوی  برای بار هزارم در این چند مدت دوباره آرزوی مرگ کرد؛ ولی این

 مرگ در کنار او. 

 *** 

 »اصالن« 

های  ی سرد اتاق چسباندم، دلتنگ گرمای نفس سرم را به شیشه 
مخفی شده بود؛ ولی ستارگانش دیده  عطرآگینش بودم. ماه پشت ابری  

 بهتر خودنمایی کنند. ا خود را پوشانده بود تا آنهاشدند، گویمی
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اش  کرد؟ آیا ناراحتی چه می تک اختر قلب تاریکم افتادم. آن لحظه به یاد
؟ خدا کند دلگیر  هایش توانسته بودند تا بخندند؟ لببود  از بین رفته

 نشود.

 تو فکری. -

 تاریک آسمان گرفته و به بردیا دوختم.   اسنگاهم را از لب 

 کار کردن برام سخت شده.  -

رویم، روی زمین، نشست و با دست مشغول کندن نخ اضافی پرده  روبه
 شد.

 به خاطر زنت؟  -

ها از فرما شد. صدای جیرجیرک م را تکان دادم که سکوت سختی حکمسر 
فس کشیدن  شدند. احساس کردم اکسیژنی برای نبیرون خانه شنیده می

های خشک و خالی در برابر هوای مخلوط شده با  ندارم، این مولکول
 هیچ بودند. ،ی عشقشرایحه 

 سکوت توسط بردیا شکسته شد. 

 تونی.گفتیم نمی -

 هایم نشست. طرح پوزخندی روی لب

 جا چند تا متأهل دیگه هم داریم.بردیا جز من، همین -

 نگاهم دوخت. جنگل چشمانش را به 

 ی از دنیای خودشون ازدواج کردن. اونا با کسای -
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  آاللهموقع دلم برای زیبایی پاسخی ندادم و به سمت پنجره برگشتم. آن
شد و بس. از من  ش خالصه میبود، کل دنیایم در گیسوان سیاه رفته 

 انتظار داشتند دست بردارم؟ 

هت رو از فرعیا ادامه  شکنه، باید رادونی که این پل داره میاصالن می -
 بدی.

فقط   ؛نفسم را آرام بیرون فرستادم. خودم هم به این مورد پی برده بودم
 آوردم. به روی  چرکینم نمی 

 چندتا فرعی دارم؟  -

 دوتا بیشتر نیست. -

پرسیدم:»یا باید از این راه   ،کردملب به دندان گرفتم و در حالی که فکر می
 مگه نه؟«  آاللهدست بکشم یا از 

ی »آره« اش مانند سنگی بر روی سرم فرود آمد و هوش از سرم برد. کلمه
 کردم؟! چگونه باید یکی را انتخاب می

 خوام از روی همین پل برم.ولی من می -

 .اش در اتاق خالی طنین انداختپوف کالفه

تونیم ازش دست  اصالن ما خرابیم، ما تو یه لجن غرق شدیم و نمی  -
رو ول کن؛ به خاطر   آاللهد شدیم. اولش که گفتیم بکشیم، ما دیگه پلی 
  .عادیه و حتی بوی جهان ما رو هم نبرده  یه آدم آاللهخودمون نبود که! 

؟ عشق تا یه  ت حال رفتی و اسمش رو آوردی تو شناسنامهبعد تو با این 
 کنی اصالن.رو هم خراب می آاللهحدی؛ ولی داری زندگی 

اش کردم... اصالً قابل قیاس با جهان من  رنگیفکری به دنیای روشن و 
 نبود. 
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 تونم بردیا. نمی آاللهمن بدون  -

 چند دقیقه سکوت کرده و بعد لب زد:»پس از این کار بکش بیرون.« 

کدوم نور  نگاه متعجبم را به چشمانش دوختم که ادامه داد:»ما هیچ
 رو هم ازش نگیر.«  آاللهزندگی نداریم، روشنایی 

ی نگاه سبز  بار با خودم تکرار کردم و دوباره خیره ندینحرفش را چ
خاموشش شدم. چشمانش کدر بودند و انگار غباری آنها را در بر گرفته بود. 

، یک نوری درخشان  های رنگیاولین روزی که دیدمش در میان این رگه 
 بود.

 تونم...نمی -

 *** 

 »دانای کل« 

های بهاری دیگر شکوفه  ی دل خشکیده بودند و گلهایش در چشمهاشک
شدند. در تفاوتی میدادند؛ بلکه پژمرده و راهی دنیای سردی به نام بینمی

اعماق قلبش نامش را صدا زد تا شاید دردش آید و از خواب بیدار شود؛  
 هایش را هم بسته بود. ولی او گوش

 *** 

 »اصالن« 

خورشید کم  ام را گشوده و به  های خستهالی پلک  ،های ماشینبا تکان
دانستم آخرش به کجا  جان روی آسمان دوختم. باز صبحی بود که نمی

 شود. ختم می

 قدر موندیم؟ چه -
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 اش انداخت و پاسخم را داد.ایبردیا نگاهی به ساعت مچی قهوه

 حدود یه ساعت. -

-سرم را تکان دادم و خودم را باال کشیدم. همچنان خسته بودم و نمی
 برایم نفس بر بود.   آاللهاز چیست. دوری از   دانستم منشأ این خستگی

لباسم را صاف کردم و منتظر ایستادن ماشین شدم، انتظارم زیاد طول  
 نکشید و ترمز گرفتن راننده حس شد. 

 رسیدیم.  -

بردیا مثل همیشه سری تکان داد و از ماشین پیاده شد، من هم به  
 دنبالش. 

 خوش اومدید.  -

 نگاهم را به سمتش گرفتم.    ،زرگدار رئیس ببا شنیدن صدای خش

 سالم. -

انش نگاه کردم. نفوذ بر آنها غیر  دستش را فشردم و چند ثانیه به چشم 
 ممکن بود! 

 زنت کجاست؟  -

خواهم با  زند. ناخودآگاه ذهنم به وقتی که گفتم میدانستم طعنه میمی
 ازدواج کنم رفت و صدای رئیس در گوشم زنگ زد. آالله

 تونیم باشیم!« مثل خودمون با کسی نمی»اصالن ما جز  

 افکارم را از ذهنم رانده و پوزخندی تحویل رئیس دادم. 

 بفرمایید محموله رو نشونتون بدم.  -
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برایم   خواستم! وارد کانکس شدیم.کنج لبم باال رفت، من همین را می
ی باارزشی را در یک کانکس ساده گذاشته  عجیب بود که همچنین محموله 

 بودند.

 ضد گلوله هست و فقط با یه رمز روسی و فرانسوی باز میشه. -

ی  با دیدن محموله ابروانم باال رفتند. دور و برش را کاویدم تا صفحه
ب ماندم. بردیا سؤال  نصیرمز پیدا کنم؛ ولی بی کلیدی برای وارد کردن

 از رئیس پرسید:»پس رمز رو از کجا وارد کنیم؟«  ذهنم را

متمان آمد.  انداخت و با ژست خاص خودش به سرئیس ابرویی باال 
بود، مثل همیشه کت و شلوار سیاه و چسبناکی پوشیده و   اندامش ورزشی

 های کتش را نبسته بود.دکمه

 رمز رو باید روی این صفحه با انگشتتون بنویسید.  -

 پشت سرم را خاراندم، دیگر کداممان زبان روسی و فرانسوی بلد بودیم؟! 

رو بهتون   روسی و فرانسوی بلد نیستید، عکسش دونمکه می از اونجایی   -
 میدم تا نقاشی کنید.

 ی فلزی کشید.بردیا سری تکان داد و دستش را روی دیواره 

 چند میده این؟  -

 رئیس لبخند عمیقی زد و گفت:»تو بگو هشتصد میلیون.« 

بازتری  جا کرده بودیم! رئیس با نیش اخمی کردم، بیشتر از این را جابه
 ی شش ملیارد و هشتصد میلیون.« ادامه داد:»به اضافه 
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مندی زدم. رئیس که  ابروهایم را باال دادم و لبخند رضایت  ،با شنیدن مقدار
 شدای زد و در حالی که از کانکس خارج میقهقهه ،ام را دیدخنده

 گفت:»موفق باشید پسرا.« 

یق شده بود؛ یک  انرژی خاصی بعد از شنیدن مقدار پول به وجودم تزر
  به به سمت محموله رفتم و دستی حس آودگی، خواستن و هیجان.

رویش کشیدم. با چشم دور و برش را از نظر گذراندم، چه چیزهایی که  
 درونش نبودند! 

 تونی از این دنیا دست برداری.تو نمی -

 گیج به سمت بردیا برگشتم. 

 منظورت چیه؟  -

 داد.  با پوزخند صدادار و محکمی جوابم را

-هم نمی آاللهاون ذوقی که با شنیدن مقدار پول کردی رو حتی با دیدن   -
 کنی. 

کار و زنم بدبخت گیر داده بودند؟ من با این  و رفت. چرا همه به جان من
 توانستم جفتشان را برای خودم نگه دارم. راحت بودم! می

دیدن  صدای زنگ تماس تلفن همراهم مرا از عالم خیال بیرون کشید. با 
 اسمش لبخند محوی زدم و تماس را وصل کردم. 

 الو؟  -

 سالم، خوبی اصالن؟  -

 از کانکس بیرون آمدم و مشغول بازی با سنگ سفید زیر پایم شدم.

 به خوبیتون خانم، شما چطوری؟  -
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 خوبم. -

 آن را شکست. آاللهچند ثانیه سکوتی برقرار شد که 

 ت تموم نشده؟ کار   -

 جوابش را دادم. ناراضی

 نه عزیزم، هنوز که تازه رسیدیم.  -

 رسی دیگه؟ فردا شب می -

 پوفی کشیدم. 

راستش االن بهم خبر دادن که با یه شرکت دیگه هم قرار دارن، شاید به   -
 فردا نرسم. 

فریاد سکوتش دلم را به لرزه در آورد؛ ولی بعد با فکر اینکه پولی که از ازای  
  ند تمامشان را جبران کند، به حالت قبلی برگشتم.تواکار خواهم گرفت می

 یک روز اضافه ماندن که در برابر آن محموله چیزی نبود! 

 اصالن من دلم تنگ شده!  -

 ؛ ولی چیکار کنم؟  آاللهمن هم  -

 دلش از در دیگری وارد شدم.  برای به دست آوردن

 رم. تونم برات وسایل خیلی خوبی بخگیرم، باهاش میپاداش خوبی می  -

 صدای دلخورش چنگی بر قلبم انداخت.

 خوام اصالن! خودت بیا. من ازت پول و مال نمی -

نه مال و   ؛به خودم دل بسته بود آالله از گفتن حرفم پشیمان شدم.
 ام. دارایی 
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 زد.صدایی از آن طرف آمد که اسمم را صدا می

 کنن، فعالً.ی پروژه صدا میعزیزم من رو برای ارائه -

 باشه موفق باشی.  -

تماس را قطع کرد. کاش او هم از افراد دنیای من بود،   به دنبال حرفش،
 شد. تر میگاه زندگی خیلی راحتآن

 *** 

 »دانای کل« 

-شان نمیدلش به یاد خاطراتشان پر کشید، حتی یک روز هم به دوری
ی تلخش را خودش رقم زده بود. کاش  توانست طاقت بیاورد و کنون آینده 

ماند؛ ولی خودش او را از تن و روحش جدا  هم از دیدنش دور می  باز 
 ساخت. نمی

 *** 

 »اصالن« 

خسته و کوفته خود را به تختم رساندم. کنون چه کسی بر یک شام خوش  
خواستم با  قدر میگفت؟ کنون چهنه می ،طعم با اندکی محبت یک زن

شام در  هایم را نوازش کند و مرا به خوردن یک صدای شیرینش گوش
حبتش بر زبانم بیگانه شده  پرور صخلوتی دو نفره دعوت کند؟ طعم کام

 بود.

 اصالن؟  -

 با صدای بردیا سرم را از بالشت فاصله دادم.

 بله؟  -
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 بیا میریم شام.  -

داد؛ ولی بین این بر و  ام را نمیهرچند جای خوردن و نوشیدن با محبوبه
 بود.بیابان حتی این شام چند ساعته هم گنجینه 

 اومدم. -

ی موهای  ض کردم و عطر مخصوصم را زدم. حوصلههای تنم را عو لباس
زد و  ها را با عشق شانه میداشتم، کاش یک کسی بود که آنپریشانم را ن

 دلبر. یآاللهکاشت؛ مثالً یک ای بر رویشان میدر نهایت بوسه

بعد از حدود   در اتاق را قفل کرده و به دنبال بردیا به سمت ماشین رفتم تا
 یک ساعت به شهر رسیده و شامی بخوریم.

 بردیا؟   -

مثل همیشه خشک و خالی سری تکان داد. نفسی کشیده و فکرم را بر  
 زبان آوردم. 

 مونه؟ بهم پایبند می آاللهبه نظرت  -

 ای رنگش را باال داد. قهوه به سمتم برگشت و یکی از ابروهای

 منظورت چیه؟  -

 فروغش گرفته و به بیابان تاریک دوختم.چشمان بینگاهم را از 

 ترسم...مونه؛ میاز من خیلی دور می  آالله -

 زبان من شد. حرف هایم را بر زبان نیاوردم؛ ولی او فهمید و  ترس 

 خیانت؟  -
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سرم را به  معنای تأیید تکان دادم. خودم هم از فکری که این روزها به  
 آمد، بیزار بودم.سراغم می

 تر از این حرفاست. کنه؛ پاک این کار رو نمی آاللهن اصال -

 شاید دور بودنمون... -

ی کالمم را بریده و گفت:»دور بودن جنس دلتنگی رو  با صدایش رشته
 نه جنس خود دل رو.«  ،کنهعوض می

همواره پاک و زالل چون آب  باطراوت بود. به    امآاللهگفت، دل  راست می
م و با آنها افکار منفی ذهنم را از خود دور  های آسمان نگاه کردستاره

 ساختم. 

بعد از حدود یک ساعت راه، به یک رستوران در شهر نزدیک به بیابان  
 رسیدیم. 

 دوتامون هستیم؟  -

 پاسخ را کوتاه داد.  ،شددر حالی که از در وارد می

 نه. -

صدای سالم دادن چند نفر از سمت دیگر سالن    ،با ورودمان به رستوران
 های قدیمی مواجه شدم. آمد. نگاهم را به آن سمت چرخاندم و با دوست

 سالم خوبید؟  -

های  هر کداممان روی یکی از صندلی   ،های عادیپرسی بعد از سالم و احوال
، متشکل از شدخالی جا خوش کردیم. این جمع که با ما شش نفر می

زمان و باهم پلید  دیدیم بود؛ درواقع ما همدوستان دورانی که آموزش می
 شدیم! 
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 اصالن چطوری داداش؟ کم پیدایی. -

 جواب پویا را داد. ،بردیا به جای من

 ور خطه.ورا میفته. بیشتر اون کار اصالن کمتر تو این  -

از آن نوشیدم تا   آب را برداشته و مقداری و به دنبالش چشمکی زد. لیوان
 هایم کمی مرطوب شوند.لب

 شنیدم ازدواج کردی. -

 ی آرایشی تینا کردم. نگاهی به چهره روی میز گذاشته و نیمیوان را ل

 درست شنیدی. -

 ؟« ...مان پرید و گفت:»چه عجبوگوی دو نفره پویا وسط گفت 

 یکی از ابروان پر پشتم را باال دادم. 

 ازدواج چیز عجیبی باشه. ،ساله کنم برای یه مرد سی و دوکر نمیف -

 جوابم را داد.  ،کرددر حالی که درب بطری آب معدنی را باز می

ی  ساله  ساله نه؛ ولی برای یه مرد سی و دو  برای یه مرد سی و دو -
 خالفکار چرا. 

 ره. دونم خالفکارحمان سی سال داره، دو ساله متأهله و تا جایی که می  -

سرش را به معنای تأیید تکان داده و لیوان آب را به آرامی سر کشید. بعد  
-دونم زنش از همادامه داد:»و تا جایی که می ،از نوش جان کردن آبش

 هامون هست.« ایدوره

  ،دادمبر گمانم آخرین فردی که باید حساب پس می ای کشیدم.پوف کالفه
 پویا بود! 
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 به کسی مربوط باشه. آاللهکنم پاک بودن فکر نمی -

سکوتی حاکم شد و در نتیجه همه مشغول انتخاب غذای خود شدند. مثل  
-های خوشای سفارش دادم. یک لحظه دلم برای جوجههمیشه جوجه

ی  ی سیخ کشیده شده تا جوجهبر روی گاز تنگ شد، از صد آاللهت پخ
 .  تر بودها خوشمزه رستوران 

هر از گاهی   وردن شدند.همه مشغول خ  ،هاشدن سفارشبعد از سرو 
شدند. هایی زده مییافت و حرفهای عادی بین دوستان رواج می بحث
های  رویم از آن لبخند هم در میان این جمع بود و به  امآالله کاش 

دیگر دارد  آالله م دوری از دید می  ،کردمکه میفکر  زد. سرمیزملیحش می
-ها را جبران میم این حسرتگرفتشود، پولی که می میبرایم طاقت فرسا 
فقط برایم یک همدم زندگی بود؛ اما جایش در   آاللهکرد ولی... هر چند 

 ام بسیار بزرگ بود. زندگی

 اینجا کار دارید؟  -

 جواب رادوین را پس از جویدن محتویات دهانم دادم. 

 آره قراره یه محموله رو از کشور خارج کنیم. -

 برینش؟ می  جابه ک -

جواب   ،بردمشلیوان را در دستم گرفتم و در حالی که به سمت دهانم می
 دادم:»جمهوری آذربایجان.« 

 شما رو تو تشییع جنازه ندیدم.  موفق باشید. راستی، -

 ابتدا پرسیدم:»کدوم تشییع جنازه؟« 

 دنش شدم. بر سمت دهانم بردم و مشغول نوشی آب را
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 مراسم آژمان.  -

شنیدن اسمش ناخودآگاه چشمانم گشاده شدند و محتویات لیوان در با 
گلویم پرید. حس خفگی وجودم را در بر گرفت و باعث شد سعی کنم با  

یم فرستاده و از مرگ نجات پیدا  هاهای پی در پی اندکی هوا به ریهسرفه
 . کنم

 وا اصالن چی شدی؟!  -

ردناکم کشیده و  دستی روی گلوی د ،هایمبا حس کمتر شدن شدت سرفه 
 هایم را بستم. رادوین اسم آژمان را گفته بود؟! چشم

 خوبی؟  -

صدای نگران تینا را شنیدم و به تکان دادن سرم اکتفا کردم. نگاهم به  
سمت بردیا کشیده شد، دست کمی از من نداشت. حتمًا او هم خبر  

گفت. سایر حضار هم نشسته و به من و بردیا  نداشته وگرنه به من می
 هایشان مشهود بود.چشم دوخته بودند، اندکی هم نگرانی در چشم

 آژمان مرده؟!  -

 پویا سرش را تکان داد.

 آخه...  -

ی حرفم را نیاوردم، چندین مدتی بود از آژمان خبر نداشتم؛ ولی  ادامه 
 کردم که او...گاه فکر نمیهیچ

 مگه نامزد نداشت؟  -

 تکان داد.  به رادوین چشم دوختم، سرش را

 آره، نامزد هم موندن. -
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بودند.   نرا برای سکونت انتخاب کرده و داغا افکار در ذهنم هر کدام جایی 
آژمان از   هایم را حائل سرم کردم.و دست  آرنجم را روی میز گذاشته

هایمان  دوستان قدیمی بود، سنش به نسبت ماها کمتر بود؛ ولی حرفه
-کردند. همواره کار بلد بود و خودش را سالم از کار بیرون میبرابری می

 کشید. حتمًا مرگش دلیل دیگری داشته... 

 چرا مرده؟  -

 روی سرم فرود آمد. حرف پویا سنگی شد که

 طاقت نیاورد. تا گلوله خورد و سر  کار، شیش -

 ام کشیدم.  دستی بین موهای اندکی بلند شده

 آژمان کاربلد بود!  -

 بار تینا جوابم را داد.این

-رسه، نصف دیگهدونی نصف کار به حرفه میطور که میهمون تو کار ما -
 ش شانسه. 

دانستم باید چه حسی داشته باشم. نفسم را بلند بیرون فرستادم. نمی
و بدون حرکتی    اه کردم، چشم بر یک گوشه دوختهدوباره به بردیا نگ 

-تا همشد. ما سهاش خوانده میبود. بهت از چهره  حالتش را حفظ کرده
 اتاقی بودیم.  

بعد از دقایقی که در سکوت سپری شد و هر کدام در افکار خویش غرق  
 بودیم، بردیا به حرف آمد. 

 مگه قرار نبود آخرین کارش باشه؟  -
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که تا کنون سکوتش را حفظ کرده بود، به حرف آمد و جواب بردیا را    آماندا
 داد.

آره؛ به خاطر نامزدش قرار بود کار رو ول کنه، این آخری رو هم به خاطر   -
 اینکه مجبور شد رفت؛ اما شد آخرین کار عمرش. 

ی  دو رگه  آماندارا روی خودم حس کردم؛ ولی چرا؟   آمانداسنگینی نگاه 
پنی بود؛ اما به خاطر کار، چندین سالی بود در ایران سکونت  انگلیسی و ژا

  ،داشت. با یادآوری اینکه نامزد آژمان هم دختری دانشجو و پاک بود
اش دوختم.  ام را به چهرهزده برگشتم و نگاه حیرت آمانداسریع به سمت 

های کشیده و آبی روشنش را از نگاهم نگرفت و با تکان دادن سرش  چشم
 .  ودن ماجرا آگاهم کرده راست ب ب

 به نامزدش چی گفتن؟  -

ی قلبی زده،  اش را از هم گشود و جواب داد:»گفتیم سکتههای معمولی لب
 تو ثبت هم به همین عنوان ثبت شد.« 

ی خاص  کرد؛ ولی باز هم لهجهبا اینکه چندین سال در ایران زندگی می
هم   آماندانگاه اش حفظ شود. شد سنگینیخودش را دارا بود که باعث می

 سرد و کدر شده از غبار خاص خودشان! مانند نگاه بردیا بود؛

 پوف. -

دستی به صورتم کشیدم و ته ریشم را لمس کردم. اگر من هم... سردرد  
 هایم را ببندم.بدی باز به وجودم هجوم آورد و باعث شد چشم

 خیال، کاریه که شده.حاال بی -

ن کار روزی دامن هر کدام از ما را هم  یکی نبود به پویا بگوید شاید ای 
کدام چیزی برای از دست  م آنها هیچدید م میکردبگیرد؛ ولی فکر که می
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-آاللهدادن نداشتند، حتی این افراد یک خانواده را هم دارا نبودند؛ اما من 
 انداخت. را داشتم که غمش بر دلم چنگ می ام

 *** 

 »دانای کل« 

شاید قلبش کنون در تن   چشیدن حس تلخ مرگ.نش یخ بستند از دستا
تر از نفس نکشیدن تک  کرد. مگر مرگی بزرگزد؛ ولی او حسش نمیمی

های  ها بالات هم در این هستی وجود داشت؟ پروانهنفس زندگی
ای پر  رنگیشان را پوشانده و سیاهی را بر خود تحمیل کردند، دیگر پرنده

ی زمخت شد، هیچ بهاری از راه نرسید و  هااش اسیر کالغنزد بلکه زندگانی
فصل به دار   ور از چهار فصل هرسال در بر گرفت؛حیات را فصلی ناآشنا و د

 آویخته شده. 

 *** 

 »اصالن« 

به پیشنهاد دوستان راهی کلوپ نزدیکی آنجا رفتیم. بعد از یک روز سر پا  
 ماندن و خستگی، اندکی دور شدن را نیاز داشتم. 

ها را به ی خود کرده و پلک هر شخص را خیره  هایمنورهای رنگی که چش
کردند، صدای موسیقی بلندی که حس کر  در آغوش کشیدن هم مجبور می

 ها از آن مکان بودند.داد؛ اولین نشان ها میشدن را به گوش

کردند و از  خندیدند، رقص میزن و مرد در آغوش هم رفته و سرخوش می
مرد را حداقل چهار زن گرفته بودند، الزم شدند. دور هر  خود میخود بی

  حرفی بگویم. سعی کردم نگاه از آنهاشان های باز و رنگینبود از لباس 
 گرفته و به راهم ادامه دهم.
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داشت؛ ولی  پیچیده بود و سرم را به درد وامی  بوی الکل در فضای خفه
 عجیب بود که درمان سردرد هم خودش بود.  

و نگاهی به مایع سرخ رنگ انداختم، همواره    جامی از روی میز برداشته
-نوشیدم. جرعهدادم و جز این، چیز دیگری نمی نوشیدنی قرمز ترجیح می

اش مرا به جمع کردن صورتم مجبور  در بار اول تلخی ای از آن نوشیدم.
 تفاوت و آرام آرام خوردمش.کرد؛ ولی بعد عادتی شد و بی

 خیلی وقته با هم بیرون نرفتیم. -

خیدم و به میز تکیه دادم. نگاهی به سر تا پای تینا انداختم، لباس  چر
بنفش رنگ بسیار کوتاهش پاهای خوش تراش و سفیدش را به نمایش  

 گذاشته بود.  

 آره. -

 کرد تا بلندتر حرف بزنیم. صدای بلند موسیقی ما را وادار می

 بریم بشینیم؟  -

کرد،  که به آن اشاره میی سالن  نگاهی به مبل سیاه رنگ موجود در گوشه
  ،انداختم. جام خالی را روی میز گذاشته و بعد از برداشتن یک پیک پر

 جواب دادم:»بریم.« 

در آن بخش فقط من و تینا بودیم، بقیه یا قدری هوش از سر به در کرده  
کردند یا  وجو میبودند که تلو تلو خوران راه سرویس بهداشتی را جست 

رقصیدن بودند که جز حرکت دادن وجودشان چیز  قدر غرق در هم آن
 دیگری برایشان مهم نبود.

 کردم بعد از ازدواج آدم بشی. فکر می -

 پوزخندی زدم. 
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 وقت درست نمیشیم. حیوان هم نیستم؛ ولی ما هیچ -

 ی بلندی سر داد و من هم کمی از محتوای لیوان را نوشیدم.خنده

 دونه؟ می آالله -

 صورتش پرسیدم:»چی رو؟« نگاهی به  بدون نیم

 قدر َپستی.که این -

هایم را به پشتی مبل گذاشته و پا روی  ی لبم دوباره کج شد. دست گوشه
 پا انداختم، به عبارتی روی مبل ولو شدم.

 تر از منی خانم.تو که پست -

چرخاندمش که  سکوت کرد، نگاهم را به جمعیت دوخته بودم و می
بردیایی بود که دست بر   خودم حس کردم.نگاه کسی را بر روی سنگینی 
کرد. با تکان دادن  ی دختری نازکنان، انداخته و با اخم نگاهم میروی شانه

سر دلیل این کارش را پرسیدم؛ ولی او جوابی نداد. سر برگرداندم و تینا را  
-در حالی که آبشار موهای طالیی رنگش را باز کرده و با دست تکانش می

 اخم بردیا مشخص شد.داد، دیدم. دلیل 

 موهای بازم رو خیلی دوست دارم.  -

موهای   ؛ام را خوردم. دروغ نبودسری تکان دادم و باز مقداری از نوشیدنی
شدند بسیار زیبا  کرد، وقتی باز می فرمی که هرروز به آنها رسیدگی میخوش
 بودند.

 اصالن؟  -

 بگو.  -
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ام  بلندش را روی سینه های سرم به سمت دیگر بود؛ ولی حرکت ناخن
 حس کردم.

 ؟ آالله چرا  -

 هایم را در هم بردم و با همان اخم نگاهش کردم. اخم

 ؟ آاللهیعنی چی چرا  -

 تر کرد.اش نشاند و خودش را نزدیکای های قلوهلبخندی بر روی لب 

مناسب تو نیست و اگه مجبور نبودی    آاللهدونیم که جفتمون هم می -
 ؟ آاللهکردی. برای چی رو انتخاب نمی  آالله

هایش  کردم؛ ولی او اهمیتی نداده و به حرف همچنان با اخم نگاهش می
 داد. ادامه می

 بحث پوله؟ یا یه چیز دیگه؟  -

 جوابش را دادم. ،بعد از چند ثانیه سکوت

 کسی مجبورم نکرد؛ خودم خواستم.من خودم پول دارم، نه  -

 باال داد. ای رنگ و خوش فرمش را تای ابروی قهوه

 پس البد عقلت رو از دست داده بودی. -

 باختن عقل نیست. آاللهبه دست آوردن  -

 اش به گوشم رسید.ی آرام مسخره کنندهخنده

 چی داره.  آاللهپس بگو  -

، ازم  سچشم دوخته و جواب دادم:»ساده  بزرگ روی سقف گلبه طرح 
وقت که به خونه میرم  کنه، هر مدام درخواست خرید یا چیزهای دیگه نمی
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ش  مزه ذاره، بوی غذاهای خوشبا لبخند به استقبالم میاد، احترام می 
 پیچه و... پاکه.«همیشه تو خونه می

 ای نبود. پا روی پا انداخت، کنون بینمان فاصله

 ، تو و یه دختر پاک؟!  اصالن من رو نخندون -

پاکیش بره؛ ولی  ای کرد و سپس ادامه داد:»شاید اولش دلت برای خنده
  آاللهدونیم! و خوب می ر  تو به پاکی راضی نیستی اصالن. جفتمون این

 ه؟« و واقعًا دوسش داشتی رو کردکدوم کاری که ت

 اش...اول منظورش را نفهمیدم؛ ولی بعد از دیدن چهره 

 آ...  -

 روی لبم قرار گرفت و مرا به سکوت وادار کرد. اش روبهانگشت اشاره

خوای نیست، تو چیزهای  اون چیزی که تو می آاللهن؛ آره نگو اصال  -
 خوای.تری میمتفاوت

ی پیرهنم را باز  هایم از هم فاصله گرفتند. با دستش اولین دکمه کمی لب
 کرد.

 عاشق بودنش رو برات ثابت کرد؟  آاللهک ی  -

 ی لباسم کامالً باز شد.ی دوم را هم گشود و یقه دکمه

 رد؟ برات دلبری ک آاللهک ی  -

ام را از  باز و درشتش را به صورتم دوخت و یک دور چهرههای نیمهچشم
 نظر گذراند. 

 خواستی لمست کرد؟ جور که میاون آاللهک ی  -
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 هایم ثابت ماند. نگاهش بر روی لب 

 خودش رو برات آماده کرد؟ غذا پختن رو که همه بلدن!  آاللهک ی  -

 گرفت. تقریبًا در آغوشم جایم انداخت و پایش را بر روی پا

 هاتون پیش قدم شد؟ ک ی خودش برای عاشقانه -

حسم عجیب بود، چرا جواب   ام حرکت داد.کف دستش را بر روی سینه 
ی  و من حتی یک عاشقانه  آاللهوقت« بود؟ های تینا »هیچالتمامی سؤ

 لطیف بود و مطیع کارهای من.    آاللهآرام بود،  آالله بارز هم نداشتیم.

 ت باور داری؟ هیچ دختری پاک نیست؛گفتی پاکه... خودت به گفته -
که بیشتر تنهاست تا با تو. مطمئن باش کم آدم زیر   ایآاللهمخصوصًا 

 سرش نخفته. 

 بار برخورد ناخنش را در پشت گردنم حس کردم.این

 دل باختی اصالن؟  آاللهتو به چی   -

شک تینا بسیار زیبا بود! هر  چرخاندم. بینگاهم را بین اجزای صورتش 
 آوردند.جزء به جزء صورتش خاص بودند و دل آدم را به لرزه در می

 هست؟   آاللهاین همه دختر خوشگل اینجا هستن، کدومشون شبیه  -

 جام را در دستم فشردم. هدفش چه بود؟

 خوای؟ چی می -

 حالتی نگاهم کرد. لبخند روی لبش از بین رفت و با حالت  بی

االنم به جای اینکه چشمت رو نسبت به   .خوام اصالنمن هیچی نمی -
 تونم مخ صدتا پسر رو اینجا بزنم. باز کنم، خیلی راحت می  آالله
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 های دستش را میان موهایم حرکت داد. انگشت 

 ی سیاه زلفون اینجا هستن. صدتا پسر خوش قد و قواره ،تو به جز -

 ام نهاد.شانهسرش را بر 

 چیز نشدن. هیچ کدوم اسیر یه دختر بیولی هیچ -

 همدیگر را در آغوش کشیدند.  ابروهایم

 چیز نیست. هیچبی آالله -

برای آدمش شاید، مثالً برای یه پسری که تو عمرش دختر ندیده و   -
آله؛ اما برای تویی که  ایده آاللههای دختر چی هست نفهمیده مهارت 

 های زیادی گذشته...عمرت پیش دختر

نفسش را پس داد، برخورد نفس گرمش با گردنم حس عجیبی به وجودم  
 تزریق کرد. 

 فکر نکنم. -

 ... آاللهجام پر را از روی میز برداشته و سر کشیدم. 

کار  رخش دوختم، سرش را چرخاند که اینرا دوباره از باال به نیمنگاهم 
 باعث شد نگاهم در چشمانش ثابت بماند.

 تینا؟  -

 جانم؟  -

 *** 

 »دانای کل« 
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رویش زنده شده بودند هایش... همه و همه روبهصورتش، نگاهش، خنده
هایشان،  و قصد گرفتن جانش را داشتند. آخرین رقصشان، آخرین خنده

هایشان، آخرین آغوششان و... آخرین عمرشان؛ همه دلش  آخرین عاشقانه
که سرنوشت برایش رقم زده بود؟  آوردند، این چه حکمی بود  را به درد می

حکمتش چه بود؟ خیانت به عزیزترین  جانت دگر چه حکمتی دارد؟ آن  
 روزی که خونش را بر زمین ریخت... آن روز، خیانتش رنگ مرگ گرفت.

 *** 

 »اصالن« 

ی خورشید باعث شد  هایم را از هم فاصله دادم؛ ولی نور خیره کننده پلک
آهنگ دیشب در مغزم اکو و باعث   دوباره ببدنمشان. صداهای بلند

شدند. گویا لشکریان چند صد هزار نفری طبل در دست  تشدید سردردم می 
-کوبیدند. نمیزمان و با قدرت زیاد، میگرفته و در مغز من آنها را هم

دانستم چرا بعد از چندین سال خالف و مست شدن، هنوز هم تنم به این  
 نوشیدنی زمخت عادت نکرده بود. 

 خیر. هب صبح -

در گوشم  آالله بخش  لبخندی به این صدای زنانه زدم، صدای آرام و آرامش
 انداز شد. طنین

 کشیدی.آخر تونستی بیدار بشی، انگار نباید زیاد سر می -

 نبود!   آاللهیک لحظه... این که  

ه و صاف روی تخت نشستم، محیط اطراف  باز کردهایم را هراسان چشم 
حساس سقوط را به بند  چرخیدن کردند و هر لحظه ا دور سرم شروع به  

 ام. دانستم که نشستهدادند؛ هر چند میبند وجودم 
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 اصالن خوبی؟  -

و  جا جمع  م چشمانم را فشار دادم تا کمی ذهنم را یک هایبا انگشت
نبود و من از این   آاللهرا دوباره کنارم حس کنم؛ ولی صدای  آاللهصدای 

 واقعه مطمئن بودم. 

 ! تینا؟! آخ -

 و من پایین رفتن آن را حس کردم.  کسی روی تخت نشست

 بردی. دار، پیک پیک باال میگفتم حدش رو نگه -

 دستی به پشت سرم کشیدم. 

 کنم؟ اینجا... من اینجا چیکار می -

 یعنی یادت نیست؟  -

زور چشم گشوده و نگاهش کردم، در عرض یک لحظه تمامی اتفاقات  به
 قلبم را به درد واداشتند.زنده شدند و 

 نه! -

 ی بدون آرایشش دوختم. نگاه ناباورم را به چهره 

 اصالن دیوونه شدی؟  -

 . م خاک عالم و آدم بر سرم ریختاحساس کرد

 وای تینا!  -

 با دست صورتم را پوشاندم، باورش تقریبًا برایم غیر قابل باور بود! 

 کنی.باره گناه میاولینکنه برای  اصالن اگه کسی تو رو نشناسه فکر می -
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 نگاه تیزم را نصیبش کردم.

 من زن دارم!  -

 به من چه؟  -

ام را با صدا پس داده و گفتم:»تینا من مست بودم  نفس حرصی
 چطوری...«

ما یاد گرفتیم که حتی وقتی مست   ؛بهونه نیار بودم!من هم مست  -
 چی رو به یاد بیاریم.همه ،بودیم

هایی که  بردم؛ حتی شبچیز را از یاد نمیلعنت... من هیچگفت، راست می
 فکر ساده به یاد بیاورم. توانستم با یک مست کرده بودم را هم می

 چجوری... آخه...  -

تینا از  مانم.خواستم باور کنم که من همان آدم پلیدم و پلید میانگار نمی
 ی کنسول رفت. روی تخت بلند شده و به سمت آینه

، اگه یادت بیاد که قطعًا میاد،  ایآاللهطولش نده اصالن! اگه نگران  -
 دیشب حسابی در موردش حرف زدیم. 

ی خشمم را برافروخته بودند و آخر با  هایی که شعلهحرف   به یادآوردم؛
مونه... روز مونه، سه روز جدا میحرفش که گفت »یه زن دو روز جدا می

را پاره کنم و مهر گناهم را بر پای تمامی   باعث شده بود افسارچهارم؟...« 
 اتفاقات بگذارم. 

از بابت من هم نگران نباش، کسی نیستم که بخوام خودم رو با اتفاقات   -
 دیگه تحمیل یه نفر کنم.
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های خود کشید و در نهایت وقتی از اتاق  رژ سرخ رنگش را بر روی لب
 ادامه داد:»هروقت بخوای.«  ،رفتبیرون می

د. کنون من بودم و خودم به همراه افکاراتی که بینشان  و چشمکی ز 
و تینا در ذهنم نقش بسته و   آاللهحدومرزی بود. مدام صدای درگیری بی
قابل باور نبود، در نهایت به ما آموخته  های تینا غیرشدند، حرفمحو می

بودند که در این دنیا کسی خوب زاده نشده و همه پلید هستند. سخن  
 ی محکمه را اعالن کرد.ی شد و نتیجهآخر تینا مهر

 هم آدمه اصالن، مثل همه پلید بودن تو وجودشه.«  آالله»

بتی ساخته بودم که فاقد هر گونه آلودگی و   آاللهگفتند، من از راست می
 گناه بود؛ ولی حقیقت بر خالف این بود. 

نفسی تازه کرده، از روی تخت بلند شدم و به سمت حمام راهی شدم. یک  
توانست جمع کند، در  جا می آب سرد شاید هوش و حواستم را یک دوش

 ن بود...صد میلیون ناموت در میا یلیارد و ششنهایت امروز بحث هفت م

اهرم دوش را فشردم و آب به باریدن خود پایان داد. قطرات آب از موهای  
کردند،  چکیدند و هر لحظه حالم را بهتر از قبلی میسیاه رنگم بر زمین می

 دیگر غلط کنم و شب  کار، چیزی سر کشم!

دار  ها. مثل همیشه موهایم را سشوار و حالتیک روز عادی، از دل گذشته
-های پیرهن سرمهار جینم را به تن کرده و مشغول بستن دکمهکردم، شلو

بر روی   آاللهای رنگم شدم. صدای زنگ موبایلم مرا به خود آورد و اسم  
 صفحه درخشید. 

و زندگی را دوباره   ا لمس آیکون سرخ رنگ پایان دادمحیف درخشش را ب
 از سر گرفتم. 



 

  |36  |  

 

 *** 

 »دانای کل« 

ارزید؟ شلیک این  هایش می، به پشیمانیباره با خود اندیشیددوباره و سه
ارزید؟ ارزشش چه بود؟ مرگ تن او  گلوله به پشیمانی صد سال بعدش می 

گاهی   .و موت روح و قلب این وجود... مرگ که به نفس نکشیدن نبود
خودش یک مرگی   ،همین که دیگر بدانی و نتوانی جلوی رفتنش را بگیری

فرصتی برای پشیمانی نداشت و گلوله،  حد و حساب است؛ ولی حیف بی
 ساعتی بود که از آن فلز سرد شلیک شده بود. 

 *** 

 »اصالن« 

 چرا دیر کردی؟  -

 در جواب بردیا لب زدم:»دوشم طول کشید، نفهمیدم.« 

سری تکان داده و به سمت ماشین قدم برداشت. نفسی در هوای آزاد  
کشیدم، از این پس قرار بود یک سفر طوالنی با ماشین داشته باشیم و  

 این واقعًا حوصله سر بر بود.  

داقل منتظر یه هفته دپ  قدر زود به خودت بیای، حکردم انفکر نمی -
 .شدن بودم

 به حرف تینا لبخند کجی زدم. 

 ید که نتونستم انتظاراتتون رو برآورده کنم.ببخش -

انتظار... نه! فقط یه لحظه فکر کردم شاید تو هم خوب شدی؛ ولی بعد   -
 به حرفم ایمان آوردم.
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 ش لب زدم:»ما همیشه پلیدیم.« ی حرفدر ادامه 

 دقیقًا.  -

 تن صدایش را باال برد و رو به همه گفت:»پس ک ی میریم؟« 

 و پرسیدم:»شما...؟«  تای ابروام را باال دادم

-جا میکنیم و البته... آخر کار به یهتا یه جایی ما هم همراهیتون می -
 رسیم.

سری تکان داده و سوار ماشین شدم، یک خواب چند ساعته در بستر  
 اتومبیل فکر چندان بدی نبود. 

و صورتم را   باز کردهچشم  ،شدندبا حس موهایی که از ریشه کنده می
 هم بردم. در

 ندی.روانی ولم کن! موهام رو کَ  -

 کرد.  اشم برداشت و شروع به غرغرهای همیشگیبردیا دست از سر موهای

خیال خوابیدی؟ االن اینجا یه بمب بترکه و همه  قدر بیاصالن چطور این -
 دار فانی رو وداع بگیم تو همچنان به خوابت ادامه میدی... 

 ها رفتی داداش؟!  بردیا! تا کجا -

زمان  دور در حدقه چرخاند و روی از من گرفت. همهایش را یکچشم
های ریزی از صندلی پشتی به گوشم رسید. برگشتم که حساب  صدای خنده 

دهم؛ ولی در کمال تعجب دختر بوری را هم کنارش  بکار را به دست تینا  
 دیدم. این دیگر چه کسی بود؟! 

 عم... ببخشید شما؟  -
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 عمیقی زد و در جوابم گفت:»باران هستم.«  لبخند

-جایی آشنا می اش را کاویدم، از یکتر چهره هایم را ریز کرده و دقیقچشم
 زد.

 تم.وق خوش  -

 همچنین.  -

اش مرا درگیر خودش ساخته  ام برگشته و نشستم؛ ولی چهره به جای قبلی 
 شناختم؟ بود. من این دختر را از کجا می

هایش سبز روشن بودند  رسید، چشمتر به نظر میکوچکچند سال از من 
ی میان دو صندلی دوباره به  از فاصله  بخش صورتش. و لبخندش زینت

 اش نگاه کردم که به دنبالش صدای بلند بردیا مرا به خود آورد. چهره 

 هوی راست بشین! -

اش عمل کرده و راست نشستم؛ ولی دلیل این کارش را نفهمیدم.  به گفته
ای در ی جفتشان کنار هم، جرقهاستم چیزی بپرسم که با دیدن چهره خو

 ذهنم زده شد. 

 قدر شبیه همید! عه شما چه -

  ،ای کوتاه به بارانبردیا نگاه عاقل اندر سفیهی نثارم کرد و بعد از اشاره 
 جواب داد:»باران خواهرمه.« 

 تای ابروانم خود به خود باال رفتند. 

 ؟ مگه تو خواهر هم داشتی -

 لبخندی زوری زد.
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 دونی.چی رو میوقت نگفتم از زندگیم همه من هیچ  -

د بازگشتم. بروز تعجب و حیرت  تکان داده و بعد به جای قبلی خو سرم را
بردیا کار خیلی خوبی هم نبود! باران خواهر بردیا بود، این حتی از   مقابل

ن بسیار  چشمان سبز رنگشان هم مشهود بود؛ اما در این میان حضور بارا 
کرد. یعنی باران هم درگیر فساد بود؟ بردیا هرچه هم که  عقلم را درگیر می

 .ری نبود که بخواهد خواهرش را کثیف کندبوده باشد، شبیه براد

 سؤالت چیه؟ بپرس ببینم. -

 دست از افکارم کشیدم و رو به بردیا لب زدم:»چی؟« 

 میگم ذهنت درگیره، معلومه. بپرس تو دلت نمونه.  -

ی این پا و آن پا کردم. مردد پرسیدم:»عم... میگما من یعنی... باران کم
 خانم رو تا حاال ندیدم. عم... چیزه آیا...« 

دونه کارم خالفه؛ ولی خودش وارد این کار  کم عم، عم کن! باران می -
 نمیشه. 

 صدای معترض نازک باران را از پشت سرم شنیدم. 

 عه داداش!  -

نشان سکوت باال گرفت و در ختم کالم گفت:»الزم  بردیا دستش را به 
نیست تو وارد این کار بشی، شاید اول به نظرت خیلی جذاب بیاد؛ ولی جز  

همه درس نخوندی که بیای بشی یه خالفکار، دردسر هیچی نداره. این 
بار میگم؛ این فکر رو از سرت دور کن و تا آخر  خودشم دختر! برای آخرین

 مگر وقتی که من بمیرم.« عمر هم دورش نچرخ، 

 عه خدا نکنه داداش. -
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من حرفم رو گفتم، اگه امروز هم آوردمت فقط به خاطر اینه که اون   -
 اطراف رو ببینی و بتونی ترمت رو پاس کنی.

 زد. ی مسئله را ول کند و به هر دری سر میباران قصد نداشت دنباله

 این کار بر نمیان؟ تو یعنی میگی دخترا از پس ببینم داداش...  -

 بردیا نگاه کجش را نثار باران کرد. 

 من میگم ارزش دخترا باالتر از این کاره. بازم حرفی داری که بگی؟  -

باران نگاه معصومش را به  چشم چرخاندن حرصی تینا قابل دید بود. 
 برادرش دوخت و برای آخرین امید، خواهش کرد. 

 داداش فقط چند ماه... -

ا  باران را هوس انجام دادن کارهای خالف برداشته بود و بردیاز قرار معلوم 
بردیا از خواهرش حمایت و از نزدیک   مخالف این کار. چند لحظه گرفتم.

کرد. بردیا با کثیف بودنش، حامی  شدنش به دنیای پلید جلوگیری می
-هم پلید بود تا آن آاللهکردم که کاش خوبی بود؛ ولی من همواره آرزو می

 ماندم.بدون هیچ مرزی عاشقش شده و عاشقش می وقت 

این کار چند ماه نداره! تو بحث چند دقیقه رو بکن، اینجا هیچی وقت و   -
 بینی نداره.پیش

گویا باران هم ناامید شد و دوباره به جایش برگشت. به   ،با حرف آخر بردیا
 چند دقیقه نکشیده بود که باز تینا و باران مشغول صحبت شدند.

-ی خاکی گرفته و به صفحهنگاه از جاده ،لند شدن صدای زنگ موبایلمبا ب
ام بر رویش نقش بسته بود؛ ولی  ی روشنش دوختم. نام آرام  جان دیرینه

دل   آاللهآورد. من به یاد می های تینا را بهحرف   ،دلم با هر زنگ موبایل
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و ماندنش   دیگر توان زنده ماندنم ،دیدم بسته بودم؛ اما اگر خیانتش را می
 را نداشتم. 

  بار در امروز لمس کردم.نفسی کشیدم و آیکون سرخ رنگ را برای چندمین
ی قلبم را حس  کردم حس ریختن خون یک نیمههرچند وقتی لمسش می

گفت  ی دیگر که حاوی خشمی نامشخص بود، میکردم؛ ولی گویا نیمهمی
زدن جان  و ول کن، من برات بسم.« همین شده بود دلیل پس ر »اون

 جانانم.

 *** 

 »دانای کل« 

-ی نگاهش سرازیر شد و بر زمین سرد و یخی اشک از گوشهاولین قطره 
دانست که آن روز، روز  زده، فرود آمد. از صبحی که چشم گشوده بود می

تفاوت باشد نسبت به درد  تفاوت باشد... بینحس است؛ ولی سعی کرد بی
تفاوت باشد نسبت به حس تلخی  آورد؛ بیجگرسوزی که او را از پای در می

 داد.که ندای جدایی می 

 *** 

 »اصالن« 

نور خورشید در وسط   رده و نگاهی به دور و بر انداختم.کمرم را صاف ک 
را جمع کنم و این جزو   هایمشد مجبور شوم چشمبیابان، باعث می

 باالی  ظهر، دقیقاً ی  هنگامه  بیزار بودم. خورشیداز انجامش هایی بود که کار
شد و حتی با عینک دودی هم نمیداد  سرمان خودش را نشان می

 تحملش کرد. 

 کی از این بر و بیابون خالص میشیم؟  -
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نگاهم را از رستوران کوچک کنار جاده گرفته و به صورت تینا دوختم. با  
بان  زد و دستش را سایهای رنگش مدام خود را باد میبادبزن فیروزه

 صورتش کرده بود. 

 دونم، فکر کنم شب دیگه بیابون تموم بشه. نمی -

سری تکون داد و دوباره مشغول باد زدن شد. خواستم به دید زدن اطراف  
 کار بازداشت.صدای زنگ تماس موبایلم مرا از این بپردازم که 

 چرا جواب نمیدی؟  -

 در جواب تینا پوزخندی زده و تماس را قطع کردم. 

 دروغگوی ماهری هستی.  -

 اش پایین انداخت.لبخند کجی زد و دستش را از روی پیشانی

 کارمه.  -

 ای هستی. و تو، تو کارت حرفه -

 تای ابرویش را باال انداخت و قدمی به سمتم برداشت. 

 ایم... باز چرا به حرفم گوش دادی؟ دونی تو این کار حرفهبا اینکه می -

  رفت.متقابالً من هم کارش را تکرار کردم و ابرویم باال

 خودم عقل دارم.   -

 اش کرد.نمایی مهمان چهرهلبخند دندان

 زود برگشتی.  الم که عقل داری و از راه اشتباهخوشح -

چندین سال دوستم   برداشته و ادامه داد:»در نهایت،قدمی دیگر به سمتم 
 بودی.« 
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کنون فقط چندین سانت فاصله بینمان بود و   ام قرار گرفت.روی چهرهروبه
ها حس  هایمان در چهرهسوز بیابان، نفسوسط این گرمای جاندرست  

 شد.می

فهمیدم چرا تینا دخیل این کار است. او  می  اکنونی چشمانش شدم، خیره 
هایی  توانست در تئاتر چشمانش نقشدروغگوی ماهری بود که حتی می

روشن  اش ایقهوه های تر از واقعی به نظر بیایند. چشمبازی کند که واقعی
وه دادنشان! بر خالف  پرده جلشد برای بیبودند و همین روشنی فریبی می

 چرخیدند. ها میهای صاف، بسیار بازی، پشت این نگاهانتظار همه

ی بلند کسی، چند قدم به عقب برداشته و نگاهم را از  با صدای سرفه 
 چشمان تینا گرفتم. بعد از چندی صدای رادوین را از کنارمان شنیدم. 

 خبریه؟  -

 کنی؟ ام دخالت میی داری به کار از ک -

هایش را در هم برد و گفت:»از وقتی که تو  در جواب تینا، اخم رادوین
 محل کار نباشن.« 

هایم را  راه افتادم. قدم کج شد و به سمت رستوران چپلبم به سمت 
ر داشتم، اندکی به تفکر در تنهایی نیاز داشتم؛ چیزی که دکوتاه و آرام برمی
 دانستم گیرم بیاید. این مدت بعید می

یعنی تینا، پویا و رادوین از ما جدا    باند اول  ،قرار بود وقتی به مرز رسیدیم
ای حاوی پنج  محموله ی روسی بروند؛شده و به سوی گرفتن محموله 

ها، نه بزرگ  یک از رئیسی جالب اینجا بود که هیچی کشنده! نکتهاسلحه 
در مورد بردن این محموله نگفته و فقط تحویل گرفتنش  و نه فرعی، خبری 

 ی این گروه واگذار کرده بودند. را بر عهده
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ی »***« بود که  ی ما حاوی صد گرم ماده کار ما که مشخص بود، محموله 
شد.  ترین مواد مخدر در سطح کل جهان محسوب میترین و گراناز مرغوب

فکر   ،دیدبودند که هر کس می ای جاسازی کردههمین صد گرم را به گونه
-کرد درش چه چیز بزرگی وجود دارد؛ ولی در اصل فقط در یک محفظهمی

جهت پر کردن چشم بود. این   جود داشت و بقیه ی کوچک این ماده و
ژاپن تولید   های کنار فقط به مقدار سه کیلوگرم در گوشه وماده هر سال 

ود، تجارت این ماده از  هم همین ب  آمانداشد و همه به دنبالش. کار می
 هیچ دخالتی نداشت.   آمانداژاپن. به سایر کارهای خالف، 

-امسال صد گرم از این ماده نصیب رئیس شده بود که در مقایسه با سال
آید سال قبل فقط بیست گرم از ماده  های قبل، خیلی بیشتر بود. یادم می

چندانی نداشت. با  را توانسته بودند به دست آورند و به همین خاطر سود 
سال شکم تمامی باالسرها را پر نگه داشته بود. امسال که  همه، یکاین 

 دیگر برای همه بس بود! 

فقط سه گرم را برای رئیس بزرگ   بته ناگفته نماند، از این صد گرمال
برداشته بودند و دیگر نود و هفت گرم راهی یک باند گردن کلفت در  

توزیع این مواد بیشتر از پخششان داخل کشور  شد. جمع و آذربایجان می
ی مطلب، رئیس بزرگ  سود داشت، همچنین بهتر از مصرفش بود. خالصه

 یک عمر ما را تضمین کرده بود.

 نفسی از ته دل کشیدم که صدای بردیا کنارم بلند شد.

 کنی؟ به چی فکر می -

 دم. نگاهی به صورتش انداختم و بعد سؤال ذهنم را بر زبان آور نیم

داد  هفت میلیارد و ششصد میلیون قرار  بردیا مگه کل فروش »***« رو به -
 نبستن؟ 



 

  |45  |  

 

ار نیست این مقدار رو فقط  تکان داد که ادامه دادم:»مگه قر بردیا سرش را
 ی که داخل این کار بودن، بدن؟« به کسای

 باز سری در جوابم تکان داد.

رئیس قراره از  ی سودی کهخب با این حساب هفت میلیارد به عالوه -
سایر صادراتش بگیره که خودش دو برابر این مقداره، سه سال زندگی همه  

 کنه که!رو تضمین می

 ای کرد.تک خنده 

 فقط این نیست. -

 به سمتش چرخیده و پرسیدم:»دیگه چی هست؟« 

ای که میگی فقط مقدار رفتمونه، برای برگشت هم  هفت میلیارد و خرده -
 باید مقداری بده. 

 ابروانم باال پریدند. جفت

 مگه برای کل رفت و برگشت این مقدار رو قرارداد نبستن؟! -

 نچی کرد و ادامه داد:»فقط برای رفتمونه، برگشت رو باید دوباره بده.« 

 اون مگه مسئول برگشتن ماست؟  -

ای به صورتم انداخت. از اولین روزی که وارد این کار شده  نگاه مسخره 
آوردم و همین موجب شده بود  ها در نمیو کتاب بودم سر از این حساب

شویم. برعکس من، بردیا کارش همین بود. کسی که در    بردیا و من دوست
بهترین دانشگاه تهران فوق لیسانس حسابداری بگیرد، این کارها برایش  

 مانند...!مثل آب خوردن می 

  باید برای برگشتنمون به اینجا و اونجا نموندنمون، پول بده. -
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 خب چرا؟  -

 تا اونجا نمونیم و لوش ندیم.  -

 چشمانم گشاده شدند و پرسیدم:»مگه باید لو بدیم؟!« 

 وای اصالن! اگه پول نده آره لوش میدیم. ای  -

 جا کردیم. وقت گیر نیست؟ ما مواد رو جابهخب مگه پای خودمون اون  -

 اش را بیرون فرستاد.نفس حرصی

چون مواد پیش ما نیست و هیچ اثر انگشتی روش   ؛ پای ما گیر نیست -
است. از  قراره تو دستت کنی برای همین روز مونه! اون دستکشی که نمی

یه طرف باالسر اوچوغان فرد کوچیکی نیست که همچین ریسکی کنه؛ پس  
 اون پول رو بهمون میده تا از اونجا دور بمونیم.

را   ود و تقریبًا دیگر همه آنشان ب اوچوغان نام باند خالفکاری آهانی گفتم.
 شناختند. می

کنه. به خب پس این مقدار خیلی زیاده! یه عمر که همه رو تأمین می -
 کشه بیرون؟ نظرت دیگه رئیس از کار می

 ی صورتم شد. پوزخند صداداری زده و چند ثانیه خیره 

تو االن میگی یه عمر بسه؛ ولی مطمئن باش با اولین کار بعدی که به   -
کاریه و ما  بری! انسان موجود طمعاین حرفت رو از یاد می  ،دستت برسه

 بیشتر از سایر افراد »انسان« هستیم.  ،تو این موضوع

در مورد درستی یا   .کار بودیممنظورش را گرفتم، یعنی ما بیشتر طمع 
کردم ولی... فکر نکنم دیگر راضی شوم با  باید فکر می حرفش نادرستی  
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تم دوباره جانم را به خطر انداخته و وارد این کار شوم.  گارانتی بودن حیا
 شد. یک زندگی راحت، خوب می

دوتایی وارد رستوران   ،باقی راه را در سکوت طی کردیم و بعد از مدتی
ای  کوچک شدیم. بوی غذا مشامم را پر کرد. هرچند مکان  شدیدًا بهداشتی 

 نبود؛ ولی باز هم از هیچ خیلی بهتر بود.

 دونی که برگشتنی، به تهران میریم یا نه؟ بردیا می -

 ای نشست.های تختهروی یکی از صندلی 

 خبر ندارم، هنوز رئیس چیزی نگفته. -

رویش را بیرون کشیده و من هم نشستم. چند دقیقه که  صندلی روبه
گذشت سایر افراد هم به ما ملحق شدند و مشغول دادن سفارشات  

ه رئیس زنگ بزنید ببینیم تغییری تو برنامه  شدیم. پویا گفت:»راستی ب
 ایجاد شده یا نه.« 

 وایسا کمی بگذره، االن ساعت عروسک بازیشه.  -

پوزخندی زدم و بعد از دادن سفارشاتمان که حاوی یک پرس مرغ پلو بود،  
دید زمین  ی بیرون شدم. بیرون که چه عرض کنم، تا چشمت میخیره 

بوی مرغ در مشامم پیچید، بوی   شد.خشک و ترک برداشته عایدت می
. نگاهم را به ظرف  امآاللهداد؛ مثل دستپخت یک بانوی ایرانی را می

ی  مقابلم دوختم، در بشقاب تخت سفیدی کمی برنج و در کنارش سینه
 مرغی که به زعفران آغشته شده بود.  

پخت و از مرغ را بیشتر برای نهار می آاللهمان پر کشید، یادم به خانه
ای که با توجه به  خوردن آن هنگام شام بیزار بود. سرویس غذاخوری

ی خودمان خریده بودیم هم مثل این ظروف  برای خانه آاللهی سلیقه 
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های  سفید بودند؛ ولی در گوشه و کنار این سفیدی نقش طالیی گل
غذا   خوردنآید وقتی مشغول شدند. یادم میآفتابگردان هم دیده می

گرفتم و از میانش  روی صورتم میآب را روبه پر از ای ه بودیم لیوان شیش
شدم. آخر خط طالیی نازک دور لیوان  های عسلی رنگش میی چشمخیره 

آورد؛  وجود میی زیبایی به کرد صحنه وقتی از میان آن چشمانش عبور می
های زیتونی میانش به رقص  یک دریایی که ماهی عسلی رنگی با رگه

 درآمده بود.

 ن کجایی؟ اصال -

 نگاهم را از بشقاب گرفته و به صورتش دوختم.  ،با شنیدن صدای رادوین

 چی؟  -

 میگم غذات سرد شد، زیاد فکر نکن.  -

 بی هوا پرسیدم:»به چی؟« 

 ولی فقط نگاه عاقل اندر سفیهش نثارم شد.

 کنی. به هرچی که از وقتی غذا اومده فکر می -

ای مرغ شدم. با چنگال  تکهدیگر جوابی ندادم و مشغول جدا کردن  
مقداری برنج را با همان تکه مرغ به قاشق هل دادم و راهی دهانم کردم.  

 توانستم قورتش دهم. ی غذا در دهانم پیچید؛ ولی نمی مزه

یاد روزی افتادم که با چنگال شروع به غذا خوردن کردم، آخر من قبالً به  
  آاللهوردن ماهی پلو با خوردم! روزی مشغول خوجه با چنگال غذا نمیهیچ

اش دور چنگال  ی پیچیده شدهبودیم که نگاهم در انگشتان کشیده 
نشست. جوری زیبا آن چنگال را در دستش نگه داشته بود که من هم  
هوس کردم و از آن روز به بعد دیگر توان خوردن چیزی بدون چنگال را  
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ترین حرکات  ترین و سادهعجیب نیاید، من حتی کوچک به نظر  دارا نشدم.
 را دوست داشتم.  آالله

عشق یک زن   آاللهبود؟ در غذای  طورپخت اینمی  آاللهمگر غذایی که 
  ی که من در دهانم می جویدم فقط یکشد؛ ولی این چیزحس می

د اندکی عشق  ها بلد نبودنخوراک معمولی بود. مگر آشپزهای این رستوران 
که از گلویم پایین   ل بوددلیپختشان کنند؟ پس به همین چاشنی دست

... بغضی که از یادآوری واقعی نبودن  رفت؛ شاید هم نامش بغض بودنمی
 این عشق بر گلویم چنگ انداخته بود. 

همه دوری باز هم عاشق  که واقعی نبود، ممکن نبود با این  آاللهعشق 
نبود!  که دختر پیغمبر  آاللهگفت، ام مانده باشد. تینا راست میواقعی 

یک   رو شدم؛ی تینا روبهنگاهم را باال گرفتم و با چشمان لنز گذاشته شده 
روی یک مردی دیگر  هم در روبه  آاللهبه احتمال زیاد کنون  .لنز آبی رنگ

 خندید.نشسته و می

ی  ای را برداشتم و اندکی آب نوشیدم تا با کمکش این غذا لیوان شیشه 
اسیر آب موجود در لیوان شدند، آیا    هایمناتمام را قورت دهم. باز چشم

تینا که ازبرای   شد؟ نه! چشمهایدیدگان تینا بین این آب زیبا دیده می 
شد؛ فقط  خودش نبود، ضمنًا ماهی آبی رنگ در میان دریای آبی گم می

 نشین دریا بود... حداقل در دریای قلبم. ماهی عسلی شاه

یادآوری خاطرات شیرین  زور خوردم و صاف نشستم. آخرین قاشق را هم به
داد. عذاب وجدان؟ نه اصالً! مشکل که از من نبود؛ فقط او  عذابم می آالله

 به من خیانت کرده بود.

 سالم رئیس.  -
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-صدای رئیس از موبایل موجود در وسط میز بلند شد و من حواسم را یک
 جا جمع کردم. 

 سالم، خبری نیست؟  -

 پیش میریم و مشکلی نیست.فعالً با توجه به برنامه داریم  -

 گفت:»خوبه، االن کجایید؟«  ،ی سکوترئیس بعد از کم

 ای آمد.  ی زنانهصدای خنده ،بردیا تا خواست جواب دهد

 ها، این کوچولوهای من کمی شیطونن.ببخشید بچه -

ک ی قرار بود این »کوچولو«   .را یک دور در حدقه چرخاندم هایمشمچ
شویم؟ حداقل دوست داشتم سر کار فکرش  هایش تمام شوند و ما راحت 

بود تا پیش چند دختر لوند که سن دخترش را دارا بودند!  پیش ما می
 همان »کوچولو« ها برایش بس بودند. البته که رئیس فرعی دختر نداشت؛ 

یم تغییری الزم نیست انجام  راحت باشید رئیس، تماس گرفتیم تا ببین -
 بگیره؟ 

 ، خداحافظ. طور ادامه بدیدنه همون -

 قطع کرد.  ،اضافه حرفو بدون هیچ  

 وا! چرا قطع کرد؟!  -

 رو به باران جواب دادم:»رفت پیش کوچولوهاش.«  ،ایبا تک خنده

 اش کوبید. شانیی پویا دستش را به پ

محض رضای خدا کوچولو هم نشدیم که دو دیقه باهامون حرف بزنه تا   -
 بریزیم! بفمیم چه خاکی باید رو سرمون 
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خوای کوچولوی رئیس  نمایی رو به پویا گفت:»میتینا با لبخند دندان
 بشی؟« 

 پویا صورتش را به حالت چندش درآورد.

 اون رئیس با شکم قدر صد توپ و قد نیم وجبیش، کوچولوی منه!   -

-که با او صحبت کردیم و عهده ای کردیم. رئیس فرعی، همینیهمه خنده
جای به  ی این بخش پروژه بود، هیکل خیلی بدی داشت! کالً هیچدار اداره 

ش  زور پول شبیه آدم شده بود؛ ولی برعکس دل نشینی نداشت و فقط به
 ای داشت. هیکل کارکرده و اندام ورزشی چیز دیگری بود. رئیس اصلی یک

 رئیس بزرگ جذابه. -

خوای پستت کنم  را باال داده و رو به تینا لب زد:»می رادوین تای ابرویش 
 بهش؟« 

 من الیق خیلی بهترینام رادوین جون.  -

فهمیدم؛  دو چیزی نمی ی اینو به دنبالش چشمکی زد. من که از رابطه
 ام شوم.ایپس ترجیح دادم ساکت مانده و مشغول خوردن دسر ژله

 ی راه برسیم.بریم به ادامه  -

 باقی مانده در ظرف را رها کرده و از روی صندلی بلند شدم.دسر اندک 

 من، باران و اصالن جدا میریم.  -

 ابرویی باال انداختم که پویا پرسید:»چرا؟«  ،متعجب از حرف بردیا

خوام شما هم عقب  ط بخوایم کمی مکث کنیم، دیگه نمیشاید وس  -
 بمونید.
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 رادوین سرش را تکان داده و سپس بلند شد.

 م؟ بری -

 تمام گذاشته و قاشق را رها کردم. دسرم را نیمه

 بریم.  -

 دوباره موبایلم زنگ خورد که من هم هزارباره ردش کردم...

 *** 

 »دانای کل« 

شنید؟ چگونه پس  فکر کرد... فکر کرد به اینکه آیا دیگر صدایش را نمی
شدند؟ بی شک  هایش قادر به شنیدن اصوات میبدون صدایش گوش

ها هم همچون آهنی سخت،  هایش آن صدفدوستت دارم بدون شنیدن 
زدند. دیگر در میان آن صدف سفید کنج ساحل، دنیای دریا پنهان  زنگ می

 نبود؛ چون دریا را با دستان خودش نابود ساخته بود.

 *** 

 »اصالن« 

 نگاهی به صورت غرق در خواب باران انداختم. از آینه نیم

 .کردم خواهری داشته باشیفکر نمی -

 بالفاصله گفت:»چرا؟« 

 بهت نمیاد وابسته کس یا جایی بشی. -

نفسش را آرام بیرون فرستاده و سپس جواب داد:»خانواده دارم؛ ولی  
 ساله که من رو ندیده.«   پنجوابسته نیستم. االن مامان 
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 هایم گشاده شدند.چشم

 دونه تو این کاری؟ اون نخواسته؟ وا! می -

 تکان داد.سرش را به معنای نفی 

گذروندم، این باعث شد که مامان  از نوجوونیم زیاد با خانواده وقت نمی  -
 ی من نشن. حتی همین کوچولو...یا بابا زیاد وابسته 

 از آینه به باران نگاهی انداخت. 

 بگن داداشت کیه شاید اصالً اسمم رو از یاد ببره!  -

عکس آن به بردیا  کمی اخم کردم؛ ولی باران که شبیه چنین کسی نبود. بر 
 کرد. با عشق خاصی نگاه می

 دونی؟ از کجا می -

زمان لب زد:»دوری سم عشق و محبته؛ خیلی از پیچ جاده پیچید و هم
 تونه اونا رو از بین ببره.« راحت می

اعتراف    آاللهپوفی کشیدم، حتی بردیا هم به از بین رفتن عشق بین من و 
از تو    آاللهگویند دوری روی آدم میخبر. در کرد؛ هرچند غیر مستقیم و بی

 کند؛ ولی غیر مستقیم...کاری نمی

 چرا آوردیش؟   ،خواستی وارد کار خالف بشهاگه نمی -

 بردیا نگاهش را چند ثانیه روی من ثابت نگه داشت.

بار کارمون زیاد  برم، از طرفی اینبه خاطر کنفرانسش به آذربایجان می -
 خطرناکش رو پشت سر گذاشتیم.ی خطرناک نیست و مرحله 
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سر تکان دادم و باقی راه را در سکوت طی کردیم. سکوت حکم عجیبیست!  
لندترین  ها به ب شود. ما انسان گویا اندرونش هزاران فریاد پنهان می

. هر  ایمگذاشتهتوان خارج شدن ندارند، نام سکوت  حنجره فریادها که از 
فریادمان از جنس همان   کشیم؛ ولی هربار هم اینلحظه فریاد می

ها آرام  زنند و اگر چشمهاست. لب که سکوت کند، دیدگان جار میسکوت 
 تواند بگیرد. صدایش در گوشم پیچید... گیرند، کسی جلوی زبان را نمی

 ام! »من سکوت خویش را گم کرده 

 الجرم در این هیاهو گم شدم 

 پرداختم من که خود افسانه می

 ! ی مردم شدمعاقبت افسانه 

 ای سکوت ای مادر فریادها 

 ساز جانم از تو پر آوازه بود 

 تا در آغوش تو راهی داشتم 

 چون شراب کهنه، شعرم تازه بود. 

 در پناهت برگ و بار من شکفت 

 تو مرا بردی به شهر یادها 

 تر از جادوی تو من ندیدم خوش

 ای سکوت ای مادر فریادها! 

 گم شدم در این هیاهو گم شدم 

 بگیری داد من؟ تو کجایی تا 
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 داشتم گر سکوت خود را می

 زندگی پر بود از فریاد من!« 

 شعر از فریدون مشیری  *

  آاللهی ماشین تکیه دادم. صدای لب به دندان گرفته و سرم را به شیشه 
همواره آرامش عجیبی داشت؛ حتی وقتی هم که عصبانی بود، آرام گله  

شاید   عمیقًا عصبی نبود. وقتکرد. شاید هم به خاطر همین بود... هیچمی
کشید، شادی عمیقی نهفته بود؛  رفتنم می وقتهایی که پشت آن حرص 

 رسد! شادی اینکه به یارش می

کردم. او این شعر را  دست خودم نبود، داشتم خاطراتمان را مرور می
ش نشانده  ای بر روی زلف سیاهنشسته در آغوشم خوانده بود و من بوسه

-گفت آنها از یک جنسمی وهایمان را دوست دارد؛گفت ممی  آاللهبودم. 
اند... جفتمان موهای سیاه و پرکالغی داشتیم و جنسشان هم نرم بود؛ 

تر  من همواره بر این باور بودم که موهای او ابریشمی ،آاللهولی بر خالف 
 از مال من است. او شعر خوانده و من در صدایش غرق شده بودم.

گویید  نقش بست. می نگاهمروی درنگ روبهچشم بستم و صورتش بی 
خاطره؟ من در این چند سال چندین دفتر خاطرات در ذهنم به پایان  

گاه هم بر ذهنم نرسید که این خاطرات شاید  رسانیده بودم؛ ولی هیچ
گویید چرا؟ چون من چشم بسته بودم. گویا بعد از  مصنوعی باشند. می 
قش و جاری کردن »بله« بر زبانم، بر تمامی افکار پلیدم  عهد بستن به عش 

اش  پایان بخشیده بودم. من عهد بسته بودم که به هر گفته  آاللهدر مورد 
باور کنم؟ انگار پاسخ مثبت بود... عهدی در تنگنای وجودم. دست خودم  

 گونه نبود!  این آاللهشدم؛ ولی نبود که با عطرش مست می
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ولی برای شوهرش زن بود؟ زن خانه که قطعًا بود...  زنی نجیب بود؛ آالله
شدند؛ ولی من  انداز می بوی غذاهایش حتی بر راهروی باریک هم شمیم

دوستت   آاللهی عاشقانه  حرفترین  ای ناب از او ندیده بودم. بزرگعاشقانه 
گفت، او همیشه در آغوشم ناراحت بود؛ شاید  دارم آرامی بود که می
یک آغوش دیگر بود! دیر به نتیجه رسیدم... حیف که  دلیلش عادتش بر  

-قدر دیر باشد، بهتر شد. من که همه را فریب میباز هم هر چه .دیر شد
هایم مشهور بودم، عاقبت گیر گرگ گوسفندنمایی  بازیدادم و به کثافت

 شدم که مرا از قلبم فریب داد. 

وان خود  شکنی! گویی جانت دیگر ت از قلب که فریب خوردی، بد می
افتی. از دل  های نازک دل رنجورت میساختن ندارد و تو هربار یاد ناآرامی

فریب نخورید؛ چون همچو من دیگر قدرت جدایی را ندارید. او که از قلب  
ترین موجود روی جهان است! نگویید که  دهد ظالمکسی را فریب می

-خیانت می خورد؟ نگویید که خالفکار هم درگیرفریبکار هم مگر فریب می
 ی بارز این واقعه بودم.شود! من نمونهشود؛ خیلی هم خوب میشود؟ می

 میشه اون پنجره رو باز کنی؟ خفه شدم. -

ی افکارم بریده شدند و به صورتش چشم دوختم. هوا  با صدای بردیا رشته
را نداده   ی متوجه شدن سیاهیتاریک شده بود، گویا تاریکی افکاراتم اجازه

 ودند.ب

 چی؟  -

 هوا گرمه، پنجره رو باز کن.  -

 جا جمع کنم. دستی به پشت سرم کشیده و سعی کردم حواسم را یک

 کنی؟ ی خودت رو باز نمیچرا پنجره  -
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 نفسش را محکم بیرون فرستاد. 

زنه و  وسط جاده با سرعت صد و شصت میریم، اگه باز کنم خیلی باد می -
 این موقع، ندارم. ی سینوزیتم رو، اون هم  حوصله

ام را پایین آوردم. شاید برخورد هوای سرد به  سرم را تکان داده و پنجره
 جا...شد کمی حالم بهتر شود؛ ولی خیال بیهای صورتم باعث میسلول

 *** 

 »دانای کل« 

سکوت، فضا را در بر گرفته بود و او نیز نفس حبس کرده بود تا صدای  
هایش قدرت  خیال کرد که گوش تنفسش را بشنود؛ ولی صوتی نبود.

رفت  ای که باال و پایین نمیاند؛ ولی سینهشان را از دست دادهشنیداری
 هم حقیقت را بر روی سرش کوباند.

 *** 

 »اصالن« 

بار در کمال تعجب عبور از  آخر به جایی که قصد داشتیم رسیده بودیم، این
 ها خیلی آسان شده بود! گشت

 داداش؟  -

باران و بردیا چرخاندم. بردیا در جواب باران گفت:»از   نگاهم را به سمت
آوردنت پشیمونم کردی! گفتم که، تو میری هتل و ما سر کارمون تا هرچه  

 زودتر از این جهنم دور بشیم.« 

ها را در حال خود گذاشته و مشغول گشت و گذار در اطراف شدم. زنان  آن
زدند. باز  ی با هم حرف میو مردان از میدان عبور کرده و گاهی به زبان آذر
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هم از   آاللهیک دنیای غریب؛ باز مردمانی که از دنیای خودمان نبودند. 
-تر و آشناتر از هر کسی میدنیای خودم نبود... پس چگونه او را نزدیک 

 دیدم؟ 

 پوف! بیا بریم.  -

به سمت بردیا چرخیدم و بعد از مشاهده نکردن باران، پرسیدم:»باران  
 کجاست؟« 

ی رئیس رو  فرستادم تا به هتل بره، ما هم دیر نکنیم که اصالً حوصله  -
 ندارم.

 متعجب شدم.   ،وقی تاکسی جلویمان متوقف شد

 با تاکسی میریم؟  -

 تره.« امن  ؛شد، جواب داد:»آرهبردیا در حالی که سوار تاکسی می

 چیزی نگفته و داخل تاکسی نشستم تا پیش خریدار برویم.

اعت به مقصد رسیدیم و بردیا به تاکسی گفت تا  بعد از حدود نیم س
-منتظر بماند. گویا تاکسی آشنایش بود؛ چون با هم فارسی صحبت می

 کردند.

 نه باش وریب؟ )چی شده؟(  -

اش را به سمت مرد هیکلی گرفت و زنی با صدای نازکش  بردیا گوشی
 ( بیزه گوزلیر. )رییس منتظر ما هست.(« bossگفت:»بوس ) 

ای شدیم. بعد از طی راهروی  ی تک طبقهکنار کشید و ما وارد خانهمرد 
م. سر تا سر سالن خالی از هر  آخر توانستیم به یک سالن وارد شوی ،بلندی
کردند. در های طالیی رنگ خودنمایی می ش سرامیکفَ ی بود و کَ شیئ
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فی در دور تا دورش  انتهای سالن بزرگ، میزی جای داده شده بود، از طر
شدند؛ گویا به جای  هایشان مشاهده میپوش با کالشینکفردان سیاههم م

تر توجهم را تابلوی بزرگ طالکوب شده  مهمی آمده بودیم! از همه مهم
جلب کرد که رویش با خطی درشت نام »اوچوغان« نگاریده شده بود.  

 شکل آذری این کلمه را قبالً دیده بودم؛ پس فهمیدم که این است. 

 گتیردیز؟ )آوردید؟( -

شدیم  ی تأیید تکان داد. اگر کمی هم نزدیکش میبردیا سرش را به نشانه
 بهتر بود! 

 گوی اورا. )بذار اونجا.(  -

ی عجیب روی زمین چشم دوختم. بردیا بسته را داخل آن قرار  به محفظه
 در زمین محو شد. عجب چیزهایی!   آنداد و 

-پوش یک پاکت را روبهمردان سیاه ت چیزی بگوید، یکی از بردیا تا خواس 
 ی غلیظی گفت:»گمشید!« رویمان گرفت و با لهجه

زد و پس از گرفتن پاکت از آنجا بیرون زدیم. بردیا لبخند دندان نمایی
متعجب از اتفاقات رخ داده، رو به بردیا گفتم:»خیلی راحت ولمون  

 نکردن؟!« 

که به این راحتی  شده دونم چی گفته بودم کارها انجام شدن، نمی -
 ولمون کردن.

ای باال انداختم و دوتایی راهی هتل شدیم. باید فردا دوباره به راه  شانه
 جا جمع شویم. و باند اول یک آمانداافتادیم تا با می

 از درب چرخان هتل عبور کردیم که بردیا هم به باران زنگ زد.

 ما اومدیم، اتاق چند رو تو برداشتی؟  -
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 ن داده و تماس را قطع کرد. بعد سرش را تکا 

 صد و هفتاد و شش.ی سیی سوم اتاق شماره بیا بریم، طبقه  -

ی سوم را  ی طبقهبه دنبالش وارد آسانسور طالیی رنگ شدم و دکمه 
-ی قدی آسانسور قفل شد، موهای پریشانم... هیچفشردیم. نگاهم در آینه

داد.  به آنها حالت می آالله همیشهی این موها را نداشتم و وقت حوصله 
-کردم حتی تارهای موهایم هم دلتنگش شدهنبود و حس می آاللهکنون 
 اند.

 بیا دیگه اصالن!  -

 با صدای بردیا به خودم آمدم و نگاهم را از آینه گرفتم. 

 اینجاست.  -

ی داشت  چرخاند و با دست دیگرش سعبا یک دست کلید را در قفل می 
تماس وارده بر موبایلش را وصل کند. آخر توانست در را باز کند و با خیال  

قبل از او وارد اتاق   ،راحت مشغول حرف زدنش شود. بدون اتالف وقت
 شده و کتم را روی تخت تک نفره انداختم. 

هتل شیک و زیبا بود، در هر جایش ترکیب رنگ طالیی، سفید و سیاه  
 عث شده بود فضا نه دلگیر شود و نه خیلی روشن.کرد و باخودنمایی می

 زنم.زنگ می ،باشه وایسید لباسم رو عوض کنم -

 اتاق را بست.  تماس را تمام کرده و در

 تاپ رو باز کن تا تصویری زنگ بزنیم.ها بودن، لپبچه -
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تاپ  بی هیچ حرفی سرم را تکان داده و روی تخت نشستم. داشتم با لپ
-های پیرهنش را پایین میبردیا در حالی که داشت دستهرفتم که ور می

 آورد، سر رسید. 

 خب وصل کن. -

حرفش را عملی کردم و چندی بعد تصویر پویا، رادوین و تینا در کادر ظاهر  
 شد.

 سالم، چه خبرا؟ چیکار کردید؟  -

 سالم. محموله رو تحویل دادیم و االن تو هتلیم. -

شد و در همان حالت گفت:»چه  تینا با کش مشغول بستن موهایش 
 خوب و کوتاه! کی به راه میفتید؟« 

 ش را داد.بار بردیا جواب این

 فردا صبح میریم. شما؟  -

رادوین فنجان سفید را نزدیک لبش برد و در همین حین گفت:»ما  
 فردا راه میفتیم تا با هم برسیم.« تریم، پسنزدیک

 یعنی فردا استراحتیم. -

ای کرده و با آرامش مشغول  حرف پویا خنده رادوین بعد از شنیدن
 نوشیدن مایع موجود در فنجان شد. 

 ها رو گرفتید؟ اسلحه -

ای رنگ کوتاهش کشید، این موهای  پویا دستش را میان موهای قهوه
 اش بیشتر مشخص شود. کوتاه باعث شده بودند استخوانی بودن چهره 
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 کنیم.از انبار خارجشون میگرفتیم؛ اما موقعی که به راه افتادیم تو مرز  -

 کجاست؟  آماندا -

 از زحمت بستن موهای بلندش خالص شده بود، به حرف آمد.  تینا که تازه

-تاپ می چیزی رو تو لپیه  ولی چون داشت دقیق تو اتاق ما هست؛  -
تا مزاحمش نشم و به اینجا اومدم.   دیگه من از اونجا بیرون اومدم ،کشید

 کشید.ی بعدی رو میی تجارت ماده فکر کنم داشت برنامه

 و تو هم طبق معمول در رفتی!  -

اش زده و به سمت دیگر  های دلبرانهتینا در جواب رادوین یکی از آن خنده 
 اتاق رفت که از دید دوربین خارج بود.

 ای ندارید؟ حرف دیگه  -

ی نفی تکان دادند و تا خواستیم تماس  شان را به نشانه رادوین و پویا سر
 را قطع کنیم، صدای بلند تینا به گوش رسید.

پسرا میگما زیاد اونجا چیزی سر نکشیدا! بعدًا سرخوشیتون رو نمیشه   -
 تحمل کرد و خب صبح زود راهی میشید.

بردیا دستش را به سمت آیکون قطع تماس برد و جواب داد:»تو نگران ما  
 نباش تینا.« 

های راحتی و  هایمان را با لباسبعد از به پایان رسیدن تماس، لباس
مناسب خواب تعویض کردیم. خوشبختانه هم بردیا و هم من از پوشیدن  

 شلوارک بیزار بودیم و این از سری تشابهات ما دوتا بود.  

ه  ی شهر شدم. هوای آذربایجان سردتر بود؛ هرچند بی منظره از پنجره خیره 
  آاللهرسید. اینجا زندگی بود؛ هرچند های کویر نمیپای سوز سرمای شب
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نباشد مگر زندگی بود؟ بر گمانم بعد از آن باید می   آالله نبود... جایی که 
 بود.

 نظرت با یه شام چیه؟  -

 ای گفتم:»خیلی موافقم!« به سمت بردیا برگشته و با خنده

موبایل من هم    لحظهاو هم خندید و به سمت تلفن رفت. درست همین  
ام را در ی زندگانیآمد سفیدترین نقطهبود. دلم نمی آاللهزنگ خورد، 

لیست سیاه قرار دهم؛ ولی سیاهی جهانم باعث شده بودند سفیدترینم  
من نسبت به او روشن بودند؛   هایچشمای تیره باشد... شاید خاکستری

 تر از من بود!  سیاه لهآال شاید 

هم مثل خودم پلید باشد و با   آاللهگفتم خواستم؟ مگر نمیمگر این را نمی
کبوتری زخم خورده    مثلکنون دلم  اهم خوش باشیم؟ پس... پس چرا  

ترین هم  ترین و تاریککشید. حتی سیاهبود؟ آواره و سرگردان درد می
طاقت دیدن سیاهی دیگران را  گردی و دنبال نقاط سفید می مدام ،باشی
 نداری.

مزه خورده و بعد بتونم یه خواب آروم داشته  یه غذای خوب و خوش  -
 باشم خیلی عالی میشه!

خودم را روی مبل انداخته و حرف بردیا را تأیید کردم. آن بدبخت کل روز  
 بارید. را رانندگی هم کرده بود! خستگی از چشمانش می

رفته و در را باز کردم. پسر جوانی با موهای   با صدای زنگ اتاق به سمتش
 سیاه، میز را به سمت داخل اتاق هل داد.

 بویورون. )بفرمایید.( -
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از اتاق خارج شد.    ی تشکر تکان دادم و بعد از تعظیمشسرم را به نشانه 
 نگاهم به ساعت روی دیوار افتاد. شب ساعت دو و نیم بود؟! 

شتم. یکی را روی تخت بردیا و دیگری  های روی میز را برداخیال سینیبی
 را روی تخت خودم قرار دادم.

 ممنون.  -

 خوای سر بکشی یا نوشابه خوبه؟ تو می -

 ی نفی تکان داد. بردیا سرش را به نشانه

 ی سیاه.از سردرد بدم میاد؛ نوشابه -

ی کوکاکوال کردم.  با خنده سرم را تکان دادم و دو لیوان را پر از نوشابه
در بین تخت هردویمان گذاشته و در ها را روی میز کوچک موجود لیوان 
. حتی حس بوی خوش گوشت هم اشتهای آدم را  باز کردمغذایم را  ظرف
 کرد. باز می

 بوی خوبی داره.  -

یک قاشق پر را داخل دهانش چپاند. به این   ،بردیا بدون اتالف وقت
اشقم را پر کردم و  ی تأسف تکان دادم. ق حالش خندیده و سرم را به نشانه
باره رنگ نگاه بردیا تغییر حالت داد و  خواستم به دهنم ببرم که به یک

 هایش در هم رفتند.اخم

 چی شد؟  -

زمان شد با بیرون ریختن ناگهانی تمامی محتویات  گفتن همین حرفم هم
های گرد شده  دهان بردیا. قاشق در دستم خشک شده بود و با چشم

 کردم. نگاهش می
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 چی شده؟!  -

دستش را جلوی دهانش قرار داده و به سمت سرویس بهداشتی دوید. از 
هم   دانستم قضیه چیست. حال بردیا بهکارهایش گیج شده بودم و نمی

خورده بود؟ قاشق را در بشقاب رها کرده و به سمت سرویس بهداشتی  
 رفتم.

 بردیا؟ خوبی؟ چی شده؟  -

 سرویس بهداشتی بیرون آمد.  بعد از آمدن صدای شیر آب، بردیا هم از 

 میشه بگی چی شده؟!  -

 تو غذا دارو بود... یعنی سم بود... -

 باره گشاده شدند و ناباور گفتم:»چی؟!« هایم به یکچشم

 ی تأیید تکان داد.سرش را به نشانه 

 شد فهمید.ولی خیلی ضایع بود... می -

 از کجا فهمیدی؟ از طعمش یا... -

تکان داده و به سمت قوطی دستمال کاغذی  ی نفی سرش رابه نشانه 
صورتش کشید، مشغول توضیح   بعد از اینکه دستمال کاغذی را روی رفت.

 دادن شد. 

  دونی که بعضی سما خاصیت دارن وفهمه؛ ولی میفرد عادی بخوره نمی -
 م چسبید. این به لثه

اخل  آهانی گفتم. به ما یاد داده بودند که چگونه وجود برخی از سموم را د
 توانست باشد.چیزی بفهمیم، این هم یکی از تأثیراتش می
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 خواد مسموممون کنه؟! آخه کی می -

ی هم شدیم. نگاه بردیا  چند دقیقه در سکوت تفکر کرده و ناگهان خیره
چیز دیگری بر زبانم  ،فکر است و جز یک نامگفت که با من هممی

 نتوانست بیاید. 

 اوچوغان!  -

 در اتاق شد. بردیا مشغول قدم زدن

آخه چرا بکنن؟ کار ما تموم شده! از طرفی خیلی سم ضایعی بود و اونا   -
 تونیم تشخیصش بدیم. دونستن که ما میقطعًا می

 پشت سرم را خاراندم.

 خوان اخطار بدن. شاید می -

 بردیا ایستاد و نگاهش را به من دوخت.

 پوف، راست میگی.  -

 اخطار چی رو میده؟  -

 احتمال زیاد میگن که بریم.به  -

 کم تفریح کنیم.« حالت شد و گفتم:»وا! خب شاید خواستیم یهصورتم بی 

دیگه آقایی که به اوچوغان محموله آورده نباید به فکر تفریح و   -
 استراحتش باشه، با اولین فرصت بره به وطن خودش. 

کردم. خدا را  ی سطل آشغال سرم را تکان دادم و تمامی غذاها را روانه
ها بود و سریع تشخیصش داده بود وگرنه شکر که بردیا تیزتر از این حرف 
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توانستند بیفتند را از نظرم بگذرانم. با فکری که  توانستم اتفاقاتی مینمی
 ایستادم. راست   ،خطور کردبه ذهنم 

 بردیا؟  -

 بله؟  -

 به سمتش برگشته و سینی را روی تخت رها کردم. 

 باران چی؟  -

 ای به خود گرفت و سریع از اتاق بیرون زد.  این حرفم نگاه ترسیده با 

 *** 

 »دانای کل« 

ها به گوشش رسید، لباس سیاه رنگش خاکی شده بود؛ ولی  صدای کالغ
لباس طوسی او هم غرق در خاک سرنوشت بود. دستش را روی سمت  

ی او را وادار به جمع  سوخت و سوزشش چهرهاش گذاشت، می چپ سینه 
دهد و  کرد. درد یار بیشتر از خوردن گلوله وسط قلبت تو را آزار میمیشدن 

 بندد. های تنفس را میراه

 *** 

 »اصالن« 

قصد باز کردن   کوبید و این دختر همبردیا مدام در اتاق باران را می
 اتفاق نیفتاده باشد. ،کردیمکردم آن چیزی که فکر مینداشت. خدا خدا می

 لعنتی رو باز کن! باران این در  -
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بعد از داد بلندش سکوت در راهرو پیچید و پیرمردی که از آسانسور خارج  
ر تو را  اش را نثار ما کرد. یکی نبود بگوید که اگر دختنگاه خبیثانه  ،شدمی

 به این آرامی نبودی!  ، قطعاً کردهم خطر مسمومیت تهدید می

 داداش؟  -

پیچید و به دنبالش بردیا نفس راحتی  آلود باران در گوشم صدای خواب
 تر رفتم.ر دل من هم خوابید و چند قدم عقب کشید. شو

 کنی؟!چرا در رو باز نمی  -

دانست، با  باران که از عصبانیت برادرش متعجب شده بود و دلیلش را نمی
 من و من گفت:»نشنیدم... خواب بودم.« 

 شام خوردی؟  -

 خانده و پوفی کشید.باران یک دور چشمانش را در حدقه چر 

خورم، تو رژیمم نیست. االن هم داشتم خواب  داداش من که شام نمی -
 دیدم. هفت پادشاه رو می 

رون فرستاد. رژیم؟ این دخترها  بردیا به دیوار تکیه داده و نفسش را بی
دادند! اصالً هیکل باران به رژیم نیازی  چیز اهمیت میقدر به همهچه

 ترسید.ق شدن می نداشت؛ ولی گویا از چا

-صبح چیزی نخور، تو راه می خواب هشتمی رو هم ببین. راستی برو -
 خوریم و اینکه...

 دوباره نفسش را تازه کرد و ادامه داد:»صبح زود میریم.« 

 قدر زود؟« باران پرسید:»مثالً چه

 خیر.ههر وقت که بشه. شب ب -
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 متوقفم کرد. تم بروم که صدای باران  بردیا رفت و من هم خواس 

 چی شده؟  -

 خوابت نپره.، تو برو بخواب هیچی؛ -

 باران هم سری تکان داده و وارد اتاقش شد.

ابرویم   ،خواستم وارد اتاق شوم؛ ولی با دیدن بردیا که منتظر آسانسور بود
 باال پرید. 

 کجا میری؟  -

 و اینکه مطمئن بشم اشتباه تشخیص ندادم. پیدا کردن طرف  -

ای کشیدم. آخر شب ساعت سه و نیم وقت این  حوصلهبیپوف کالفه و 
ی اول رفتیم. هتل آرام  کارها بود؟! ناچارًا به دنبالش راه افتادم و به طبقه 

های نهم و  ان فرو رفته و شاید پادشاه بود؛ گویا همه در خواب شیرینش 
 .ما که در راه اولینش خشکیده بودیدهم را هم زیارت کرده بودند! حیف م 

- Sorry.      )ببخشید(   

اده و به سمت ما چرخید. بعد از تس ای ،که برایمان غذا را آورده بود پسری
 لبخندش سری تکان داد و بردیا خودش را به او رساند. 

- Can you speak English?  

 تونی انگلیسی صحبت کنی؟( )می

- Yes please. 

 )بله بفرمایید.( 
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ی پسر  وت راهرو برد و در یک آن، یقهت خلهایی به سم بردیا او را با حرف 
 . را گرفت

 زر بزن. -

  با کلمات انگلیسی کرد،پسری که کنون با نگاه ترسیده به بردیا نگاه می
 « چی؟پرسید:»

 چرا غذاها رو مسموم کردی؟  -

 پسری که از شنیدن این حرف بردیا حسابی متعجب شده بود، لب تر کرد. 

 ...من کاری نکردم -

من هم به  فشرد.  هایشرا میان دستاش اجازه نداد و بیشتر یقه بردیا 
دو بودم. هر از چند گاهی هم   گر جدل بین اینستون تکیه داده و نظاره

 کشیدم.ای میازهخمی

 د زود باش بگو!  -

های فراوان بردیا، پسر راضی به توضیح دادن  طی جنگ و جدل و تهدید
 خام! زد؛ ساده و قضیه شد. صورتش ساده می

 . هدادبه من این غذاها رو یه نفر  -

 ادامه بده.  -

پسر جوان باال و پایین شد که این احتماالً خبر از قورت دادن   گلوی  سیبک
 داد. آب دهانش می

 به خاطر پول عوض کردم.  -

 دل کندم.   ،نسبتًا راحت با بردیا نگاهی رد و بدل کردیم و من از ستون  
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 کی داد؟  -

 شبیه هم بودن.  که دونفر دونم؛نمی -

اش کمی فاصله گرفتند و ما جفتمان به فکر رفتیم.  های بردیا از یقهدست
تم. لطفًا  به این پول نیاز داشمن ن میان پسر با صدای لرزانی گفت:»در ای

 « نندازید! من رو از این کار بیرون

نظر ندارد  بردیا نگاه چرتی به پسر انداخته و او را ول کرد. فهمیدم که در 
ئول  ، درگیر شدن با مس در مورد پسر حرفی به کسی بگوید. در این گیر و دار

 خواستیم. هتل آخرین چیزی بود که جفتمان هم می

یک راست هیکلمان را روی تخت آوار    هر دو ،ز اینکه به اتاق رسیدیمبعد ا
 کردیم. 

 یه غذا خواستیم بخوریم اون رو هم کوفت کردن.  -

 وی خود کشیده و به پهلو خوابید.بردیا لحاف را ر

 کنیم. حداقل دو ساعت بخوابیم ببینیم صبح چیکار می -

شد، من هم  تر میصبح داشت نزدیک  پنجی ساعت که به با دیدن عقربه
 در تخت لغزیده و چندی بعد به عالم زیبای خواب کوچ کردم.

دند را عقب دادم.  موهایی که به روی صورتم ریخته ش شیر آب را بسته و
دوتا دستمال کاغذی بیرون کشیدم و با آنها صورتم را پاک کردم. صبح  

 شدیم.ساعت هفت شده بود و ما داشتیم برای رفتن آماده می

 من میرم ببینم باران آماده هست یا نه. -

صدایش  در جواب بردیایی که از پشت در سرویس بهداشتی سعی داشت  
 را به گوشم برساند، گفتم:»باشه، منم االن میام.« 
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صدای قفل در آمد؛ گویا بردیا بیرون رفته بود. دستم را بین موهایم بردم و  
 نگاهم روی سشوار قفل شد. 

تونم بهشون  کم به این موهات برس! همیشه که من نمی»اصالن یه
 سشوار بکشم.« 

 ته و چشم بستم.  شویی گذاشسفید دستهایم را روی سنگ دست

کشه سشوار  م نمیولم کن دیگه! به جون شیرین خودت حوصله  آالله »
 بکشم.«

-زیبا می ام  آالله، رد لبخندش نقش بست. امهای بستهدر پشت پلک
 خندید... 

 »تو اصالً بلدی سشوار بگیری تو دستت؟« 

قطره  رویی شدم. چند ی روبهنهی آیخیره هایم را از هم فاصله دادم و پلک
 کرد. آب روی آن خودنمایی می

 »معلومه که بلدم!« 

 اش را میان موهایم حس کردم و تنم مور مور شد.  حرکت انگشتان کشیده

 »بیا بگیر شسوار بکش ببینم پس!« 

 سر به زیر انداختم و چند تار از موهای خیسم دوباره پایین افتادند. 

دونی که از این مورد  ! میخودتهکجا میری؟ عزیزم بیا که این کار  آالله»عه 
 « بیزارم.

هایم را  یم برده و از ریشه کشیدمشان. پلکجفت دستانم را بین موها 
،  لم داد و هواردادم و لب گزیدم تا صدایی نکنم. دمحکم روی هم فشار 
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کرد و من  مغزم مدام داشت اصوات و خاطرات را با صدای بلند مرور می
 کردم لب انفجار است.  حس می

خواستم، او را دوست داشتم. با تمام وجودم به مهرش دل  را میالله آ
، برایم طاقت  زدهه از پشت خنجر میتداشآالله بسته بودم و باور اینکه 
ی خود کر کردم... نکند تینا مرا بازیچهف مای با خودفرسا شده بود. لحظه
 هایش جز یک مشت دروغ چیز دیگری نباشند؟  کرده باشد و حرف

شنیدم؛  ور بودم که صدای زنگ موبایلم را نمیغوطه قدر در میان افکارم آن
ی روشنش مرا به خود آورد؛ ولی تا خواستم به سمتش  فقط دیدن صفحه 

هایم را  دست  ،بروم صدای زنگش هم قطع شد. با صدای پیامک موبایلم
خواستم گریه کنم؛ اما کاش  عمیقی کشیدم. نمیده و نفس پایین آور

 حداقل کسی بود که بتواند مرا راهنمایی کند. 

های  دوباره حرف خواستم درنگ بازش کردم. میبود، بیآالله پیامک از 
شیرینش را بشنوم و دوباره عاشق بمانم... کار اشتباهی کرده بودم. من  

خوردم تا پشت بر  او فریب میدادم... نباید از نباید به حرف تینا گوش می
کشیدم و خودم را  تک آرام جانم کنم؛ نباید با تینا در یک مکان نفس می

. من اشتباه کرده بودم و راضی  کردمهم محروم میآالله  حتی از صدای 
 بودم هر چیزی را در قبال بخشودگی این اشتباه انجام دهم. از روزی که

ند روز گذشته بود؟ به او گفته بودم  را دیده بودم چآالله بار برای آخرین
ای  برای این پنج روز دیر کردن بهانهتوانستم فقط دو روز مگر نه؟ می

افت کاری  توانستم همان لحظه دست از هر چه کار و کثبیاورم... من می
یک گل در جهانم نبود، او تمام  آالله کوچ کنم. آالله بود بکشم و به پیش 
 جهان بود.بود و نبودم در همان 

 نفسم را بیرون فرستاده و پیامش را باز کردم.
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 بینی!«»اصالن به تماسم جواب بده وگرنه دیگه صورت منو نمی

ی آن یک سطر کوتاه  سر جایم میخکوب شدم، دهانم باز مانده و خیره 
ک سطری بدون  بودم. بعد از این همه مدت دلتنگی... حقم یک پیام ی 

سالم زیبایی  » گفت داد و مییشه سالم میهمام آاللههیچ سالمی بود؟ 
گونه  مهربان من عمرًا اینی  آاللهایی نداشت!  کالمش که زیب «کالم است. 
اش هم مهربان و دلسوز بود.  ترین لحظه زد؛ او در شکستهحرف نمی

بدون اینکه حالم را بپرسد... گفته بود  کنون اهمیشه نگران من بود... 
 بینم؟!  صورتش را نمی

نگرانم نبود و  ام  آالله کردم؟ سر جایم خشکم زده بود، باید چه فکری می
ا با ندیدنش تهدید کرد. مگر در  حالم را هم جویا نشد؛ فقط مرحتی  
ی تهدید گنجانده شده بود؟ آن هم به  اصالً کلمه ،امآاللهی زندگی لغتنامه

 ! نبودام آالله شد... این من؟! نه اصالً! باورم نمی

های دور زدن یه فرد  ی راه اصالن بچه که نیستی! خودت از همه»ببین 
-بلد نباشه؟ یه روزی این رو خودت هم میآالله چرا   آگاهی کامل داری.

 بینی.«

خواستم باور کنم؛ ولی  خاموش شد و کالم تینا روشن. نمیآالله صدای 
آرامم نبود، او عاشقم بود و همیشه   یآالله اقعیت بود؟ این حرف از برای و

 نگران حالم. 

 *** 

 »دانای کل« 

هقش تا عرش خدا برسد. دوباره  خواست اشک ریزد و صدای هقدلش می
کس گوش  خواست همان زندگی را باز گرداند؛ دوباره به حرف هیچمی
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باشد تغییر رنگ دهد تا   حتی اگر الزم  ش را بسازد؛ا ندهد و خودش زندگی
 خو شود.مبا او ه

 *** 

 »اصالن« 

خواست پشت فرمان  با دیدن بردیایی که در حال کشیدن خمیازه می
 ای...« کنم. خستهور، من رانندگی میتو بیا بشین اونبنشیند، گفتم:»

 خوابیدیم.  جفتمون هم به یه مقدار -

 رفته و دستم را به سمتش دراز کردم تا سوییچ را بدهد. طرفشبه 

 ولی روز قبلش من خوابیدم و تو ماشین روندی. بده!  -

ای باال انداخته و سوییچ را به دستم سپرد. بعد از اینکه همه سر  شانه
 جایشان نشستند، به راه افتادیم.  

 چرا تو فکری؟  -

 وختم.ی گرفته و به بردیا دی خالنگاهم را از جاده 

 رو دیدی؟ آالله تو  -

 بار، تو عروسیتون.یه -

نیمچه لبخندی بر روی لبانم نشست؛ ولی سپس زهری   ،با یادآوری آن روز 
 شد که طعم گسش کل کامم را تلخ کرد.

 نظرت در موردش چیه؟  -

 ؟ آالله در مورد  -
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 آره. -

 چند ثانیه سکوت برقرار شد که دوباره نگاهش کردم. 

 ولی به نظر فرد خوبی میاد. دونم؛ نمی -

خوابیده بود را دیدم.  بارانی که آرام  ،ی ماشینسرم را تکان داده و از آینه
 افتاده بود.  هایشباز مانده و شالش بر روی چشمدهانش نیمه

 به نظر من هم... باران چی؟ مهربونه؟  -

 او هم نگاهش را به باران دوخت. 

کنه. چندین نفر بهش خوبی  فراموش میمهربون که هست؛ اما زود  -
هاش  مه رو از یاد برد. از طرفی عالقهکار ه تموم شدنکردن و اون بعد از 

بدن؛ از اول هم به جای درس خوندن دنبال کارای خالف بود. خیلی زور 
 زدیم تا تونستیم این بچه رو سالم نگه داریم! 

 .انداختماران نگاهی به صورت ب  ابرویم را باال داده و دوباره  تای

 ش یه چیز دیگه میگه.جوری باشه، چهره کردم این فکر نمی -

ها یه  کنه؛ اما تغییر ذات انسانها با گذشت زمان تغییر میی آدم چهره  -
تونه با گذشت زمان تغییر کنه، ثابت بمونه یا به  می .معیار مشخصی نداره

ها درونشون  در چنین شرایطی نمیشه گفت که رخ انسان قبلیش برگرده. 
بیست سالگی تغییر کنه؛ اما   رو نشون میده چه بسا که ممکنه ذات من تو

 م از بیست تا سی سال ثابته. چهره 

نفسی از ته دل کشیده و سرش را به پشتی صندلی ماشین تکیه داد. در 
 ها دروغگوی خوبی هستن.« ادامه گفت:»صورت انسان
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ترجیح   حرف زدنرا به  هایش د دقیقه سکوت کرده و تفکر در حرف چن
عسلی که  ی آرام و ملیح بود، یک جفت چشم یک چهره آالله ی دادم. چهره 

های معمولی و بینی عادی... ولی هر چیزی که  مثل آینه شفاف بودند. لب
نبود و یا بدن و   چیز تمامهمانند تینا همهآالله زیبا بود.  داشت در نظرم

هایش هم یک زمانی بر نظرم  قصنقصی نداشت؛ اما حتی نی بیچهره 
ه در خیلی کوتاه است؛ در حالی کآالله گفتند قد آمدند. دیگران میزیبا می

ات  دانستند اینکه سرش تا سینههمه آنها نمیاصل قد من بلند بود! با این
-می .زور برسد و آن را آشیان موهای سیاهش کند چه حس نابی داردبه

-بد؛ در حالی که وقتی به آسانی می امش باریک است و اند آالله گفتند 
توانستم با یک دست کل کمرش را در بر گرفته و آرام به آغوشم کَشَمش، 

-ت وشد و این قدرت جزو زیباترین قداشتنش بیشتر بر من غلبه می قدرت  
اش یک بانوی کامل بود که  با آن انگشتان کشیدهآالله م بود. های کل جهان

لبته ناگفته نماند هر کس که  داشت. اسرپا نگه میه زیبایی یک خانه را ب
صورتش مالحت خاصی    کرد فرشته است؛فکر می  ،دیداش را میچهره 

هم یکی از آن  آالله ی گفت و چهرهداشت. شاید هم بردیا راست می
 گو بود.های دروغصورت 

 رو اشتباه شناختم. آالله فکر کنم من  -

 چرخیده و تای ابرویش را باال داد.زده به سمتم بعد از این حرفم شتاب

 چطور یعنی؟  -

هایی گفته بود که آنچنان هم دور از واقعیت نبودن و  تینا بهم یه حرف  -
 خب من باور کردم. 

 ؟ آالله در مورد  -

 و او دیگر حرفی نگفت.  یید تکان دادمی تأسرم را به نشانه 
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بود و من هم باور کردم.  ال ذهنم رو درگیر کرده چند وقتی بود همون سؤ -
 های زیادی دور از من بود و خب... مدت آالله 

 خیانت؟  -

 یید کردم. دوباره با سر حرفش را تأ

 فکر نکنم چنین کسی باشه. ...آاللهبا توجه به توصیف تو از  -

تر از  وی من واقعًا خوب بود بردیا، خوبجلآالله جاست. حرف هم همین -
تر از مادر و پدرم... محبتش یه  رادی که تو عمرم دیدم. خوبی افهمه

نشست و من از ته دل بهش وابسته  جوری بود که واقعًا به دل آدم می
 بودم.

 سکوت کرده و نفسم را آرام بیرون فرستادم. 

 ی این جمله یه امایی هست.کنم تو ادامهحس می -

 خواند.دل را میباز سرم را تکان دادم. بردیا همیشه حرف 

 ام رو داغون کرد. یه امایی که کل باور -

 نگو که به خاطر حرف تینا!  -

سردرگم ماندم که باید سرم را چپ و راست کنم یا به باال و پایین تکان  
 دهم.

اول به خاطر حرف تینا بود؛ ولی بعد دیدم ارزش نداره و گفتم که تینا   -
بهم دروغ گفته. امروز صبح از ذهنم حرفاش رو بیرون ریختم و دوباره فکر  

من بدم بردیا؛   اومد سراغم. اون نجابتش، پاکیش، صورت ملیحش...آالله 
 تصور کنم... تونم از دست دادنش روشدم. اصالً نمی آالله اما واقعًا عاشق 
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  ام آاللهستم حتی تصور کنم؛ ولی توانمن نمی  .لبخند تلخی کنج لبم نشست
بگم که من  آالله از من دور بود. ادامه دادم:»قبل از عروسیمون خواستم به  

اش رو زیر نور ماه  بار چشمین کاریم؛ ولی اون شب برای اولینگیر چنرد
بعد   ترسیدم از دستش بدم. دیدم و انگار زبونم بند اومد. هیچی نگفتم...

از هم زندگیم یه  از اون شب هم زندگیم دروغ شد. با این همه دروغ، ب
کرد و  های بدنم اثر میبه تک تک سلولآالله آرامش  .رویای واقعی بود

کرد، تبدیل به یه  انگار کارم از یک کاری که هر لحظه جونم رو تهدید می
بگو... انگار کلمات رو  آالله های دیگفتن از ب شد. بهم میکارمندی ساده می

 دیدم.« من نمی  بدی نداشت! داشتا؛آالله ردم. اصالً باز یاد می

لوب  ی ماشین را پایین دادم. هوای محیط مطکمی سکوت کرده و پنجره 
 . اندکیکرد؛ اما فقط حالم را بهتر می  کمیبود و 

امروز صبح هم همینا رو مرور کردم و دیدم زندگیم ارزش یه حرف تینا   -
ها  یدم... درسته که تو بعضی از خوبیچیز بدی ندآالله رو نداره، من که از 

  موقعود. خندیدنش  کرد و این برام بس ب کرد؛ ولی بدی نمیکم لطفی می
بخش بود.  ختش بیشتر از لمس موهاش برام لذتپخوردن شام خوش

چون واقعًا   ؛گردم پیشش و دیگه هم دنبال این کار نمیام، بر میفتم میرمگ
. خواستم بهش زنگ بزنم؛ ولی  آاللهقلبم مریض بود و تنها درمونش دیدن 

 ازش یه پیام اومد و اون پیام شد »اما« ی مد نظر. 

لبخند   نگاهم را به صورت بردیا دوختم. تکیه داده بر پشتی صندلی با
پرید  داد و عمرًا میان کالم نمیهایم گوش میبسیار آرام و محوی به حرف

 زدی. صحبتی با بردیا خوب بود، آزادانه حرف میکرد. همالی نمییا سؤ

 گوشیم رو باز کن، ببین. -
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با این حرفم نگاهش را به سمت موبایلم سوق داد و بدون هیچ حرف  
سر    یک از ماها قفل نداشت تا اگر بهاضافی آن را باز کرد. موبایل هیچ 

 دیگری بتواند اتفاقات را درست کند. ،کسی بالیی آمد

 بینی. اصالن... به تماسم جواب بده وگرنه دیگه صورت منو نمی -

 .گذاشتوبایلم را دوباره سر جایش سرم را تکان دادم و او م

کنه و این جمله چیزی نیست که  خب اینا زنن، روحیاتشون فرق می -
 بتونه یه اما باشه. 

شت که فقط روش به دل بزرگی دایه  آالله  شناسی بردیا. رو نمیآالله تو  -
بار دو هفته سر رد دادن مواد از مرز دیر کردم و جایی بودیم  من باز بود. یه

با اشک  آالله داد؛ ولی وقتی برگشتم اولین کار موبایل اصالً خط نمیکه 
خیلی  آالله بغل کردن من و گفتن »خوبی؟ خدا رو شکر که برگشتی!« بود. 

های خودم دیده بودم که با  جلوی چشمصبوره بردیا؛ اما فقط برای من. 
وری؟  ج گفتم چرا اینمی  صاحب کارش چطور دعوا کرد؛ اما با من؟ نه اصالً!

ای باهات رفتار کنم.  ه دلم نمیاد جور دیگهگفت عشقمه، دوستت دارم کمی
همون روز برام عشقش ثابت شد. االن این پیام رو داده... خبری از اون  

 مهربونی نیست و این یعنی...

 داد.بعضی که در گلویم جا خوش کرده بود، امان ادامه دادن جمله را نمی

 عشقش از بین رفته؟  -

آن چیزی که در نظرم بود را به صراحت بیان کرد و من فقط سر تکان   بردیا
 دادم. 

ای  فرد یا شاید افراد دیگه آالله  سر  زیرفهمیدم تینا راست میگه، واقعًا  -
-گاهی اوقات انسان از آدم بدای زندگیش یه کلمه حرف یاد می خفتن.
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آالله  خوره. عشق گیره؛ ولی از آشنای جون و دل، با جون و دل خنجر می
کنه؛ ولی تا خواستم برگردم،   تونست خوبمتونست من رو آدم کنه، میمی

 عشقش هم راهی شد و رفت. 

ام ادامه  اشین شد و من به رانندگیچند دقیقه سکوت سختی حاکم م
 طاقت شدم و پرسیدم:»چیزی نمیگی؟« آخر بیدادم. 

  ،اورم تو یه زندگی مشترکرو ندیدم؛ اما به این بآالله چی بگم واال... من  -
گفتی به خاطر حرف  شناسن. اگه میدو نفر بهتر از همه همدیگر رو می

ت؛ اما با توجه به این  زندگی فرستادمت سر خونهجا میتینا هست، همین
 تونم چیزی بگم.  توضیحاتت من نمی

کارش همین بود... به  بودنش را دوست داشتم. شرط بردیا سر صادق
گفت به دروغ گفتن حساس است. شرط من هم  کسی دروغ نگوید. می

ین گلدان روی صورتم  کسی را لمس نکنم؛ ا ،وقت از لبچ این بود که هی
 توانست باشد. میآالله های  فقط باغ غنچه

شدیم. ما هم  قدر هم که بد بوده باشیم، یک جایی خوب میما هر چه
زرده شده بودیم؛  بودیم... شاید ما بیشتر از سایرین زخم خورده و آانسان 

 دیدند.  هایی که زده بودیم را میولی همه فقط زخم

چشم باز کردم، بر دیدن   تا روی بگیرد و برود؛ند زدم، بر زندگی تلخم لبخ
کشند و راهی شوند؛ صاف ایستادم، در قبال هر   ها تا خجالتتمام بدی 

 کمرم را خم کند تا پشیمان شده و برگردد.   چیزی که سعی کرد

نگاهم را به سمت بردیا چرخاندم و او را در حالی که پلک بر روی هم  
تا راحت بتواند    بود دیدم. من هم صدای ضبط را کم کردم گذاشته

؛ ولی با دیدن جمع  خواستم دوباره چشم به راه بدوزماستراحت کند. می
 رفتند.هایم در هم شدن صورتش اخم 
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 بردیا؟  -

-هایش را روی هم میکرد و چشمهر لحظه بیشتر صورتش را جمع می
 سریع ماشین را کنار زده و کمربند را باز کردم.  فشرد.

 بردیا خوبی؟  -

 هایش را باز کرد.صدادار بیرون فرستاده و الی پلک  نفسش را

 کنه.م درد میکم معدهآره خوبم.. یه -

 .تای ابرویم را باال دادم

 ت درد... تو که معده  -

هایم گشاده شدند و صورت بردیا را با دستانم قاب  با یادآوری سم، چشم
 گرفتم.

 کنه؟  کجات درد می !بردیا؟ -

 جانی کرد. ی آرام و کمخنده

 کنه.طر سمه، االن اثر میابه خ -

 دیر اثر کرده.  -

 آره... دیر هم از بین میره.   -

 ولی اجازه نداده و صندلی را خواباندم. ؛سعی کرد قامت صاف کند

 بریم بیمارستان.  -

-نه تو رو... خدا! هنوز تو آذربایجانیم... و من االن تنها چیزی که می -
 خوام... رفتن از اینجاست. 
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د و هر از گاهی صورتش را جمع  فشر اش را میبا دست داشت زیر معده 
 کرد. می

 آخه...  -

گفتم. زیاد  اگه بود می ،چیزیم نیستاصالن... به حرفام گوش بده! به...  -
 نخوردم که بتونه... کاری کنه.

وقت به حرف بردیا گوش نداده و برخالفش  صورتش را از نظر گذراندم. هر 
وقتی از راحت بودن صندلی بردیا  اتفاقات جالبی نیفتادند.  ،عمل کرده بودم

 ا به حرکت در آورده و راه را پیش گرفتم. مطمئن شدم، دوباره ماشین ر

اش فشرده  دیا که رفته رفته بیشتر روی معدهدست بر مدام نگاهم را بین  
 چرخاندم.شد و راه، میمی

 بردیا؟  -

 هوم؟  -

 هایم را در هم بردم و دوباره پرسیدم:»بردیا؟« اخم

 م با حرص و درد بیشتری بود. بار صدایش توأاین

 هوم؟!  -

 بیمارستان؟ بریم  -

 کوتاه پاسخم را داد. 

 نه!  -

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد:»میشه خفه شی؟« 
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دیگر چیزی نگفتم و به کارم ادامه دادم. باران هم که همچون خرسی فرو  
رفته در خواب زمستانی، در صندلی پشتی ماشین خوابیده بود و از قضایا  

 حتی روحش هم خبردار نبود!  

اه جمع کردم و چک کردن بردیا را هم از یاد نبردم. دوباره حواسم را به ر
با دیدن  که صدای زنگ موبایلم بلند شد. خواندم تابلوها را میداشتم 

اس را وصل کردم. بعد از گذشت  شان سریع ماشین را کنار زده و تم اسم
 چند ثانیه تصاویر پویا، تینا و رادوین بر روی صفحه نقش بستند. 

 سالم. -

 هم سالمی کردم و به دنبالش رادوین پرسید:»بردیا کو؟« در جوابشان من 

ها با صورت در هم رفته از درد بردیا  دوربین را به سمتش چرخاندم و آن 
 مواجه شدند. صدای نگران تینا به گوش رسید.

 وای چی شده؟!  -

بعد از حرف تینا، بردیا چشمانش را کمی باز کرد و متوجه موقعیت شد.  
ش خیلی بلنده و ما  قضیهفرستاده و در جوابشان گفتم:»نفسم را بیرون  

 که مسموم شده.«  ی مطلب اینهفقط خالصه هم کامل خبر نداریم؛

 پویا نگاه گنگی به دوربینش انداخت. 

 خورید که مسموم بشید؟ غذای خراب چرا می -

 ام کوبیدم.کف دستم را به پیشانی

 با سم، مسموم شده. -

 تایشان گشاده شدند. هر سه هایباره چشم به یک
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 وای بردیا خوبی؟! چطوری؟ به دست کی؟  -

اش  های چفت شده یرون داد و از بین دنداناش را ببردیا نفس حرصی
 غرید:»خوبم!« 

پرسم؛ ولی به یه  رادوین بدون توجه به حرف بردیا، گفت:»قضیه رو نمی
 بیمارستانی چیزی برید شاید شرایطش وخیم بوده باشه.« 

 که بردیا دیگر نای توضیح دادن ندارد، خودم دست به کار شدم. دیدم 

کنیم اوچوغان این کار رو کرده که  تو هتل غذاها سم داشتن، فکر می -
زودتر بریم. بردیا هم کمی ازش خورد و بعد بیرون آوردش؛ ولی انگار اثر  

ارستان  کرده. هنوز از آذربایجان خارج نشدیم و شاید رفتنمون به بیم
 قدر میگم بریم، میگه نه!ز بشه؛ ولی من هر چهخطرسا

 دوباره تینا لب گشود. 

! شوخی بردار  تر از جونش نیست کهکنید، مهمو ول ر  ها دیگه اون بچه -
 یادتون باشه سوگند...  نیست قضیه.

 سر به زیر انداخته و لب گزید. آخرسر رادوین حرفش را ادامه داد.

 کار مرد.  سربه خاطر مسمویت  -

-سوگند دوست صمیمی تینا بود و همیشه با هم کار می  ،هابنا به شنیده
ای رفت و دیگر برنگشت.  کردند تا اینکه روزی سوگند برای گرفتن محموله 

سمی قوی ریخته   ،نوشیدندسردکنی که آبشان را از آنجا مییا در آب وگ
کس  بعد از مرگ سوگند، تینا دیگر با هیچبودند که این باعث مرگش شد. 

 قدر سوگند صمیمی نشد.
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بردیا دستش را روی صورتش کشیده و جواب داد:»بابا... من سموم رو  
 شناسم و تمامی تاثیرات، طعم، نوع تشخیص و... رو بلدم...«می

 داد.روی هم فشار هایش را دوباره پلک

.. فقط... درد... این سم... چیزی نیست که قدرت کشندگیش زیاد باشه. -
 داره...

های عمیق و پی در پی ه اتمام رساندن حرفش خم شد و نفسبعد از ب
 کردم. شدم؛ ولی از طرفی باید به بردیا اعتماد میداشتم نگران می کشید.

کنید. کجا قرار  ما رو از شرایط خبردار تصمیم نهایی با خودته؛ ولی   -
 بذاریم؟ 

دوباره حواسم را به راه و نقشه دادم. بعد از اندکی تفکر، لب زدم:»فردا  
صبح ساعت پنج تو مرز باشید، ما هم به اون سمت میایم و فکر کنم اون  

 رسیم؛ فقط دیر نکنید چون اونجا خطرناکه.« موقع می

تماس را قطع    ها،بعد از سایر هماهنگی کان دادند.هر سه سرهایشان را ت
 کرده و دوباره به راه افتادیم.

 *** 

 »دانای کل« 

ی زمین شد. هایش سست و آن فلز سرد و یخی از دستش روانه دست
با کف سنگی آنجا صدای بلندی ایجاد کرد؛ ولی او فقط صدای   شبرخورد 

شنید و جز دیدن رخ غرق در خون او، دیگر  گوش خراش جدایی را می
 کرد. دید و حس نمیچیزی را نمی

 *** 
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 »اصالن« 

حدود نیم ساعت دیگر تا مرز راه داشتیم؛ ولی کنار رستوران کوچک پارک  
تحویل گرفتن انبار کمی  به خاطر  پیش پویا خبر داده بود که  مدتیکردم.  
رو تصمیم گرفته بودم به مرز نرسیده بایستیم. مرز کنند و از ایندیر می

 برای ما خطرناک بود... خیلی خطرناک! 

 بردیا؟  -

-میاش گذاشته و کمی تکانش دادم. خوابیده به نظر  دستم را روی شانه
مشت شده بود،  اش  دیدن دستش که همچنان بر روی معدهرسید؛ ولی با 

 به خواب نبودنش پی بردم. 

 کم بلند بشی؟ خوای یهمی -

سمت   ن داد. از ماشین پایین آمده و دری تأیید تکاسرش را به نشانه 
رفت و از وقتی که خورشید  شودم. هوا رو به روشنایی کامل میبردیا را گ

-باد سحرگاه می ه بود.نگذشتخودش را نمایان ساخته بود، مدت زیادی 
 کرد.  قدم میید و موهای پریشانم را با خود هموز 

تقریبًا یک روز کامل، بدون وقفه، رانندگی کرده   کش و قوسی به بدنم دادم.
 بودم و گردنم به درد آمده بود.

از زیر بازوی بردیا گرفتم و کمک کردم تا قامت صاف کند، سپس به روی  
 ماشین تکیه داد و نفسش را بیرون فرستاد.

 شون... این چیه! به توای لعن -

سلول درد کشیدنش  . سلول به مشخص بود از وضعیتش کالفه شده است
 اش مشخص بود. ی در هم رفتهاز جای جای چهره 
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 خوای تا از اینجا بگیرم؟  چیزی می -

ی کوچک کنار  روی داروخانه ی نفی تکان داد و نگاه من سرش را به نشانه 
 پمپ بنزین قفل شد.

 کنه؟خوب نمی ،چیزی ،اطالعات کامل ندارم ولی... داروییمن   -

 نه... باید خودش دفع بشه... غیر این صورت شاید...  -

شاید با دارو واکنش بده و  سیبک گلویش تکانی خورد و سپس ادامه داد:»
 بدبختم کنه.«

خورد، لب گزیده و دیگر چیزی نگفتم. با دیدن بارانی که داشت تکان می
 شدن چشمانش شد. باز نجره زدم و همین تقه باعث ای به پتقه

 سالم... -

ای کرده و گفتم:»بیست و چهار ساعته  صورت خواب آلودش خنده  دیدنبا 
 گذره؟« خوابیدید خانم. تو ماشین خوش می

های گرد  به گوشم رسید؛ ولی باران با چشم ی آرام بردیا همصدای خنده 
 کرد. شده از پشت پنجره نگاهم می

 یه روز؟!  -

 شاید هم بیشتر. -

بیشتر شرمنده   تاخجل سر به زیر انداخت و من نگاهم را با خنده گرفتم 
 نشود.

 چرا اینجاییم؟  -
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اش را در بر  ان انداختم. شال سرخابی رنگ، چهرهی بارنگاهی به چهره نیم
 گرفته بود. 

 کنیم.اینجا استراحت میچند دقیقه  -

 نگاهش به بردیا افتاد دوباره هول شد.سرش را تکان داد و تا 

 اتفاقی افتاده؟   !طوریه؟داداش صورت تو چرا این  -

-کرده و جواب ندهد، من گفتم:»معدهبرای اینکه بردیا خودش را خسته ن
 « کنه.ش نسبت به ادویه حساسیت نشون داده، به خاطر همون درد می

 ش کوبید. ی هادو دستش را به گونه

 یت داشت؟! ست به ادویه حساداداش! تو معدههین وای  -

 یت داره.«سسریع گفتم:»آره... به نعنا حسا  ،بدون اتالف وقت

 باال داد. یش راتای ابرو

 چرا چیزیش نشد؟  ،تو کویر آش رشته با نعنا خوردیم -

ام، اصالح  شدند و سریع برای درست کردن سوتی هایم گشاده چشم
 کنم! منظورم فلفل قرمز بود.« رو قاتی میکردم:»اه من هم هی اسم اونا 

 سرش را تکان داد؛ ولی انگار زیاد راضی نشده بود. 

 کجای نعنا شبیه فلفل قرمزه؟ اسمش یا رسمش؟  -

 لب به دندان گرفتم.

تونم زرد چوبه رو با پونه قاتی  جات کار ندارم؛ یعنی میمن زیاد با ادویه  -
 دونم.در اون حد هیچی نمی  کنم...
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 ر راضی شد و به سمت برادرش رفت. من هم نفس راحتی کشیدم. انگا

 خوری آخه؟  دونی حساسیت داری چرا میداداش تو که می -

 بردیا یک چشمش را باز کرده و نگاهش را بین من و باران چرخاند. 

 انگار تازه شده. ،نداشتم... قدیما نداشتم -

 ای نثارم کرد. چشم غره زور نگهش داشتم که بردیا م گرفت؛ ولی بهاخنده

 بریم؟  -

هر دو موافقت کردند. بعد از نشاندن بردیا روی صندلی ماشین و  
 خواباندنش، من هم سوار شدم و دوباره به راه افتادیم. 

به محل قرار رسیده بودیم؛ ولی ماشین رادوین در دید نبود. سرعتم را کم  
 ویدم. کرده و با چشم اطراف را کا 

بینی یا نه، همونی که بعد از ما جدا  باران ببین ماشین رادوین رو می -
 شدن و باهاش رفتن.

زدیم  سرش را تکان داد و او هم مشغول کاوش شد. دور خودمان چرخ می
میدم ماشین مد نظر  لب کرد و بعد فهکه نور ماشینی توجهم را به خود ج

کردم و دو ماشین در جاده به   شان دوباره سرعتم را بیشتراست. با اشاره
 راه افتادیم.

بدون   دیگر هوا کامالً روشن شده بود و خوشبختانه توانسته بودیم مرز را
ی کشنده در صندوق عقب ماشین رادوین  درگیری رد کنیم. پنج اسلحه

 خبر.رفتیم، بیزی شده بودند و ما از جایی که میجاسا
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، از طرفی کنمدارم آنها را دنبال میدیدم مقصد نامعلوم است و من فقط  
ش بودم. اسم تینا را لمس  یَ پ  درهای کوتاه و پینگران حال بردیا و نفس

 کردم و بعد از چند ثانیه صدایش در ماشین پیچید.

 الو اصالن؟ چیزی شده؟  -

 فاقی نیفتاده؛ ولی ما کجا میریم؟ نه ات -

اید ازش  که ب  دونیم؛ فقط رییس یه محوطه مشخص کردهما هم نمی -
خطر بشیم. تو رادوین رو دنبال کن، وقتی راه  ی بیعبور کنیم تا وارد منطقه

 زنیم. رو رفتیم با رئیس حرف می

دانستیم قرار  عالف بودیم و نمی  ای گفته و تماس را خاتمه دادم.باشه
ها چند روز  یم. از طرفی معموالً بین مأموریت است چه کاری انجام ده

دادند و من به فکر این بودم که این چند روز ت میبرایمان استراح 
 چگونه باید بگذرانم؟ را  نمرا قرار نیست ببیآالله استراحتی که 

بودیم؛ نه اصوالً کار ما به اتمام رسیده بود و االن باید در راه تهران می
و منتظر    ناکجا آباد! به فرمان رئیس ما هم با گروه اول همراه شده بودیم

 او.   فرمان

بعد از حدود سه ربع رانندگی، دیدم که رادوین ماشین را کنار زد و من هم  
 همان کار را انجام دادم.

 چی شده؟  -

 کرد.ام میاش، نظارهبه بردیا دوختم که با نگاه خسته چشمم را

 خوایم با رئیس صحبت کنیم.هیچی؛ می -
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رد  سرش را اندکی تکان داد و دوباره چشم بست. مشخص بود از د
ام خورد، آن را پایین  ای که به پنجرهبا صدای تقهکشیدن خسته شده. 

من تا با رئیس حرف    تونید بیاین به ماشین  دادم و رادوین گفت:»می
 بزنیم؟« 

 حالت چطور شد؟« نگاهی به بردیا انداختم که ادامه داد:» 

-روی هم می  مدام پلک به و از دردولی بردیا از دادن پاسخش عاجز بود  
 فشرد. 

 رسه.خوب به نظر نمی  -

رادوین در پاسخم سرش را تکان داد و به سمت درب بردیا رفت. بعد از  
 دور گردن بردیا کشید.را  دستش  ،باز کردن آن

 فهمیدی نوع چنده؟  -

 هایش را از هم فاصله داده و لب زد:»سه...«بردیا لب

گذرانده بودند، آشنایی ما هم  ی آموزشی را با هم رادوین و بردیا یک دوره 
 گشت.به آن روزها برمی

 گذره؟ چند وقت از اون اتفاق می -

 کمی فکر کردم و بعد جواب دادم:»پریشب تو هتل بودیم.« 

دوباره سرش را تکان داده و دستش را روی جایی که بردیا بر روی آن  
 مشتش را گذاشته بود، گذاشت. 

سؤاالتم خسته کنی؛ ولی به یه    خوام خودت رو با جواب دادن بهنمی -
 دکتر نشون بدیم خوب میشه. پادزهری... 
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 هایش آرام گفت:»نوع سه... پادزهر نداره...« بردیا از بین لب

 شاید اشتباه تشخیصش دادی.  -

خوشبختانه باران از ماشین پیاده شده و پیش تینا رفته بود، وگرنه حرف  
اب رادوین سرش را به  در جو شد. بردیا زدنشان به همین آسانی نمی

 ی نفی تکان داد.نشانه

 تونیم بکنیم. بیا بریم ماشین، ببینم چیکار می  -

  دیا را به ماشینسپس از زیر بازویش گرفت و من هم به کمکش رفتم. بر 
ی صحبت با رئیس، راهی هایپر مارکت  رادوین نقل و باران را به بهانه

 کوچک کناری کرده بودیم.  

 بهتر نشده؟  -

ی نفی تکان داده و دوباره نگاه به بردیا  در جواب تینا سرم را به نشانه
 دوختم.

 تماس رو وصل کنم؟  -

رو  هبها را به تبلت موجود در روهمه سر جاهایمان نشستیم و چشم
زرگ به گوش رسید که این همه را  دوختیم. بعد از چندی، صدای رئیس ب

 کرد. متعجب کرد؛ به خاطر اینکه این کارها را رئیس فرعی اداره می

 سالم رئیس.  -

 هم روی صفحه جا خوش کرد.  آمانداتصویر  ،بعد از سالم دادنمان

 دیگه جدا شدیم. ! فکر کردیمآمانداسالم  -

 لبخندی زده و به دوربین چشم دوخت.   آماندا
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 خطر انجام دادید. ها رو خیلی خوب و بیموریت أم تون ممنونم.از همه -

دوم تموم شده؛ ولی ما  مأموریت باند پویا در جواب رئیس گفت:»رئیس  
 ها رو...« هنوز اسلحه 

 را ادامه بدهد. حرفشرئیس اجازه نداد 

،  جایی که هستیدبه اون ها و آوردنشونمأموریت شما هم گرفتن اسلحه -
 هاشون رو به اتمام رسوندن.مأموریت بود. همه 

کردند و بردیا با  هایشان را رد و بدل میمدتی سکوت برقرار شد. همه نگاه
 .بود گر اتفاقات، نظارهاشتر از اخم همیشگی اخمی عمیق

 جا جمع بشید؛ چون یه مأموریت جدید براتون دارم. خواستم همه یه -

 برای همه؟  -

 آره.  -

ادامه داد:»دور و برتون مطمئنه تا تصویر   ،کردن گلویشرئیس بعد از صاف  
 رو فعال کنم؟« 

 بله امینه.« تینا جواب داد:»

حضور داشت  بعد از گذشت چند ثانیه، تصویر رئیس فعال شد. در دفترش 
یاهش خبری نبود؛ بلکه یک پیراهن آستین  و به خاطر همین از کت س

 بلند و یقه اسکی سیاه به تن داشت. 

 رو دارید؟  همه صدام  -

خبر  مأموریتی که همه از وجودش بیتأیید کردیم و رئیس شروع به دادن  
 .، کردبودیم
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شما پنج نفر جزو بهترین افرادم هستید که کارها رو انجام میدن، از  -
گرده. هرچند بنا  طرفی آشناییتون به اوقاتی قبل از ورودتون به اکیپ برمی

به اخباری که گرفتم روابط برخی از شماها چنان دلخوش کننده نیست؛ 
 برید. خوب پیش می ،به وقت کارولی 

ها، بردیا و پویا بودند. هرچند در ظاهر زیاد نشان  منظور از این برخی 
ها پیش جدایی بدی داشتند. ما دلیل دعوایشان را  دادند؛ اما سال نمی

هایی خوددار  ایی که هم پویا و هم بردیا انساناز آنج  نفهمیده بودیم و
 بودند، دیگر هم شانس فهمیدن برایمان داده نشده بود.

ی مطلب اینه که... هم خوب هماهنگی دارید. خالصه   آماندااز طرفی با  -
ها رو به بیشتر از سه  م کار نکردید و ما معموالً گروهک دونم همه با همی

 بار به کمک همه نیاز داریم. اینبریم؛ اما نفر نمی

-رئیس که به هنگام کار در نظر می تای ابرویم باال پرید. یکی از قوانین
ها به بیشتر از سه نفر صعود نکنند یک از گروهک گرفت، این بود که هیچ

 و کارها را با کمترین مقدار جمعیت سر برند. 

 مأموریت چیه؟  -

به انبار موجود ما   به مدت یه هفته و خوام از همینجا جمیعاً ازتون می -
اون دور و اطراف نیست. اونجا  تو »***« برید. خارج از شهره، کالً کسی 

ازی کردیم.  ترین انبارمونه که مواد مهم رو توش جاس ترین و بزرگ مهم
گردم و بعد دیدم که  ای میکار دنبال افراد حرفهمدتی هست که برای این

 تونید نرید، در این مورد اصراری ندارم. ن میترید. اگه بخوای شما مناسب 

مدتی همه سکوت کردند که پویا پرسید:»پس اگه نریم توی کارمون به  
 خوریم؟« مشکل بر نمی
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-مونید و بعد بر میکنم. اونجا فقط می به اختیار خودتون واگذار مینه.  -
 گردید. براتون سه برابر حقوق همیشگیتون رو میدم.  

. چرا باید رئیس به خاطر انبار داری به ما این  دهایم چهارتا شدنچشم
 داد؟! مقدار پول می

 اونجا قراره کاری انجام بدیم؟  -

 ای از آن نوشید.یس فنجانش را به دست گرفت و جرعهرئ

ی ازتون بخوام، مثل  شاید کار گاهی اوقاتاز انبار و مواد نگه داری کنید.  -
 . یا تحویل گرفتنشون بندی موادتشخیص و دسته

 روز؟  هفتفقط   -

 ی تأیید تکان داد.سرش را به نشانه 

-موافقتش رو بهم گفته، االن می  آمانداجا تصمیم بگیرید. لطفًا همین -
 شما رو هم بدونم. خوام جواب

روز داشت چندین برابر   هفتمشغول تفکر شدم. اینکه رئیس برای 
شد  باعث میت بسیار انبار، داد، عجیب بود. از طرفی اهمی حقوقمان را می
 .  دلیل جلوه ندهداین کارش بی

هایش را انتخاب کرده بود. ما همه در یک حرفه فعالیت داشتیم و  بهترین 
  به ؛ت هم بینمان بسیار بودهرچند کدور .در واقع مکمل یکدیگر بودیم

خش  کدام اسمی از دیگری نبرده و ر  حدی که باعث شده بود سه سال هیچ
کس مشکل نداشتم و  در این میان فقط من بودم که هم با هیچرا نبینیم. 
 مشکل داشتم!   ،جز بردیا ،هم با همه
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رفتم؟ پولش خوب بود و از طرفی  افراد رد و بدل شد. باید می نگاهی بین  
توانست ذهنم را کمی  نروم. بودن با این افراد میآالله شد پیش  عث میبا

ستم... رئیس دان ور کند و فکرم را آرام سازد. نمیدآالله شع تشاز جنگل م
آمد و این فقط برای کارهای اصلی و تحویل  بزرگ کم به میدان می

 محموله بود. 

 ها؟ چی میگید بچه -

 آورد. پویا پنجره را اندکی پایین 

 من هستم... هر چی رئیس بگه. -

گونه که مشخص بود، گویا پویا به رئیس بزرگ ارادت داشت؛ چون هر  آن
برد   اشرادوین دستش را بین موهای تیره پذیرفت. گفت را میمی که چه

 فت:»پس منم هستم. فعالً تو تهران کاری ندارم.« و در همین حین گ

رسید:»رئیس با من کاری دارید؟ یعنی  تینا تابی به گردنش داد و از رئیس پ 
 اومدنم نیازه یا بود و نبودم فرق نداره؟« 

 گاه آن قرار داد. اش گذاشته و آرنجش را تکیهرئیس دستش را زیر چانه

 اونجا چند کار دیگه هم باید انجام بدی.  اتفاقًا برای تو کار دارم تینا. -

 تینا لبخندی زده و پا روی پا انداخت. 

 پس حله. من هم هستم. باشه  -

 نگاه رئیس روی من قفل شد. نفسم را پس داده و لب زدم:»قبوله.« 

 منم هستم.  -
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صدای بردیا متعجبم کرد و باعث شد نگاهم به سمتش سوق یابد. تا  
ی سکوت باال آورد و مرا وادار به  م اعتراضی کنم، دستش را به نشانهخواست

برای من خوب بود. بردیا غیر   خواست، وجودشاگر او میاجرای عمل کرد.  
 .از سایر افراد بود، بیشتر نزدیکم و همراهم بود

 صورتت یه جوریه. تو خوبی؟   -

 بردیا در جواب رئیس، سرش را تکان داده و دوباره به پنجره تکیه داد.

 تون ممنونم.از همه -

ری بود؛ ولی شخصیت متشخص و  رئیس با اینکه مدیر یک باند خالفکا
گر به جای این کار، به کار  کردم که اداشت. گاهی با خود فکر میادبی با

-ًا شرایط بسیار خوشایندی به وجود می پرداخت، قطعی جامعه میاداره 
 آورد.  

سال بود که با   حدود پنج جایی مواد و گاهی اسلحه بود. کار اصلی ما جابه
ته  سال دستم به خون کسی آغش همین پنج کردم و این گروه همکاری می

 نشده بود. 

ها بود، برای همین کار آموزش دیده  سال پیش کارم ترور شخصیت پنج
رو به اکثر  داشتم و از این ای تیراندازی قوی بودم. با اینکه سنم کم بود، 

کرد، یکی  زمان بین دو باند کار میشدم. بردیا همها احضار میمأموریت
ها. آخر تصمیم گرفت  نقشهشان و دیگری تحویل دادن برای کارهای تجاری 

آن  هایش را هم به کار گرفته و فقط مختص یک گروه شود. سایر آموزه
 گروه هم همین جا بود.

 جاست. من یه ماشین دیگه براتون تدارک دیدم که االن همون -
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با این حرف همه به پشت برگشته و از پنجره، ماشین سیاه و بزرگی را  
هم به راه   آمانداتونید به اونجا برید، میدیدیم. رئیس ادامه داد:»با اون  

طور که گفتم  میفته. اونجا هر چیزی که نیاز داشته باشید هست، همون 
گیه؛ پشتش مواد  جدا از شهره و اونجا کمتر کس یا چیزی میاد. یه جای بزر 

-یکی بخش میاون بخش جدا میشه. تو اون  ،ریواد  وجود دارن و با یه
اونجا رو خالی  وقت م براتون تأکید کنم که هیچخوامی تونید زندگی کنید.
کوچیکی نزدیک اونجا هست؛ ولی اتفاقاتی که توش   نذارید. یه شهرک

. برای هر کدوم کاری میدم؛ ولی جوری  نمیفته به اون کوچیکی هم نیست
مراقب و دقیق  اونجا بتونن بمونن.  نهماهنگ کنید که حداقل دو نفرتو 

 باشید، خیلی مهمه.« 

مان را به سمت بردیا کشاند. بالفاصله از  توجه همه  ،صدای باز شدن در
رادوین از بردیا نگاهش را گرفت و   ماشین پیاده شده و در را بست.

 پرسید:»رئیس اونجا بیمارستان و دکتر مطمئنی هست؟« 

تو راه نیست؛ فقط تو اون شهرکی که  رئیس بعد از اندکی تفکر، لب زد:» 
 راستش ازش مطمئن نیستم.«  ..گفتم شاید باشه.

ی تأیید تکان داد؛ ولی رئیس بالفاصله  رادوین سرش را به نشانه
 « اتفاقی افتاده؟ پرسید:»

 رادوین سریع جواب رئیس را داد. 

 مسمومش کردن.  -

 رئیس تای ابرویش را باال داد. 

 کی؟  -

 بار من به حرف آمدم. این
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تل داده و اون هم  ه تو هتل آذربایجان یکی غذای سمی رو به گارسون  -
به خاطر پول قبولش کرده. وقتی غذا رو آوردن بردیا کمی ازش خورد؛ ولی  

 ظنمون به اوچوغان میره.  انگار اثر کرده. ...همهزود فهمید. با این

رئیس دستی به ته ریشش کشید و در همان حالت متفکر لب  
نیست، مهم اینه از  زد:»اوچوغان اهل این کارها به نظر نمیومد. حاال مهم 

 آذربایجان خارج شدید. نوع چنده؟« 

 ی خودش سه.به گفته -

 رئیس در جواب رادوین سرش را تکان داده و موبایلش را به دست گرفت. 

 دونی؟ تو درمان و نگهداریش رو می -

 ای باال انداخت.رادوین شانه

 دونیم. و ساختش رو میما فقط تشخیص   -

مشترک تشخیص مواد را با هم گذرانده بودن؛ گویا  ی بردیا و رادوین دوره 
 ها بود.  یان تشخیص سم هم یکی از این دوره در این م

کنم. اتفاقی افتاد هم خبرم کنید، این  شما برید، من یه نفر رو پیدا می -
هاتون رو هم به دنبال خودتون  به دست خودمه. راستی ماشینمأموریت 

 آمد الزمتون میشه.  فرستم؛ چون اونجا برای رفت و می

با یادآوری باران، پرسیدم:»رئیس جایی هست که بشه به اتوبوس یا  
 هواپیما دسترسی پیدا کرد؟« 

 خوای فرار کنی؟« ی آرامی لب زد:»میتینا با خنده 
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اش  قه چرخاندم. رئیس با صدای همیشگیدور در حدهایم را یکچشم
 ست. چطور؟« تو راه نه؛ ولی تو اون شهرک اتوبوس هجواب داد:»

 خبر دارید که خواهر بردیا هم پیشمونه؟ -

 یید تکان داد.ی تأسرش را به نشانه 

 تونید بفرستید تا بره. جا، از اونجا می آره بهم گفت. برید به همون -

خواستیم خداحافظی کنیم که تأیید کرده و باقی سؤاالت را پرسیدیم. می
 صدای پویا ممانعت کرد. 

 رو چیکار کنیم؟! ها رئیس اسلحه -

 ها میارن پیشتون، اونا مال شما هستن.بچه -

ها برای ما بودند و این خبر خوبی  ابروانم باال پریدند. این اسلحه جفت
 نبود. 

بعد از خداحافظی و اتمام حجت، از ماشین پیاده شده و به سمت  
ش  ین خم شده و دستانش را روی زانوهایبردیایی رفتم که آن سوی ماش

 بود. گذاشته

 نظرت چیه به خونه بری؟  -

زنان در جوابم  نفس هایش را دوباره روی پهلوهایش فشرده و نفسدست
 فرسته.« گفت:»باید بیام، رئیس بیخود ما رو با هم نمی

ی تشخیص مواد و حساب مقدار تجاری  یا در زمینه دیگر چیزی نگفتم. برد 
کرد تا مواد  بررسی میبود. پویا ترکیبات شیمیایی مواد را ای حرفه آنها 

کشی در کار نقشه  آماندایجاد نکنند. اشتباه با هم واکنش نداده و مشکل ا
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داشت،   و برنامه ریزی بود. از طرفی رادوین هم کار هماهنگی و امنیت را
در تشخیص مواد با او همکاری   دوره بودنددر کنارش چون با بردیا هم

مشتریان بود و دلیل اینکه رئیس   ی تینا فریب دادن کرد. تینا... وظیفهمی
 .  فرستاد هم همینآن را با ما می

در   ،دیمشوقتی در یک گروه حاضر می شد گفت ما مکمل هم بودیم.می
اینکه  .ها ساخته بودیمها و با تمام تواناییواقع گروهی از تمامی شاخه
 آمد. دم آموخته بودند، به کار رئیس می همه هم کار با اسلحه را از 

 حالت خوب نیست. -

 مهم نیست... خوب میشه.  -

 ی ماشین تکیه داده و صاف ایستاد. تنش را به بدنه

 جا بفرستید تا بره. رئیس گفت باران رو از اون -

 ام انداخت.ز هم فاصله داده و نگاهی به چهرههایش را اپلک

 تو راه... جایی نیست؟  -

 بوس بره. تونه با اوتومی نه. گفت که اونجا تو شهرک  -

 ای کرده و دوباره از درد چشم بست. ناله

 و کم داشتم... ر  یکی این -

 ی آرامی کردم و باران سر رسید.خنده

 داداش بهتری؟  -

 نه. -
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 مان گرفته بود.جواب قاطع هم من و هم باران خندهاز این 

 باشه پس. کی میریم؟  -

 تون.« گردی به خونهاالن ما میریم سر کار و تو از اونجا برمیپاسخ دادم:» 

رفی به حالت شد. بدون هیچ حاز روی لبش حذف و وصورتش بی لبخند
 سمت ماشین رفت. 

 چشه؟  -

 ولش کن.  -

 شد. از تک تک حرکات بردیا خوانده میاعصاب بودن  بی

 بریم.  -

 کجا؟  -

زمان گفتم:»رئیس به افتخارمون یه ماشین  از زیر بازویش گرفته و هم
 فرستاده.« 

ابرویش را باال داد؛ ولی بعد از چند ثانیه دوباره اخم کرده و بازویش را  تای  
 سریع از دستم بیرون کشید. 

 فلج که نشدم!  -

لنگان به سمت ماشین قدم برداشت که این اتفاق مرا به خندیدن وا  لنگ
 داشت.  

 دونم فلج نشدی.می -

 من هم به دنبالش.  .وارد ماشین شد  اش را نثارم کرده واه برزخینگ
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 *** 

 »دانای کل« 

هایش را بر روی دهانش گذاشته و ناباور هق زد. چندین مدت بود  دست
هنوز هم برایش غیر قابل تفهیم بود. شد؛ ولی برای این کار آماده می

-هایش برایش زنده میپیچید و حس خندهصدایش مدام در گوشش می
رده دند؛ شاید بهتر است گفت خندهش  ش... اهای م 

 *** 

 »اصالن« 

 رفتی؟ ت میبردیا بهتر نبود تو به خونه -

 رادوین جواب تینا را داد.

 نه؛ چون تو خونه تنهاس.  -

 بردیا چسبید. هایش را غنچه کرده و به بازویباران لب

 ی ما! رفتیم خونهمی -

بردیا نگاه کجی به روی باران انداخت؛ ولی چون او سرش به سمت پایین  
 ندید.بود، 

 ی خودتون خیلی مطمئن و امینه! نه اینکه خونواده  -

 پوزخند محکمی که پویا به دنبال حرفش زد، باعث جلب توجه شد.

 منظورت چیه؟  -
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ای سر تکان  به باران انداخت، به حالت مسخره  پویا بعد از نگاهش که
 ی بردیا چه چیزی بود؟! در خانه داده و رو گرفت.

 ن اتاقک بیا، کارت دارم.باران تو با من به او  -

سر تکان داد و با هم به اتاقک موجود در پشت  باران بعد از حرف تینا،
 هم برای ما وقت خرید.اتفاق ماشین رفتند. این 

 کنه؟ کجات درد می -

ی  فشرده و در پاسخ رادوین به ناحیههایش را بر روی هم بردیا چشم 
 اش اشاره کرد. شکم و معده

 بعدش؟   آوردیسم رو باال  -

رادوین  ی تأیید تکان داد که این کارش باعث شد بردیا سرش را به نشانه
 زده و متعجب شود.حیرت

 دونی مسموم نباید استفراغ کنه؟! خنگی یا چی؟ تو نمی -

 فسش را بیرون فرستاده و دوباره چشم گشود. ردیا نب

 تحویل گرفته بودی! قورتش ندادم... اگه باال نمیاوردم... االن جسدم رو   -

این بود که هر وقت احساس   کردندای که همیشه برای ما تأکید مینکته
 وجه به فکر استفراغ نباشید. اید، به هیچهکردید مسموم شد 

خودش را   بردیا را از روی شکمش باز و دستهای رادوین دست
 جایگزینش کرد. 

 دردش مداومه؟  -
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 نه...  -

 کی شدید میشه؟   -

 دونم... نمی -

پرداخته بود. من و  اش آرام می گفت و رادوین به معاینه  ها را رف بردیا ح
زودتر کارشان را تمام  گفتیم تا بودیم و چیزی نمی گر ماندهپویا هم نظاره

 . کنند

 سرگیجه و اینا نداری؟  -

شاری  درست همین لحظه با ف ی نفی تکان داد وبردیا سرش را به نشانه
از بین   اش را، دو ال شده و نالههای رادوین به شکمش وارد کردندکه دست
 آرام سر داد. های چفت شده،دندان

 خواستم ببینم فقط داخلیه یا تورم داره. میباشه باشه آروم باش!  -

ها عمیق شده بودند، همین نوع  نفس و  سرعت نفس کشیدنش بیشتر 
رادوین اخمی کرده و باعث شد که بردیا راست  . تنفس باعث نگرانی ما شد

 بنشیند. 

 پس تو با دستت به کجا فشار میدی؟  -

 م... اون فشار دادنی کمتر میشه... معده  -

 بردیا پرداخت. های رادوین از هم باز شدند و دوباره به بررسی حال اخم

 بعد از اون روز چی خوردی؟  -

ن نشد. بار اول قادر به پاسخ داد هایش را از هم فاصله داد؛ ولی بردیا لب
 . هایش بیرون آمدای آرامی از بین لببار صد سپس دوباره سعی کرد و این
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 آب... -

 فقط؟  -

 بردیا دوباره سرش را تکان و به پشتی صندلی تکیه داد.

 این چیه رادوین... خیلی...  -

 را به او نداد. حرفی ادامه دادن درد اجازه 

باید خودش خوب بشه؛ ولی شاید تا   هر نداره،اگه نوع سوم باشه پادز  -
 اون موقع دردش از پا درت بیاره.  

ی خودشون بهتر  رو به ما کرده و ادامه داد:»شاید واقعًا رفتنش به خونه
ته و از طرفی اگه رئیس بردیا رو هم  سفر باشه. اونجا خودش رو به کار می

دونم چه اتفاقی ممکنه  نفرسته ما میریم و شاید تنها بمونه. من نمی
 بیفته. شاید مامانش بهتر...« 

نمیگم   ش رو ول کن.رادوین؟! خونوادهپویا بین حرفش پرید و گفت:»
 قصد جونش رو کرده باشی.« 

بعد رو گرفته و از پنجره به بیرون خیره شد. من هیچی نفهمیده بودم و  
ادر  دانستم هم مرادوین هم شرایطی همچون من داشت. تا جایی که می

 و هم پدر بردیا قید حیات بودند و در این میان حرف پویا عجیب بود. 

 باشه پس.  -

. توقف  بردیا کمی آب نوشید رادوین سر جایش نشست و به دنبالش 
 ماشین همه را متعجب کرد که پویا از راننده پرسید:»چرا وایسادیم؟« 

 بینش دیده شد. آماندادرست در همین حین در باز و 
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 سالم. -

 سالم خوش اومدی، بفرما.  -

سری تکان داده و سر جایش نشست. باران و تینا هم به جمع پیوستند و  
 دوباره به راه افتادیم.

 *** 

 »دانای کل« 

  ،آمدندشدند و بر تن در آهنین فرود میهایی که شلیک میصدای گلوله 
شک در آن محفظه کسی جز او دیگر زنده نبود. او   بیشتر شده بود. بی 

 بود؟ جای بحث داشت... زنده

 *** 

 »اصالن« 

قطعًا در   ،دیدشانداختم. هر کس از بیرون میکان نگاهی به سر تا پای م
 گنجید.ی متروکه نمینظرش چیزی جز یک کارخانه

 بریم تو؟  -

  پویا نگاه از کارخانه گرفته و گفت:»به نظر من که با باز شدن   ،بعد از حرفم
 روی سرمون آوار میشه!«  ،در

 ،رویم بودای که روبهای کرده و با کلید، در را باز کردم. با دیدن صحنهخنده
 دهانم باز ماند. 

های  آنجا اتاقی وجود داشت که سرامیک بر خالف ظاهر خرابش، در داخل
یر  وسایلی نظای مثل یک آشپزخانه بود و  گوشهزدند.  کفش برق می
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یخچال، گاز و... در آن چیده شده بودند. جایی مرتب و با امکانات خوبی  
 بود؛ حتی شومینه هم داشت! 

 کردم به چنین جایی بیایم. فکر نمی -

 در جواب پویا لب زدم:»همچنین.« 

اند؛  گرفتند. مشخص بود همه متعجب شده سایر افراد هم کنارمان قرار
 کنند. فقط مشخص نمی

 کنید؟ی توی موزه نگاه می قصد ورود دارید یا به وسایل عتیقه  -

با حرف بردیا به خودمان آمده و وارد خانه شدیم. خانه یا کارخانه یا چه؟  
 دیدم.خانه را مناسب می خوابید، لفظ شد در آنمن به هر جایی که می

 یعد آشپزمون کیه؟ عجب!  -

ی مناسبی  هایش را ریز کرده و در جواب پویا گفت:»گزینهرادوین چشم
 « هستی! 

 برو گم شو.  -

ای رنگ انداخته و خودش به سمت  رادوین کتش را بر روی مبل قهوه 
 سرویس بهداشتی رفت.

 رادوین انگار خیلی اورژانسی بودی!  -

همین باعث شد ما هم  ی آرامی کرد که تینا بعد از گفتن حرفش خنده 
 بخندیم.

 مریضیدا!  -
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رادوین با پا در سرویس بهداشتی را باز کرده و از آن بیرون آمد. بدبخت  
 صورتش را شسته بود!

 .. .خوادخب تینا ازت عذر می -

 رادوین صدادار نفسش را بیرون فرستاده و روی همان مبل نشست. 

 یه هفته رو با هم چطور قراره سر کنیم؟  -

 ای باال انداخته و من هم پالتویم را از تن در آوردم. شانه

 خب به تو چی شده؟  -

 یعنی بردیا، سوق یافتند. ها دوباره به سمت مخاطبشبا حرف آماندا، نگاه 

 چیز خاصی هم نشده... -

 نشست.  ای کرده و کنارش روی مبلآماندا تک خنده

 گه. و می ر ت هم همینآره صورت در هم و دست مشت شده  -

دونم  بعد رو به رادوین کرده و ادامه داد:»گفتید نوع سه، تا جایی که می
 زنه و از ناچیزترین  سمومه.« هایی هست که آسیب نمیجزو گروه

اش کشید. موهای من و رادوین  دوین دستش را بین موهای پر کالغیرا
 تر از مال من بود.رنگ بودند؛ فقط موهای او پرپشتهم

 بندی شما با مال ما فرق داره. تقسیم -

 چرا؟  -
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-چیزی نفهمه. این مورد رو فقط بچهریزی و اینکه کسی  به خاطر برنامه -
دونه؛ حتی رئیس فرعی هم خبر  و خود رئیس می  های تشخیص سموم

 کنه.نداره که هر سم چه کاری می

تینا پالتوی خز و سبز رنگش را به تن کرد و در همان حین گفت:»رئیس  
از هیچی خبر نداره! فقط جهت اینکه بگیم رئیس داریم باال سرمونه.  فرعی

 کنه.« خود رئیس بهش اعتنایی نمی

 های سیاهش را به پا کرد.بوتدوباره نیم

 من برم این آجی تو رو بیارم. خیلی کنجکاوه بردیا!  -

بردیا حرصی نفسش را بیرون فرستاده و لب زد:»کالً اخالقیات خیلی گندی  
 داره.« 

 بدبخت دختره!  -

همه به حرف بردیا و واکنش رادوین خندیدیم و تینا به دنبال باران رفت.  
 آمد.  حرفی بردیا، به رادوین ایستاد و بعد از کند و کاو کردن چهره 

 رسه. حالت بهتر به نظر می -

 آره خوبم.  -

ی  آماندا موهایش را زیر شال صاف کرد و به سمت ساک موجود در گوشه
 رفت. اتاق 

یکی  فرسته؛ ولی چون افراد مطمئنش رو با اون رئیس گفت دکتر می -
 شاید طول بکشه.  ،ها فرستادهگروه 
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هم خودمون  یکی بردیا باز دست به مخالفت زد و گفت:»خوبم من؛  
 بلدیم، نیاز نیست کسی رو بفرسته.« 

 ها از ساک شد.تاپ ابرویش را باال داد و مشغول در آوردن لپآماندا  

 مئن؟ مط -

 آره. -

 را تکان داد و سپس به سمت ما اشاره کرد. سرش

 هاتون رو بگیرید، برای هرکی یه چیز داره. تاپبیاین لپ  -

های مخصوص  تاپدمان را کنارش رسانده و لپوسریع خ  ،از سر کنجکاوی
کاویدیم،  ها را میرا تحویل گرفتیم. در حالی که داشتیم آن شخصمان 

 توضیح دادن کرد. آماندا شروع به 

 دورتادور اینجا دوربین مخفی داره.  -

 هایمان را به آماندا دوختیم که خودش منظور را گرفت.همه نگاه

 اینجا نداره، بخش پشتی و بیرون داره. -

 گوش سپردیم.  شی توضیحاتخیالمان آسوده شد و به ادامه

ئیس  ها رو چک کنن؛ اما رتونن این دوربینتاپشون می پهمه از ل -
های  سفارش کرد که اینا رو به وقت کار حتمًا کنارتون داشته باشید. تماس 

از طرفی همیشه به  گیرن،ها صورت میتصویری دیگه از طریق این
ها به جز برای کار، به خاطر چیزهای  تاپاینترنت دسترسی دارن. از لپ

گم  چون شاید سیستمش براتون مشکل بسازه. باید ب ؛ دیگه استفاده نکنید
اگه   ت میشن و به صورت پرونده در میان.اونجا ثب  ،که کارها و مواد
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از اینا استفاده کنید و کارها رو   ،خواستید با ما یا رئیس در ارتباط باشید 
ها با اثر انگشتاتون  تاپلپ  سیستم تأیید شده پیش ببرید.  تو جوری که

میشه    باز میشن؛ ولی جای اثر انگشت درست روی دوربینه و این باعث
هاتون، کسی این مورد رو نفهمه. تا قبل از باز شدن رمز توسط اثر انگشت 

 هیچ تفاوتی با با سیستم یک کارمند معمولی نداره. 

تاپ انداختم. رئیس عجب کارهایی  ابرویم را باال دادم و نگاهی دیگر به لپ 
-کرد، آنکرد! صدای بلند آماندا به گوش رسید که داشت تینا را صدا میمی

 چند دقیقه به جمع پیوستند. ها هم بعد از گذشت 

 سؤالی نیست؟  -

 نه ممنون.  -

ی مکان پرداختیم و از بخش مواد دیدار کردیم تا  آن روز به کارهای اولیه
به جاهایشان حاکم باشیم. به خاطر اولین شب و خسته بودن همه،  

استراحت کرده و بلکه فردا به  امروز را کس کاری نداد تا رئیس برای هیچ
رسید؛ هرچند باز هم  بردیا بهتر به نظر می کارها شروع کنیم. وضعیت

 ماند. اش دور نمی هایش در هم رفته بود و مشتش از معدهاخم

شب بود و به خاطر سرمای هوا، همه دور شومینه جمع. باران به خاطر  
تر خوابش رفته بود؛ ولی  هم نریزد، زودتر از همه به بس  اش بهاینکه برنامه 

 ما که به زود خوابیدن عادت نداشتیم.  

ها را خاموش کرده بودیم و تنها منبع نور آنجا، نور استخراج شده از  چراغ
ور در مشکالت... زندگی شومینه بود. هر کس در افکار خود غرق و غوطه

راحت نبود. شاید جمع شش خالفکار در کنج شومینه برای دیگران چندان  
اینکه کسی کنون    .م جذاب نیاید؛ ولی برای ما یک تازگی عجیبی داشته

های خاک  کشد و به پاس کینهدار بیرون میاز جیبش یک چاقوی ضامن
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موارد  در جز  بردیا کند؟ یا حرف نزدن پویا و خورده، قصد جان دیگری را می
هایی  ه و در ذهنشان برای آن دعوای عمیق چه نقشهکاری، چه دلیلی داشت

های گرم آیا چیزی جز قهوه حضور دارد  ن در این قهوهاال ؟ همین کشندمی
؛  نددانستها را میه احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها و باین ،یا نه؟ همه

ولی کسی از این بابت نگران نبود. شاید وقتی وارد این کار شدیم، جانمان  
جا  ا ده گرم »***« جابهم  ،هاوسط تیرباران کمتر از هر چیزی ارزش داشت.

ده  کمین و زندگی کر ،ی دشمنان جانیو یا به مدت یک ماه در النه  کرده
گنجد و بی شک وقتی  ذهن هرکس نمی بودیم. خیلی چیزهای دیگر که در

ما همان  های  کند؛ ولی ما دیوانه نبودیم. دست ما را دیوانه خطاب ،شنید
ان بیم  شدن توسطشکه هر کس از خفه  ندهای خوفناک شب بوددست

رحم و شاید هم دلی از سنگ... ولی هر چه که بود باعث  داشت. شاید بی
فرادی که کشته بودم را هم به یاد نیاورم.  ای یکی از شد حتی چهرهمی

گشایند و این مرگ به  مهم بودند؟ نه! همه برای مرگ به دنیا چشم می
 خواهد باشد، مهم نیست. دست هر کس که می

 ها؟ بچه -

 نگاه همه به سمت آماندا چرخید. 

 بله؟  -

 لب تر کرده و بعد از اندکی فکر، به حرف آمد.

 شما از دم درگیر کار خالف بودید؟  -

ر  دهم کمی فکر کرده و به گذشته کوچ کردم. از دم خالفکار بودیم؟ نه. ما 
 دم یک نوزاد پاک و معصوم بودیم. 

 همه از یه جایی شروع کردن. -
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 اش نوشید.ای از قهوه رام تکان داده و جرعه را آآماندا سرش 

 ترینتون کیه؟ کوچیک -

اش  دختری بیست و شش ساله که زیبایی  ها به سمت تینا چرخیدند.نگاه
 شناخت، بود.زد هر کس که او را میزبان

 ترینمونه... تینا کوچیک  -

 ؟ بعد از تینا -

 پویا جواب آماندا را داد.

 بردیا.  -

ابروان آماندا باال رفتند که این نشان از تعجبش بود. بعد رو به بردیا  جفت 
 پسرایی؟!«  ترین  گفت:»تو کوچیک

 سال دارم. خیلی عجیبه؟   بیست و نهآره  -

 آماندا لبخند آرامی زد و تعجبش را در پشت این لبخند جا گذاشت. 

 کنی.قدر کوچیک باشی. با تجربه عمل میکردم این فکر نمی -

ای زده و خودش را به سمت دیوار کشید تا به آن تکیه  ا تک خنده بردی 
 دهد.

 .نهم کمه؛ ولی تجربه نس -

اش  کرده و سرش را هم به دیوار پشتی یکی از پاهایش را روی زمین دراز 
 اش را پرسید.تکیه داد. آماندا سؤال بعدی 

 داشتید یا نه؟ قبل از این کار کجا فعالیت داشتید؟ قصد یه شغل دیگه   -
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های همه نقش لبخندی به تلخی  یمان را رد و بدل کردیم و روی لبهانگاه
 نشست. ،شندهزهری ک  

فوق لیسانس حسابداری با معدل الف تو دانشگاه سراسری. بعد ولش   -
 کردم...

شد. در نهایت کسی  های بردیا بسیار متعجب میامروز آماندا از پاسخ 
 بازی ن کشور وارد کار خالف شود. بردیا ذهن  انتظار نداشت یکی از نخبگا

های بیشتری را در زمان کمتر به به حالتی که توانسته بود دوره  داشت؛
داشته باشد. فوق لیسانس  بیشتر از همه تجربه   آنجاپایان رساند و 

اش را هم زودتر از موعد مقرر گرفت. شاید هر کس این متن را  حسابداری
 بگوید؛ ولی کسانی مثل بردیا بسیار بودند.  بخواند یک حیفی از ته دل

 تینا؟  -

در عالمی که   نمایی زده و نفسش را بیرون فرستاد. گویا تینا لبخند دندان
 کرد. دوستش داشت، سیر می

-رد کار شدم به فکر ادامه دادن هماول که واتئاتر خوندم. بازیگری من  -
 لیسانس ولش کردم.  دوتاشون بودم؛ ولی خب نشد... اوایلزمان  

کردم که تینا بالفاصله بعد از بار من بودم که متعجب شدم. قبالً فکر میاین
. قبالً گفته بودم چشمانش تئاتری  گرفتن دیپلمش مشغول کار در باند شده

آید؟ شاید اگر او  تر از واقعی به نظر میستند که بازی تینا در آنها واقعیه
یک دختر الشی و پست نبود که همه را    االنداد هم کارش را ادامه می

 کرد؛ بلکه یکی از بهترین بازیگران تئاتر بود.فریب داده و وسط راه ول می

خواستم  زد. میجمع ساکت بود؛ کنجکاوی آماندا این سکوت را برهم می
ی تینا  شدم. نگاهم گاهی خیره ام فکر کنم و بعد هم منصرف می به آالله



 

  |117  |  

 

های آن  هایم از شنیدن حرف کرد. گوش ور میشد و کل آن شب را مرمی
 شب و بررسیشان خسته نشده بودند.  

بار تینا در جواب خیره شدنم نگاه معناداری نثار نکرد، با لبخند در این
 همان دنیای تئاترش گم شده بود. 

 رادوین؟  -

ی صداداری سر داد و به دنبالش گفت:»شاید براتون خیلی  رادوین خنده 
بیاد؛ ولی حقوق اجتماعی. تا فوق لیسانس پیش رفتم و بعد ولش  عجیب 
 کردم.« 

هایم گشاده شدند. همه حالتی همچون من داشتند. پویا لیوان  چشم
  ی رادوین شد.اش را روی میز گذاشت و با لبخند کجش خیرهقهوه 

 تونم تصور کنم! تو رو به عنوان وکیل یا قاضی نمی -

ور کنم؛ ولی خب واقعیته و من یه روزی واقعًا  تونم خودم رو تص منم نمی -
 کردم. از موکلم دفاع می

ای که امیدت به  چندین سال از عمرت را بگذاری پای درس و مدرسه
ها در تختت آرزوی دانشگاهی که قرار است  پایانش است. شاید شب

رسد به کنی و لبخند زنی؛ ولی آخرت میبروی، کاری که قرار است بکنی را 
المانه بود. جالب همانجا بود که  ظع دور شومینه. زیبا نبود... این جم 
 ر قرار بود خودت را ظالم بخوانند.آخرس

 پویا؟  -

دانستم دلیل این کار  اش را روی میز گذاشت. نمیکاپ سفید قهوه  پویا
تمام شدن قهوه بود یا شروع شدن مرور خاطرات. چند دقیقه سکوت  
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اری کشید که این نشان از  بنفس حسرت پویا آخر ،مطلق حاکم مکان شد
 اش بود. پشیمانی

 جوی ارشد شیمی کاربردی. شدان -

-دانستم که پویا شیمی خوانده بود؛ ولی نمیفکم کف زمین افتاد. می
 دانستم در حد ارشد و شیمی کاربردی است! 

 ترینشونی؟ تو بزرگ -

رسید  نظر نمیبا دست مشغول لمس کردن ریشم شدم. عجیب بود... به 
در جواب آماندا   پویاواقعًا روزی درگیر درس و مدرسه و دانشگاه باشند. 

 سرش را تکان داد. 

 آره، سی و هشت سال دارم.  -

 بار نگاهش را به صورت من دوخت. آماندا این

 تو چی؟  -

روی  روبه تصویر آن روز  ندان گرفتم.لب به ددست از ریشم برداشته و  
 آخر زیر لب زمزمه کردم:»نیروی انتظامی.« م نقش بست.  نگاه

 پلیس؟!  -

  کردندی تأیید تکان دادم. اینجا همه فکر میدر جواب تینا سرم را به نشانه
ام؛ جز بردیا که از تمامی اتفاقات خبردار  که من از اولش دخیل این کار شده 

 ام نوشیدم؛ ولی سرد شده بود. کمی دیگر از قهوه  بود.

 . انتظار نداشتم -

 آوره. ری نداره. هر چیزی که میگیم تعجبکس از دیگری انتظااینجا هیچ -
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اختیار کرد. او سن بیشتری از  آماندا سرش را تکان داده و دوباره سکوت 
مان داشت، نزدیک پنجاه... شاید چهل هشت یا هفت سال سنش  همه
  بود.

 برید بخوابید، فردا به احتمال زیاد رئیس کار میده.   -

ی  ها به سمت اتاق موجود در گوشه دنبال این حرفش ایستادیم و آن به 
احت باشند و  دیگر سالن رفتند. آنجا را برای دخترها واگذار کرده بودیم تا ر

ر خواب شدیم. از آن  های موجود در سالن غرق دما پسرها هم روی تخت
د  بسیار مشهور بودند، همین که سرم به بالشت برخور هایم جایی که خواب

 کرد در عالم زیبای خواب غرق شدم. 

 *** 

 »دانای کل« 

ل  نند کودکی که به دنباهما . آن دلش برای چشمانش تنگ شد یک
رفت. دستش را بر روی   دوید، به طرفشاش در گ ل میعروسک افتاده 

اقعی بود، او  کشی شد. واش کشید و درجا وادار به عقبزده صورت یخ
 ه بود.دارش را کشتزیباترین عروسک جان

 *** 

 »اصالن« 

داد. انگار از بیرون  حس عجیبی را می ،برخورد هوای سرد آنجا به صورتم
شد  آتش زبانه گرفته در وجودم باعث مییخ زده و از درون گر گرفته بودم. 

هایش در ذهنم که به فکر اطراف و محیط نباشم و فقط زیبایی شعله
گرمای   بگذارم.آالله ی خیانت توانستم اسمش را شعلهنقش ببندند. می
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برایم دلنشین  آالله ای چون رخ سوزاند؛ ولی شعلهخیانتش داشت مرا می
 بود.

 کنی؟ چیکار می -

 . شمی آماندا به پشتم چرخیده و دید با صدا

 دیدم همه خوابن گفتم بیام بیرون. چیزی شده؟  -

 نه. -

ید کم کم  . خورش نگاه کردمها خیالم آسوده شد و دوباره به سمت کوه 
 آمد و قصد گرم کردن کل اطراف در نظرش بود.داشت در می

 به زنت گفتی که یه کار جدید داری؟   -

 ی آماندا انداختم. نگاهی به چهره نیم

 الزم نشد بگم. -

گرفت. این مورد در بابت  را خیلی سریع می حرفتیز بود و منظور   او
 های من استثنا نبود.حرف 

 یا نه؟ باید ناراحت بشم  -

هایم  نفسی عمیق و از ته وجود کشیدم. عبور هوای سرد محیط بر ریه
 ور بکاهد. توانست اندکی از گرمای آن آتش شعله 

 طور که همه گفتن. نه؛ از اولش اشتباه بود... همون -

 چند قدم دیگر نزدیکم شد و دستش را درون جیب کتش سر داد.
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ی عشقت  نیستن. شاید تو درجهبه حرف همه گوش نده؛ چون همه، تو  -
تونن. تو اگه از بیرون  گیری کنی؛ ولی همه نمیرو بتونی اندازهآالله به 

کنه که درگیر کار خالف  رئیس رو ببینی اصالً یه درصد از ذهنت عبور می
 باشه؟ 

ی نفی تکان دادم که در ادامه گفت:»همه میگن نه؛ ولی  سرم را به نشانه 
 فهمی؟« همه هست. منظورم رو میحقیقت بر خالف حرف 

 دوباره به تکان دادن سر اکتفا و سعی کردم جمالت را کنار هم بچینم.

درست از آب در حرفشون کردم درست نیست؛ ولی من هم فکر می -
 اومد.

اگه از خودش دیدی آره؛ ولی اگه ندیدی سعی کن از خودش ببینی تا   -
 باور کنی، نه به حرف همه. 

گونه شده؛ ولی  ها این. همه فکر کردند به خاطر حرف آنروی گرفت و رفت
بر قلبم فرو رفته و آن را از پای   حرفششمشیر   بود.آالله  ،آفت زندگی ما

کرد، اش میدر آورده بود. خون قلبم که همان شمشیر بر روی زمین روانه 
ها جاری شود زیباست و  حکم عشق زیبای ما را داشت. خون که در رگ

دیگران او را با نام   ،ولی به پاس اینکه درگیر محیط شدبخش؛  حیات
من خون عشق را در وجود زندگی نگه داشته بودم، این   خوانند.نجس می

 چیز را خراب و نام عشق پاکمان را نجس کرد. همه بود کهآالله 

 خوایم حرف بزنیم.اصالن بیا با رئیس می -

بود که درگیر خود و افکاراتم  با صدای پویا به خود آمدم. مگر چند وقتی 
نمایی کل خورشید طول  قدر هم که بوده باشد، به مقدار رخ بودم؟! هر چه
 کشیده بود. 
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 اومدم. -

-روی یکی از لپهمه حاضر و آماده روبه د شدم.به سمت در رفته و وار
 کم بودم. ،ها نشسته بودند و گویا فقط من در این جمعتاپ

 بیا. -

تصویر   ،بعد از چند دقیقهبه جای خالی موجود در کنار تینا رفته و نشستم. 
 رئیس از ما استقبال کرد. 

 سالم. -

 خیر. هسالم رئیس، صبحتون ب -

رئیس دستی بر روی چشمانش کشید و آرام لب زد:»شبی نبود که 
 خیر باشه.«هصبحمون ب

 فتیم.گها رد و بدل کردیم؛ ولی نباید چیزی مینگاهی با بچه 

 مشکلی که اونجا ندارید؟  -

 پویا پاسخش را داد.

 چی هست. نه رئیس ممنون، همه -

خوبه. امروز برای پویا و آماندا کار دارم؛ چون خودم هم درگیر یه کار   -
تونه باهام در ارتباط باشه. اگه  هستم و اینجا حضور ندارم، فقط آماندا می
 حرفی داشتید به آماندا بگید تا بهم بگه. 

 بعد به سمت آماندا نگاهش را چرخاند.
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تو با آقای زاواسو قرار داری، باید اون قرارداد امضا بشه؛ ولی چون   -
کنیم و بعد از ظهر  داری میما ازش تو یه هتل مهمان  ،احتیاط شرط عقله

خوام تا اون موقع به کارها  کنه. ازت میقبل از پروازش، قرارداد رو امضا می
ت سعیت رو داشته باشی تا رضایت داشته باشه. اون  نظارت کنی و نهای 

ی آخر که قولش رو  قرارداد رو هم خودت میدی تا امضا کنه و تا اون لحظه 
 نگرفتی، کاغذ رو بیرون نمیاری.

 آماندا سرش را تکان داد و نوبت به کار پویا رسید. 

سازیم رو به  تو شهرک یه آزمایشگاه هست که ما اکثر موادی که می  -
بار یه مشکلی  شناسم؛ ولی اینسپاریم. کارکنانشون رو میدست اونجا می 

خوام  اده رو دوباره درست کنن و من میم پیش اومده. امروز قراره همون  
.  ارت کنی که عمدی این کار رو نکرده باشنظتو رو اونجا بفرستم تا ن
اد  با مورستم؛ چون مشکل از خود ماده نیست، فرادوین یا بردیا رو نمی

 ظرفش واکنش داده و خراب شده.

 پویا بعد از اندکی تفکر، پرسید:»از چی ساخته شده؟«  

. در ردنی »***« و »***« رو با هم توش به کار ب در اصل دو ماده -
جریانی که هر جفتش هم از مواد ناب و پر یابن؛ پس اگه این اتفاق بیفته  

  ؛ای بیفتهس دیگهی آخر به دست کخوام تو مرحله خیلی کارسازه. نمی
 های خودمون کردن.چون طراحی فرمولش رو بچه

های خودمون« همان پروفسورهای جوان بودند که تا  منظور از لفظ »بچه 
کردند  های جهانی کار میقبل از وارد شدن به این کار، داشتند روی آزمایش 

سازمان جهانی ثبت کنند؛ اما گویا از آنها حمایت نکرده  تا موفقیتشان را در 
 بودند و همین دلیل بر وارد شدن آنها به این کار بود.  

 حله. -
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 ای زد.مندانهرئیس لبخند رضایت

 برید.  پرسید و فقط کار رو پیش میجا نمیدوست دارم که سؤاالت بی -

فسری که برای  هایم نشست. این رئیس بر خالف ا لبخند کجی بر روی لب
ی مثبتی داشتیم  اگر نقطه  کرد؛مرا یاری می ،ورود به آزمون نیروی انتظامی

کس از گذاشت و شاید به خاطر همین هیچهایش کم نمیاز تعریف
 دستش نرنجیده بود. 

چند دقیقه سکوت شد و در این چند دقیقه رئیس داشت بردیا را نظاره  
  اتفاق سعی داشت محتویات لیوان بزرگخبر از این بی ؛ اما بردیا کردمی

ای  با هر جرعه که به دستش داده بودند را تمام کند.  ایدانم چه آب و نمی
-هایش در هم میشد، اخمخورد و سیبک گلویش باال و پایین میکه می

به خاطر چیزی که به دستش داده بود، فت و به احتمال قوی رادوین را 
 داد.ته دلش فحش می 

 ی؟ تو چطور -

-انگار تازه متوجه شرایط شد و فهمید که ضمیر حرفش به خودش باز می
در جوابش کوتاه   ی آرامیگردد. لیوان را روی میز گذاشت و بعد از سرفه

 پاسخ داد:»خوب.« 

 ولی اخمات تو همن. -

بردیا جفت ابروانش را باال داد و در همین حین، تینا گفت:»اون همیشه  
 « ! اخموعه

تکان داد که این اتفاق باعث شد همه نیشمان باز شود؛  رئیس سرش را 
 البته به جز بردیا که همچنان درگیر همان یک لیوان بود.
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 باشه پس. برید به کارهاتون برسید. -

ی  مشغول چیدن سفره تاپ بلند شده و  بعد از خداحافظی از پشت لپ
 صبحانه شدیم. 

 میگم؟ وا چرا نگاه جهنمیت رو بهم دوختی؟! مگه دروغ   -

کردند و تینا در  حواسم به سمت بردیا و تینا چرخید که با هم بحث می
 حال خندیدن بود.  

 اصالن دروغ گفتم؟ همیشه مگه اخماش تو هم نیست؟  -

 ی نگاه بردیا شدم.ای کرده و خیره تک خنده 

 خب همیشه اخمات تو همن.  -

تینا هم بعد  یک نگاه عاقل اندر سفیهی نثار هر دویمان کرد و رفت. من و 
 از خندیدن، دوباره مشغول کار قبلی خود شدیم.

ی عجیبی ایجاد شد! گویا به عجیب بودن این واقعه رادوین هم  چه صحنه
ی شماها روی یه  کردم با همهوقت فکر نمیپی برده بود که گفت:»هیچ

 میز بشینم و حاال صبحونه هم بخورم!« 

 تینا پشت چشمی برایش نازک کرد. 

 دیدم! اینکه من هر شب رویای این صحنه رو مینه  -

 آخر توانستیم سفره را چیده و دورش بنشینیم.  ،هابعد از خنده

ست، روی این  ی از کار افتاده هولی با توجه به اینکه اینجا یه کارخونه -
 ای داریم! میز چند صد میلیونی زندگی خیلی الکچری
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برد، در جواب پویا  می  آماندا در حالی که چنگال را به سمت دهانش
تا از راست  اینجا کسی رو راه نمیده و فقط خودش با سه  ،گفت:»رئیس

 « !هاش میاد. قدرش رو بدونیددست

 وای خدای من!  -

نوشیدم و در همین حین بردیا را به وقت بلند را ای از چایی داغ جرعه
 اش دیدم. شدن از روی صندلی 

 کجا؟  -

 قدمی دیگر برداشت.  لی را سر جایش قرار داده ودصن

 میل ندارم. باران وقتی تموم شدی بهم خبر بده.  -

، بدون هیچ حرفی به سمت در رفته و از مکان خارج  بعد از این حرفش
 شد.

 چیزی شده باران؟  -

بر   اش نوشید.ای باال انداخته و کمی دیگر از چاییباران در جواب تینا شانه
خواست  مازندران پیدا کرده بود و میگمانم بردیا بلیت اتوبوس برای  

 خبرش را به باران بدهد.

ها را در جای خود قرار داده بودیم. به سمت  سفره را جمع و وسایل 
بردیا و   نام را بیرون آوردم؛ ولی با دیدپالتویم رفتم تا از جیبش گوشی 

ردم. بردیا  هایشان سپ جا ایستاده و گوش به حرفباران در اتاق، همان 
دونیم قراره چه  چون اینجا نمی ؛دیگه باید بری  گفت:»بلیت رو حل کردم.

 اتفاقی بیفته.« 

 چی آرومه.داداش نمیشه نرم؟ اینجا که چیزی نیست و همه -



 

  |127  |  

 

هنوز کجاش رو دیدی که بگی آرومه؟ فقط یه روزه اینجایی. من برات   -
   نه اینجا. دم؛بوقول آذربایجان رو داده 

به گوشم رسید؛ ولی چون در بسته بود دید   صدای نفس بلند باران
 چندانی نداشتم. 

 پس با خودت برگردم. -

 تونم برگردم. نمی االن من   -

 گردم.هر وقت برگشتی با تو بر می -

 تونم به مازندران بیام باران! من نمی -

 چرا آخه؟!  -

ی بردیا را شنیدم. بعد گفت:»باران اذیت نکن. باید  بار نفس کالفه این
 بری!« 

 نمیرم!  -

 کنی؟ جور... لج میای که اینچرا آخه؟! مگه بچه -

 خوام برم. م اصالً! نمیآره بچه -

 خبر بودم.کوت برقرار شد که من از دلیلش بیمدتی س 

 باران اذیت...  -

هایم در هم بروند و سپس تا »داداش«  ی بعدی بردیا باعث شد اخمناله
ر را باز کرده و وارد اتاق شدم. بردیا  درنگ دیصدا زدن باران را شنیدم ب

 دوباره خم شده و به دیوار تکیه داده بود. 
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 بردیا؟!  -

ش خارج شد نشان از حال بدش بود. اثر آن  های ی آرامی که از بین لبناله
زمان  سم قرار نبود به همین زودی از بین برود. از زیر بازویش گرفته و هم

 الف وقت وارد اتاق شد.او هم بدون ات   رادوین را صدا زدم،

 چی شد؟  -

 انگار دوباره حالش بد شده.  -

 بردیا؟ ببینمت. -

ورد، او خودش صورتش را با  اتواند سرش را باال بیوقتی دید بردیا نمی 
 دستانش قاب گرفته و به سمت خودش چرخاند. 

 کنه.عرق می -

 گیج و منگ لب زدم:»یعنی چی؟« 

د  نشستن بر روی زمین کرد؛ ولی او همچنان دررادوین بردیا را مجبور به 
 فشرد. هایش را بر روی هم میپلک کشید ومی

 روز هم کرده بود. فکر کنم یکی از تأثیراتش همینه.عرق کرده، اون -

یاد آن روزی افتادم که رادوین در ماشین دستش را دور گردن بردیا کشید؛ 
 پس به خاطر این بود... 

 ن؟ باران میشه بری بیرو  -

شنید و همین امر  باران که حسابی ترسیده بود، گویا اصالً حرف ما را نمی
 باعث شد رادوین داد بزند.
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 برو بیرون!  -

 تینا هم سر رسید و آخر توانست باران را از اتاق بیرون برده و در را ببندد.

 کنه؟ دوباره معده و شکمت درد می -

را   های پیراهن اوادوین دکمه ی تأیید تکان داد و ربردیا سرش را به نشانه
 . باز کرد

 اش رو بردار. دست -

اش فاصله دادم؛  بردیا را از روی معده  هایده و دست به حرفش عمل کر 
او را آرام   اشبیشتر شد. فشار دادن بر روی معدهکار دردش ولی با این

 کرد. می

 خب...   -

ی  زیر معده هایش را باال داد و مشغول کشیدن دستش بر رادوین آستین
 بردیا شد. 

دم به  چرا میگی دکتر نیاد آخه؟! از اولش هم لجباز بودی! بعد به دختره -
 .لجباز   میگه دم

-کشید، گاهی که دردش اوج میبردیا چشم بسته بود و فقط نفس می
اش ببرد؛ ولی  هایش را دوباره به سمت معده کرد دستیافت سعی می

ام  حداقل خوشحال بودم که قدرت بدنی کردم.گاه هم من ممانعت میآن
 زیاد بود.

 کنم. می تا حدودی راحتت رو  بردیا آروم باش، معده -

 نمی...  -
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 لب گزید و نتوانست حرفش را دامه بدهد.

 زنه.برادرم یه لحظه آروم بمون! انگار ماهیه دست و پا می -

ی که به امیان دستم بیرون کشید و با ضربه بردیا در یک آن دستش را از 
 اش فاصله دهد.رادوین وارد کرد، باعث شد او دستش را از معده 

 نمی... تونم نفس... بکشم...  -

 !« او بالفاصله داد زد:»تینا؟  مان را رد و بدل کردیم وبا رادوین نگاه ترسیده

 سریع رسید و در را با شتاب باز کرد.  تینا

 چی شده؟!  -

 به آماندا زنگ بزن. زود! -

 دیگر چیزی نگفت و از اتاق خارج شد. تینا

 تره.تونی بلند شی؟ دراز بکشی تنفست راحت می -

های کوتاه  کرد نفسسعی میبردیا جوابی نداد؛ فقط سرش به زیر بود و 
 بکشد.

 ببریمش؟  -

یک بازوی بردیا  زیر  رادوین در جوابم سرش را تکان داد و هر کدام از 
اش  شود دوباره دستش بر روی معده گرفتیم. همین که خواست بلند 

 مشت شد. 

 دونم که! این چه مرضیه آخه من نمی -
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هول شدن و استرس از تک تک کارهای رادوین مشخص بود، در حالی که  
 او جزو افراد خونسرد گروه بود.

 عم... اصالن چیز بیار...  -

 ی رادوین هول شده دوختم.ام را به چهره نگاه پرسشگرانه

 هیچی.نه  -

 هایم در هم رفتند؛ ولی چزی نگفتم.اخم

 سوزه یا نفست باال نمیاد؟ راه تنفست می  -

بردیا دستی بر روی گلویش گذاشته و دوباره چشم بست، رادوین هم  
 فهمید که منظورش سوختن راه تنفسش است. 

 ؟! تینا -

اش را  گفتند رادوین خونسردیبا دادی که زد مو بر تنم سیخ شد. همه می
-ولی اینجا تنها کسی که خود را خونسرد جلوه می ؛کندحفظ می یشههم
 من بودم!  ،داد

 ! چی شد؟ -

  تینات، در جواب  ش گن در حالی که به دنبال چیزی در کشو میرادوی 
 گفت:»به آماندا زنگ نزدی؟!« 

 کنه.زدم؛ ولی رد می -

دیدم بردیا  ی رادوین داده بودم که ناگهان زده حواسم را به کارهای شتاب
 سعی در صاف نشستن دارد. 
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 چی شد؟  -

 سرش را به چپ و راست تکان داده و دوباره دوال شد. 

 لعنت!  -

زده  با صدای بلندی که در اتاق پخش شد، مدتی همه سکوت کرده و حیرت
خواست را از کشو پیدا  چیزی که میزد، ماندند. رادوین نفس نفس می

 کرد.روی زمین خودنمایی می مان کشو بر کنون ها نکرده بود و 

 آه!  -

بردیا بعد از این حرفش دوباره خودش را روی تخت انداخت و صدای  
نفس کشیدنش در اطراف پیچید. همین صدا باعث شد رادوین آخر آرام  

 شود.

 تونی نفس بکشی؟ می -

توانست  هم و رادوین اندکی سرش را تکان داد   ،های بستهبردیا با چشم
 . آسوده بکشدیک نفس 

 *** 

 »دانای کل« 

فلزی بلند شد. تر رفت تا اینکه صدای برخورد تنش با دیوار چند قدم عقب
هایش چه  توانست نفس بکشد؟ ریهجا خفه بود؟ چرا نمیچرا همه

 مشکلی داشتند که حتی تنفس را هم از یاد برده بودند؟  

 *** 

 »اصالن« 
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 روی تخت یافتم.  ارد اتاق شده و باران را نشستهو

 تونم بیام؟ می -

 بفرما. -

 جا بود؛ چون داخل اتاق بودم. هرچند سؤالم بی

 خوبی؟  -

ی تأیید تکان داد. من هم روی تخت دیگر نشستم که از  سرش را به نشانه 
 خبر بودم.صاحبش بی

 چرا گفتی نمیری؟  -

ی  درد معده  دونستم... ضمناً سرش را باال آورد و سریع گفت:»من که نمی
 بردیا که عصبی نیست.« 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم. 

هم دیشب شام نخورد و هم امروز صبحونه، از   منظورم اون نیست؛ -
خوای  خوام بدونم چرا نمیری و میکشید و ما نفهمیدیم. می طرفی درد می
 اینجا بمونی. 

 خوام اینجا بمونم که!من نمی -

خوام از  از شما می  شترمن بیباران در ادامه گفت:»تای ابرویم باال پرید و 
 م باشم.« اینجا برم تا پیش خونواده

 پس چرا گفتی نمیری؟  -
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ترسم، فوبیا  سر به زیر انداخته و آرام زمزمه کرد:»من از سفر تنهایی می
 دارم.« 

 ترسید؟! جا خوردم. آدم از سفر هم می 

 پس اومدنی چطور اومدی؟  -

 .رو به فرودگاه گذاشت و خودش به مازندران برگشت با بابام اومدم. من -

 دونه؟ بردیا اینو نمی -

 ش خارج شد.های ی آرام از بین لب« ا نه»سر به زیر انداخته و 

تونه پیش تو بیاد؛ چون همه  کس نمیخب ببین باران... از بین ما هیچ -
 کار دارن. شرایط بردیا هم که مشخصه...

 کنه. اونجا مامانم قطعًا بهتر از شما بهش کمک میبا بردیا بریم،   -

جا  این حرفش نیاز به تفکر داشت. دلیلش را نپرسیدم؛ ولی حرف پویا بی
یت ساده دارد، غافل از  سکرد بردیا یک حسا نبود. از طرفی باران فکر می
 کرد. فلفل قرمز اثر میاینکه یک سم بسیار فراتر از 

ت بگو بیان اینجا تا  کی از اعضای خونوادهنمیشه، بهش نیاز داریم. به ی -
 ش رو میدیم.ما هزینهبا هم برید. 

های  کنه؛ ولی بنا به گفتههزینه مهم نیست، بابا برای من خرج می -
 داداش از مازندران تا اینجا حدود سه روز راهه و فرودگاه هم نداره. 

از آذربایجان  ام کوبیدم. عجب گیری کرده بودیم! کاش دستم را به پیشانی 
 سوختیم.فقط به درد خودمان می   کردیم و حالراست او را راهی می یک
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ای  باشه تو زنگ بزن، باز هم از هیچی بهتره؛ چون جز اونا کس دیگه  -
 تونه باهات بیاد.نمی

من   ،جهت مزاحم نبودن تکان داده و مشغول تماس گرفتن شد.سرش را 
-هایش را میکه داشت دست  هم از اتاق خارج و پیش رادوینی رفتم

 شست. 

 چرا آماندا جواب نمیده؟  -

 دونه تنها راه ارتباطیمون خودشه!  دونم. خوبه مینمی -

از پنجره نگاهم را به بیرون دوختم. دیگر خبری از خورشید نبود و فقط  
 کردند.چند پرتو داشتند محیط را روشن می

 دیگه هوا تاریک میشه، باید االن برسن. -

 اصوالً.  -

 دیدی به اطراف زدم؛ ولی بعد از مشاهده نکردن تینا گفتم:»تینا کو؟« 

 خوابه.  -

 کردم. چه وقت خواب بود؟! ولی حرفی نگفتم.  ش حالت نگاهبی

 ! بیداره -

ها را به صورتش دوخته و به  آلود تینا باعث شد جفتمان نگاه صدای خواب
 اش بخندیم.چهره 

 و چی گیر آوردید.ر دونم منکنیدا! نمیبرید خودتون رو مسخره  -

 به کانتر تکیه داده و سر و ضعش را درست کرد. 
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 باران کو؟  -

 زنه. تو اتاق با مامانش حرف می -

سرش را تکان داد و روی صندلی چوبی جا خوش کرد. چند دقیقه همه  
 سکوت کردیم که این سکوت توسط سؤال تینا شکسته شد.

 شون مخالفت کرد؟ فتن بردیا به خونهبه نظرتون چرا پویا با ر -

 اون رو منم نفهمیدم. عجیب بود... -

 ن روی مبل نشسته و حالت متفکرش را به خود گرفت.رادوی 

کنه، از طرفی اینا با هم یه دعوای بزرگ  الت میپویا کمتر به مسائل دخ -
 داشتن. 

کردن. یعنی تو  صدای سوت بلند تینا بلند شد و ادامه داد:»خیلی بد دعوا  
 چی میگی؟« 

رادوین دستی به صورت صاف و بدون ریشش کشید. انگار از چیزی که 
 مطمئن نبود.  ،خواست بگویدمی

 کینه.  -

 یعنی میگی به خاطر کینه نذاشته بره پیش مامان و باباش؟  -

شیر آب را بست و به سمت کانتر رفت. کنار من به آن تکیه داد و در ادامه  
اگه نوع سوم باشه باید خودش درمون بشه و از طرفی  ببین سم  گفت:»

ش برسه. من چیزی نگفتم؛ ولی  ادر بهتر از من و تو بلده به بچهقطعًا یه م
 « کنه. هسر شاید پویا بخواد کار رو یک

 بعد از حرف رادوین هر جفتمان به فکر رفتیم. حرفش غیر منطقی نبود...
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 بمونه؟ خواد بردیا زنده تو میگی پویا نمی -

 خواد زجر بکشه.شاید هم می ؛دونم خب... اما بعید نیستنمی -

 کنه رادوین.« تینا سرش را چپ و راست کرد و گفت:»پویا چنین کاری نمی

ای پر از کینه به هم نگاه  ینا دعوا نکردن؟ مگه اینا با چشچرا نکنه؟ مگه ا  -
 . هرکاری رو دارهی توی دل انسان قدرت انجام  کنن؟ مطمئن باش کینهنمی

معلوم بود که  کرد؟  دوباره سکوت برقرار محیط شد. پویا چنین کاری می
 ! ؟چرا نکندبله؛ 

 بهتره وقتی اومد بپرسیم.  -

 آره. -

را بیرون آوردم. طعم   های آبمیوهیخچال را باز کرده و یکی از قوطی درب 
 نبود. انبه... بد هم

 چه عجب آروم گرفت. -

 تخت بردیا چرخاند.نگاهش را به سمت با حرف تینا، رادوین 

کنه و گاهی هم خوب  سره نیست، گاهی شدت پیدا میدردش یک -
رفت و دوباره به میشه. بذارید بخوابه، دیشب هم نخوابید فقط بیرون می

 تختش میومد. 

 ای ادامه داد:»اخماش تو همه.« بعد از تک خنده 

 تینا حرفش را تکرار کرد. 

 اخموعه.اون همیشه  -
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 جور نگو، خندیدنش رو هم دیدیم.اون -

 ای باال انداخته و مشغول باز کردن دستبندش شد.شانه

 الً نسبت بهش حس خوبی ندارم...ای ازش ندیدم. اصواال من که خنده -

ا انداختم. دل به  نگاهی به صورت تینام نوشیده و نیمکمی دیگر از آبمیوه
 دل راه داشت! 

 دیدی؟ مگه چی ازش  -

خوام  هیچی ازش ندیدم، خیلی خشکه! ضمنًا مغرور و رو مخ. نمی -
 بمیره؛ ولی ازش خوشم نمیاد.

ی آبمیوه را هم سر  لبخند کجی بر روی لبم نشست و ته باقی مانده
کردم،  سطل آشغال میی  قتی داشتم آن قوطی خالی را روانهوکشیدم. 

 . داداز سر رسیدن پویا و آماندا می صدای باز شدن در هم آمد و این خبر

 سالم!  -

وقتی صدای بلند پویا در اتاق پیچید ناخودآگاه نگاهمان به سمت بردیا  
 دوباره خوابید.   ،سوق یافت؛ ولی او بعد از اندکی تکان

 زنی؟! چرا داد می -

 پویا تای ابرویش را باال داده و وسایلش را بر روی میز رها کرد. 

 چیزی شده؟  -

ر  روی آماندا قراها رفت. بعد از اینکه روبهن ایستاد و به سمت آنرادوی 
 امون جواب بدی؟« گرفت، گفت:»قصد نداشتی به تماس 
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خبر بود، نگاهی در جمع چرخاند تا شاید چیزی  آماندا که از اتفاقات بی
 بفهمد؛ ولی چیزی هم عایدش نشد. 

باط داشته  ارت آقای زاواسو گفت که دوست نداره با وسایل الکترونیکی  -
 من هم چون کنار اون بودم مجبوری بستم. چیزی شده؟  باشه؛

دونستی تنها راه ارتباطیمون با رئیس تویی! نگفتی اینا  آماندا تو که می -
الزم دارن؟ شاید مواد رو اومدن ببرن؟ شاید ترورمون کردن؟ اصالً شاید  

رد؟!   یکی م 

یع پرسید:»به بردیا چیزی  آماندا که انگار تازه قضیه را فهمیده بود، سر 
 شد؟!« 

 آره شد. -

 چی؟!  -

مشغول قدم زدن در آنجا  اش را بیرون فرستاده و رادوین نفس حرصی
کرد بر خودش مسلط باشد، شد و سعی میهر وقت حرصی می شد. او
 زد.قدم می

 خب رادوین جون االن که بردیا خوبه، نیاز به طول دادن نیست.  -

که رادوین   ی آماندا انداختش را دور شانههای دست ،تینا بعد از این حرف
-خبر داری که میتونست نفس بکشه اگه پنج دقیقه دیگه نمیگفت:»
 مرد؟« 

ای در  ر در حدقه چرخاند و با لحن مسخرهتینا چشمانش را یک دو
 جوابش لب زد:»فعالً که نمرده و تو خواب شیرینه.« 

 هم یه خواب خیلی شیرینیه!  مرگ -
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 ! ولش کن تو رو خدا رادوین -

رادوین سرش را تکان داده و دوباره بر روی مبل نشست. برای عوض کردن  
 باز کردم.را دیگری  جو، در  

 کار چی شد؟  -

 تاپ را از کیفش بیرون کشیده و روی میز قرار داد.پویا سریع لپ

 خوب شد یادم انداختی، باید با رئیس حرف بزنیم.  -

ار بسیار طول  انتظ .تماس ماندیمهمه پیشش رفته و منتظر وصل شدن  
 نکشید و رئیس به تماسمان پاسخ داد.

 سالم رئیس.  -

 ها. چه خبر؟ سالم بچه -

تشخیصتون درست  پویا کاغذی را جلوی خودش گرفت و بالفاصله گفت:»
ی ماده رو با یه ظرف خارجی عمدًا ظرف اصلی و استریلیزه شده  .بود

 رده بودن، به خاطر همون ماده خراب بود.« عوض ک 

انتظار چنین چیزی   ،اشرا باال داد. انگار بر خالف گفتهرئیس تای ابرویش  
 را نداشت. 

 کدومشون این کار رو کرده؟  -

خواست فرمولش  نه رئیس، از کارکنان اونجا نبود. یکی نفوذی بود که می -
شناسایی و به پیش خودتون پست  رو به دست دیگرون برسونه، اون هم 

 شد.
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ین آسودگی از معتمد بودن  رئیس سرش را تکان داد و کمی آسوده شد. ا
 گرفت. شأت میافرادش ن

 آفرین، کارت خوب بود. آماندا تو چیکار کردی؟  -

زمان  هم .وس گذاشته و فایلی را به رئیس فرستادآماندا دستش را روی م 
شد. گفت:»قرارداد رو امضا کرد؛ ولی خیلی سخت راضی میدر جوابش 

 ساز باشه.« دی مشکل شاید تو مراحل بع

 و از تو هم ممنونم.  جا بودنه، کار ما با اون تا همین -

 س.و وظیفه پس عالی -

 چند دقیقه همه سکوت کردند و رئیس مشغول دید زدن ما شد.

 بردیا کجاست؟  -

 بردیا را رادوین به رئیس داد. گزارش اتفاقات امروز و احوال

کردیم سم فقط روی دستگاه گوارشیش  امروز باز حالش بد شد. فکر می -
ها  ختی توی تنفس مشخص شد که روی ریهتأثیر گذاشته؛ ولی امروز با س

شاید از   دونم چیکار باید بکنم.االن خوابه؛ ولی من نمی هم اثر گذاشته.
 نکشیدنش مشکله. مرد؛ ولی نفسدرد معده یا شکم نمی

رئیس دوباره حالت متفکرش را به خود گرفت. آن همه دور و اطراف  
 توانست پیدا کند! داشت و برای ما یک دکتر نمی

های معتمدم رو به مأموریت فرستادم. باز دنبالش  راستش تمامی پزشک -
 گردم؛ ولی سعی کن حلش کنی رادوین. می
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بود که از دست رئیس حرصی  ؛ ولی مشخص رادوین سرش را تکان داد
تینا از رئیس کارهای فردا را پرسید. رئیس در جواب تینا دوباره به  است.

مونید؛ چون مواد جدید  جا می حالت قبلی برگشته و گفت:»فردا همون 
ر بدید؛ ولی مواد زیادن و  خوام اونا رو تو جایگاهشون قرامیان. ازتون می

ی  برنامه .فقط تو جاشون بذاریدنیست. شما  ون فعالً کار االن تشخیصش
 تونید بفهمید.« هاتون هست، از اونجا میمواد تو پرونده

قصد رفتن کردیم که رئیس رادوین را صدا   ،پس از چندتا پرسش و پاسخ
 زد. رادوین به سمتش برگشت و گفت:»بله؟« 

 خوام همون اتفاقات دوباره تکرار بشن.نمی -

بفرستید؛ چون  شن. به خاطر همین میگم دکتر  وام تکرار بخمن هم نمی -
 واقعًا از دست من یکی هیچ کاری ساخته نیست. 

رئیس هم سرش را تکان داده و تماس را به پایان رسانید. چه کاری از  
دست رادوین ساخته نبود و منظور رئیس از لفظ »همون اتفاقات« کدام  

 مغزم را به درد آورد. های  سلول ،اتفاقات بودند؟! این حجم از گنگی

 باران پس کو؟  -

 تینا پا روی پا انداخت و در جوابم گفت:»خوابیده.« 

 خوابه؟ قدر زود میچرا این -

عزیزم من رو نبین که پا به پای شما دارم جلو میرم! خواب برای یه دختر   -
 خیلی مهمه. 

 ی دیگر سالن آمد.صدای رادوین از گوشه

 قدر مهمه؟ مثالً چرا برای دخترا این  -
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همه مثل من که    ذاره.خب عزیزم خواب روی سالمتی پوست تأثیر می  -
 زیبای طبیعی نیستن!

ی  هایش گفت:»آره راست میگی دماغ عمه پویا خندیده و بین همان خنده
 « من عملیه! 

های  یم و تینا برای تک تکمان چشم غرهبا این حرف همه خندید
 وحشتناکی رفت.

 ه، اون رو هم تو هیجده سالگی عمل کردم. فقط بینیم عملیه دیگ -

 دوران جاهلیت؟  -

 جاهل خودتی!  -

 دوباره مشغول خندیدن شدیم که گفتم:»هیس آروم! بذارید بخوابه.« 

آماندا به   الش به بردیا اشاره کردم. وقتی اندکی سکوت برقرار شد،و به دنب
 حرف آمد. 

 خدایی وقت خواب عجب اخمی داره! -

 اخموعه.اون همیشه  -

-ار به تکرار این جمله عادت کرده بود. رادوینی که با نظرم همتینا هم انگ
 کشه.« فکر بود، گفت:»تو هم تکیه کالمت شدا! خب تو خواب درد می

 ریخت! بی ؛آخ آخ الهی مامانش فداش شه -

ی تینا به موقع بحث از بردیا  روی صندلی کنار رادوین نشسته و به چهره 
 نگاهی انداختم. 
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 ؟ ی سبزش رو دوست نداری یا زلفاشچشما  -

 کدوم و شاید هم همه!  هیچ -

 بین این جمع از کی بیشتر بدت میاد؟  -

 معلومه که بردیا!  -

دانست چه  ی درهم تینا هم باز شد. خدا میدوباره خندیدیم و چهره 
شاید هم   گونه نسبت به او تنفر داشت.چیزی بینشان گذشته بود که این

چیزی نشده بود و فقط حس بود؛ اما در این مدت فهمیده بودم باید به 
 احساسات اطمینان کرد. 

 اصالن؟  -

 اش دوختم.با صدای آماندا به خود آمده و نگاهم را به چهره 

 جانم؟  -

 ی فردا هست. برنامه  ز کن تا یه فایل برات انتقال بدم؛تاپت رو بابیا لپ -

دور از جمع بود و ما  م. تاپم روانه شدبه طرف میز لپسرم را تکان داده و  
 جا جاسازی کرده بودیم.های الکترونیکی را آنوسایل

 بفرما. -

  کادر انتقال بر روی صفحه پدیدار شد.صل کرد و تاپ و آماندا کابل را به لپ 
منتظر اتمام انتقال بودیم که تصمیم گرفتم سؤال مد نظرم را از آماندا  

 بپرسم. 

 ندا؟ آما -
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 بله؟  -

 ی سوگند چیه؟ قضیه -

 نگاهش را به صورتم دوخته و تای ابرویش را آرام باال برد. 

 تو اون موقع نبودی مگه نه؟  -

 ها شنیدم. نه فکر نکنم؛ چون من هم حرفش رو از بچه -

 دونی؟چه چیزایی می -

 هایم را به یاد آوردم.کمی فکر کرده و دانسته

ها گفته بود که سر کار با آب سمی مسموم شده و  بار یکی از بچه یه -
 مرده.  

ی تأیید تکان داده و بعد از چند دقیقه سکوت، به حرف  سرش را به نشانه 
 آمد.

سوگند یکی از دخترهای جوان گروه بود و  درست گفتن؛ ولی ناقصه.  -
کرد؛ هر از گاهی شاید برای تحویل گرفتن  بیشتر تو خود شرکت کار می

فرسته؛  ی مخدر میروز رئیس اون رو برای تحویل گرفتن ماده  رفت. یهمی
 میره.ریزن و اون می سردکنشون سم میولی اونجا داخل آب 

 های آماندا را مرور کردم. هایم را در هم برده و دوباره حرفاخم

قدر همه از مرگ بدش میگن پس؟ ما که همیشه خطر مرگ  چرا این -
 داریم! 

کس انتظار  هامون بود؛ چون هیچترین مرگمرگ سوگند یکی از بد -
خطرترین  نداشت. رئیس تمامی کارهای اون محموله رو کرده بود و جزو بی
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رده و جسدش رو آوکارها محسوب می  ردن، همه  شد. وقتی گفتن سوگند م 
منتظر مرگ نباشی و  کنه؛ ولی وقتی دید میهنگ بودن. مرگ همه رو ته

کس متوجه مسمومیت سوگند نشده  هیچگیره سخته. اون سراغت رو ب 
رد. من دقیق جزئیات رو نمی -دونم؛ ولی رادوین میبود، اون هم آروم م 

 دونه.

 رادوین هم اونجا بود؟  -

ی تأیید تکان داده و به پشت سرم خیره شد. وقتی رد  سرش را به نشانه 
 غرق در افکارش نشسته بود. نگاهش را دنبال کردم، به رادوینی رسیدم که 

آره. اون دوران رادوین هنوز تازه به گروه ملحق شده بود و رئیس بهش   -
اطمینان کامل نداشت. به خاطر همین اون رو به همراه سوگند به سر کار  

سوگند، رادوین و تینا یه گروه بودن؛    فرستاده بود تا از سوگند گزارش بگیره.
، مخصوصًا تینا  یعنی وابسته. مرگ سوگند خیلی روی رادوین و تینا اثر کرد

 که بهترین دوستش سوگند بود و...

 را ادامه دادم. اشبا صدای آرامم جمله

 بعد از مرگش دیگه با کسی صمیمی نشد. -

 آره. -

تاپ دوختم. فقط یک  ی لپنگاهم را از آن سوی سالن گرفته و به صفحه
 خانه تا تکمیل انتقال باقی مانده بود. 

 بردیا؟!  -
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را در  ایبرد با صدای رادوین سریع ایستادم و او را در حالی که صورت 
کاوید، دیدم. سریع  اش آن را میزده دست گرفته بود و نگاه وحشت

 خودمان را کنارش رساندیم و پرسیدم:»چی شد؟« 

 خ ... خ ... خیلی گرمه!   -

 سوزه!« سریع با دستش پتوی رویش را کنار زد و ادامه داد:»داره می

یع دست بردیا را در دست گرفتم و با گرمای شدیدی که احساس کردم،  سر 
 چشمانم گرد شدند. 

 تب داره!  -

 بردیا؟  -

زمان  مرش گذاشته و او را به حالت نشسته در آورد. همدستش را پشت ک 
 سنج بیارید!« با صدای بلندی گفت:»تب

 های اولیه رفت.ی کمک تینا دوان دوان به سمت جعبه

 جور نگه دار.ایناصالن   -

حرفی که رادوین گفت را عملی کرده و بردیا را در همان حالت نشسته نگه  
ن  حتی از زیر پیراه اشام بود و گرمای پیشانیداشتم. سرش بر روی سینه 

 شد. هم حس می

 هوش نیست؟ چیه؟! بردیا؟!هوشه؟ بیبی -

-میدانست چه کاری باید بکند. نرادوین دوباره هول شده بود و نمی
-فاصله داده و دست امبردیا را از سینه سر شد.گونه میچرا این فهمیدم

 دارش گذاشت. های تبش را بر روی گونههای 
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 دمای بدنش خیلی باالست... باید ببنیم هوشیاره یا نه. -

 سنج سر رسید. ی آشپزخانه شد و تینا با تب او روانه

 بدش به من. -

  گرفته و مشغول سنجیدن تب بردیا شد.سنج را از تینا پویا تب

 چطور به هوش بیارمش... -

اش شده بود و مدام همین  های سرعتی باره مشغول قدم زدنرادوین دو
 کرد. جمله را با خود تکرار می

 آماندا به رئیس بگو. -

آماندا در برابر حرفم سرش را تکان داده و دنبال موبایلش را گرفت. ناگهان  
کوبید. همین  کت سریع دستش را روی شکم بردیا با یک حررادوین 

 های بردیا استخراج شود.جان و آرامی از بین لبحرکتش باعث شد آخ کم

 سنج؟ خب... هوشیاره... تب -

سنج انداخته و آن را به دست رادوین داد. با دیدنش  پویا نگاهی به تب 
 زیاده...«  های رادوین گشاده شدند و زمزمه کرد:»خیلی زیاده... خیلیچشم

گفت.  هایی با خود میگشت و هی حرفمدام دنبال چیزی در اطراف می
ها به جز بدتر کردن حال بردیا و  این حرکاتش روی اعصابم بود و این

خوردند. وقتی دیدم پویا هم از  بردنش تا مرز تشنج، به درد دیگری نمی 
رادوین را چسبیدم.  ی پشت کمر بردیا گرفته، بردیا را ول کرده و سریع یقه 

 یی داد که باعث شد سکوت کند.برخورد کمرش با دیوار صدا 

 کنی؟! چیکار داری می -
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اش را  ام خیره شده بود. یقهزنان به چهره نفسهای گشاده و نفسبا چشم
جوری؟! چرا  تو دیگه چرا اینهایم بیشتر فشرده و ادامه دادم:»بین مشت

 شه بلدی خونسرد باشی!« دست و پات رو گم کردی؟ تو که همی

 کرد که برایم نامفهوم بودند.هایش داشت حروفی را زمزمه میاز بین لب

 سو... سو... سوگند... هم...  -

 با صدایم مانع ادامه دادن سخنش شدم.

به خودت بیا! وضع تو از اون بدتره که بدبخت! یه نفسی بکش آروم   -
 ای اولیه دیدی. هی کمک کنی؟ تو دورهجور میچرا این ؛ پسشو

 ..نصفه گذاشتم. -

 مهم نیست، حداقل بلدی که تب رو پایین بیاری! به خودت بیا! آدم شو!  -

 ی نگاهم شد و سپس نفس عمیقی کشید. چند ثانیه خیره 

 خوبی؟  -

داد و همین باعث شد از شدت فشاری که  ی تأیید تکان سرش را به نشانه 
 د.کردند، کاسته شواش وارد میهایم بر یقهدست

 چیکار کنیم؟  -

 نگاهش را در دور و بر چرخاند و بطری آب را به دست گرفت.

 تو جعبه چی هست؟ دارو یا سرم یا هر چیزی.  -
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های اولیه شد و رادوین  ی کمکبیرون ریختن محتویات جعبهتینا مشغول 
-بردیا پاشید. همین باعث شد اخمبا دستش مقداری آب بر روی صورت 

 های بردیا دوباره در هم رفته و خودش بلرزد.

 ببین منو... یه وقت خوابت نبره ها!  -

هایش گرفته و با دیگری که خیس بود، مشغول  سرش را بین یکی از دست
 ماساژ دادن کمرش شد.

 *** 

 »دانای کل« 

وجود داشت؟ دنیای خواب   ،خواب بود یا بیدار؟ دنیایی بین این دو جهان
د  ده همچون کابوسی تلخ به نظر بیایانجام ش اه که هر کار  گو بیداری... آن

واقعی بودنشان پی ببری.   به و در عین حال تو تک تکشان را لمس کنی و
شد؟ او رویایش را لمس و حس  بار این قانون نقض می شد یکچه می

 گشود؟ کرد و دوباره کنارش چشم میمی

 *** 

 »اصالن« 

ی بزرگ درست روی  و نه... عقربه بیست و هشت،  بیست ،و هفت  بیست
   صبح. پنج و نیم؛ یعنی ساعت  شش

تازه تب بردیا سیر نزولی پیدا  کرد و نمایی میکم کم داشت رخ خورشید 
کرده بود. اخم نداشت؛ فقط با موهای خیس و صورت عرق کرده، آرام  

 همچون کودکان خوابیده بود.
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خاندم. هر کس روی مبل ولو  راف چرنفس آرامی کشیده و نگاهم را در اط 
 .روی زمین نشسته بودان فقط رادوین کنار تخت بردیا و در این می شده 

 ها میشه.خوابه شبیه بچهوقتی می -

ی آرامی کردیم که تینا پرسید:»پویا تو چرا گفتی پیش  به حرف پویا خنده 
 ش نره؟« خونواده

 دالیل خاص خودش رو داشت.  -

 دادم.تای ابرویم را باال 

 چی؟  مثالً  -

به همه نگاهی انداخت و بعد ناباور   غرق در سکوت، چندین دقیقه پویا
 خوام بمیره؟!« جدی فکر کردید میگفت:»

 بدون هیچ حالتی نگاهش کردیم که رادوین لب زد:»چرا که نه.«

دیگر را سریع بفهمیم؛ هرچند روی این  عادت کرده بودیم که منظور یک
 م! مورد من خیلی گیر بود

برید بابا! بین شما از همه بیشتر این بردیا رو دوست دارم. چرا بخوام   -
 بمیره؟! 

کرد، رو به  تینا پا روی پا انداخته و در حالی که داشت لباسش را صاف می
 پویا گفت:»خب در نهایت شما جدایی آنچنان خوبی هم نداشتید.« 

ته هم  ی گذشها کردیم دلیل بر این نیست که خوبی  اینکه با هم دعوا -
 پاک شدن! 

 گیج شده از موضوع، به حرف آمدم. 
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 ش نره؟ پس چرا گفتی پیش خونواده  -

 نفسش را صدادار بیرون فرستاده و نگاهش را به بردیا دوخت.

 خب شاید نخواد که شما بدونید!  -

 . بگو پویا -

چه بسا دیگر   .اش نمی ترسیداینجا کسی از حریم خصوصی یا زندگی 
-حریم خصوصی هم برایمان مهم نبود و فقط گاهی اوقات دلمان نمی

 خواست...خواست برخی از موارد را به دیگری بگوییم؛ صرفًا دلمان نمی

خوش کن هم   ش گفتم نره، چندان دل من به خاطر خود خونواده -
 نیستن. 

به باقی   شد. سرم را به پشتی مبل تکیه داده وتر میموضوع داشت جالب
 های پویا گوش سپردم. حرف 

چندین سال پیش که هنوز از هم جدا نشده بودیم، یه روز بردیا به   -
روز مدام باال آورد و   ش خوب نبود، چندشون رفت. وقتی برگشت حال خونه
هی پرس  جوری شده. اثر دارو این  چی نخورد تا اینکه آخر فهمیدیم توهی

جور شده، تا اینکه یه روز  کجا رفته که اینو جو کردم تا ببینم این بچه به 
 خودش قضیه رو روشن کرد. کار باباش بود... 

جفت ابروانم باال پریدند و ناباور به پویا چشم دوختم؛ ولی حرکتی نکردم  
 هایش ادامه دهد. که به حرف

-چی بیبابای بردیا ازش خوشش نمیاد، مامانش هم نسبت به همه -
ی ناخواسته بوده و به خاطر همین بهش روی یه  تفاوته. گویا بردیا بچه

زنه و  با باباش حرف نمیزندگی خوب رو نشون ندادن. هنوز هم که هنوزه 
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دوبار باران   -مامانش هم هیچ حسی نسبت بهش نداره؛ فقط سالی یکی
 البته اون از این قضایا خبر نداره.  مونه و بعد میره.میاد، چند روز می

؛ ولی او به دیدن بردیا  با پدرش به تهران آمدهباران  مشخص شد که چرا 
 نرفته بود.  

 باران چی؟  -

ی خودشون به دنیا اومده، باباش تو ناز و نعمت بزرگش  اون به خواسته -
کنه. منظور اینکه به خاطر همین گفتم بذارید پیش خودمون بیاد. درد  می

اون مامانایی  خودش بسه دیگه خونواده رو هم درگیر نکنید. مامان هم از 
نداختش تو یه اتاق و اصالً  برسه؛ قطعًا می شنیست که بخواد به بچه

خیاله! یه  ، این باران هم که یه مدل بیسرده یا زنده فهمید پسره م  نمی
از طرف   روز به فکرشه؛ ولی فردا اصالً نمیگه من یه داداش داشتم یا نه؟

 خونواده شانس نیاورده. 

فکر در مورد زندگی بردیا پرداختیم.  همه به مدتی سکوت برقرار شد و 
-اش نگفته و من هم نپرسیده بودم. فکر می وقت از زندگی شخصیهیچ

اش را ترک کرده و به خاطر همین مادرش حاضر نیست  کردم او خانواده
اش شغلش  رفت که خانوادهخش را ببیند. دیگر نهایت تفکراتم به این میر  

 اند. شان، با او بد برخورد کردهمخالفت را فهمیده و به خاطر

رو  ؛ از اینپیدا کنماسخ کامل سؤالم را از افکاراتم دست کشیده و خواستم پ 
ی سوگند رو درست حسابی بگی تا من  پرسیدم:»رادوین میشه این قضیه
 هم بفهمم کی بوده و چی شده؟« 

آرامش  چیزی نگفت. آخر صدای   دتی سکوت کرده وبا این سؤالم رادوین م
 آمد که مشغول به توضیح دادن شد.
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کرد؛ چون از سوگند یکی از اعضای گروه بود که تو شرکت اصلی کار می -
نوجوونی مشغول به کار شده بود، رئیس بهش اطمینان کامل داشت. یه  

خواد من رو امتحان  گفت میروز برای گرفتن یه محموله رفتیم. رئیس می
 تونم مشکل پیش بیارم.  گی نیست، نمیخطرناک یا بزر کنه و چون کار  

رفتیم و محموله رو تحویل گرفتیم. نفسش را تازه کرد و در ادامه گفت:»
خواستیم برگردیم که قرار شد دو ساعتی اونجا استراحت کنیم. چشمم  می

 به سوگند خورد...« 

روی  وم زل زده بود و گویی اتفاقات، روبهی نامعلنگاهش به یک نقطه
 شدند.زنده می نگاهش

بار مصرف رو توی سطل آشغال انداخت و بعد با آستین  لیوان یک -
مانتوی بنفشش دهنش رو پاک کرد. وقتی من رو دید لبخند زد و  

ی اوکی شد باال آورد؛ یعنی رئیس بهم اطمینان کرده و  به معنانگشتش رو 
رفت و من هم تو اون   حاضر شده بود تا من رو عضوی از گروهش کنه.
 دور و اطراف چرخیدم. بعد از نیم ساعت اومد...

لب به دندان گرفت و چند دقیقه سکوت کرد. چیزی نگفت و حتی پلک  
 هم نزد؛ فقط به یک نقطه خیره بود.

اش کشید، گفت چه هوا گرمه! من هم با خودم  ستش رو روی چشد -
و گفتم شاید  گفتم آخه وسط آذر ماه چه گرمی؟! ولی به زبون نیاوردمش  

لباس کلفت پوشیده. بعد بهم گفت کارمون تمومه و بعد از یه ساعت  
میریم، من تا اون موقع میرم تا توی کاروان استراحت کنم. قبول کردم... 

کنم. اون  من  خنگ قبول کردم و گفتم برو و بخواب، من بیدارت می
چیش رو قبالً حل کرده بودن؛ مثل همین  مأموریت خیلی راحت بود و همه

یت آذربایجانی که شما رفتید. یه ساعت گذشت و من در رو زدم تا  مأمور 
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شد؛  بیدارش کنم؛ ولی جواب نداد. خوابش سبک بود، معموالً زود بیدار می
قدر خسته هست که حتی صدام  جواب نداد. با خودم گفتم ببین چهولی 

شنوه! با خنده کلید رو برداشتم و در حالی که اسمش رو صدا  رو هم نمی
 دم وارد اون کاروان شدم... دیدم... ز می

اش نشست  ر چیزی نگفت. دستش بر روی پیشانیدهانش باز ماند و دیگ
هایش را مدام  زد، پلکو بر خالف چند دقیقه قبل که یک چشمک هم نمی

 باز و بسته کرد.

 تشنج کرده بود!   -

شدن  دار از این حرفش جا خوردم و ناخودآگاه حاالت رادوین به هنگام تب
 شد... بردیا به ذهنم آمد. خاطراتش زنده می 

کس اون رو ندید. از اون روز هرکس بگه  جا تموم کرد و دیگه هیچهمون -
زنه، هر کس بگه خوابم میاد صورت سوگند میاد جلوی  گرممه دلم شور می
های خمار خوابش... خمار مرگ بگیم بهتره و یا اون  چشمم و اون چشم 

وقت تموم نشد. وقتی گفتی بردیا مسموم شده  چیه ساعت خوابی که هی
هنگ کردم! مثل همیشه سعی کردم خونسرد باشم و هیچی نگم؛ انگار  

-از تب کردن خیلی می هیچ اتفاقی نیفتاده و من اصالً سوگندی نشناختم.
کردم آخر تب همیشه تشنجه و آخر تشنج هم مرگ!  م؛ چون فکر میید ستر

ی دیگه  یه مرگ غیر منتظره  هنم نبود.جز این زنجیره دیگه چیزی تو ذ
مثالً وقتی   ،کنهکشیدم! کار ما خطرناکه و مرگ همیشه تهدیدمون می نمی

ها بود و مرگ و زندگیش به احتمال  آژمان تو اون کار رفت دیگه قلب گلوله 
  مرگ سوگند خیلی بد بود! به حالتی که  ؛ ولینپنجاه پنجاه رسیده بود

مرگ غیر منتظره بده! مرگی که    یه ماه کل کارها رو تعطیل کرد. رئیس
ارش رو نداشته باشی... بردیا هم تو یه کاری که اصالً خطر نداشت  ظتان

ش اون رو با جون  سوگند بین ما تنها کسی بود که خونواده مسموم شده.  
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ده؛ ولی  وقت نفهمیدم پس چرا وارد این کار شو دل دوست داشتن. هیچ
 ی مادرش رو سر اون قبر سیاه قشنگ یادمه. ها ضجه

مدتی طوالنی فقط    سرش را بر روی تخت گذاشته و سکوت اختیار کرد.
انداز فضا بودند و آخر تینا گفت:»تو برای سوگند  هایمان طنینصدای نفس

فهمه که یه  تونستی کاری بکنی. آخه کی با یه گرم شدن و خوابیدن مینمی
نجات   و  ونستیتافتاده؟ مقصر تو نیستی. ببین بردیا رو می چنین اتفاقی 

 دادی...«

 رادوین سرش را بلند کرده و به بردیا نگاه کرد.  ،بعد از این حرف

 شد.سنش بیشتر از بردیا می ،اگه االن سوگند بود -

روی زمین چشم دوختم. مرگ  یر انداخته و به سرم رها شده بر سر به ز 
آورد. به نظرم هر چیزی که غیر منتظره  از پای در میغیر منتظره انسان را 

باشد بد است؛ حتی خوبی! مرگ غیر منتظره دوست داران را اندوهگین  
دارد؛ مثالً  ه وا میر منتظره هم باز کسانی را به اندو د غی لکند؛ ولی تو می

همین تولد بردیا که پدر و مادرش را از خود متنفر کرد. کادویی غیر منتظره  
دانی در آن چیست. شاید یک عروسک و شاید هم  است، نمی هم بد

از عشق غیر منتظره   عروسکی که در قلبش یک بمب جاسازی شده است! 
شاید یک خیانت غیر   آید؛ همچون جدایی غیر منتظره.هم خوشم نمی

 منتظره...

 این خیلی شبیه داداش منه!  -

یک    حاوی هایی کهسرم را به سمتش چرخانده و لب  ،وینبا حرف راد 
تعجب شده بودیم که دلیل این  هر چهارتا م را دیدم.  ندبود لبخند محو

 .پویا به لب آوردزدگی را حیرت

 تو داداش داری مگه؟!  -
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 آره داشتم.  -

که اتفاق   چه، دلم گرفت. گذشته یعنی آناز فعلی که زمانش به گذشته رفت
چون همیشه تلخ  آمد! ها بدم مییضقدر از ماافتاده و تمام شده. چه

 ماند.گذرد و همچنان جاری باقی مینمی ،بودند. ماضی اگر تلخ نباشد
همان حال ماست؛ یعنی مضارعی شیرین. مضارع تلخ   ،آنچه جاریست

در   آن است؟ شاید گاهی هم تلخ باشد؛ اما حداقل امیدی به خوب شدن  
باقیست. گذشته چیزیست که تلخی را به خود دیده است؛ مثل   آینده

ی  که جملهشیرینی عسل و امروز چون . تا دیروز بهآاللهعشق من و 
جاگذاری ساختیم، یعنی  »عاشق بودیم« را به جای عبارت »عاشق هستیم«

 ماضی تلخ.  

 مگه االن کجاست؟  -

رد.« نگاهی به چهره در پاسخ تینا نیم رادوین  اش انداخت و گفت:»م 

لب را به   انهتینا را دیدم که گشاده شدند و ناباور های ی روشن چشم قهوه 
 پرسیدن سخنی مجبور ساختند.

 چرا؟!  -

،  دادنشد و بعد از پایان ی آرامی از رادوین به گوش رسیصدای خنده 
 آورد. یده را به اسارت انگشتان خودش درهای بردیای خوابانگشت 

االی ریز تینا جواب  زندگیم بگم تا مجبور نشم هی به سؤبیاین منم از  -
 بدم.

که دست بردیا را گرفته بود کامالً  بحث، این دوین خندیده بود یککه رااین
که رد نگاه مهربانی بر روی چشمانش نشسته بود که به بحثی جدا، این

اش را برای ما تعریف  خواست گذشتهکه میمعنای کامل کلمه جدا؛ ولی این
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سراپا گوش شده و با حواسی کامالً جمع به   کند دیگر موضوع عجیبی بود!
 گوش سپردم.  حرفش

تر  حدود... چند سال کوچیک من یه داداش داشتم که از خودم فکر کنم -
 ؟بود...

مدتی سکوت کرده و مشغول به ذهن آوردن اختالف سنی برادرش با  
مه داد:»آره هفت سال از من  . آخر که گویا یافته بود، ادا خودش شد

رد و ازش   وقتی اون به دنیا اومد بعد از یهبود.  تر کوچیک ماه بابام م 
برامون فقط داراییش موند. یه خونه و یه حقوق ماهیانه که برای اون  

تونست یه نفر  ؛ حتی در شرایط عادی شاید میدوران چندان هم کم نبود
داداشم مادرزادی با   مند کنه! ولی خب شرایط ما عادی نبود.رو ثروت 
اوایل   و عضالت حرکتی به دنیا اومد و تو دو سالگی کالً فلج شد.ناتوانی ت 

گفتن با دارو و فیزیوتراپی احتمال خوب شدنش وجود داره، به خاطر  می
ود رو فروخت و یه جای خیلی  همین مامان اون خونه که از بابا مونده ب

ها رو به دوا درمونش بده. با  تا باقی پول اتاق خریدد یه تر در ح کوچیک
ی ما  دوران تو منطقه اینکه بیشتر از سی و سه سال سن ندارم؛ ولی اون 

هاش واقعًا زیاد بودن. حاال  ه دکتر برای این کار بود و هزینهفقط ی
وقتی هفت ساله شد دکتر جوابش کرد و گفت دیگه کل امید   بگذریم...

مامانی که به فکر فروش اون   رفته و فقط برای زنده موندنش تالش کنید.
دیگه   از فکرش منصرف شد. اتاق هم افتاده و دنبال جا برای اجازه بود،

پول ماهیانه برای داروهای مد نظرش بس بود؛ چون دیگه به فیزیوتراپی 
  ؛کردجون مامانم بسته به جون اون بود، با اینکه هیچ کاری نمیرفت. نمی

تا اینکه تو   .رفتقربون صدقه می  ولی برای همون لبخند آرومش هم کلی
مهر مامانم باعث شد  ده سالگی دیگه اون لبخند هم از توانش خارج شد. 

من هم خیلی دوستش داشته باشم. در نهایت داداشه، از خون و جون  
ای پنهان و قوی تو وجودت نسبت  عالقهدر هر شرایطی یه  ،خود آدمه
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ای که  خوندم، مثل بچهقصه می زدم، براش بهش داری. باهاش حرف می
ده سال بود دیگه بزرگ نشده و تو یه سالگیش ایست کرده بود. با خودم  

ی یه ساله  هاش نگذشتن. مگه بچهگفتم فرض کن بزرگ نشده، سالمی
بهت بگه دوست دارم؟ وقتی جوابم نه بلده حرف بزنه؟ بلده راه بره؟ بلده 

شد دیگه بهش فکر هم نکردم. شاید تو این زندگی بیشتر از همه به اون  
چی عادی بود تا اینکه  دلم فقط برای اون خوش بود. همه امیدوار بودم و 

شد و اون دوران  وارد سال دوازدهمش شدیم. حالش روز به روز بدتر می
ری شد که من قید کنکور رو زدم و بیشتر  دیگه طو من قرار بود کنکور بدم.

رد و دیگه   کنارش نشستم، بیشتر دستش رو گرفتم. آخر تو همون سال م 
به چهلم  .تابی کرد که آخر نتونست طاقت بیارهندیدمش. مامان خیلی بی

یه سال پشت کنکور موندم  داداشم نرسیده، مامانم هم فوت کرد. بعد من  
 . االنم هم که مشخصه.«ن حرفاسر دانشگاه و ای و یه سال بعد

ی رادوین مرا به تفکر دعوت  ها در چهره چیزی که به هنگام گفتن این حرف
گفت  بود. حتی وقتی که از سوگند می اشچهره حالتی کرد، خنثی و بی می

 ! یدا بود تا کنونو ش هر خ هم ترحم و ناراحتی بیشتر از 

چند دقیقه سکوت حاکم  سپس از زبان هر کس متأسفم آرامی نجوا و  
 مکان شد.  

 اسم داداشت چی بود؟  -

اول امین بود، گفت:» جوابمام انداخت و سپس در رادوین نگاهی به چهره
 بعد که فهمیدن مریضه محمد امین شد.«

با ابرویی  تینا پا روی پا انداخته و چرخشی به گردن ظریفش داد. سپس 
 وین؟« ت مذهبی بودن رادباال رفته پرسید:»خونواده
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-آره بابا خیلی! مامانم وقتی بچه بودم به جای الالیی برام الرحمن می -
 خوند.

 بار پویا لب به حرف زدن باز کرد. این

شاید بین این اتفاقات، این سؤال عجیب به نظر بیاد؛ ولی چطور شد که   -
 اسم تو رادوینه؟! 

نثار گذشته یا  رادوین پوزخند آرامی تحویل زمین داد. انگار این پوزخند 
 افکاراتش بود.

اسم من محمد بود، بعد عوضش کردم و شد رادوین. از هر چی محمده   -
 بدم میاد جز اون... 

بار به وضوح جا خوردم؛ چون اصالً تا کنون بحثی از تغییر نام دادن  این
-که در این آمدرادوین بر میان نیامده بود و این برایم عجیب به نظر می

 .  چنین چیزی نشدیمهمه مدت متوجه 

 عه تو محمدی؟!  -

 بودم تینا، االن نیستم!  -

ی  پس از این حرف، نفسش را صدادار بیرون فرستاده و دوباره به چهره
بردیا چشم دوخت. در آن لحظه لبخندی هم بر روی لبش نشست که  

 دلیلش را بعدًا خودش مشخص کرد. 

های  هم مثل بردیا چشم بینم یاد امین میفتم، اون هر وقت بردیا رو می -
سبز و موهای بور داشت. ما دوتا دقیقًا ضد هم بودیم؛ چون اون به بابا و  

 کرد که ما داداشیم! دید باور نمیبودم. هر کس می رفتهمن به مامانم 

ها را به هم  ای آرام دستش را میان موهای بردیا برده و آنسپس با خنده
 ذاره!« ت نمیاین کار رو کردی زندهوقت پویا گفت:»اگه بفهمه ریخت که آن
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 ی رادوین کمی باالتر رفت. صدای خنده 

االن دنیا رو سیل ببره هم   ،بخش زدمفهمه! آرامتا شما لوم ندید نمی -
 فهمه.هیچی نمی

-ی به وجود آمده همه خندیدیم. به راستی که اگر بردیا میبه این صحنه
-غذای قبل از شام برایمان تکه فهمید، رادوین را تکه تکه کرده و به عنوان

 ! کردهایش را سرو می

 چی شد که داداشت رو از یاد بردی؟  -

ی چشم به صورتم نگاه کرده و انگشتانش را از میان موهای بردیا  از گوشه
 بیرون کشید. 

از یاد نبردمش؛ فقط از هر چی بچه هست دیگه بدم میاد. انگار با مردن   -
روح و احساسات من هم رفتن و فهمیدم نه خدایی هست که صدا   ،امین
  ،ها شکرش کرد و نه تو وجودنه کسی هست که باید به خاطر داده ؛بشنوه

چیزی به نام دلرحمی هم هست. قلبم نسبت به خیلی از موارد سنگ شد  
به حالتی که بدون فکر یه پسر پونزده ساله رو در حالی که داشت تست  

 وله کشتم. از هر چی بچه هست بدم میاد؛ به جز امین...زد، با گل می

های رادوین دوگانگی عجیبی بود.  ته ریشم را خاراندم؛ ولی در میان حرف 
گفتیم باز هم ناراحت  گفت سرد شده؛ اما وقتی از سوگند میخودش می

بود و یا از وقتی حرف مسموم شدن بردیا را شنیده بود نگرانی در 
 خص بود.  چشمانش به وضوح مش

های دل سنگ وجود دارند. دل انسان  گویند انسان شاید دروغ است که می
تواند احساسات آدمی را بکشد. هر  شود و هیچ قدرتی نمیکه سنگ نمی

حسی، باز هم روزی در هیچاند و یا بیاحساس قدر هم بگویند که بیچه
.  آیندکارهایشان آن احساسات خوابیده بیدار شده و از گور بیرون می
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شوند، همه از همه عاشق می !ماند انسان که بدون احساس زنده نمی 
اند و برایشان از جان  مه به کسانی در زندگی وابستهدروغ گفتن بیزارند، ه

 گذرند. این قانون هیچ استثنایی ندارد و نخواهد داشت! هم می

 صدای آماندا مرا از خیال بیرون کشیده و وارد زندگی واقعی کرد. 

اید، برید کمی بخوابید. بار رو دیر میارن، من حواسم  ها همه خستهبچه -
 به اینجا هست. 

 آماندا.  بیدار موندیبا ما تو هم  -

خوابم و از طرفی دیشب خوب خوابیدم. برید  من یک روز در میون می -
 راحت بخوابید. 

ها فرو  شان در تخت خوابهای خستهبعد از حرف آماندا همه با چشم 
 و اندکی استراحت کردند. رفته 

 *** 

 »دانای کل« 

هایش  دستش را بر روی زمین گذاشته و سرمایش را بر جان خرید. دندان
خوردند و صدایشان به گوش دلدار  از سرمای وجود داشتند بر هم می

 پتویی از جنس محبت بکشد. ،اشزدهرسید تا بر روی تن یخنمی

 *** 

 »اصالن« 

م  استخوهایم را از هم فاصله دادم. می پلکبه پهلو چرخیده و کمی 
بخوابم؛ ولی انگار خواب هم از وجودم فراری شده بود. نگاهم را به 

آماندایی که روی مبل نشسته و مشغول کتابی بود، دوختم. محیط غرق در  
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شنیدم که این  های رادوین را می فس سکوت بود و من فقط صدای آرام ن
 داد. خبر از خواب عمیقش می

 چطوری؟  -

با این حرف آماندا، حواسم به سمت بردیای نشسته روی تختش جلب  
متوجه تار موهایی که روی   مالید،شد. در حالی که با دست چشمش را می

را در  نگاهش اش افتاده بودند شد و بالفاصله آنها را کنار زد. پیشانی
که   هایش را در هم برد. با دیدن آمانداییاطراف چرخاند و دوباره اخم

 منتظر پاسخش بود، لب زد:»حس خنگا رو دارم.« 

ی آرامی کرده و  نگاهش هم هویدا بود! آماندا خنده از نوع   این حس
کتابش را بست. آنها به من دید کامل نداشتند و به خاطر همین به  

 کردند من خوابم. احتمال زیاد فکر می 

 چی شده؟  -

 مختصری از کل شب داد. پا روی پا انداخته و توضیح آماندا 

 تب کردی.  -

 های بردیا باز شدند و بر گمانم این اتفاق به خاطر تعجبش بود.اخم

 جدی؟  -

 ی تأیید تکان داد.آماندا سرش را به نشانه

 ی؟ ک   -

 کل شب.  -

ی دیگر در همان حالت  ابرویش را باال داده و چند دقیقهبردیا تای  
 نشست. 
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 ساعت چنده؟  -

 ده.« اش انداخت و در جواب بردیا گفت:»مچی  ساعتآماندا نگاهی به  

 پس کار... -

 را به بردیا نداده و خودش جوابش را داد.  حرفی کامل کردن  اجازه 

 کار برای ظهر و بعد از ظهره، هنوز بار نیومده. تو هم استراحت کن.  -

شود. در ابتدا دستش بر روی   بردیا سرش را تکان داده و سعی کرد بلند
-هم رفت؛ ولی سپس ایستاد و با قدماش مشت شد و صورتش در معده 

سراغم   های آرام به سمت سرویس بهداشتی رفت. با خواب ناگهانی که به
 ای نکشیده خوابم برد.آمد، چشم بستم و به ثانیه

ه دارای احساسات بد بود؛ ولی  »احساسات بدی داشتم، قلب من همیش
شد و بین آن سیاهی بی حد و  تر دیده میبار سیاهی انگار پررنگاین

 کرد.« ای نور قوی نگاهم را اذیت میمرض، باریکه

ای از ته دل کشیده و کش و قوسی به بدنم دادم. انگار به خواب  خمیازه
ز چند دقیقه  واقعًا نیاز داشتم! نگاهم در نگاه رادوین گره خورد و بعد ا

 ی رادوین بلند شد.دهخیره شدن، صدای خن

 خندی؟ وا چرا می -

 م گرفت.دونم. یه لحظه زل زدی خندهنمی -

های من هم با دیدن صورتش به دو گوشه کش آمدند؛ ولی نفهمیدم  لب
-ستم روی تخت بنشینم که صدای خوابچرا. نگاه از رادوین گرفتم و خوا

 آلودی به گوش رسید.
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خندید و خوابم رو ناقص  می الهی محو شید! سر صبحی چرا هر و کر -
 کنید؟ می

ش را می مالید و زیر لب  هایچشم  ا به تینایی که داشت با مشتنگاهم ر
 دوختم. داد، هایش ادامه میبه غرغر

 لنگه ظهره.  -

ینا حتی صبح اول وقت و  و اخمی کرد. ت  هایش برداشتدست از سر چشم
برای  دانست رئیس خوب میترین حالتش هم زیبا بود. به راستی با ژولیده 

 اری، چه کسی را انتخاب کند. چه ک

برو گم شو! شب نذاشتید درست حسابی بخوابم. االن صورت من چروک   -
 شد کدومتون جواب رئیس رو میدید؟ 

ردم و رادوین هم ایستاده، رو به تینا کای به این حالتش تک خنده
بیدن، کسی  واگفت:»یکی اینکه با یه شب نخوابیدن و به جاش صبح خ

مروز پیش مایی و  ا ی دیگه هم این هست که تو چروک نمیشه. یه نکته
 چون سر کار نمیری، چروک هم بشی مشکلی نیست.« 

 ای از موهایش را پشت گوشش داد. دسته تینا پشت چشمی نازک کرده و 

 ها خوشگلم؟ مگه من به خاطر اون خرک -

 غیر اینه؟  -

ین  برقرار شد. اندکی فکر کردم. اگر تینا کارش ا سکوتی بین رادوین و تینا 
-های خوشچشمرسید، باز زیبا بود؟ نبود و به خودش در این حد نمی

های خودش  شدند؛ ولی چشم فرمی داشت که با لنز زیباتر هم دیده می
ی خودش تا به حال  هایش گوشتی بودند و بنا به گفتهبهم زیبا بود. ل
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اش را در معرض عمل زیبایی قرار  ؛ فقط بینیعمل زیبایی نرفته بود برای
 داده بود. نه، تینا واقعًا زیبا بود.

باش رئیس من رو وارد  رادوین جون اگه من از اول زیبا نبودم، مطمئن  -
 کرد.این کار نمی

 گفت...ارد اتاق شد. راست میچشمکی زد و به دنبالش و 

 زیبایی از راه به درت کرد؟  قطعًا همینطوره. -

راط خودت خیلی رادوین، از اتاق داد زد:»نه که ص تینا در جواب
 مستقیمه!« 

رادوین لبخند کجی زده و تای ابرویش را باال داد. این دو اصالً خودشان  
اهی خنده. و گ   دعواگذرد! گاهی دانستند چه چیزی بینشان میهم نمی

 گونه بود. ی همه اینهرچند قضیه 

خواستم   ،تازه توجهم به دلیل نخوابیدنمان جلب شد. با دیدن تخت خالی
لب باز کنم که رادوین زودتر دست به کار شد و رو به آماندا پرسید:»پس  

 بردیا کو؟!« 

 رفته حموم.« ای باال انداخته و جواب داد:»آماندا شانه

 صبح زیباتون به خیر و خوشی.  -

نگاهمان به سمتش معطوف شد و او را با دهان باز  با شنیدن صدای پویا، 
 یافتیم. 

 تر خمیازه بکشی مگس میره تو دهنت.پویا کمی هم عمیق -

 اش خندید و به سمت ما برگشت.یا بین خمیازه پو
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ببین چند وقته اینجور دیر بیدار نشدم از خواب! دلم برای روزهای   -
 گذشته تنگ شد.

ست در این لحظه، موبایل آماندا زنگ  جفت ابروهایمان باال پرید که در
 خورد.

 رئیسه. -

بعد از این حرفش، سکوت کردیم و منتظر ماندیم تا آماندا به تماسش  
 پاسخ دهد.

 گیریم.بله رئیس... چشم تحویل می -

 های همیشگی، تماس را پایان بخشید.بعد از خداحافظی

 چی میگه؟  -

 رسه. گفت بار رو زدن، حدود دو ساعت بعد می -

. گذراندیم. روز سومی بود که در آن مکان میهرکس مشغول کاری شد
های باران،  بنا به گفتهتر از همیشه بودیم! تهدیدی برایمان نبود؛ حتی آرام

مادرش قرار بود امروز یا فردا به راه افتاده و به اینجا بیاید تا با هم بروند.  
 سیدن صدای پویا شد.آهی از ته دل کشیدم که این آه، موجب به گوش ر 

 چرا آه؟  -

به بیرون چشم   هایم را داخل جیب شلوار سر داده و از پنجرهدست
-گرفته و در محوطه گشت و گذار می اش را به دستدوختم. باران گوشی

 کرد. 

 نباید بکشم؟  -

 کشی؟ برای چی؟ گفتم چرا آه می نگفتم آه نکش، -
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ها  بت برخی انسانشدم. محگر  چند ثانیه سکوت کردم و فقط نظاره
  سطحی بود؛ مثل همین باران. صبح حال برادرش را دیده و از آماندا

 خیال عالم.  خبرش را گرفته بود؛ ولی کنون بی

زدیم. بهم گفت باباش اون رو تو فرودگاه  دیروز داشتیم با باران حرف می -
  یبرام عجیب اومد؛ چون از خونواده گذاشته و خودش برگشته. اولش

 بردیا خبری نداشتم. 

پویا تای ابرویش را باال داده و پرسید:»خیر سرم شما که با هم صمیمی  
 دونی؟« ش رو نمیتید! چطور دوستی هستی که خونوادههس

 لبخند کجی زدم.

کردم  فکر میپرسیم. در مورد زندگی شخصی تا چیزی نگیم، معموالً نمی -
 خاطر کارش بردیا رو طرد کردن.   ش بهخونواده

پویا سرش را دوباره تکان داد و من آخر به مقصد رسیدم؛ یعنی معنی آن  
 آهی که جگرم را عجیب سوزانده بود. 

 ی خوب داشتیم. کاش یه خونواده  -

-مشخص بود که پویا از حرفم متعجب شده. از زندگی او هم چیزی نمی
ای ندارد؛ چون پویا همیشه  خانوادهرفت که دانستم، فقط ظنم به این می

 سرکار بود. 

 ت بد بود؟ خونواده -

ی مادرم جلوی چشمانم نقش بست و در جواب پویا لب زدم:»بابای  چهره 
کشید. مثل  جایی مواد، خودش هم میمن درگیر کار خالف بود. کنار جابه

د  کفری شده بود. شای شای هستیم. مامانم دیگه از دست ما نبودا! ما حرفه 
خونه میاد و   دهای واقعی ببینی که مر اکثر فیلم و داستانا و حتی زندگیتو 
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بابام قدری خراب خودش رو   ی ما برعکس بود.زنه؛ ولی تو خونهزن رو می
ره؛ به  کرد که حتی قدرت نداشت دستش رو باال بیاوی خونه آوار میت

از بچگی  داد. زد و من رو فحش میجاش مامانم هی بهش لگد می
وقت هم پدرم نمرد. بود و نبودش برای من  وضعیتمون همین بود و هیچ 

از خودت  فرق خاصی نداشت؛ ولی دوست نداشتم مامانم داد بزنه و بگه »
کس دوست نداره مامانش بهش  و این پسر *** بدم میاد«. خب هیچ

 ناسزا بگه.« 

 داد؟ چرا به تو فحش می -

پاسخ گذاشتم. چندین  سؤالش را بین گرفته و چند دقیقه  لب به دندا
 کردم. اتاق و بوهای عجیبش را مرور نمی مدت بود که دیگر آن

 کنی. روزگارم رو سیاه می ،تو هم مثل اونی همونی؛ گفت بچه می -

 ای؟ ی ناخواستهتو هم بچه -

 ام! جا به دنیا آمده گفتم بیکاش ناخواسته بودم و حداقل می

خواست؛ به طوری که هربار بگه  امانم من رو می نه. اتفاقًا خیلی هم م -
-. من هیچ کاری نمی«الل شه زبونی که هر شب تو رو از خدا خواست»

نقدر نگاهشون کردم که آخر گفتم من  کردم. اکردم؛ فقط نگاهشون می
پلیس میشم تا هرکی مثل بابام باشه رو بکشم. با این آرزو پیش رفتم که  

 نی.بیآخرم شد اینی که داری می

-بار موبایلش را کنار گوشش گذاشته و میدوباره باران را دیدم که این
 دانست مخاطب پشت خط چه کسیست...خندید. خدا می

 چی؟ آالله  -
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با سؤالش چشم بستم. از درد آن نامی که کل جهانم شده و نابودش  
 توانستم دیده ببندم.ساخته بود، فقط می

 م.تنها خونواده  -

حرفم را قدری آرام زمزمه کردم که گویا پویایی آنجا نیست و فقط  ی  ادامه 
 خواهم به خودم آن حقیقت را توجیه کنم.می

 دلم براش تنگ شده... -

تر از  موقع رفتن، دم گوشم لب زد:»دلتنگام نشست و  دستی روی شانه 
 من نیستی.« 

 *** 

 »دانای کل« 

حروف کلمه را از نظر  اش شلیک کرده بود؟ تک تک بدون فکر به دلتنگی 
گذراند. »دیوانه« ای بود که »لنگ« وجود او شده و جفت شش »تاس«  
سرنوشتش را همیشه بر روی او »نمایان« ساخته بود تا روزی »گذر« از  

-انش از سر عبور ندهد. کنون زندگیکنارش را بدون نگاه به »یاس« چشم
 اش فقط از یک کلمه پر شده بود؛ دلتنگی...  

 *** 

 ن« »اصال 

کردم  های مربوطه را به رئیس ارسال میتاپم نشسته و پروندهروی لپروبه
 که صدای آماندا باعث شد حواسم به سمتش معطوف شود.
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بارها رو میارن؛ ولی برای من کاری پیش اومد که باید برم. شما اونا رو   -
داشت کنید که  ای خودشون بذارید؛ فقط لطفًا یادتحویل بگیرید و سر ج

 کدوما امروز اومدن چون قراره برای تشخیص بیان.

 کی میاد برای تشخیص؟  -

ی سفید رنگی، سمت بردیایی رفت که داشت با حوله ی نگاه ها به  همه
هم بود.  هایش درکرد. مثل همیشه اخمموهای بور خیسش را خشک می

 آماندا جواب داد:»هنوز مشخص نیست.« 

 ایلش روانه شد. بردیا سرش را تکان داده و به سمت وس 

 کنیم.ما حلش می ،نگران نباش .تو برو -

اقی مانده را هم  های بفایلتکان داده و از کنارمان رفت.  آماندا سری
 تاپ را بستم. ارسال کرده و لپ 

 تو چطوری؟  -

 بردیا به سمت رادوین برگشت و انگار تازه منظور رادوین را فهمید.

 مرسی، آماندا گفت.خوبم. راستی بابت دیشب   آهان... -

 رادوین سری تکان داده و با لبخند محوش روی تخت نشست. 

 شب خیلی ناز شده بودی. -

های  ی به زور اخممان گرفته بود؛ ول، همه خنده با این حرف رادوین
 توانستیم صدایی در بیاوریم. نمی ،وحشتناک بردیا

 کنه فحشش دادم.ینخور آدم رو! هر کس ببینه فکر م باشه خب -

 بار همه آرام خندیدیم و بردیا پوفش را از دهان خارج کرد. این
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 ها بارها اومدن.بچه -

با شنیدن حرف پویا، در مکان را باز کردیم تا کارگرها بتوانند مواد را به  
نظاره   ین ایستاده و داخلش راش داخل انبار ببرند. پویا درست جلوی ما

تر از او، من دم در  ز زیر دست در نرود. کمی با فاصلهای اکرد تا مادهمی
قرار گرفته بودم و بعد از من هم رادوین جلوی در انبار ایستاده بود تا  
کسی راه را اشتباه نرود. بردیا هم داخل انبار، تکیه داده بر دیوار داشت  

او با    آورد،از خود در می کرد و هر کس صدای پوفیکارهایشان را کنترل می
-ی درهم بردیا، هیچبا وجود چهره گذاشت. اخمش آن را در گلویشان می

یک از افراد جرئت سرپیچی نداشتند و همین باعث شد که کارها زودتر از 
موعد مقرر به اتمام برسند. در این مدت تینا را هم کنار باران گذاشته  

دودمانمان را به باد ندهد. او هم با غرغر این  بودیم تا دسته گلی به آب و 
 پرستاری را قبول کرده بود. 

ایشان قرار دادند و خواستند عزم رفتن کنند که  آخرین بسته را هم سر ج
 صدای رادوین باعث ایستشان شد. 

 همه برید جلوی در.  وایسید!  -

یع  ای کردم و او سره سر جایش میخکوب شده بود، اشاره با سر به کارگری ک
به پیش سایر همکارانش رفت. این کارگرها که اصالً شبیه افراد رئیس  

 نبودند! 

گیری تمامی کارگرها در محل مورد نظر مطمئن شدم،  بعد از اینکه از قرار 
من هم پیششان رفتم. رادوین همه را در یک صف گذاشته بود که راننده  

ار سیاه به تن  ده کت و شلوهم سر صف قرار داشت. بین کارگرها؛ فقط رانن
 اش داشت. اندامی 

 خب قبل از رفتنتون کمی باید با هم حرف بزنیم. -
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رادوین دوباره در آن پوست خونسردش رفته بود، به حالتی که از هر  
 شد تأثیر حرفش زیاد باشد. بارید و همین باعث مینگاهش یخ می

 آقایون شما امروز به اینجا اومدید؟  -

 ث شد تای ابروی بردیا باال بپرد. همه سکوت کردند که این باع 

 جواب بدید!  -

ی همیشگی ترساندن  ا، رادوین لبخند آرامی زد. پروسهبا صدای داد پوی 
 مردم بود...

 حرفش رو شنیدید، کامالً واضح بود.فکر کنم   -

گر  ام، نظارهم و نشسته بر روی صندلیکشید در چنین مواقعی من کنار می
وقتی   من هم در ترسیدنشان بی اثر نبود.  دیدنشدم. هرچند اتفاقات می
 داد. میپس دیدند، درجا صورتشان رنگ صورتم را می

 ما کار داریما!  -

قدر از که این کارگرها این کارش را در انبار تمام کرده بود مشخص بود بردیا
 ترسیدند. او می

 ب... بله.  -

حرف را گفته بود،    ن تای ابرویش را باال داده و به سمت کسی که اینرادوی 
 رفت.

 بار دیگه تکرار کن.نشنیدم، یه -

دیدم که سیبک گلوی کارگر تکانی خورد و لبخندی هم روی صورت من  
 نشست. جنس مردم واقعًا با هم فرق داشت. 
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 شید؟ ک  ما رو می -

ای کردیم که این باعث تعجبشان بود.  بعد از این حرف کارگر، همه خنده
 رادوین هم همچنین...  

ب باش  کشیم. مواظتا وقتی که دلیلی برای کشتن نباشه، کسی رو نمی -
! حاال بگو... اینجا اومدید  دلیلی دستمون ندی که مجبور به کشتنت بشیم

 یا نه؟ 

 انگار کارگر تازه موضوع را درک کرده بود که آرام گفت:»نه.« 

 آفرین! شما امروز اینجا نیومدید، چیزی اینجا نذاشتید.   -

دانستیم که کل راه را چشم این کارگرها بسته بود تا نشانی انبار را  می
نفهمند و به احتمال قوی رئیس این افراد را برای این کار فرستاده بود تا  

ها هم کامالً مشخص بود که امین رئیس  ای کنند. رانندهنتوانند زرنگی
 هستند. 

 رئیس به ما اینا رو گفته.  -

ارگر دیگری که این حرف را گفت، معطوف  رادوین نگاهش را به سمت ک
 کرد.

دقیقًا! رئیس بهتون گفته؛ ولی رئیس کسی نیست که چیزی رو دوبار   -
 ایی گفته.تا یادتون بیارید که رئیس چه چیزتکرار کنه. من براتون گفتم  

لبخند آخرش از صدتا گلوله بیشتر آنها را ترساند و آخر توانستند راهی  
 شوند. 

 گرها، پیش راننده رفتم تا کار را به اتمام برسانم.ر ابعد از رفتن ک

 زنن؟مطمئنید حرف نمی -
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 نگران نباشید، ممکن نیست نشانی اینجا رو فهمیده باشن.  -

کردم،  سری تکان دادم و در حالی که لیست مواد تحویلی را کنترل می
 اس چی؟« پیی و جی گفتم:»گوش

کنترل کردیم. چیزی هست که  سیستم نشونشون نداد، خودمون هم  -
 باید انجام بدیم؟ 

لیست را بسته و در جوابش لب زدم:»فقط نذارید با هم حرف بزنن، دور  
 شون کنید.«از هم پیاده

تکان داد و به دنبالش هم رفتند. وقتی کامیون از دید گم شد،  سری راننده 
 من هم وارد خانه شدم.

 *** 

 »دانای کل« 

ها نشست. نگاهش را ترسیده بر روی کل  کیسهدستش روی محفظه و 
-... شروع این دلتنگی و دور ماندنمواد چرخاند و آخر به یک نتیجه رسید

زندگی را   ها بودند. هوسی که حسرت را به وجود آورد،ها همین هوس 
 ها هوس بود!کند. کل زندگی آن نابود می

 *** 

 »اصالن« 

کوت باران و از بین  س شب شده بود و دوباره همه دور شومینه جمع.
 تر شود.، باعث شده بود کمی ذهنمان آراماشرفتن کنجکاوی

 بیاین با رئیس حرف بزنیم. -
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را روی میز رها کرده و   امی نصفهکاپ قهوه یدن حرف رادوین، با شن
 پیششان رفتم تا تماس را با رئیس برقرار کنیم.

 تصویر رو وصل کنیم.  ،اگه شرایطتون جوره .سالم رئیس -

  بندی شده ببرید، فعالً ی رئیس آمد که گفت:»مواد رو بستهچندی بعد صدا 
 کنید. من بهتون خبر میدم.« ناخالصی داریم. کمی بعد باز می

 ر تماستون هستیم.چشم رئیس، منتظ -

ام شدم. بنا به تفسیر  ی قهوهادامه روی مبل ولو شده و مشغول نوشیدن 
گفت به خاطر وجود  های رئیس، مواد در واقع تصویرش بود که میحرف 

تواند بازش کند و در نتیجه خودش  ناخالصی، یعنی شخصی پیشش، نمی
 بعد با ما ارتباط برقرار کند.کمی قرار بود 

 م سر رفت! قراره به ما کار بده؟ حوصله رئیس کی  -

بعد از حرف تینا، صدای پوزخند بردیا قدری بلند بود که همه شنیدیم. 
رادوین مهلت نداد و بالفاصله گفت:»نگران نباش کوچولو، فکر کنم همین  

 فردا پس فردا بری تو...«

 صدای معترض پویا که آمد، رادوین با حرص سکوت کرد.

 رادوین!  -

اش بیرون کشیده و  بدون توجه به واکنش دیگران، سیگاری را از بسته تینا 
ها برایش عادی شده بودند و  م دنبال فندکش گشت. گویا این حرف با چش

 البته تکراری.  

 گل پسرا...  -
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ای بعد دود سیگار از دهان تینا پخش  صدای فندک در فضا پیچید و لحظه 
نم که این کار منه و برای اینکه از  هوا شد. ادامه داد:»الزمه دوباره تکرار ک

 مند بشی.« بت بهش عالقه کارت زده نشی، باید نس

-نگاهم روی دودهای پخش شده در محیط ثابت ماند. تینا راست می
ی ما به نوعی به اجبار وارد این کارها شده بودیم و بعد  گفت... همه
شد  هم نمیگفتیم گونه نمیردیم که خودمان خواستیم. اگر اینک تظاهر می

اقع عادت  زدیم، در وای که ما دم از آن میدر این جهان دوام آورد. عالقه 
توانستیم هر روز به  آوردیم تا میای را به وجود میبود. باید به زور عالقه

یای  توانستیم چشم بر روی دنادامه دهیم؛ وگرنه هر روز نمی کارهایمان
 قایع، به کار ادامه دهیم.  ی وخیال همهمخفی پشت کارمان ببندیم و بی

ی دردناک ماجرا این بود که در دنیای خارجی، جایی برای ما نبود. قضیه
ما  بار هم  ترسیدند، در حالی که در عمرشان حتی یکهمه از نگاهمان می 

بردند... ما همه  وقت گذشته را از یاد نمیرا ندیده بودند! این مردم هیچ
ی کثیفمان ما را  کاری هم کنیم، باز گذشتهه بعد هردانستیم که از این بمی

کند. کسی هم قرار نبود که درکمان کند و بپرسد چرا وارد این کار  آلوده می
شدی. ما ظالم بودیم ولی... مردم هم مظلوم نبودند؛ فقط ظالمانی بودند  

 پوشاندند. کردند را میهایی که میکه با نام ما، روی ظلم

کردند، غافل از اینکه کارش دیگر برایش  خطاب میتینا را دختری خراب 
دانستند که اگر  نمی ؛گفتند راضی و خشنود است از گناهشعادت شده. می

توانست روحش را در این  کرد، دو روز هم نمیاش را تقویت نمیعالقه
 جهان زنده نگه دارد. 

آورند،   بردیا و رادوین امید داشتند که بتوانند تینا را از این کار بیرون
خواستند  کردند تا شاید دست بردارد؛ ولی نمیهمیشه او را سرزنش می
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اند، بی آنکه بخواهد  ها پیش در این کار گذاشتهبفهمند دست او را سال
 ای ندارد.  اند؛ اما چاره رهایی شده که نامش را آلوده کرده درگیر کا

و بم    ی زیرترین جمع من بودم؛ چون خودم همهنسبت به تینا ساکت
دانستم و با تمام وجود حس کرده بودم. خیانت به خودت،  کارش را می

 بدترین مجازات برای ما بود. 

 زنه.بیاین، رئیس داره زنگ می -

تاپ قرار گرفتیم و چندی بعد تصویر  با صدای آماندا دوباره پشت لپ
 رئیس در میان صفحه نمایان شد. 

 سالم. -

رادوین گزارش موادی که امروز به دستمان  پرسی، بعد از سالم و احوال
رسیده بود را داد. رئیس چند دقیقه در سکوت تفکر کرد و سپس  

کنم. شما چطورید؟ دیشب یه  گفت:»باشه دوباره خودم هم چک می
 چیزایی گفتید؛ ولی بعد آماندا گفت که حل شد...« 

 ها به سمتش معطوف شد.وف رادوین که در فضا پیچید، نگاه صدای پ

 رئیس آدم به شما امیدوار بشه... -

 های آراممان بلند شد که رئیس هم موضوع را فهمید.صدای خنده 

دونم که کی رو بیارم. برم از بیمارستان  نمی ،ی پزشکام رو دادم رفتههمه -
 تون رو بکشه چی؟ کوچه دکتر بفرستم بیاد اونجا همهسر 

 کنه. در جریانیم رئیس، رادوین شوخی می  -

بخند مردانه و آرامی زد و نگاهش را به بردیا دوخت که او هم  رئیس ل
 لبخندی بر لب داشت.
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 خوبی تو؟  -

 بردیا که تازه فهمید مخاطب حرف رئیس است، جواب داد:»آره خوبم.« 

ها، دزدی... ولی  بود. قاچاق مواد، ترور شخصیت اک ظاهر داستان ترسن
فناک باشد؛ انسان از  نبود خوداخل این جهان هم همین بود. همیشه قرار 

-ی خود هراس ندارد. ما هم یک خانواده بودیم و گاهی با هم میریشه
وفا را    ،اسلحه گرفتن خندیدیم. دشمن هم بودیم ولی... گویا در اینجا کنار  

پشت هم را خالی   ،هم یادمان داده بودند. گفته بودند هر شخصی که بود
م. شاید هر  کنیولی ما در باطن زندگی می ؛بیننددیگران ظاهر می نکنید.

ای که داریم را به همین افرادی که دلمان نسبت به  کداممان تنها خانواده
های  دهیم. فهمیدم دشمنی که با نگاه ها تاریک است، نسبت میآن

دانی دوست  غضبناک چشم به رخت دوزد، بهتر از دوستیست که نمی
 است یا نه.

 برسیم به کارهاتون.  -

 زنیم.سراپا گوش شدیم تا ببینیم فردا به کجا سر می

آماندا تو میری پیش یه زن که منشی آقای زاواسو هست و ازش تعهدی   -
 فرستم.گیری. اطالعات بیشتر و عکسش رو بهت میکه امضا کردن رو می

 پویا هم همراه تو میاد تا یه وقت مشکلی پیش نیاره. 

دقیق گوش   رئیس در ادامه گفت:»تیناآماندا و پویا سر تکان دادند و 
 بده.« 

 به تصویر رئیس دوخت.فرماییدی زمزمه کرده و نگاهش را  تینا ب

شناختم. حدود سه ماهه که  ی بزرگ داریم؛ ولی طرف رو نمییه محموله -
کنیم و باهاشون ارتباط داریم. اینا رو گفتم تا  در موردشون تحقیق می
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بود، بدون جدیده. براتون میکروفون  بدونی وقتی رفتی و شخص آشنایی ن
رسه. موقعی که رفتی مخصوص رو پست کردم، فردا ظهر به دستتون می

ها بتونن صدات رو  نه وصل کن تا بچهاون رو به یه جایی که مطمئ
ن تو طول مدتی  ویخوام دقیق بدونم چیا در مورد کار میگه. رادبشنون. می

های مهمشون رو یادداشت  ف و حرتینا سرکاره، صداش رو بررسی کن که 
کن و برام بفرست. برای من فرقی نداره، اگه بخواین خودم ویس ضبط  

 شده رو گوش میدم؛ ولی...

 تینا بالفاصله وسط حرفش پرید و گفت:»نه!«

 های رادوین، با اخم نثار تینا شد. یس هم سر تکان داد و دوباره نگاه رئ

کاران، فکر  فرستم. شبیه تازهبرای تو هم آدرس و عکس شخص رو می -
ولی تو وقت کن تا هرکاری که به نفع ما باشه   ؛نکنم مشکلی پیش بیارن

وسط کار، راضیش کن که قرار داد رو امضا کنه. اون   رو بتونی انجام بدی.
 دونه که قراره قراردادی رو امضا کنه. نمی

پشت  تینا لبخندی زده و موهایش را به اش بود! فریب... کار واقعی
 گوشش داد. 

 چشم رئیس. -

 بار به سمت من چرخید.رئیس هم به رویش لبخند زد و این

؛ ولی طرف تو مربوط میشه به یه  زمان با تینا، تو هم میری اصالنهم -
 شخص و باند دیگه. 

 ته ریشم را خاراندم و تمامًا حواسم معطوف رئیس شد. 

 تو با خود باالسریشون کار داری.  -
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های دیگر  های گروه ال پرید. معموالً رئسا چون به زیردست تای ابرویم با
زبان   . سؤالی که مد نظرم بود را بهشدندنداشتند، وارد کار نمی اطمینان
 آوردم. 

 رئیسشون زنه؟  -

کنه؛ آره. بین افراد به ملکه مشهوره. حدود ده ساله که با ما همکاری می -
دادن، میومد تو  نمیوقت درخواست صحبت تو اون شرایط رو ولی هیچ 

زدیم. ده سال پیش بعد از مرگ پدرش وارد کار  شرکت و اینجا حرف می
دونم کاربلد باشه یا نه.  شد و کاربلد هم هست... البته در اون مورد نمی

 منظورم کاریه.

 سرم را تکان داده و به صندلی تکیه کردم.

 من هم ملکه بگم بهش؟  -

 ببین خودش چی دوست داره.  -

 حله. -

ال  توانستم سؤی من بود. می دیا افتاد که به حالت متفکر خیره نگاهم به بر 
ید تا ساخته شدن  مد نظرش را حدس بزنم؛ ولی برای گرفتن پاسخش با

 .کردخلوتمان، صبر می

 من؟  -

ها به سمت بردیا چرخیده شدند و رئیس بالفاصله جواب داد:»تو  نگاه
 استراحت کن.« بمون پیش رادوین و همونجا  

 من خوبم. سم دیگه بعد از تب تأثیرات چندانی نداره. -

 اش را از دور مچش باز کرد. رئیس ساعت مچی
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 بمون اونجا بردیا. کار زیاده، فردا میگم بهت. -

 دیگر بردیا هم چیزی نگفت. 

دوباره همه  های دیگر، تماس را خاتمه دادیم. ساعتی بعد بعد از سفارش
هایشان  تاپدادیم. برخی در لپو کاری انجام میودیم دور شومینه جمع ب 

ترین  غول تفکر بودند. بین همه، متفاوتکردند و برخی دیگر مشکاری می
 داد که مشغول ویو کردن موهای طالیی رنگش بود. کار را تینایی انجام می

و این خبر از ارسال شدن طرف  هایمان بلند شد  تاپصدای اعالن از لپ
 داد.ن در روز آتی میهایما حساب

ای باز  اپ را باز کردم. چندی بعد پروندهتام را روی میز گذاشته و لپگوشی
های  کرد. چشم تصویرش جلب توجه می ،کار شد با نام ملکه. اول  

را برایم یادآوری  آالله خاکستری رنگی داشت و موهای تیره رنگش عجیب 
متر از قد  سانتی  ، بلند بود و فقط پنجامآاللهکردند. قد ملکه بر خالف می

ت. نگاه از تصویرش  ی استخوانی و زاویه داری داشتر. چهره من کوتاه
همسن من بود؛ اما بر خالف   های زیر تصویر را خواندم.گرفته و نوشته

پنجاه   ی خالفکاری را انجام داده بود که با رزومه سنش در آن مدت کارهای
 کرد. به قول رئیس، کاربلد بود.ساله برابری می

تاپ را بستم. دستم را  ری به باقی اطالعات انداخته و لپیک نگاه سرس 
هنوز قابل   اش نشان دادی جدیدم پیچاندم که دمای خارجیکاپ قهوه  دور

ای از آن را سر کشیدم که نگاهم به تینا افتاد. ویو  نوشیدن است. جرعه
. نگاه گرفتم و کمی  تاپش بودام شده و مشغول باز کردن لپیش تم موها

 ام را نوشیدم. دیگر از قهوه

 چند دقیقه در سکوت بودیم که بردیا این سکوت را شکست.
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هاش رو به جون  قراره عقده  بار کسی کهم که اینخیلی کنجکاوم بدون -
 ؟ جور صورتت افتاد تره که اینبخری چندسال ازت بزرگ

اش را به بردیا دوخت؛ ولی او بی هیچ حرکتی فقط  نگاه حرصیتینا 
 کرد. کرد. هیچ حس خاصی در صورتش نداشت؛ فقط نگاه مینگاهش می

 به تو چه؟  -

 راست میگی، به من چه؟  -

هایش  ادن سرش به پشتی مبل، چشمراست نشست و بعد از تکیه دبردیا 
داد؛  خیال نشان میبود یا بهتر است گفت خودش را بی خیالرا بست. بی

رقرار شد و  ولی حرفش آتش خشم تینا را برافروخته بود. دوباره سکوت ب
بار صدای داد  چیز عادی بود که اینام شدم. همهمن مشغول نوشیدن قهوه

 ی خودش کرد. ها را خیره تینا نگاه

 ازت بدم میاد!  -

  داد:»جدیبدون اینکه تغییر حالت دهد، با صدایی خونسرد جواب بردیا 
جور گفتی ناراحت  ت هستم. ایندادهمیگی؟! وای چه بد شد! آخه من دل

 شدم.« 

جات نباشه  اگه انقدر ازم بدت میاد، به هیچ  حرف نزن دیگه، هیچی نگو! -
 کنم.که چه غلطی می

-هایش در هم رفتند. دیگر خونسرد نشان نمیخمبردیا خم شد و دوباره ا
 داد.

کنی  نشنو! مطمئنم وقتی داری اون کارا رو میمن یه چیزی میگم، تو  -
-زنن. چرا جلوی اونا نمیای من بهت میتر از حرفهایی بزرگخیلیا حرف

 یا این تنفرت خاص منه؟   شکنی؟ از اونا هم متنفری؟
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نوشیدم. اگر بردیا را  ام را میبدون توجه به جو متشنج، با آرامش قهوه 
-گونه با او برخورد میا شده که اینگفتم واقعًا عاشق تین می ،شناختمنمی
تینا هم کم نیاورد و با همان صدای بلند گفت:»اون کار منه، اونا رو   کند.

اعصابم رو به هم  و کنی را داری زر زر میشم. تو رو که نه! چک  مجبورم ب  
 ریزی؟« می

پرسم تا جواب بدی. طرف چند  کنم! فقط یه واقعیت رو میمن زر زر نمی -
له  ساله هست؟ پنجاه یا شصت؟ دو برابر سن خودتن یا سه برابر؟  

 ؟ زورشون فکر کنم زیاد باشه!نمیشی اونجا واقعاً 

 خفه شو! -

گرفت. یک  تینا رفت. اوه! بحث داشت اوج می بردیا ایستاد و به سمت
 ام را هم نوشیدم.ی دیگر از قهوه جرعه

ترسی؟ آخه اولین روزی که قرار بود بری سر کار حسابی  نمیوقتی میری  -
گفتی خیلی بزرگه! چی  لرزیدی! طرف سی سال داشت و تو بیست. میمی

 مهم نیست تینا خانم؟ شد که چهل سال اختالف سنی االن برات 

 خفه شو! -

کوباند. تا کنون او را  آمد و حقایق را به صورت تینا میولی بردیا کوتاه نمی 
 ای دیگر نوشیدم. این حد تندرو ندیده بودم. جرعه  رد

-اونا دارن نابودت می  !بدبختآخه سازی مگه نه؟ خودت رو براشون می -
 کنن!

 خفه شو! -

 دروغه؟  -



 

  |185  |  

 

ی تفکر برانگیز  نقطهآرامی که از زبان بردیا خارج شد، ی انگار این تک کلمه 
ام  رعه از قهوه بار فرصت شد دو جماجرا بود که همه سکوت کردند. این

یا حتی یک لحظه نگاهش را از  ی بردیا بود و بردزده خیره بنوشم. تینا بهت
ی آنها بودند و یک کالم  باقی افراد فقط خیره داشت.ی تینا بر نمیچهره 

 زدند.هم حرفی نمی

 نه! -

ه بنوشم که چیزی عایدم نشد.  زمان با پاسخ تینا خواستم دوباره قهوهم
تمام شده بود. کاپ را روی میز گذاشته و نگاهشان کردم. تینا ادامه  ام قهوه 

داد:»اصالً من بدبخت، من خراب، من روانی. من عقل ندارم اصالً! چیکار  
کنی؟ چی دست گیرت میشه؟  کنم وقتی کارمه؟ برای چی سرزنشم می 

کار رو نکنم چی بشه؟ برم ور  کارمه، دوستش دارم، عالقه؟ عالقه هم دارم. 
ی تئاتر؟  خوای برم دوباره روی صحنهمامانم یا بغل بابام؟ نکنه می دل

ی  کنم واقعزندگی من خودش یه تئاتر شده و با جون و دل تالش می
  ها خیلی دیگه گذشته بردیا، ازتخبر نداری. این حرف بازیش کنم؛ تو

وقت حس خوبی بهم متنفرم! چون همیشه نگاهت بد بود؛ چون هیچ
کنی  زنی! تو عمل هیچی نداری؛ چون فکر میحرف می ندادی؛ چون فقط 

به   از تو یکی، بیشتر از اونتر از منی! خیلی آدم خوبی هستی؛ ولی الشی
کنن متنفرم! برو خودت رو  هایی که لهم میقول خودت شصت، هفتاد ساله

 با اونا مقایسه کن تا شاید کمی عذاب بکشی.«

 ش سابقش، روی مبل نشست.  بردیا به دنبالش پوزخندی زد و با آرام 

ای  ت آشپزخانه رفتم و از یخچال بطریبه سم نقطه! دعوا به پایان رسید. 
ا مایع سرخ رنگ پر کردم و  ها را ب بیرون آوردم. دو گیالس روی میز بود، آن 

توانست  های آرام نزدیک تینای متشنج شدم. برخالف بردیا، او نمیبا قدم 
درون دستانم بود. تا نگاهش به گیالسی که  اش آرام بماند و دلیل آرامی
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ای  طلی آن را گرفت و سر کشید. دقیقهسمتش گرفته بودم افتاد، بدون مع
ها غیب. مقداری از محتویات گیالس  ق کوبیده شد و تینا از نظربعد در  اتا

نوشیدم که در ابتدا باعث شد اخم کمرنگی بین ابروانم به وجود بیاید؛  را 
 زندگی.  های عادی  ه عادتی شد بین لیست عادتثل همیشولی سپس م

 یه چیزی بگم براتون.  -

خودت درگیر نشی،  بار مرا نشانه گرفتند و ادامه دادم:»تا هایشان ایننگاه
 فهمی.« وقت حسش رو نمیهیچ

ام بازگشته و روی مبل نشستم. من هم با آرامش مشغول  به جای قبلی 
 نوشیدن شدم.

 *** 

 »دانای کل« 

نزدیک شد و  دنبال چاره بود برای دردی که زخمش عفونت کرده بود. 
دانست  دوباره قدم به عقب گذاشت. در دنیای خود آواره شده بود و نمی

ها پیش با شنیدن آن حقیقت  و را چگونه باز گرداند. وقتی مدتدنیای ا 
روی زمین زانو زده بود، دنیای خودش هم از دست رفته بود. کنون چگونه  

 خواست با دنیایی که نداشت، دنیای او را باز گرداند؟ می

 *** 

 »اصالن« 

جام خالی را روی میز گذاشتم و نفسم را با آرامش بیرون فرستادم. نگاه در  
 اطراف چرخاندم و با ندیدنش، رو به رادوین پرسیدم:»پویا کجاست؟« 

پویا نشده بود که بعد از شنیدن صدایم به  انگار رادوین هم متوجه نبود  
 دور و اطراف نگاه کرد.
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 االن اینجا بود.  -

 پویا شد و او هم با چشم دنبالش گشت.   نبردیا هم متوجه نبود

 کجایی پویا؟  -

 جوابی نیامد که باعث شد کنجکاو شویم.

 ها...بچه -

ال  صدای آماندا حواسمان را به سمت خودش معطوف کرد و سپس با دنب 
ی هال، رو به دیوار ایستاده بود و  رد نگاهش، به پویا رسیدیم. گوشه  کردن

آمد پویا  با صدایی آرام مشغول حرف زدن با موبایلش بود. کمتر پیش می
مشغول تماس تلفنی خصوصی شود، معموالً در مورد کار بود که در آن 

شد. با وجود چنین شرایطی، حالت هم میان جمع مشغول صحبت می
 داد. ن تماس کمی عجیب جلوه میای

 زنه.این که با کسی حرف نمی -

رفت، گفت:»همه یه زندگی  تاد و در حالی که به سمت کیفش میبردیا ایس
 خصوصی دارن.« 

ها شاهد این زندگی خصوصی  رادوین جواب داد:»عجیبه که طی این سال
 نشدیم.« 

دلیل به این نیست که اصالً   ،اینکه شما چشم بسته بودید تا نبینید -
 وجود نداره.

 پاسخ بردیا بحث برانگیز بود.

 عزیزم... -
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های من به شنیدن  د. پویا عزیزم گفته بود و یا گوشتای ابرویم باال پری
 عزیزم کج بودند؟! 

 انگار خیلی خصوصیه. -

ای زد؛ ولی بردیا در متفکرترین حالتش سیر  ن به همراهم تک خنده وی راد
 کرد. می

گفتم این پسر سی و هشت سالش  پوسه. منم میحداقل نمی  ،خوبه -
 .شده چرا تا االن هیچ خبری ازش نیست

با شنیدن حرف رادوین، ناخودآگاه خندیدم؛ ولی صدای پویا باعث شد  
 لبخند روی لب هر دویمان بخشکد.

 میام خوشگلم... میام.  -

و با دیدنش دهانم باز  ناباور دوباره به سمت صدای لرزان پویا چرخیدم  
ا  ماند. یک دستش موبایل را کنار گوشش چسبیده و دست دیگرش دیوار ر

توانست سر پا  هایش گذاشته بودند که نمیگرفته بود. گویا باری روی شانه
-دیدیم؛ ولی دلم میرویش به سمت دیوار بود و صورتش را نمی بایستد.

 گفت حالش خوش نیست. 

هایش  ریز کردم. او هم با انداخت شانه چرخیده و چشمبه سمت رادوین 
 آگاه کرد.  ،به سمت باال مرا از ناآگاه بودنش نسبت به موضوع

 قربونت برم... میام با... -

تر کردم تا شاید  ا« را ادامه نداد. کمی سرم را کج انگار چیزی مانع شد که »ب
 اش را ببینم؛ ولی نشد.  بتوانم چهره 

 خوشگلم... بده به خاله.  -
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 اش پیله تنیده بود. ار بیشتر از خود آن شخص، به خالهخاله؟ پویا انگ

 خاله؟  -

با رادوین نگاه رد و بدل کردیم؛ ولی از بردیا فقط صدای پوفش نصیبمان  
 شد.

 دونی مگه نه؟حاجی این چه خبریه؟ تو می -

س سرش را تکان  بردیا در جواب رادوین ابتدا نگاه کوتاهی انداخت و سپ
 داد. قضیه از خاله و عزیزم فراتر بود! 

تونم بیام پیشش. اگه خواست بیاد هم  بگو مسافرتم و نمی مرجانبه  -
 تونی همراهیش کنی. بگو راه دوره و تو نمی

ی پویا، به سمت بردیا چرخیده و آرام لب  بعد از شنیدن مکالمه
 کیه؟«  مرجانزدم:»

کردم بین گفتن و نگفتن مردد  شد. حس می ام خیره حالت به چهره بی
-کردم و به وقتش قضیه برایم تشریح میاست. شاید هم باید اصرار نمی

 شد.

اش را داخل جیب شلوارش  گوشیدوباره نگاهم را به سمت پویا چرخاندم. 
هایم در هم رفتند؛ ولی درست  و دوباره به دیوار تکیه داد. اخمراند س  

های بلند به  ورد. ناخودآگاه ایستادم و با قدمر خ همان لحظه کنار دیوار س
 سمتش رفتم. 

 پویا؟!  -

 خوبی؟  -
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-چند لحظه بعد، رادوین و بردیا هم کنارم قرار گرفتند. پویا گویا ما را نمی
دید و اصالً متوجهمان نبود. سرش را روی زانوانش گذاشته بود و حرکتی  

 هایش لرزیدند. کرد تا اینکه شانهنمی

گاه  ای بود که هیچایم به دور از هر چیزی بود. صحنهپویا بر  اشک ریختن
نکرده بودم! با دهان باز به  ندیده بودمش؛ جدا از این، حتی تصورش هم 

-هق مردانهدنبالش صدای هق های لرزانش چشم دوخته بودم که بهشانه
ای محیط را پر کرد. با رادوین نگاهی رد و بدل کردیم؛ ولی او هم چیزی  

 ی من متعجب شده بود.  انست و اندازه دنمی

کدام حرکتی نکردیم. آماندا پویا را دیده و به  چند دقیقه گذشت، هیچ
ریخت و دلیلش را  تا راحت باشد. پویا فقط اشک می بود آشپزخانه رفته

به  دانستیم. بردیا نفسش را پس داده و کنار پویا نشست. دستی نمی
های پویا از  اش گذاشت. دستصورتش کشید و سرش را روی شانه 

. نگاه  گذاشتی بردیا  تند و او همچون کودکی سر بر شانهصورتش کنار رف 
-جا بود که نمایان میبردیا غم داشت و برعکس ما متعجب نبود. همین

 ا دوست هم بودند.« ه شد »این دو، سال

 خیلی دلم براش تنگ شده... -

ی پویا بود که به دنبالش چشم  زمه کردن این جمله آخرین توان قلبگویا زم
گردد؛  دانستم آن »اش« به کدام ضمیر باز میبست و اشک ریخت. نمی

ولی مشخص بود که این ضمیر قدرت از کار انداختن قلبی و سرازیر کردن  
 کس تا به حال شکسته نشده. دارد که در مقابل هیچیل اشکی را س

 کیه؟  مرجان -
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ها معطوف رادوین شدند؛ اما او منتظر جواب بود. نگاه سختی  ی نگاه همه
تظر جواب بود؛ ولی پاسخ  ترین انعطافی، منبه خود گرفته و بدون کوچک 

 های جفتمان را هم چهارتا کرد.پویا چشم

 دخترم... -

 *** 

 »دانای کل« 

عالقه چیست؟ عذاب وجدانی که از این پس  با خود اندیشید حاصل این 
به  قرار بود قلبش را به اسارت بکشد یا عذاب قلبی که قرار بود روحش را 

ی این داستان چه بود؟ درختی که از دم خشکیده بود را  آتش بکشد؟ میوه 
ش  کرد با آب زیاد جان بخشد، غافل از اینکه هربار بیشتر نابودسعی می

خودش شده و آن را از ته قطع کرده بود. چه ظالم   ،رهکند و آخر هم اَ می
 بود در این داستان! ولی مشکل اینجا بود که داستانشان مظلوم نداشت. 

 *** 

 »اصالن« 

ی شومینه ثابت مانده بود. ویا چشم دوخته بودیم که خود خیره همه به پ
 .دگفتیم تا شاید بخواهد توضیحی دهحرفی نمی

داشتم. اون مواقع شما هنوز وارد کار نشده   همسرها پیش من یه لسا  -
 بودید. خودم هم درگیر نبودم... من ناخواسته وارد این بازی شدم.

داد:»داشتم با یه شرکتی  سیبک گلویش تکانی خورد و سپس ادامه 
بعدها  دم. شرکت کوچیکی بود و اسمش رو نشنیده بودم. رکهمکاری می

بار پلیس محل رو محصور کرد. باهاشون  الفه. یهمشخص شد که کارش خ
ه دنبالشون  و ناخواسته خالفکار شده بودم. مجبور شدم ب همکاری کرده  
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ها  سال  ها فرار کردیم؛ ولی زندگی من نابود شد.برم. اون روز از پلیس
گذشت، همکاریمون ادامه داشت تا اینکه یه روز کارم کالً تموم شد.  

برم و دیگه نیام. اونا هم با غضب قبول کردن؛ قبول  بهشون گفتم قراره 
 کردن ولی...«

 اش متوقف کرد.تی به روی صورتش کشید و روی چانهدس

رها؛ اسم همسرم. اون موقع سه سال بود که ازدواج کرده بودیم و   -
بود. یه روز بهم گفت باهاش برم بیرون تا کمی بخوابه. چهار ماهه  مرجان

 دیدم جسم بی جونش روی تخته.  موقع برگشتن دیدم...

صدایش سیر نزولی پیدا کرده بود و هر لحظه سیبک گلویش بیشتر باال و  
 شد. پایین می

-خوابیده بود و تو بغلم نفس می مرجان کشته بودنش و رها رفته بود.  -
رسید. حق  بعدها فهمیدم کار خودشونه؛ ولی دستم بهشون نمی کشید. 

دونستم چطور باید اداش کنم. یه روز با  نمیخون زنم روی گردنم بود و 
 رئیس آشنا شدم، داستان هم از همونجا شروع شد. 

 نفسش را بیرون فرستاده و صاف نشست.

رئیس قضیه رو فهمید و کمکم کرد تا انتقام رها رو ازشون بگیرم، از اون   -
وقت به  کنم. هیچروز به بعد نسبت به رئیس متعهدم و هرکاری بگه می

ساعتی هم که شده بتونم بخوابم.   ،میاره؛ ولی اون باعث شد یه شبروم ن
از وقتی درگیر کار شدم    ،سال عمرش نهسال داره و تو این   نه مرجاناالن  

روی مادر به خودش ندیده... ازش فقط بوش رو داره که  پیش یه پرستاره. 
چند وقته پشت سر هم میرم به مأموریت  روی جا به جای تنش نشسته. 

-گفت... میکرد. میتونم یه روز هم ببینمش. زنگ زده بود گله میو نمی
 گفت بابا...
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دو   ،داد تا حرفش را ادامه دهد؛ ولی با این همهگویا بغضش اجازه نمی
 زمزمه کرد.  کلمه

 دلم تنگه... -

هایمان در حرکت بودند. آخرش انگار پویا  همه سکوت کردیم و فقط نگاه
رق  نتوانست طاقت بیاورد که از در خارج شد و تصمیم گرفت در خودش غ

 ی هم ماندیم. شود. تکان نخوردیم و فقط خیره 

 دونستی؟ تو می -

دقیقه سکوت، باز به  بردیا در جوابم فقط سرش را تکان داد. پس از چند
 حرف آمد. 

تونه زیاد ببینتش. همیشه  ؛ ولی نمیسوابسته   مرجانپویا خیلی به  -
گفت و بعد با صدای گرفته  کرد. شبا ازش میوقتی صداش میومد، گریه می

 خوابید. سخته؛ هر چی هم که باشه یه پدره. می

فهمند؛ دردم را نمیی پویا را با نگاهم دنبال کردم. گفته بودم آنها راه  رفته 
فهمید... درد او بیشتر از درد من بود. اگر روزی من هم تن  ولی پویا می

-افتم، چه حالی پیدا مییرا همچون رها روی تختش می آالله بی جان 
دانستم؛ ولی نیاز به توانستم خودم را ببخشم؟ شاید... نمیکردم؟ می

کس هیچ  بود که هیچ تان ما جایی تمام شده دانستنم هم نبود. داس
باشم. دیگر   ام آالله ی نبود که نگران قربانی شدن نظری نداشت. دیگر مای

هم نبود که بتواند پسوند میم را پایان اسمش به خود بگیرد. شاید   ایآالله
 هم بود... فقط دور شده بود... شاید! 

 رو بیاره اینجا. مرجان -
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»اینجا که خبری نیست، به سمت بردیا و رادوین چرخیده و ادامه دادم:
 بگیم بیاره تا یکی دو روزی باهاش باشه.«

 انگار حرفم منطقی بود که نگاه رد و بدل کرده و مشغول تفکر شدند. 

 میگم بهش.  -

ام بازگشتم. شاید باید  سرم را تکان داده و به حالت قبلی در جواب بردیا  
درست بود یا  کردم. تصمیمم خودم را محاکمه میآالله ها در مورد ساعت

 دانستم.غلط... نمی

ی  ا انه مشغول حرف زدن در مورد مسئلهپویا و رادوین در سوی دیگر خ
-های شومینه بودم. تینا از لحظهی شعلهبودند و من در جای سابقم، خیره 

بررسی  وارد اتاقش شده بود، بیرون نیامده و آماندا هم مشغول   که ای
 ی فردا بود. نقشه

زمان با چرخشم به آن  ه کسی را روی خودم حس کردم که همسنگینی نگا 
جا خوردم؛ ولی سپس به حالت    ابتدا کمی سمت، با بردیا مواجه شدم.

 ام برگشتم.قبلی

 دوباره میری تو همون کار؟  -

 تا خلوتمان را بسازد و پاسخ سؤالش را بگیرد.بردیا آمده بود 

 دلیلی نیست که نرم.  -

 این مدت پس چرا نرفته بودی؟  -

چشم بستم و دوباره یادم پر کشید به جانانی که این ساعات اخیر از یاد  
 ام.کردم که از یاد بردهبرده بودمش و یا بهتر است گفت تظاهر می

 .آاللهبه خاطر  -
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به خاطر  یم را قورت دادم و کل وجودم را سوزاند. کالف حجیم درون گلو
من اندکی هم که شده بود از تاریکی فاصله    امآاللهبود... به خاطر  امآالله

همانطور که دلم را خنثی کرده بود، کنون به تاریکی    امآاللهدم. گرفته بو
 داد. بیشتر هلم می

 بار باهاش حرف بزن شاید... اصالن یه -

حوصله نگاهم را  اعالن پیامک موبایلم قطع شد. بی حرفش با صدای
ولی با دیدن اسم باالی صفحه، حس کردم قلبم از تپش ایستاد.   ؛چرخاندم

یا روحش که کالمش میانمان جاریست.  دانستم قلبش حس کرده بود  نمی
جاری بود و افکاراتم همه بویی از  در دل من شب و روز آالله ند کالم هرچ
توانستم  ی آن اسم زیبا بودم و نمیبدون هیچ حرکتی خیره داشتند. آالله 
خوانش حروف را از یاد  ام و یا پلکی بزنم تا ببینم خیاالتی نشده حتی 
سوق یافتن به سمت پایین را نداشتند تا   هایم قصدام. مردمک نبرده 

توانستم  پیامش را بخوانند. دلم گویا تنگ اسمش بود، کاش بود و می
 پشت سر هم صدایش کنم. داد بزنم و او آرام بگوید »جانم؟«  

هایی بود که  ستم یکی از همان کالفدان سوختند. نمیپشت چشمانم می 
د یا داغی شنیدن  انم آمده بوبار به سراغ چشمو این  سوزاندجانم را می 

شد.  باره باال و پایین میکردم دمای بدنم به یکمی بود. حس آالله اسم 
 توانستم بدنم را حس کنم، تپیدن قلبم پیشکش.خودم هم نمی

 ...اصالن -

گشتم.  میآالله خاطراتم دنبال صدای دقیق  آمد و من در صدای محوی می
-باشند که زیر و بم صدایش را از یاد برم؟ نمیقدر روزها گذشته نکند آن

 بردم. شد! من نباید از یاد می

 اصالن؟  -
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وان زنده  شدند که من دیگر تبردم! اگر از یادم محو مینباید از یاد می
توانستم  چیزم بود،  همه کسم بود. بی او که نمیهمهآالله ماندن نداشتم. 

فراموش نشدنی  آالله شد... می نباید فراموش  جانم را کنار تنم نگه دارم.
آالله  تنها دارایی جهانم بود که پولم به دستش نیاورده بود. آالله بود. 

معنای عشق  آالله  احساسات بود، آالله  خود قلب بود. آالله بازیچه نبود، 
 بود... 

 اصالن؟!  -

ها پیش  من سال ،نبودآالله دلیلی بود که من زنده مانده بودم. اگر آالله 
شد روحم بود، روانم بود... نمیآالله شدم.  ها پیش کشته میردم؛ سالم می

بر روی  قدر اسمش نیاید فراموشش کرد. نکند فراموشش کنم؟ نکند آن
اگر  تمام سوادم بود!  آالله  ی موبایلم که نقش اسمش از یادم برود؟ صفحه
شدم هیچ...  رفت. من میاسمش را ببینم، سوادم از یاد می  توانستمنمی

 تر از پوچ! شدم پوچمن می

 اصالن!  -

-از خالء بیرون آمدم که تازه پلک  با صدای بلندی که به گوشم رسید گویا
 هایم به مدت صدم ثانیه روی هم افتادند.

مر از عمرم را  نفسی کشیدم که صدایش به گوش دیگران نرسید؛ ولی یک ع
ی پیامش را باز کردم. قدری  فت. گوشی را به دست گرفته و صفحهگر

ه هم از روی اعالن  توانستم حتی یک کلماحواالتم دگرگون بودند که نمی
 ی قفل بخوانم. کوچک روی صفحه 

قدر در ذهنم خواندم که مطمئن شوم ادبیاتم را از  کلماتش را مرور کردم، آن
-ام؛ ولی دلم میاول ابتدایی را به پایان رسانیده یاد نبرده و حداقل کالس 

 فهمیدم.  چیزی نمیبودم و هیچخواست که بچه می 
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لبم کش آمد و قلبم را منقبض کرد. صدای پوزخندم آرام در فضا پیچید. 
؟ یا به این  آاللهزنم. به خودم؟ به دانستم به چه کسی پوزخند مینمی

 نویسد؟ ها را میدانستم چرا این سرنوشت زندگی که نمی

ها رو بارها و بارها مرور کردم. هر شب تا  دونی بردیا... من این شایدمی -
ها بودم که آروم  نبال همین شایدخود صبح تو خواب و بیداری هی به د

، جهانم دروغ هم بوده باشه زده نشم. دوست داشتم! کلباشم، که ازش دل
مطمئن باش من  ترین حقیقتم بود. رو دوست داشتم و حقیقیآالله من 

  ها فکر کردم که حقیقتم حفظ بشه. بارها از ی اون شایدده برابر تو به همه 
هام رفت که همون لحظه برگردم  خواب بیدار شدم و نگاهم به لباس

هاست که به امید  وایسادم. من مدتآالله  خوابم کنار تهران. بارها تو 
 همون شایدها زندگی کردم.

-با آرامش داشت کلمات را می  ،شدخورد و منحرف نمینگاهم سر نمی
-کرد و آخر به یک تفسیر واحد میبار تفسیر میکرد. دهو مرور می خواند
 رسید.

 ی شایدها. شت روی همهگذا نقطه -

ی موبایل را از نگاه خودم دور کرده و مقابل نگاه بردیا گرفتم. لبم  صفحه
ی سردم  ه بود که باعث شد داغی اشک، گونه دانستم چخندید؛ ولی نمی می

را زیر پایش بگذارد. بردیا مات مانده بود؛ مثل من. من مات بودم؟ به  
-ام، مات ند دردناک و اشک گونهآن لبخ دانم؛ ولی من باتعبیر دیگران نمی

 ترین کس زندگی شده بودم. 

دانستم برای بردیا تکرار کردم تا خوب بفهمد یا خواستم برای خودم  نمی
 ها سفید. دنیای سفید، همه تاریکند و نگاه ثابت شود که در
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نیومدی، تموم شد. تو همین سه کلمه خالصه کرد. ببین باال رو... اسم   -
ترین  ترین شخص زندگیم بود. پاک پاک آالله بردیا...  دونیت. میهس آالله 

؛ ولی  م شناختمشبود که تو این عمر سی و دو ساله و بهترین انسانی
 ترین درد رو برام تحمیل کرد.  کسی بود که بزرگآالله  همین 

بودم و نفسی نداشتم. اشک از  شدم. گویا زیر آب درد غرق شده خفه می
هایی شده بودم که عروسکش را از هریخت و مثل دختر بچام میگونه

ای که  ن بودم... خالفکار سی و دو سالهدستش گرفته بودند؛ ولی من اصال 
 ترین شده بود.  ی سفید حیاتش، تاریک تنها نقطه

داشتم به سمت بیرون تا شاید  روی همان میز رها کردم و قدم بر گوشی را
وی لبم بود و اشک خودش راهش را یافته  از این دریا نجات یابم. لبخند ر

کردم. سوز  رفتم و از در عبور مینیاز به همراهی من نداشت. فقط میبود، 
لرزیدم و در باطن  زدم. از ظاهر می هوا بیشتر شده بود. شب بود... یخ می

-هایم قدری داغ بودند که دلم میهمه، اشکزده بودم. با اینبه کل یخ 
ولی آنها   زک روی تنم را هم ب َکنم و زمین بیندازم؛تنها تیشرت ناخواست 

ریختند  دادند. دقیقًا متضاد با کل وجودم، داشتند گرم میحرف گوش نمی
  ها بودند.تر از این حرفگفتم نریزید و آنها سمجسوزاندند. من میو می 
رفتند. خسته بودم،  اراده پیش میهایم بی خواستم زانو بزنم؛ ولی قدممی

 رفتند.ینداشتم ولی... آنها م هم ادن تستوان ای 

ی را ساخته بودیم که برایم  ما پارادوکس کل جهان من تضاد شده بود،
ی ترکیب  ا کنار سفید گذاشته بودیم و خیره ترین بود. سیاه رشیرین

 آ زیبایشان بودیم؛ ولی همان تضاد، باعث به وجود 

ام را گرفت. از درون یخ زده بودم و از  مدن پارادوکسی دیگر شد که زندگی 
صاحبم  ام بکاهم؛ تا از درد دل بیل یخ بودم تا از التهاب چهرهبیرون دنبا

 بکاهم.
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 چیکار کردم باهات که مثل خودم شدی؟  -

دلم با  خواست بگوید خودت مقصری و از درد بدی خوبم بکاهد. دلم می
های بردیا را مدام به یادش بیاورد و ثابت  عقلم عهد بسته بود که حرف 

دانم  ام؛ ولی میان این عقل و قلب نمیدهشآالله کند که خودم باعث بدی 
 زد »سکوت کنید، او از اول هم شکسته بود.« چه عضوی بود که فریاد می

 *** 

 دانای کل« »

ن بیرون هم ساکت بود فریاد سکوتش بانگ انداخته بود به کل مکان. کنو 
جنگ به پایان رسیده بود. تنش   دیگر تمام شده بود...  آمد.و صدایی نمی

بار و بدون اطالع  اراده و به دستور قلب و عقلی که گویا عمری یکبی
اما کنون  کشیده بود؛  خودش متحد شده بودند، حرکت کرده و ماشه را

رده بود.« اش داشت فریاد میهمان اراده  زد »سکوت کنید، او از اول هم م 

 *** 

 »اصالن« 

تمرکز  روی آینه ایستاده و نگاهی به کل تنم انداختم. روی لبخندم م روبه
شب  آمد که دییی فراموشی گرفته بودم. یادم نمیآمد؛ گوشدم. یادم نمی

هایی روان شده بودند؛ چه دردی را  چه پیامی خوانده بودم؛ چه اشک
چشیده بودم و از سوی چه کسی شکسته بودم. فراموشی گرفته بودم و کل  

جزئیاتش را به یاد داشتم. لبخندم را حفظ و عطر را نزدیک رگ گردنم  
 کردم. پاشیدم، یکی...  

 پاشیدم، دوتا...

 تا...پاشیدم، سه
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را روی میز  ی عطر . شیشهرم، انگار توانش را نداشتمدیگر نتوانستم بفشا 
ام؛ ته ریشم و  ند و موهای تیرهبل ی خودم شدم. قد  گذاشته و دوباره خیره 

تر از تر از همیشه بودم. جذابهمه، مرتببا این موهای پریشانم. 
ها حسش را نچشیده بودم  همیشه... برای کاری آماده شده بودم که سال

 گشت به چندین سال پیش. میو طعمش بر 

-دادم و خستگی حس نمیها پیش این کار را به راحتی انجام میسال
 کردم؛ ولی امروز اصالنی سی و دو ساله بودم که یک عمر را شکسته بود.

لی بیشتر از تر شده بود؛ ورگتر بود. بزتر شده بود؛ ولی حالش داغانجذاب
پسندیدند؛ ولی او دیگر حتی  کرد. همه او را میهمیشه آرزوی بچگی می

 ودش را هم قبول نداشت. خ

یزی نشده و  چ اصالن خونسرد بودم. انگار که هیچزدم و همان لبخند می
ام ولی... گفتن دروغ هم  ام، گرفتهام؛ فراموشی گرفته واقعًا فراموشی گرفته

کرد.  چیدم؛ ولی قلبم چه؟ او که باور نمیآسان است. به همه دروغ می
که ظاهرم به   همانجا به یأس بنشین. همینباشد، مشکلی نیست دلم؛ تو 

 دیگران دروغ بگوید، برایم یک عمر کافیست. 

 اصالن با هم میریم یا من برم؟  -

صدای تینا که از بیرون اتاق آمد، مثل خودش با صدای بلند جواب  
 ها کنار همن.« وایسا با هم بریم، هتل دادم:»نه 

ای رنگم کشیدم.  شرت سرمهبه روی تی یکت سیاهم را برداشته و دست
 آماده بودم... برای هر کاری! 

 ها با ما که کاری ندارید؟ بیا بریم. بچه -

ام آن را  م ای به دست داشتند و با دقت تن و بردیا که هر کدام پوشه رادوی 
 ی نفی تکان دادند.ا به نشانه شان رکردند، سرمطالعه می
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 خدافظ پس.  -

 رادوین متوقفمان کرد.  دم در بودیم که صدای

 وایسید!  -

 ی کوچک مقابل تینا قرار گرفت. به سمتش چرخیدم و او با یک کیسه 

 میکروفون یادت رفته. -

 تینا بی هیچ حرفی میکروفون بسیار ریز را گرفت. 

 تونه صدا رو تشخیص بده؟ تا چند متر می  -

-متر می  یه جای نزدیک بنداز. تا حدود یه روی لباست بزن؛ ولی اون رو  -
 تونه تشخیص بده. 

هایش جاسازی کرد.  داد و میکروفون را درون گوشواره  تینا سری تکان
 ذارم روی پاتختی.« هام رو میرو به رادوین ادامه داد:»گوشواره سپس 

ساعتی  ی کار شدیم. ش را تکان داد و جفتمان هم روانهرادوین هم سر 
 خودمان نبود! بعد قرار بود دوباره کسی باشیم که قطعًا 

ی ماشین به خودم  بیرون فرستادم و نگاهم روی آینه با صدا نفسم را
 توانم لبخندم را پاک کنم. دانستم چرا نمیافتاد. نمی

 تو خوبی؟  -

 بعد از پیچیدن فرمان، در جواب تینا گفتم:»آره، چطور؟« 

 هیچی یه جور عجیبی. -

ا آن صدای قهقهه به  دانستم بام در فضای ماشین پیچید. نمیصدای خنده 
 چه کسی، چه چیزی را ثابت کنم. شاید به قلبم، دروغم را! 
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 خیال عالم. همونم دیگه، اصالن بی -

ی خیابان شد. پالتوی  لبخندی زد و دوباره خیره ی چشم دیدم که از گوشه
اش را دیشب ویو کرده و  ییبلند و بنفش رنگی به تن داشت. موهای طال 

بیرون شال قابل رؤیت بودند. تار از این موها از  چندباز گذاشته بود که  
هم  دانستم لباس خودش هایش الکی بودند به رنگ زرشکی و میناخن
های مجلسی سیاه  هایش است. آرایش داشت، کفشرنگ همین الکهم

تر دیده شود و کالً...  ه دارش باعث شده بودند قدش کشیدهرنگ و پاشن
آماده کرده بود؛ دقیقًا مثل خودم! کار ما از یک  زیبا شده بود. خودش را 

-جنس مشترک بود، درد ما هم از یک جنس مشترک بود؛ ولی باز من بی
خوردند و  تر از تینا بودم و این را از انگشتانی که هی در هم پیچ میخیال
 فهمیدم.  شدند، میباز می

 زود تموم میشه، مثل همیشه.  -

 وقت زود تموم نمیشه.« زمه کرد:»هیچ به صورتم دوخت و زم نگاهش را

فرمای ماشین بود؛ کوت کردیم و ساعتی همین سکوت حکمجفتمان هم س
 ولی بعد دوباره تینا به حرف آمد. 

وقت تموم نمیشه. کنی یه عمره، یه ساعتی که هیچ همیشه حس می  -
ی اتاق؛ ولی انگار باطری اون هم تموم شده. کنی به ساعت گوشه نگاه می
چشی. یه لحظه عاشقانه دم گوشت نجوا  چشی، درد رو میو میمرگ ر
شنوی و هیچی  شنوی... هی میکنن و بار بعدی تحقیر و تو هی می می
کنه. تونی بگی. نفست میره، میاد. میگی تمومه؛ ولی باز هم تموم نمینمی

-، میگی خسته شد دیگه کنار میشنوی هاش رو میزدننفسصدای نفس
-دونم... ولی هیچتر از همیشه پیش میره. نمیاون پر قدرتکشه؛ ولی 

 وقت زود خالص نمیشی.
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یک لحظه حس نکنید به خاطر   خندم عمق گرفت؛ ولی عمقش درد بود،لب
گفتم؛ البته تعبیر  کردم و نمیشادیست! من این حقایق را هم پنهان می

کشید و  تینا با من فرق داشت. او زن بود و من مرد. او یک جور درد می
 من جور دیگر.

دونی چیکار کنی که  کنی یه نفسه، میره و نمیاد. نمیهمیشه حس می  -
خوای بکشی کنار، میگی  دونم. میراضی باشه. راضی نشه چی میشه؟ نمی

-قدر شبیه دفعهکنی تو چشاش و با خودت میگی چهنگاه میشاید نخواد. 
نفسش بره و نیاد.   ترسی نکنهخوای ببندی، میی قبلیه؟ چشمات رو می

خوای نفس خودت رو ببری و دیگه چشم باز  یه نفسه... فقط یه نفس. می
جا بیفتی و بمیری؛ ولی بعد یادت میاد تو حق نفس نکنی. همون

نکشیدن نداری؛ ولی اون اگه بی نفس موند چی؟ پیش میری... با ترس و  
مرت از جلوی  ی مرگه، کل ع کنی. مثل لحظه دونی چیکار میلرز و درد. نمی

چیز  کنی. همهکنه؛ ولی تو چشم تو همون اتاق باز میچشمات عبور می
های بعدش هنوز موندن؛  چیزی تموم نشده. شبتموم شده؛ ولی هیچ

هایی که قراره بهش فکر کنی و صورت یه کسایی بیان جلوی چشت.  شب
های بعدش یه عمر. هی  ونه. خود اون شب یه نفسه؛ ولی شب دردش هم

رسی؛ چون از  کنی و آخر به جایی نمیکنی... فکر میخودت فکر میبا 
 اولش هم جایی نبودی.

  ی حرفم، باز لبخند زدم. تینا کوچکرا به سمتش برگرداندم و در ادامهسرم 
که ام را از خودش دور کرد،   ایآالله... امآالله بود، تینا سنش حتی کمتر از 

همه  روحش دخترانه بود... با این بود. تینا حساس بود، تینا دختر بود.
هایش را برای روحش نگه داشته بود. کسی  بزرگ شدن، باز هم دخترانه

اش  های اندک یادگاریی تینا هم همین دخترانهداند... شاید گجینهچه می
 بود.
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رو  گاهم به دو ساختمان بلند قامت روبهماشین را جلوی در نگه داشتم و ن 
 کردند. گ روی اسمش خودنمایی میی بزرافتاد. پنج ستاره 

 بریم؟  -

ی ماشین، محکم  کیفش بیرون آورد و خیره به آینه دیدم که تینا رژی را از 
 عمیق و فریبنده. تم برگشت و لبخند کجی زد؛مسهایش کشید. به روی لب

 بریم!  -

سپرد و از یاد اش را به باد می ن لحظات بود که تینا همان گنجینهو همی 
شد در اجباری که به قول خودش  هایش را. غرق میرانه تمام دخت رد ب  می

 »آن را عالقه ساخته بود«. 

 سپرده و وارد البی شدم.  ،کلید ماشین را به مردی که جلو آمده بود

های  باز بود و مبل. فضای سفید رنگ هتل، دلهایمان جدا بودساختمان
ی مشهور  ال ملکهافزوده بودند. با چشم دنبسرخ رنگش به زیبایی فضا 

به سمت جیبم رفت و موبایلم را  گشتم؛ ولی شخص آشنایی نبود. دستم  
ی آخر با دیدن دختر قد بلندی منصرف شدم. دوباره  لمس کرد؛ ولی لحظه

 لبخند زدم؛ از آن لبخندهایی که این روزها قصد پاک شدن نداشتند.

 سالم. -

 سالم. اصالن هستید درسته؟  -

 ی تأیید تکان دادم و سؤال مد نظرم بر زبان جاری شد. نشانه سرم را به 

 گفتید کافی بود.ی اتاق رو میانتظار نداشتم بیاین. شماره  -

 به سمت آسانسور راه افتاد و من هم دنبالش کردم. 

 تونم به استقبال مهمونم برم.خودم می -
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ی آسانسور را فشرد و منتظر ماندیم. نگاهم روی کت وشلوار ستش  دکمه
های  های سبزش بر روی سر داشت و کفشرنگ لباسشالی هم هم خزید. 
 اش باعث شده بودند تقریبًا با قدم برابری کند.دار سه سانتیپاشنه

ساخت. چشم  چند دقیقه بعد در آن اتاق بودیم؛ جایی که داستان را می
ی  ا لبخند به میز تکیه داده و خیره و نگاهم به رویش افتاد. بباال آوردم  
 من بود. 

 های قد کوتاه بدم میاد.ه یکی هم قد منه، از آدم خوشحالم ک -

خیانت به خودت، بدترین مجازات برای ما بود؟ باید  قبالً گفته بودم که 
 جا تکرار کنم.همین

 منم!  -

-ه به اختالف قد زیادت کردهتو کل جهانت را بست و کسی آنجا داد نزد که
ای. کی وقت کردی از خودت در این حد دور شوی؟ ولی من در آن اتاق،  

 مردم! خودم نبودم. اگر خودم بودم، می

م را از یاد هم یک نفس بود و تمام شد، شرطی که گذاشته بود آن شب
ن  هایم دید های سرخ ملکه کاشتم؛ ولی چشمهایم را روی باغبردم و غنچه

کردند. نقاش  را نقاشی می آاللهی  ز یاد برده بودند و هر لحظه چهره را ا
-گونه با مهارت میای که اینبا را کجای جهان دیده ی زیوجودم، این چهره 

کنم... من هم  بسته بودی؟ درکت می شی؟ نکند قبالً یک عمر به آن دلک  
 دل بسته بودم. 

 *** 

 »دانای کل« 
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هایش بر زبان جاری  ی که در برابر خواستههاییاد عهدش افتاد و تمامی بله 
کرده بود. کجا بود آن زندگی خوش پیمان؟ دیگر کسی قرار نبود آرامش  

 کند... یک عمر قرار بود آشوب مجازاتش باشد.

 *** 

 »دانای کل« 

زد  با آرامش پلک میحرکت نشسته بود. نگاهش خیره به دیوار سفید و بی 
صدای رادوین که آمد، اندکی به سمت  و ذهنش خالی از هر تفکری بود. 

 او متمایل شد. 

 بردیا من میرم از ماشین یه چیزایی بردارم.   -

 من گوش بدم به جات؟  -

گفت:»نه   ،ی هیستیریکیا در هوا تکان داد و بعد از خندهرادوین دستش ر
 « بابا چه کاری چه باری! رئیس هم دلش خوشه. هیچ چیز خاصی نمیگن.

بردیا سرش را تکان داد و رادوین از آنجا خارج شد. باران چند روزی بود  
داد  سکوت اختیار کرده و آرام شده بود. دیگر کنجکاوی آنچنانی نشان نمی

ته و به روی تخت  و اکثر اوقات در اتاق بود. نگاهش را از دیوار سفید گرف
م  خودش سوق داد. به باران گفته بودند که آن روز به اتاق نرود و او ه

 اش مشغول بود.  نشسته روی تخت برادرش، با گوشی 

ت،  ی باران را نداشکشید. حداقل این خوب بود. حوصله  نفس راحتی
اش آرام شده بود، آن تب  ی خودش را هم حتی نداشت. معده حوصله

هایش گرفت و چشم بست. مدتی  بود. سرش را میان دسترش را کرده کا
کرد به این اتفاق  بود این چنین در سکوت مطلق نمانده بود و حس می

 نیاز دارد. 
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مادر باران حدود دو روز بعد قرار بود برسد و با هم بروند. خوشحال بود  
. حداقل  رو شودیست بیاید، حوصله نداشت با او روبهکه پدرش قرار ن

-داد و فقط باران را میچیزی اهمیت نمیکسی بود که به هیچمادرش 
 گرفت تا بروند.

ی مواد جدید را سر  تاپش گشت تا حداقل پرونده سر باال گرفت و دنبال لپ
تینا را به   روفون  دآوری اینکه با آن میکامان دهد؛ ولی آن را ندید. با یاو س 

اتاق صدای ضعیفی پخش بود ی اتاق شد. در اند، روانهسیستم وصل کرده 
-هایی را میخندید و مرد حرفکه باعث شد با انزجار چشم ببندد. تینا می

 خواست تینا حیف شود.هایش مشت شدند، نمیگفت. دست

تاپش را روی تخت یافت. به سمتش رفت و آن را  چشم باز کرد و لپ 
کرد و  خواست از اتاق بیرون رود، صدایی توجهش را جلب برداشت. تا می

 باعث شد بایستد. 

 خوام برات یه کادو بدم خانم! می -

هایش را در هم برد و نزدیک سیستم رفت. روی صندلی نشست و  اخم
 صدا را کمی باال برد تا بتواند واضع بشنود.

 خوای بدی بهم؟ چی می -

سکوت شد و دیگر چیزی نگفتند. بردیا خواست برگردد که حرف مرد او را  
 کرد. دیگر نه اثر خماری داشت و نه سرمستی.سر جایش میخکوب 

 مثالً کمی ایدز! -

هایشان را بشنود. ی حرفهای گشاده سرا پا گوش شد تا ادامهبا چشم
های لرزان تینا  کشیدند؛ ولی نفس گفتند و فقط نفس میچیزی نمیهیچ

 کرد. را حس می
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 چ... چی؟ -

 ناخودآگاه سریع ایستاد.زخند مرد که به گوشش رسید، وصدای پ

ذارم تو  تونی رو سرم کاله بذاری؟ من صدتا مثل تو رو میفکر کردی می  -
جیب عقبم جوجه! کمی دیگه بشین، کمی دیگه باهات بازی کنم، بعدش 

م رو میدم تا همیشه پیش خودت یه هدیه هم داشته باشی و  هدیه
 بدونی تقاص فریب من چیه! 

ط فهمید که باید سریع از آنجا بیرون بزند و  بردیا دیگر چیزی نشنید؛ فق
سوار   ،توجه به صدای بلند رادوینهمین کار را هم کرد! بی پیش آنها برود. 

ماشینش شد و با سرعت به راه افتاد. چشمانش راهی که در موبایل  
کردند و پایش هر لحظه بیشتر روی پدال گاز نمایان بود را دنبال می

-ت. تینا عمرًا میسی انست طرف حساب تینا کدبردیا می شد.فشرده می
 های قوی آن مرد در رود! توانست از زیر دست

کرد، حرصش گرفته بود. وارد  تر میای که راهش را طوالنیاز دست برنامه 
شهر که شد بدون معطلی موبایلش را بست و خودش با آدرسی که بلد  

کرد دیر  میبود، راه افتاد. فقط دو دقیقه تا رسیدنش باقی بود و خدا خدا 
بخشید. تینا وقت خودش را نمییچ هاگر دیر شده بود،  نشده باشد.

 کوچک بود... تینا فقط قربانی بود...

در آوردن آن فلز سرد از داشبورد، از ماشین  بالفاصله ترمز کرد و بعد از 
خارج شد. کلید را روی ماشین جا گذاشته بود و به کسی امانتش هم  

 خواست برسد.  نکرده بود؛ فقط می 

ی  سرعتش را بیشتر کرد و لحظه   ،شدبا دیدن درب آسانسور که بسته می
-نشانی را می ه باز شود.رادستش باعث شد درب آسانسور دوب ،آخر

 انصد و دو. ی پهفتم، اتاق شماره ی دانست... طبقه 
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خودش را بابت   آسانسور کندتر از هیمشه شده بود و بردیا برای بار بیستم
کرد. آخر زن توانست با صدای نازکش  ها لعنت میباال نرفتن از پله

شد، از  ی مد نظر اعالم کند. همین که در کمی باز به طبقه رسیدنش را 
 ی پانصد و دو گشت.م دنبال شماره میان آن رد شد و با چش

باند و سعی کرد  افتاد، ایستاد. گوشش را به در چس تا چشمش به آن عدد
 صدایشان را بشنود. 

کنم! قبول، خیلی خوشگل و جیگری؛ ولی  ها کار نمیمن با بچه کوچولو  -
 من...خوری. باید هدیه بگیری از طرف  به درد کار نمی

-کمی عقب کشید و نفسش را در سینه حبس کرد. باید در بار اول می
 شد...  کشست، بار دوم نمی

تر رفت و سپس با تمام زور به سمت در هجوم برد. یک قدم هم عقب 
دش هم حس کرد که سمت چپش کالً  وقتی تنش با در برخورد کرد، خو

بی درنگ ماشه  تاد، حس شده؛ ولی اهمیت نداد. تا چشمش به مرد افبی
های لرزان و  مرد دیده و صدای نفسای بعد خون روی تن  را کشید. لحظه 

رسید. تحمل تن نود و چند کیلویی  میهای ناشی از درد تینا به گوش ناله
را  زد، اولینش نفس میسم ظریف تینا سخت بود. او هم نفسمرد روی ج

ی  سید. خیره رهایش به گوش کسی نمی تجربه کرده بود؛ ولی صدای نفس
 همان مرد و دو سوراخ سرخ روی کمرش مانده بود.

م بی جان  ی جسدیا همچنان بی حرکت مانده و خیره بر دقایقی گذشت،
دانست که تینا آن زیر حتمًا خفه شده است؛ ولی  مرد پنجاه ساله بود. می

 توانست حرکت کند. نمی

 بردیا؟!  -
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اد تا به  به چپ و راست تکان د تینا را شنید، سرش را ناباور  وقتی صدای 
طور اصالن راصدا زده و او هم  د که همینبیاید. یاد دیشبی افتا خودش

 بهتش برده بود.

ر چیزی ندید. لباس زرشکی و  اه مبهوت تینا، دیگ نگاه گرفت و جز نگ
که دید، بالفاصله آن را از روی مبل برداشته و به  را پالتوی بنفش رنگ 

 ب زد:»زود بپوش، بیرونم.« سمت تخت انداخت. آرام ل

فکر   ها را در پیش گرفت.ینا از اتاق بیرون رفت و راه پلهبدون توجه به ت
ی سنگین را بلند کند یا نه، کار از آن الشه تواندنکرد که تینا به تنهایی می

های دیگر. مهم نبود، بردیا کاری  گذشته است یا نه و خیلی از یا نهکار 
 راس داشت.راکرده بود که از آن ه

به یادش آمد برای  انگار تازه راه تنفسش باز شد و  ، به محوطه که رسید
زنده ماندن باید نفس بکشد. با تمام توان هوا را بلعید و بیرون فرستاد. 

آورده بود؛ ولی او فقط به اتفاقات  ه رقص دروزید و موهایش را بباد می
 کرد.  فکر می

 وای!  -

را بین موهای بورش برد و چنگ زد. بردیا آدم کشته بود!   هایشستد
ای تن بی جانش به یاد  رای بردیا هم سر رسیده بود. لحظهآن روز ب ،آخر
-یش نسبت به تینا. سردرگم بود، نمیا هی دیگر حرف آمد و لحظه می

 دانست چه حسی دارد. آواره بود، آواره...

سریع تایپ کرد:»زود باش، در   ی تیناموبایلش را بیرون کشید و در صفحه 
 رو هم پشت سرت ببند.«

شغول قدم زدن در محوطه شد.  جیب شلوارش سر داد و مدر دوباره آن را 
گذاشت. به  رفت و قدم به عقب میآمد. جلو میرفت، راست میچپ می
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خندید و  ای می کشیدشان. لحظهزد و از ریشه میموهایش چنگ می
 شه! تر از همیآواره بود، آوارهشد. ای بعد خنثی میلحظه

 بردیا؟  -

نگاهش را به آن سمت داده و سپس سریع   ،با شنیدن صدای ضعیف تینا
 گرفت. 

 سوار شو زود بریم. -

  تینا دیگر حرفی نزد. جفتشان هم سوار ماشین بردیا شده و راه افتادند.

  طول راه الم تا کام حرفی رد و بدل نشد. تینا در خودش جمع شده بود و
توانست بردارد.  اش نمیلحظه هم نگاهش را از پاهای برهنه حتی یک  

رسید و یا  لرزید. از فکر اینکه اگر بردیا دیر میکرد و می خیره به آنها فکر می 
زیر تن آن   کشید.داد و دوباره نفس میآمد، صدبار جان میوقت نمیهیچ

ی چشم هم  هتوانست حتی از گوش مرد جان داده بود، خفه شده بود. نمی
 دانست در چه حالیست.  به بردیا نگاه کند، نمی

وقع  کرد. سرعتش به حد مرویش خیره بود و رانندگی میبردیا فقط به روبه
-بر عکس تینا، او هر از گاهی نیم کرد.آمدنش نرسیده بود و رعایت می

شد. با خود رو می ی روبهسپس دوباره خیرهنگاهی به او می انداخت و 
مقابله کند و یا همین لحظه    کرد که از این پس چگونه باید فکر می
ترین کار چیست. کار خوبی کرده بود یا بد؟ تینا ارزش قاتل شدن را  درست
 داشت؟ 

بار با  این وبردیا نفسش را آرام بیرون فرستاد و موبایلش را دوباره روشن 
رسید   آخر به این نتیجه حوصله مسیری که روی صفحه بود را دنبال کرد.

شدند... بیشتری قربانی می کشت، جز تینا دخترهایکه اگر آن مرد را نمی
 ای بود برای پوشاندن گناهش.شاید هم بهانه
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لرزید.  او خواهر داشت، حتی از فکر به اینکه این بال سر باران بیاید، می
فرستاد. باید آن  ی امنش میباران... باید باران را هرچه زودتر به خانه

کرد؛  داشت و به کار خودش فکر میدست از سر فکر به باران بر میلحظه 
 توانست! چندهزارگانگی عجیبی تفکراتش را در بر گرفته بود. ولی نمی

بی هیچ حرفی در را باز کرد و تینا در سکوت وارد مکان شد. یک راست و  
بدون توجه به سایر حاضرین، به سمت اتاق رفت و در را بست. بردیا مثل  

های  سی بر روی صورتش دارا نبود. نگاه شه خشک شده بود، حهمی
خواست در   کردند.سردرگم پویا، اصالن، آماندا و رادوین رویش سنگینی می

 را ببندد که صدای اصالن متوقفش کرد. 

 کجا؟  -

 گردم. بیرون کار دارم، نزدیک صبح بر می -

راند به سمت  وار ماشینش شد.  دیگر بدون هیچ حرفی از آنجا خارج و س
 ای که موقع برگشت، آن را دیده بود.صخره

 *** 

 »دانای کل« 

شد، داشت  شد، داشت نابود میدستی دور گردنش کشید. داشت خفه می
ور گردنش طنابی را پیچانده و  گویا درفت و از دست داده بود. از دست می

 کردند تا او هم با خفگی جان به خدا بسپارد.ترش میتنگ

 *** 

 « »اصالن 

تار خیس موهایم که روی پیشانی افتاده بودند را با دست عقب   چند
رانده و دوباره راست نشستم. چند دقیقه پیش تینا به سمت اتاقش رفته  
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ی رادوین، بردیا  در حال دوش گرفتن باشد. به گفته زدم حدس میبود و  
با تینا  بدون هیچ حرفی از آنجا خارج شده بود و موقع برگشت هم که 

را باال   اهم را به پویا دوخته و تای ابرویمنگ ش همه را متعجب کرد.بودن
-دادم تا شاید او از قضایا خبر داشته باشد؛ ولی پویا هم چیزی نمی

 دانست. 

 کی به رئیس زنگ بزنیم؟  -

ن رد و بدل کردیم که رادوین در جوابم گفت:»فکر کنم تینا هم  ا نگاهی بینم
 «باهاش کار داشته باشه.

ق تینا سوق دادم و خواستم صدایش بزنم که درست  به سمت اتا سرم را 
 هایم در هم رفتند.در آن لحظه از میان در پدیدار شد. با دیدنش اخم

 چیزی شده؟  -

 رید و سپس به سمتمان آمد. بیرون س   هایشپوف آرامی از میان لب

 تقریبًا.  -

ینا  ی همه را روی خودش حس کرد، گویا معذب شد. تاه خیرهوقتی نگ 
 معذب شد؟! 

 زنیم؟ به رئیس کی زنگ می -

 تونیم زنگ بزنیم.«نگاه از صورتش گرفته و جواب دادم:»همین االن می 

 باشه پس بزنیم. -

 تاپ را از روی میز برداشته و به سمتم برگشت.لپ

 بیا. -
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 همه کنارم نشستند و پویا هم ترجیح داد تا بایستد.

 بردیا کو؟ نمیاد؟  -

الم را از تینا  کردیم و آخر تصمیم گرفتیم پاسخ سؤنگاهی بینمان رد و بدل 
 جویا باشیم.

 دونم، خبر ندارم.نمی -

ای باال انداخته و تماس را برقرار کردم که همان اول کار، رئیس شانه
 تصویرش را باز کرد. 

 ها. سالم بچه -

 سالم رئیس.  -

فت:»من جلسه دارم، سریع  پرسی ساده، رئیس گسالم و احوال  بعد از یک
 حرفامون رو بزنیم. اصالن؟« 

داد امضا شده توسط ملکه را جلوی دوربین  ی قرارسرم را تکان داده و برگه
 قرار دادم.

 تمام. -

 برام پست کن.  -

 برگه را داخل پوشه قرار داده و دوباره سرم را تکان دادم.

 بردیا کجاست؟  -

 دوختیم. ی هم چشم اره به چهره دوب

 دونیم رئیس.نمی -

 زنم بهش.«گفت:»من زنگ می ینکه رئیس پاسخی دهد، پویاقبل از ا
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چند دقیقه   پویا را تأیید کرد. یگفتهرئیس از گفتن حرفش پشیمان شد و 
 بعد پویا تماسش را به پایان رساند.

 وصلش کنید.  -

بالفاصله تصویرش  با شنیدن صدای پویا، به تماس بردیا را هم افزودم که 
شد و پالتویش را بر تن  روشن شد. فضای ماشین از پشتش دیده می

 داشت. مشخص بود که در فضای باز، داخل ماشین نشسته است.

 بعد از وصل شدن بردیا، رئیس دوباره به مبحث بازگشت.

 تینا تو قرارداد رو چیکار کردی؟  -

 اندم. وقتی از تینا صدایی نیامد، نگاهم را به سمتش چرخ 

 هیچی رئیس.  -

ی این افراد بود. همه متعجب  ابروان همه باال پریدند؛ رئیس هم از جمله
 بودیم که صدایی از سمت رئیس آمد.

 اتاق آماده هست رئیس، منتظر شماییم. -

 بود که رئیس بالفاصله جواب داد:»به تأخیر بندازید.«  گویا منشی

 صدای منشی بعد از گفتن »چشم« محو شد.

 ی چی هیچی؟ مگه نرفتی؟ یعن -

 رفتم ولی... -

 صدای بردیا اجازه نداد تینا بیشتر ادامه دهد.

 وقت قرار نبود مواد رو بفروشه.هیچ -

 حواس همه جلب بردیا شد. 
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 یعنی چی؟  -

ای که خریدیم هم اصل  ود که مواد رو لو بده و بخش دیگههدفش این ب  -
 دونیم.انتقام رو ما نمی هدفش گرفتن انتقام بود که دلیل  نیستن.

 تعجب از جای جای صورت رئیس قابل تشخیص بود. 

 آخه...  -

سپس گویا چیزی به فکرش آمد که چشم بست و تعجب جایش را به  
 اخم بین ابروان واگذار کرد.

 فهمیدم کیه. چی شد حاال طرف؟  -

 تاپ آمد. پاسخ از لپ همه منتظر پاسخ تینا بودیم که صدای

رد.  -  م 

 های گشاده به بردیا چشم دوختیم.با چشم

 رد یا کشتیدش؟ م   -

 بردیا بالفاصله در پاسخ رئیس گفت:»کشتمش.« 

چند دقیقه سکوت برقرار شد. کشتنش چیز عجیبی نبود؛ ولی کشتنش  
به خون کسی آغشته نشده بود،  توسط بردیایی که تا کنون دستش 

-تر از هر چیزی بود. چه برسد به اینکه کار تینا بود و حاالتش میعجیب
گفت این کشتن دلیلش فراتر از نفروختن مواد و یا امضا نکردن قرارداد  

 است.

 شتیش؟ تو ک -
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رئیس متعجب شده   بردیا سرش را تکان داد و دوباره سکوت برقرار شد.
های پازل این ماجرا را یک پارچه  بود و احتماالً از طرفی هم داشت تکه

کرد. دنبال حرفش بود تا سریع تماسمان را پایان دهد و در تنهایی به  می
 هایش بپردازد.بررسی

نگران نباشید. برای فردا همونجا بمونید تا  کنم. شما باشه من حلش می -
ها رو آماده کنن. بعد میرید  ها فایلیه سری مواد بیان و بچه  بعد از ظهر

 به تشخیص مواد. پویا و بردیا، تشخیص کار شماست. 

ز خداحافظی رفت؛ ولی  پویا و بردیا سر تکان دادند و رئیس بالفاصله بعد ا
ها به سر  خیره شدن با صدای خنده یم که اینی بردیا بودما همه خیره

 رسید.

 تو هم قاتل شدی بچه؟  -

 بردیا لبخند محوی در برابر پویا زد. 

تو رو به خاطر اولین قتلت تبریک میگم! خوبه آدم اولین قتلش بیخودی   -
 نباشه.

  م؛ ولی شخصی به ذهنم نیامد. ناگاهخواستم به اولین کشتن خودم فکر کن
 ت؟ تو اول از همه خودت را کشته بودی!« کسی فریاد زد:»یادت نیس

 *** 

 »دانای کل« 

را جوری کشته   با خود اندیشید که آنها قاتل یکدیگر شده بودند. همدیگر
کدام نچکیده بود؛ ولی کل  ای خون از تن هیچ بودند که حتی قطره 

جهانشان بی نفس مانده بود. شاید این خونی که روی زمین جاری بود،  
 چکیدنش به تأخیر افتاده بود.همان خونی بود که  
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 *** 

 »اصالن« 

کردم؛ به تو و زندگی ناکاممان فکر  فکر می  ،خیره به رخ صاف و آرام سقف
یا    نشست؟ تلخ بودکردم. این زندگی به مزاج دیگران چگونه میمی

ام را ویران  هایی که زندگیدانستم چشم ببندم بر روی بدیشیرین؟ نمی
 اند یا خاطرات خوبمان را از دفتر خاطراتم پاک کنم. کرده 

دستمان دادند، گفتند مبادا   س سوم ابتدایی بودیم و خودکار بهوقتی کال
شود. با ترس و لرز نوشتیم و وقتی اشتباه  غلط بنویسید! چون پاک نمی

ی سفید  ها گذشت و ما با یک مادهرویش یک خط کشیدیم. سال ،کردیم
تان تا پاک  امش الک است! بزنید بر روی نوشتهشدیم. گفتند نرنگ آشنا 

 پوشاند.هایمان را میی نازکی بود که روی نوشتهشود؛ ولی فقط الیه 

ترین  ات با پررنگن دفتر خاطراتی که هر لحظهدانم چه کنم با ای حال نمی
ها خط کشم و  هک شده است. روی تمامی آن نوشته  جوهر جهانم رویش 

ا همان الک را بیارم و  شود؟ و ی رویش زشت نمیا را سیاه کنم؟ ه کل برگه
ی سفید رنگ را چه  ی زیر الیه هایم را بپوشانم؟ آخر آن هالهروی نوشته
 های پررنگ هم از بین روند؟  ده کنم تا آن هالهقدر الک استفاکنم؟ چه

سمت  هترین روش است. دستم به ها را پاره کنم؟! آری شاید این بنوشته
ام از درد در  خواهم نصفشان کنم؛ ولی چهرهرود و از وسط میها میبرگه

پیچد. آخر چه کنم که دفترم وجودم است؟ پوستم را بَکنم و  هم می
اند که یک عمر در کنارم  خاطرات قسم خوردهشود! این خراشش دهم؟ نمی 

باشند و با دیدن هر عنصری از هستی، دوره شوند؛ حتی درست آن  
فهمم چرا وجودم به سازم  ... نمیآاللهفهمم تی که خودت نباشی. نمیلحظا 
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ای بر  اند و کسی نیست شانهقصد. قلب و روح و ذهنم آشفته شدهرنمی
 روی تارهایشان کشد... 

کردم، تو از جهانم  فهمیدم؛ ولی بعدها فهمیدم. هر چه هم میآن روز نمی
ین اشتباه بزرگ را با راستی  شدی. ما هردو اشتباه هم بودیم و ازدوده نمی

بار دور  زارانی خاکی هچه شود، جهان به پایان رسد و کرهپذیرفتیم. هر 
-خورد. آخر قلب را که نمیراه ما در هم گره می خودش دور زند، باز نهایتاً 

 توان کاری کرد! 

بردیا بود؛ با همان   با صدای آرام باز شدن در، نگاه از سقف سفید گرفتم.
ای بی  ی سبز. نگاهش که به صورتم افتاد، لحظههای خسته پالتو و چشم

 حرکت ایستاد و سپس لب زد:»چه عجب خواب نیستی.« 

های مالیم نور خورشید هم به سمت پنجره سوق یافت و اشعهنگا
سحرگاهی دیده شدند. پوزخند آرامی به حال خودم و خودش و زندگیمان  

 زدم.

 ر نداشتم صبح شده.خب -

تای ابرویش را باال داده و کلید را روی میز گذاشت. خواستم از روی تخت  
بلند شوم که نگاهم به باران افتاد؛ روی تخت بردیا به خواب رفته بود.   
شاید حس خواهرانه بود و شاید غریبی در دنیای برادرانه؛ ولی هرچه که  

 بت به بردیا تغییر کند.روز رنگ نگاه باران نسشد هرباعث می ،بود

مشترک بود  از روی تخت بلند شده و به سمت آشپزخانه رفتم. شاید درد  
که بردیا را هم به سمتم کشاند و مقابل هم، روی میز نشسته و لیوان  

 ها.  خورده در کمد تلخی خاک  قهوه در دست گرفتیم و یا شاید هم دوستی  

 دها! در نهایت زندگی عبارت بود از شایدها و بای
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 خب بگو چی شد.  -

 نگاهم کرد و خودش منظور را گرفت؛ ولی جواب دادنش کمی طول کشید.

 خواست به تینا هم منتقل کنه.ایدز داشت، می -

 جفت ابروانم باال پریدند.

 ؟ ی فهمید تو از کجا  -

ی  میکروفون جاسازی شده در گوشواره  فکرم به سمت  ،حرفم یدر ادامه 
 تینا رفت. 

 فهمیدم.   -

دستی به ریشم کشیده و آرنجم را به میز تکیه دادم. بردیا زندگی تینا را  
 نجات داده بود! 

 خیلی عجیب بود.  -

 با این حرفش دوباره حواسم به سمت بردیا جلب شد. 

 چی؟  -

 قاتل بودن.  -

زیاد شده بود پوزخندهای این روزها!  قدر ناخواسته پوزخند آرامی زدم. چه
 م مسخره شده بود؟ ا نکند کل زندگی

 فقط یه زندگی رو گرفتی؛ یه زندگی که در نهایت یه روزی گرفته میشه.  -

 منطقت عجیبه اصالن. -

در نهایت من یه تروریست بودم. قرار نیست منطقم با تویی که امروز   -
 اولین قتلت رو انجام دادی یکی باشه. 
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ی قاتل شدنت چی بود؟ یا اولین آدمی که  س... حس اولین لحظه پ -
 کشتی؟ 

 فکر کردم و صدای کسی که در گوشم فریاد زده بود، دوباره بلند شد.

حس خاصی نداشتم؛ فقط انگار دم و بازدم رو بلد بودم و نفس کشیدن   -
چی عوض شده بود و دیگه  اد برده بودم. نگاهم نسبت به همهرو از ی 
ه گذرا و پوچ بودن. گویا  تو نظرم بلند مدت و یا موندگار نبود، همهیچی 

  کردم، چیزی جز بازیچه نبود؛ ولی من عادت کردم ای که زندگی میهر لحظه
گاهی شد یه مایع سرخ تو جام، گاهی شد  . باهاش بازی به این بازیچه و

من   که بود، ها ی این شکلک لت، گاهی یه نفس تو تن؛ تو همهیه گلوله تو 
بعد از اون روز هربار که کسی رو کشتم به هر نوعی   زندگی رو بازی کردم.

 س! طور گذشت. زندگی یه بازیچهکه بود، همین

ی رومیزی پالستیکی را در دستش گرفت و موهایش به سمت  بردیا گوشه
پایین افتادند. ذهنش درگیر بود و این از پس نزدن همان تارموهای  

 اش مشخص.  انی ریخته روی پیش

 و اولین فردی که کشتی؟ چطور بود ظاهرش؟ چندسال داشت؟  -

خواستم نگاه کند. لیوان قهوه را به خودم  آورد، من هم نمیسر باال نمی
خوردیم که نخوابیم؟  ام پیچید. قهوه میتر کردم که بویش زیر بینینزدیک

هیچکس   ی خواب برایترین قهوه شده بود. اجازهزندگی که خودش تلخ
 داد.نمی

 اولین فردی که کشتم... -

 لب به دندان گرفتم و سپس با همان فریاد درونم آرام گفتم:»خودم.« 
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ی آن لبخند تلخ خودش را کنج لبم جا  سکوت برقرار شد و من نفهمیدم ک  
 کرد.

دونی بردیا... زندگی بازیچه بود واقعًا. همونطور که خودم  ولی می -
شکستمش و به پایان رسوندم، یکی دیگه از سر گرفت و یه بازی کامالً  

 متفاوتی ساخت. 

انست مخاطب  توگفتم و دلم نمیای که از تو میداشت هر جمله  ددر
بودی که  هایش را با نام بیان کند. آخر مگر تو نام بودی؟ تو یک قلب حرف 

 ساختی. 

ای داشت اون بازی... یگه، یه جهان دیگه، یه بینش دیگهانگار یه حس د -
ودی اون زندگی اصالً یه چیز  ملاصالً عجیب بود! منم دوستش داشتم. 

-ای بود. عجیب دلنشین بود اون موسیقی که همراه باهاش میدیگه
 کردیم. رقصیدیم و بازی می

 تی!و تو همان یک قلبی بودی که شکس

ی  از یاد بردیم، آهنگ تموم شد، همهها رو ولی اون هم تموم شد. قدم  -
سازها شکستن و تارها کنده شدن. ما موندیم و بازی به پایان رسیده.  

ی  بازیچه  خیال عالم، دنبالبینی؛ بیش میشه همینی که االن مینتیجه
 گردم. جدید می

ام را نوشیدم.  ای از قهوهبه پشتی صندلی تکیه داده و جرعه  با لبخند سر
تفاوت باشم؛ ولی سردرد داشت کل  ت به وجودش بیخواستم نسب می

کشیدم. به  ها را سر میپیک کرد. نباید به خاطر ملکه آن مغزم را احاطه می
بود و  آالله ای ندیده بودم! فقط ر ملکه بود؟ من که شب گذشته ملکهخاط
 .آالله
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چی  صبح از اصالنی که خواب رو به همهولی این بی خواب موندن تا   -
حرف  ی لبت پاک نمیشه و میده، اون لبخند تلخی که از گوشهترجیح 
-هایی که با حرف صدات همخونی ندارن، بهم میگه این بازی هیچچشم

وقت تموم نشده؛ فقط تو خواستی تموم بشه و هی اصرار کردی و نشد تا  
 گفتی تظاهر کنم به اتمامش. دروغ میگم؟ اینکه آخر 

توانست  نیامد. آخر چه کسی میهایم از توانم برواکنشی جز باز کردن چشم
از آن آهنگ کالمش دست بردارد و رد انگشتانش را از روی تن پاک کند؟  

-زدم در این جهان سرد! چه خوب تظاهر می اگر آنها نبودند که من یخ می
 بودم...کردم و خودم غافل  

 چه خبر؟  -

 پویا پس از نگاهی که به جفتمان انداخت، روی صندلی جا خوش کرد. 

 کنم بحث کشت و کشتار داغه. حسم درسته؟ حس می -

ی تأیید تکان دادم که بالفاصله رادوین هم در دید قرار  سرم را به نشانه 
 گرفت. 

 تونم دیگه نخوابم.می -

گویا خودش احوالش را فهمید و  اش کردیم که ای ژولیده ای به موهخنده
 دستش را درون موهایش برد.

 قصد دوباره خوابیدن داشتم!  ؛خب من به خاطر آب بیدار شده بودم  -

 شما راست میگید بله. -

 بود.  روی همه یک لیوان بزرگبعد از چند دقیقه روبه

 ی سکوت گرفته؟ اوایل اینطور نبود. بردیا این باران چرا روزه  -
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 ای باال انداخت. باران خوابیده نگاه کرده و شانه  بردیا به

دونم؛ ولی از حاالتش راضیم. به احتمال زیاد دیگه طاقت بودن با  نمی -
 من رو نداره. 

 صدای پوزخند بردیا به گوش رسید.  ، بند این حرفپشت

 پویا تو اولین شخصی که کشتیش کی بود؟  -

ام  نگاهی به چهرهی نیمدون اینکه حتپویا تای ابرویش را باال داد و ب
 بیندازد، جواب داد:»قاتل رها.« 

-کشتن قاتل زنت... به احتمال قوی حس عجیبی بود. آن روزها نمی
 تر از آن را خواهم چشید.دانستم که حسی عجیب

 وین تو چی؟ درا -

ی آرامش از  رادوین دستی به صورتش کشید و ناگهان دیدیم صدای خنده
 شود. زیر دستانش شنیده می

 موکلم.  -

 عجب وکیلی!  -

 با لبخند به بردیا نگاه کرد.

شروع راهم همون بود؛ ولی عجیبش اینجاست که خود اون شخص بهم   -
 گفت من رو بکش. 

 ی رادوین شدیم تا ادامه دهد.های منتظر، خیره هر سه با نگاه
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کرد. دادگاه سر این بود که از ارث  یه دختر بود که از برادرش فرار می -
پدریشون باید به دختر حقی برسه یا نه. یه روز با هم قرار داشتیم. رفتم  

 سر جای قرار و گفت بیا خونه. 

نه نه! کراتم را خواند و بالفاصله گفت:»تای ابرویم باال رفت که خودش تف
 قضیه اون نبود.« 

 ..شنویم.می -

تی  ها. ح دیدم زمین پره از خورده شیشهره، ی این دختمن رفتم خونه -
های پنجره رو هم شکسته بود. حاال خوشبختانه تابستون بود و هوا  شیشه

طبقه ی  مرد.  سرد نبود وگرنه نیاز به کار من نبود، خودش از سرما می
بعد   و  ی اینی مطلب من رفتم تو خونهخالصه سیزدهم تو برج بلند! 

چند ساعت التماسم کرد   ح ندم بهتره...دیدم روی زمین نشسته. زیاد توضی
ش رو هم نشونم داد که برو تا کسی  از خونهکه من رو بکش؛ حتی راه فرار  

خواستم راضیش کنم که صدای داد و هوار داداشش  نفهمه. همینطور می 
 از بیرون بلند شد و آخر کشتمش. خودکشی قید شد؛ ولی نبود. 

بازی  وست نداشتند با زندگی دم. چرا این مردم دای کری مسخره خنده
 کننده بود! کنند؟ این بازی بسیار سرگرم

 هایی داری تو رادوین.عجب داستان -

 پا روی پا انداخته و با لبخند روی صندلی لش کرد. 

برید به یه کارگردانی چیزی   ،ردمیه پا فیلم سینماییه زندگیم! وقتی م   -
 تعریف کنید تا حیف نشه این زندگی. 

 افتادیم! باز آرام خندیدیم. باید از فردا دنبال کارگردان می

 اصالن من هم ازت یه سؤال دارم.  -
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 چی شد پس؟« آالله  سرم را در جواب پویا تکان دادم که در ادامه گفت:»

های  ا شد؛ شاید تکهجن نامش دوباره چیزی درون قلبم جابهبا آمد 
-کردم پویا چیزی از حالم نمیاش بودند. چند وقت پیش فکر میشکسته

کردم بیشتر از همه، پویا مرا  فهمد؛ ولی آن لحظه و در آن جمع حس می
 فهمد.  می

 تموم شد.  -

 چی خوب نبود؟آخه... سر شام مگه همه -

راه شریک کرد،  نگاهم به رادوین دوخته شد. سر شامی که ما را در این 
 درگیری یک سفر کاری دو روزه بودم! 

 بود؛ ولی بعد شرایط عوض شد. -

 تو تموم کردی؟  -

 سرم را مالیم به سمت چپ و راست تکان دادم.

 تموم کرد؟! آالله  برو بابا!  -

 اول من؛ ولی من تموم نکرده بودم... یعنی...   -

کردم وقتی هنوز خودم  ام را به دیگران تشریح میچگونه باید زندگی 
 نفهمیده بودمش؟! 

دونم چرا درخواست طالقش  تموم کرد. نمیآالله پوف بگذریم. آخر کاری  -
...  نیومده، شاید هم تو صندوق پست 

ند؟  کردم. قرار بود درخواست طالق را به کدام نشانی بفرست مکثای  لحظه
اش را از یاد نیی پدری که خودم نشا ؟ یا خانهآاللهی مشترکمان با به خانه
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قدر تنها مانده بودم!  کار قرار بود بفرستند؟ چه برده بودم؟ به کدام محل  
 جهانم بود.آالله کردم... من که چند ماه پیش احساس تنهایی نمی

 سرم را تکان دادم تا افکار مزاحم بریزند؛ ولی آنها جایشان خوش بود.

آالله  خواستی پلیس بشی؟ چرا بعد از آشنایی با تو مگه اولش نمی -
 برنگشتی به اون کار؟ 

 پوزخند عمیقی تحویل رادوین دادم.

 مگه نه؟  ،دونید من چرا وارد نیروی انتظامی نشدمشما نمی -

 دانست. ای زمزمه کردند؛ ولی بردیا میرادوین و پویا نه

ودم. اونجا  ده بیه روز من رفتم سر مصاحبه. از آزمون استخدام قبول ش -
آخرش یه   ، کردمگفتم و هر کاری میحرفی مییه افسر بود و من هر 

ی چرت میاورد تا بگه تو بلد نیستی. نگاهش یه جور خاصی بود؛ رو  هونهب
 مخ و... خودبین!  

 نقش بست.  هایم تصویر افسر آن روز در جلوی چشم 

میاوردم هم باز گفتم، برای هر سؤالش جواب خوبی  هر حرف مثبتی می -
کردا؛ اصالً وجودش تو اونجا ربطی به  ام رو یادداشت میگفت نه. جواب می
روز از اونجا خارج  من نداشت؛ ولی باز هم نگاهش بد بود. اون خدام است

شاید هم قبول شده بودم؛ اما  از یادم نرفتن.   های اون افسرشدم؛ ولی نگاه
جواب هر کاری که کردم و   توتونستم. آخر با رئیس آشنا شدم که دیگه نمی

و همه ها، حرفاشون، رفتارشون  نگاه انسان خوب بود، ازم تعریف کرد. 
-فقط کارش رو درست انجام می  خیلی مهمه. اون روز شاید اگه اون افسر

داد، من االن اینجا نبودم؛ قاتل چندین نفر نبودم؛ قاچاقچی چندین کیلو  
 ار نبودم.  بودم... یه خالفکآالله مواد نبودم؛ با 
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گفتم. با اینکه من زندگی هزاران نفر را نابود کرده بودم؛  با خود همیشه می
ولی روزی هم یک انسان زندگی مرا نابود کرده بود. من همان روز خودم را  

دانستم وسط راهش وصلت  بودم که نمی گذاشتهکشته بودم و پا در راهی 
-بیخود وارد کاری نمیکس هیچ یار است و پایانش از دست دادن یار.

گفت که شاید من هزاران جهان را  آن افسر با خود می ،شود! کاش آن روز 
زد. سخت نبود... همین های کج را نمینم و آن پوزخندها و لبخندنابود ک

انجام دادن کار راحت، باعث شده بود کشتن مردم و نابود کردن   اجتناب از 
 قدر آسان باشد.زندگی آنها برای من همین

 *** 

 »دانای کل« 

ی خفته بود که به تظاهر مهمان  مرگ هم آسان بود. مرگ در همان لبخند
و نصیب رخ یار. مرگ یاور یار بود و نفس نکشیدن   کردندمی  هایشانلب

ی یکدیگر.  کردند به چشمان بستهنگاه می در همان یار و یاور خفته بود.
 دید.یزی نمییکی چشم بسته بود و دهان باز، دیگری باز بود و چ

 *** 

 »اصالن« 

از هم فاصله   هایم را ی پلکهایی که به گوشم رسید، گوشهبا صدای خنده
های ساعت گشتم؛ ولی با دیدنشان فقط توانستم  داده و دنبال عقربه 
 ها را لعنت کنم. مسبب این خنده

 چه خبرتونه سر صبحی آخه! -

  پویایی که نصفهایم کشیدم که تازه توجهم نسبت به دستی روی چشم 
 ش روی تخت و نصف دیگرش آویزان از تخت بود، جلب شد. هیکل
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این چرا برعکسه؟ وقتایی که میره سر کار صبح زودی عین خروس بلند   -
 وقتایی که کاری نکرده وضعش اینه. ،میشه

پوفی کشیده و از روی تخت بلند شدم. نگاهم را در اطراف چرخاندم که  
 ه در معرض دید است. دیدم فقط بردیای پشت پنجر 

 باز رو آوردی به تفکرات صدادارت؟  -

 ای کرده و به سمتش رفتم. خنده

؛ مخصوصًا وقتی که صدای مردم  ی تفکرات بی صدا رو ندارمحوصله  -
 نذاشته بخوابم! 

 بار بردیا بود که خندید و با دست به آن سوی پنجره اشاره کرد. این

 عنایتشون قرار دادن. دخترا رادوین رو مورد  -

به سمت  های آب را به دست گرفته و و تینایی که شیلنک   با دیدن باران
 ام تشدید شد.رادوین گرفته بودند، خنده

کنه که کامالً خونسرد  حاال اونا رو ول کردم، این رادوین آب رو حس نمی -
 زنه؟اونجا وایساده و داره با گوشی حرف می 

 فعال شدن. چندان چیز مهمی نیست. رگراش باز غیساحتماالً ح  -

 ی نهایی را به این صحنه کرده و راه یخچال را در پیش گرفتم.ندهخ

 ای نداریم؟ امروز فقط تشخیص مواده؟ کار دیگه  -

 ی خوابت برسی؟ خوای بعد از ظهر به ادامهمی -

 ی ملکه برسم! خوام بعد از ظهر به پروندهمی -

 آشپزخانه پیچید.صدای سوت آرام بردیا در 
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 ی ملکه امروز بسته میشه.ش؛ چون پرورنده پس دنبال یه کار جدید با  -

 تای ابرویم باال پرید و بطری را از یخچال بیرون آوردم.

 به همین زودی؟  -

 موادش اومدن.  -

کردم و به موادهای بسته بندی  کرد را دنبال جایی که دستش اشاره می
خانه رسیدم. عجیب بود که تا آن لحظه  ی موجود در گوشهی  شده

 متوجهشان نشده بودم!

 انتظار نداشتم به این زودی راضی بشه. -

 بازی نیست. اهل بچه ،بار هم راضی میشهدیگه با یه ؛رئیسه و کاربلد -

لیوانی از داخل کابینت بیرون آورده و نگاه منتظرم را به بردیا دوختم.  
هم مرا کم معطل نگه داشت و    مشخص بود حرفش ادامه دارد و او

 ی حرفش را آورد.ادامه 

 ...تو هم که -

ی حرفش در گلو ماند. لیوان را رها کرده  نگاهش را به میز دوخت و ادامه 
 و به کانتر تکیه دادم.

 منم که چی؟  -

های سبز بی درخشش سر باال آورده و نگاهم کرد. چشم  بعد از چند ثانیه
 مدفون کرده بودند. های زیادی در خود حرف 

 شم. ک  دونی... یه سری چیزا رو نمیمی -

 تای ابرویم باال رفت و لبم به سمت چپ کج شد.  
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یکی حرفش رو ناقص  شم. مثالً اینکه  ک  من هم یه سری چیزا رو نمی -
اش بریزه و بعد مستقیم نگاهت کنه  ی اون حرفا رو تو چش بذاره؛ ولی همه
 شم.ک  رو من اصالً نمی

برداشته و لیوان را پر از آب بطری کردم. شاید این آب  و بطری را   لیوان
 کرد.اندکی آتش وجودم را خاکستر می

شد و تا   دم که با طعم تلخی که در دهانم حسمحتویات لیوان را سر کشی
 آخر گلویم را سوزاند، چشم بستم.  

 کوفت!  -

ن بوی  بردم. با چشید ام تر گذاشته و بطری را نزدیک بینیلیوان را روی کان
 ها پی بردم. تلخش، به اشتباه بودن بطری

 این چرا هنوز خوابیده؟  -

ر و صورتی که آب چکه  دوین به سمتش برگشتم که با دیدن س با صدای را
 ی آرامی کردم. کرد، ناخودآگاه خندهمی

 نخند! -

چیزی  ام را قطع و لیوان را پر کردم. شاید کویر دل ما با با هشدارش خنده 
 شد.سیراب می  ،جز آب

 ی اومدن دخترش چی شد؟ رئیس چی گفته؟ قضیه -

 روی صندلی خالی نشستم و رادوین هم کار مرا تکرار کرد.

 فکر نکنم به رئیس گفته باشه. رئیس رو چیکار داریم؟  -

 بردیا در جوابش گفت:»خب شاید اتفاقی افتاد.« 
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؟ اصالً گیرم چیزی شد، از  تونه اتفاق بیفتهسه روز مونده دیگه، چی می -
 تونیم مراقبت کنیم؟ یه بچه نمی

 ت. نگاهی به پویا انداخ بردیا نیم

 . سخیلی وابسته مرجانپویا به    راست میگی. وضعش خوب نیست؛ -

 دیگر حرفی نزدیم که دخترها سر رسیدند. 

 رو نکشتیم که عین خیالت هم نباشه! خدایی خودمون  -

نگاهی به تینا انداخت و گفت:»شما خودتون رو  ی چشم رادوین از گوشه
کشتید یا قصد کشتن من رو داشتید؟ ضمنًا انتظار داری چه واکنشی برات  

 نشون بدم؟« 

ی تینا. با دیدن بارانی که دستش  چیزی نبود جز چشم غرهجواب رادوین، 
 به سمت بطری رفت، بالفاصله به حرف آمدم.

 بطری آب تو یخچاله.  -

ای کرده و چند ثانیه در همان حالت ماند؛ ولی سپس به  هنگاه پرسشگران
 سمت یخچال رفته و بطری آب را بیرون آورد.

 مواد زیادن و ما امروز تو تعطیالتیم. -

ا  هایش را پشت سرش برده و به آنهرادوین بعد از گفتن حرفش، دست 
 کردند.های آب همچنان چکه میدانه ،تکیه داد. از موهای سیاهش

 اینکه تا االن خیلی کار کردی! نه  -

کنی، فردا قراره از صبح ساعت یازده تا شب ساعت  بردیا داری ناحقی می -
 یازده یه عملیات رو کنترل کنم.
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 با شنیدن این حرف تای ابرویم باال پرید.

 کنیم؟ کجا راهیت می -

 جا ور دل خودتون قراره عملیات رو کنترل کنم.جا اصالن، همینهیچ -

دونم قراری نیست عملیاتی انجام بدیم که تو کنترلش  ایی که میتا ج -
 هم کنی!

 مشخصًا از جواب دادن به من خسته شده بود. 

 کنم.بابا از راه دور کنترل می -

بار به جای باران، تینا لیوان کوچکی در  اینآهانی گفته و راست نشستم که  
 کرد.بطری را در آن خالی میدست داشت و 

 ها...بچه -

سرمان را تکان دادیم که روی صندلی خالی    ،ی تیناادامهبعد از حرف بی 
 .گذاشتنشست و لیوان را روی میز  

 رئیس جسد دیشب رو از بین برده و آثار رو هم محو کرده. -

کرد.  نگاهم به سوی بردیا چرخید که بدون هیچ حالتی به تینا نگاه می
گاهیست که نتوانی از آن  ترش شوند؛ ولی سخت ها سرد میگاهی نگاه

 نگاه یخ بزنی.

 باران؟  -

جا خوردیم و تازه توجهمان به وجود باران جلب   همه ،با صدای بلندش
 داد که چیزی نشنیده. شد؛ ولی حاالت باران نشان می

 ی میاد اون؟ پنج روز شد!ک   -
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 کی؟  -

 بار به میز خیره شد. بردیا لب به دندان گرفته و این

 مامانت. همون...  -

باران به کانتر تکیه داد و سپس با آرامش لیوان آبش را سر کشید. انگار  
 اصرار داشت که بردیا را از کوره در آورد. 

 رسه. فردا میگفت تو راهه، فردا یا پس -

لیوان خالی را درون سینک قرار داد که صدای برخوردش با فلز سینک، تنها  
هایش  دیدم که چشم بسته و دستصدای موجود در آنجا بود. بردیا را می 

 را مشت کرده بود. 

 فردا خودمون قرار بود بریم دیگه. زحمت نکشه پس! پس -

ببخشید نتونستیم جت شخصی رزرو کنیم تا از مازندران بیان به این   -
 جای عقب مونده. جت نمونده بود! 

 ساختن برات.گفتی اون رو هم می نه بابا! تو می -

همه دهانمان باز بود که در عرض   ،هو ایجاد شده بوداز این تنشی که یک 
ی بردیا  روی چهره یک لحظه دست باران روی میز فرود آمد و صورتش روبه

حیف که  قرار گرفت. خیره به چشمان سرد و کدر سبز رنگ برادرش، لب زد:»
 نگفتم.« 

 ی اتاق شد.ی دیگر نگاهش کرد و سپس روانه فقط یک ثانیه

 بیا برا مرضش درمون پیدا کن تو این خراب شده. حاال   درد جدید! -

پس دادن نفس حرصی و رفتن بیرون از خانه، کارهایی بود که بردیا در  
 کمتر از چند ثانیه انجامشان داد.
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 خواهر و برادر عجیبین. -

؛ مثل راهی که همین بردیا رفت تا  رسن هایی که به پایان نمیامان از راه -
 کنه.  درمون مرض باران رو پیدا

 *** 

 »دانای کل« 

دانست آن فلز کی از دستش افتاده و کنارش زانو زده بود؛ ولی برای  نمی
زندگی که ندانسته نابودشان   حیف آن»بار هزارم افسوس خورد و گفت 

ه را آباده  یرانشود و رنگ نکردیم تا فکر کنیم چگونه میای دو ذره  کردیم
 « کرد.

 *** 

 »اصالن« 

های من قطراتی را  شدند و مردمکآسمان راهی زمین می های برف از دانه
م فقط یک چیز  خوردند؛ اما در ذهنکردند که از شیشه سر میدنبال می

 آخر زمستان بود. آالله شد... تولد  تر میداشت پررنگ و پررنگ

 رسه. انگار راه تو هم به پایانش نمی -

دیدن رادوین نفس  با شنیدن صدا جا خورده و به پشتم برگشتم؛ ولی با 
 راحتی کشیدم. 

 مگه راهی هست که وسطشم؟  -

 رسه.هم به پایان نمیآالله و عشق طور بگم برات... راه تنفر  این  -

یا راه من؛ اما    تر بود، طوالنیی برفی آب شده دانستم راه این قطره نمی
 شد.گاه تمام نمیراه ما دو همیار هیچ
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 تموم شده.آالله ی قضیه -

دونم که تموم  ی امین تموم شده؛ ولی خودم میجا میگم قضیهمهمنم ه -
دونم  تموم شده؛ ولی میآالله ی . منظور اینکه من باور کردم قضیه نشده

 تونی قبولش کنی.وقت نمیخودت هیچ

در پایان زمستان آمده بود و  آالله اما من درگیر همان آخر زمستان بودم. 
 جانسوز تنم را نوشته بود.ابتدای زمستان سرد و 

 کنم.فوقش تا آخر عمر باورش نمی -

 کنی!فوقش تا آخر عمر تو خیالش زندگی می -

در جیب شلوارش کرده  اش شدم. دست ی چهره سر برگردانده و دوباره خیره
اش ایستاده بود. همان رادوین خونسرد  حالت چهره و با حالت بی 
 همیشگی بود.

دانستم چه کنم. امروزم مشخص  رفت؛ اما من نمیاو راهش را کشید و 
بود؛ ولی فردای فردایی که قرار بود از اینجا برویم و راهی شهر یارم شویم،  

 چگونه قرار بود بوی تنش را در کل شهر نچشم؟ 

 کاری ندارید؟  -

به سمت صدای پویا چرخیده و او را همراه با بردیا و کاغذهای در 
 دستشان دیدم. 

 ص؟ میرید تشخی  -

 آره. -

 سرم را تکان داده و دل از پنجره کندم. 

 ورا بود... کلیدش این -
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کلید را از روی میز کوچک موجود در کنار تخت رادوین برداشته و به سمت  
 بردیا پرتش کردم. او هم لطف کرد و در هوا قاپید. 

 خب برید.  -

تنم به روی تخت و بستن چشمانم دیدم.  ره را در رها کردنتنها راه چا
 . خواب بهترین راه بود تا حقایق وجودت را از یاد ببری

 ندانستم که آن آخرین خوابی بود که تا رسیدن به تو قرار بود آرامم کند! 

 ای که گفتی هیچ مشکلی چون فراق یار نیست »

 همچنان دشوار نیست«  ، گر امید وصل باشد

؟ چرا  ام آاللهرسید  گرفتم تا پایانش به تو میکدام راه را باید پیش می
 سته تو در این حد نابود شده بودی؟ نندا

 »خلق را بیدار باید بود از آب چشم من 

 گریم که کس بیدار نیست« وین عجب کان وقت می

هایش را  شده بودند، همچون کودکی که خنده هایم هم غریبحتی خنده 
 دیار دیگری کوچ کرده بود. در جهان تو باقی گذاشته و خود به 

 دل شدم دالن را عیب کردم الجرم بی»بی

 آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست« 

چرا همیشه من به   کردی.در خواب اسیرت بودم و در بیداری اسیرم می
کردی؟ نکند  تو دنبالم می  ،کشیدموقتی از تو دست میدنبالت بودم و  

 تو ول کرده بودی... مرا  ،وقتی من به دنبالت بودم هم

 »بارها روی از پیشانی به دیوار آوردم 
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 ور غم دل با کسی گویم به از دیوار نیست« 

مخلوط بود از فهمیدند؟ درد ما فهمید؛ ولی همه میچرا هیچکس مرا نمی
 از درد دیگران!  غ رادرد دیگران و خود ف 

 »ما زبان اندرکشیدیم از حدیث خلق و روی 

 یارست و با اغیار نیست« گر حدیثی هست با 

دادی، بار بودی و خسته  دادی، غار بودی و پناه مییار بودی و عشق می
را   چه نازی بودی که جانم قدرت کشیدنتکردی؛ ولی آخر نفهمیدم تو می

 نداشت. 

 »سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نه 

 ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست« 

من ندانم   رت زیاد است در آغوش هم؛م و س ی بین سر مردم گفتند فاصله 
 زیاد شد.حد ی دلم از دلت در این در چه وقتی فاصله 

 »گر دلم در عشق تو دیوانه شد عیبش مکن 

 عیب و گل بی خار نیست« نقصان و زر بیبدر بی

! آاللهعاشق شدن به تو عیب بود؛ ولی هجر تو عیب بدتری بود که 
ها خاک   ود شدم زیر خروارن را و نابار و ذلیل کردم این تو ندانسته خ

 حیف. 

 »دوستان گویند سعدی خیمه بر گلزار زن

 دارم که در گلزار نیست« من گلی را دوست می

 خواندی...بودم و در آخر هر خواب مرا میکاش سعدی می
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 *** 

 »دانای کل« 

ی نگاهش شد و تمامی حاالت صورتش  خیره ،به یاد هر چه گذرانده بودند
های  هایش کشید. گونهمقابل نگاهش عبور کردند. دستش را روی گونهاز 

کرد.  او داغ بودند یا دستانش، مشخص نبود؛ ولی آتش عشق را حس می
چه خواب بوده   ؛خوب و بدش مهم نبود، عشق در هر حالتی عشق بود

 باشی و چه بیدار...

 *** 

 »اصالن« 

کشید و  زد. فریاد میدر مغزم داشت بانگ میآالله سردرد داشتم و صدای 
انداخت، در نهایت منی بودم که جز فشردن پلک بر روی  آتش به جانم می 

 هم قدرت دیگری نداشتم. 

-اطراف چرخاندم. مواد مثل دیواره  نفسم را بیرون فرستاده و نگاهم را در
محصور    های ضخیم باالی هم قرار گرفته بودند و مقابل هر ستون، کاغذی

-، یک کیسهکردیکمی که دقت می ی زرد رنگ قابل مشاهده بود.در پوشه
دیدی که جهت تشخیص قرار داده شده بود. بردیا سمت  ی باز شده را می

 راست و پویا هم سمت چپ سالن بود. 

ن شدم. نام انگلیسی مواد  مشغول قدم زدی فلزی برداشته و  تکیه از دیواره 
ی خوانششان را هم  کردند و من حتی حوصلهمیعبور  نگاهمروی از روبه

 اندکی از سردردم کاسته شود. نداشتم؛ فقط امیدوار بودم 

 چه خبر بردیا؟  -
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بردیا در جواب پویا مشتش را باال برده و گفت:»یه بند انگشت بکشه تا یه  
 ماه بساطش جوره!« 

خالی، باعث  ی فلزی و فضای های پویا در مکان پیچید. دیواره صدای خنده 
 شدند صداها اکو شوند.می

 کنه.رئیس این چیزا رو از کجا پیدا میدونم نمی -

ها کشیدم. این ذرات ریز زندگی ماها را ساخته و در عین  دستی روی کیسه
 حال نابود کرده بودند.

 پویا دخترت چی شد؟ میاریش؟  -

یک  متش برگشتم. مشت بازش نزد وقتی صدایی از پویا در نیامد، به س
 اش بود و خودش درگیر فکر کردن. بینی

 زیاد نگیر جلو بینیت، خودت درگیر میشیا!  -

کدام  مشتش را از خود دور کرد. ما هیچ  با حرفم تازه به خودش آمد و
خودمان معتاد این مواد نبودیم. نه تنها ما، بلکه تمامی کارکنان رئیس  

دند. رئیس این  کرمعتاد نبودند و چیزی جز سیگار و مشروب مصرف نمی
 کار را کرده بود تا از موادش مطمئن باشد.

ت مشتش به همان کیسه، گفت:»با پرستارش  پویا بعد از ریختن محتویا
 حرف زدم. فکر کنم فردا برسن.« 

 لبخندی زده و سرم را تکان دادم.

 خوبه. -

 ت هم اینجا جوره.پرستار بچه -
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اش  خیرهبا حرف بردیا، همه به سمتش برگشته و با نگاه پرسشگرمان 
 شدیم.

 آهان دخترا رو میگی؟ نه بابا تینا رو چه به مراقبت از بچه. -

ای که صراطش مستقیم بود را  تر بودم. تینا قطعًا بچهبا حرف پویا موافق
 کرد. هم از راه به در می

 خالفکاری پویا. طور نگو، خودت هم این  -

-به درد میها دور هم شنیده شده و قلب را ی پویا حتی از فرسنگ زمزمه 
 آورد. 

 ..پیش دخترم فقط یه پدرم. -

فقط یک  آالله آن لحظه من با خود فکر کردم که آیا من هم همیشه پیش 
-دانستم. کل زندگی را گم کرده بودم و هیچ چیزی نمیهمسر بودم... نمی

   دانستم.

 خوبه که آدم پیش یکی از خود واقعیش دور بشه. ولی  -

م. حس خوبی  من هم لبخند زد ،در مقابل لبخند پویا بعد از گفتن حرفش
 . ای هم که شده تو را از دنیای پلیدت بیرون راندبود که کسی برای لحظه

ا و  هبستم. عادت شده بود این چشم بستن ها تکیه داده و چشم به کیسه
نبود. وقتی   ایآالله های بسته هم دیگر نداشتند. پشت پلکگویی پایانی 

 نبود، اصالً اصالنی هم مگر بود؟ آالله 

 بردیا چیزی شده؟  -

زمان  هایم هما چشم باز کنم؛ ولی باز کردن چشمخواستم بعد از حرف پوی 
 شد با داد بردیا و زانو زدنش.
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 چی شد؟!  -

-کشید و محکم پلکمی  ندانستم چگونه به سمتش رفتیم؛ ولی بردیا داد
 فشرد. هایش را روی هم می

 بردیا چی شده؟!  -

 رادوین!  -

 پویا به دنبال رادوین رفت و من سعی کردم دردش را بفهمم. 

 چی شده؟ بردیا یه چیزی بگو!  -

گفتم همین االن است که  فشرد که میهایش را روی لبش میجوری دندان
م دستش روی  گشتم که دید میخون فوران کند. داشتم دنبال منشأ درد 

 های کوتاهی کرد. سرفه  ،های آرامشسینه نشست و میان داد

 نفس...  -

 کردم که رادوین سر رسید. داشتم فکر می

 ؟! چی شد -

 دونم چی.تونه نفس بکشه یا نمیانگار نمی -

 بردیا نگاهم کن.  -

م  ؛ ولی بردیا چشرادوین صورت بردیا را قاب گرفت و من کمی کنار کشیدم
 فشرد.کرد هیچ، بیشتر پلک روی هم میباز نمی

 آخه چی شد... مربوط به سمه؟ چیه؟   -
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ورد؛ فقط  آمشخص بود که رادوین باز هنگ کرده و سر از ماجرا در نمی
دانستیم حال بردیا خوب نیست. نگاهم در اطراف چرخی  همه خوب می

 خورد و روی پودر پخش شده روی زمین ثابت ماند. 

 واد...رادوین م  -

 را دنبال کرد.  رادوین هم ابتدا به من نگاه و سپس رد آن

 از هرجا که شده یه دکتری بفرسته.  آماندا به رئیس زنگ بزن بگو -

ایستاده در کنارمان انداختم؛ ولی بعد دوباره  نگاه گذرایی به آماندای  نیم
رفت.  ن پودر ی رادوین شدم که بردیا را رها کرده و به سمت هما خیره 

.  اش بردا روی زمین زده و سپس نزدیک بینیاش رانگشت اشاره و سبابه
 سریع پس کشید. به صدم ثانیه نکشیده،

 لعنتی این دیگه چه کوفتیه!  -

 فرسته. زنگ زدم، گفت می -

-دیده به سمت بردیا چرخاندم که با دیدنش بالفاصله گفتم:»رادوین نمی
 تونه نفس بکشه!« 

 رادوین به بردیا جلب شد و کنارش رفت.دوباره حواس 

تونی نفس بکشی، درد هم داشته باشه بکش. از درد  آروم باش... می -
 میری.میری؛ ولی از نفس نکشیدن می نمی

بود.  داد، خبری از نفس کشیدن نبردیا فقط با ناله نفسش را پس می
ای از اش تکیه داده و با یک دستش به نقطهرادوین سر بردیا را به شانه

فشرد که بر گمانم ی بردیا را میآرام کوبید. دست دیگرش زیر معده کمرش
 کرد. جهت جلوگیری از درد بود. خودش فقط یک حرف را آرام تکرار می
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 میری...« میری؛ ولی از نفس نکشیدن می »از درد نمی

توانست. خیره شدنش به خواست خودش را آرام نگه دارد؛ ولی نمیمی
-کند و به جای همهگفت دارد خاطرات سوگند را مرور میمی ،یک نقطه

 بیند.شان بردیا را می

 میری...« میری؛ ولی از نفس نکشیدن می »از درد نمی

کرد؛ ولی در بردیا تغییری  پشت سر هم و بدون مکث، حرفش را تکرار می
 کشید.داد و نفسی نمیهمچنان نفس پس می ایجاد نشده بود.

 کشه ها! نفس نمیرادوین این  -

 در این عالم  کرد. گویا اصالً رادوین اما همان حرف و کارهایش را تکرار می
تنفس بردیا  مدت دو ثانیه راه  که به سمتشان رفت و به نبود! پویا را دیدم

های  . درست آن لحظه بود که دیدیم پرهرا از بینی گرفت و سپس رها کرد
 بینی بردیا باز و بسته شدند.

 بزرگا تأثیر بذاره! کردم این روش تو ت فکر نمیوق هیچ -

کردم. از لحاظ علمی اصالً درست نبود  با دهان باز داشتم به کارش فکر می
در  و حتی انجام دادنش حماقت محض بود؛ ولی معجزه شده بود که 

اش اندکی  توانست از بینیبار میبردیا هر چند ثانیه یک ی این کار نتیجه
 کند. تنفس

 دیوونه شدید جمیعًا؟!  -

 ی من شدند.ناگهان هر دو خیره به چهره 

وقتی اون آدما رو کشتید جون دادنشون رو ندیده بودید که اینجورید   -
 االن؟ 
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 ای مکث کرده و سپس نفسشان را پس دادند. و ثانیه هر د

ای رو  خوایم یه جون دادن دیگهدیدیم. مشکل هم همینه که نمی -
 ببینیم. 

 زخندی زدم.وناخواسته پ

 خواستن ببینن. جون دادن اون آدمایی که کشتید رو هم خیلیا نمی -

ی بردیا  های بسته بود که اجازه نداد ما متوجه چشم شاید همین حرف
-یک تن بی فشرد. هایش را نمییم و نفهمیم دیگر مشت و یا دندان شو

 حرکتی را ندیدند.هایی که این بیحرکت و چشم

 *** 

 »دانای کل« 

اش قرار داد و چشم بست. لبخندی زد و آن سینه شد  سرش را روی سینه
مر در  شد تا آخر ع بالشت آرامش در این زندگی. با خود فکر کرد کاش می

اصالً آخر عمر چه بود؟   گاه بیدار نشود.این رخت به خواب رود و هیچ
توانست تا آخر این هستی در این رخت ناامن به خواب رود. کاش می
را خودش کشته بود و دردش در جان خود بیشتر از جان او اثر   عزیزش

 چشید.  کرده بود. مرگ عزیز چه تلخ بود... تازه می

 *** 

 »اصالن« 

سردردم   که کل آب لیوان را سر کشیدم.شد تلخی قرص روی زبانم حس می
شد و امیدوار بودم قرص سومی که خوردم حداقل  هر لحظه تجدید می

 د. بدهاثری نشان 
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 به داداش چی شده؟  -

 با شنیدن صدای باران، یه سمتش برگشتم.

 حالش بد شد.  -

 چرا؟  -

ته دلم حرفی بود که باید    دانستم چه باید دهم؛ ولیجواب چرایش را نمی
 گفتم.می

 تو خواهرشی، انتظار داری من بدونم؟  -

 از من باهاشی.  تو بیشتر -

 های همانند برادرش سبز و برخالف برادرش نورانی، زدم.پوزخندی به چشم

 دونی.خوبه خودت می -

دانستم؛ ولی دلم  روی بود یا چه نمیفتمان هم دیگر سکوت کردیم. زیادهج
نفسم را آرام پس داده و کوتاه   خواست باران را دادخواست کند.می

 « دونم چرا.منم نمیگفتم:»

ها در آنجا  راضی بودم ساعتسرش را تکان داده و از آشپزخانه خارج شد. 
ه آن محیط خفه نروم.  ی دودی بگذرانم؛ ولی بی پنجره و خیره به شیشه
آمد از کسی اتفاقات را پیگیر شوم و یا سؤالی از شخصی حتی دلم نمی

خواستم چشم ببندم و فکر کنم و فکر کنم تا آخر سرم از  بپرسم. فقط می
 شدت فکر کردن منفجر شود. 

 خواستم؛ اما...می

ردی.  -  فکر کردم م 
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 شد اینجا تنها ماند، چه برسد به منفجر شدن. اما نمی

 چی شده تینا؟  -

 چیزی نشده، تو بگو چی شده.  -

اش در شیشه اس نارنجینعکاس تصویر تینا با لبچشم باز کردم و ا
 مشخص شد. 

 کنه.سرم درد می -

های تینا  اش دادم، به دستجلوی دیدم قرار گرفت. وقتی ادامه ورق قرص 
 رسیدم که ورق را گرفته بودند.

 .خوریکه قرص سردرد می کنه جدی؟ من فکر کردم قلبت درد می -

 چیکار داری با قلب و روح من؟  -

رفت،  داخل کشو گذاشت. در حالی که میپوفی کشیده و ورق قرص را 
 گفت:»فقط ناراحتم برات. دوست نداشتم حرفام درست از آب در بیان.« 

 زخندی زده و به دنبالش راه افتادم. وپ

 یعنی شما میگید کالً رو دستگاه تنفسیش اثر گذاشته؟  -

ودیم که رادوین داشت از دکتر  گویا در جای حساس قضیه سر رسیده ب
 کرد. جو میوپرس 

وقتی به هوش بیاد یه سری  تخمین من سر اونه؛ ولی مطمئن نیستم.  -
 م.نجام میدم تا تشخیص دقیق رو بتونم ارائه بد ها اتست 

ولی مدتی که از مسموم شدنش گذشته بود، سر تنفسش مشکل   -
 آنچنانی نداشت. 
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 کرد.دکتر سر باال آورده و به رادوینی که دست به سینه ایستاده بود، نگاه  

چون قبالً فقط سم بود. سم مشخصه روی دستگاه تنفسیش اثر گذاشته؛   -
تر شده که  شما نشونم دادید، این مشکل عمیق با توجه به موادی که

 تونست نفس بکشه. گفتید نمی

 تو اصالً مطمئنی که این بیدار میشه؟  -

 مشخصًا دکتر از حرف رادوین جا خورد. 

 دونی یا من؟ شما بیشتر می -

 کدوم! هیچ -

 ای زدم.خندهجواب رادوین تکشنیدن با 

 پس چی میگید؟  -

وقت  کشید رو دیدم، دیگه هیچ جور نفس میمیگم آخرین نفری که این -
 . ه بودبیدار نشد

جور  جور بوده، دلیل بر این نیست که همه اوناینکه آخرین نفر اون -
 میشن. 

 هم فلسفی میشم.برا من فلسفه نباف دکتر که اگه بخوای من  -

 فهمم، چه برسه به فلسفی. من تو شرایط عادی حرف زدن شما رو نمی -

 ی دکتر شد.  انداخته و با یک لبخند ملیح خیره ال رادوین تای ابرویش را با

 شما مسمومش کردید مگه نه؟  -

دانستم  ام کوباندم. واقعًا نمیف، کف دستم را به پیشانیبا شنیدن این حر 
 دادند! بهایشان را از کجا میتشخیصات گراناین  



 

  |249  |  

 

 آخه دکتر مگه ما مریضیم مسمومش کنیم و بعد بگیم تو بیای؟   -

خواستیم بکشیم که دیگه  ی حرف رادوین گفتم:»ضمنًا اگه میدر ادامه 
 !« ؟یم هست اینجا نبود. مگه ناشی

برای  کشتیم، اینجا هم که محیط پویا ادامه داد:»همون اول کاری می
 جاش کنیم؟« بهشت هرگونه آدمیزاد موجوده. نکنه فکر کردی نتونیم جاک  

 شناسی دیگه دکتر. تو که ما رو می -

 روپوشش را از تن درآورد. ی افسوس تکان داده و دکتر سری به نشانه

 قدر نگران و کالفه بودید. حقیقتًا برام عجیب بود که اون  -

-اسات داریم. فقط جهت اطالعیا احس دکتر ما هم چیزایی مثل قلب  -
 رسانی میگم، ما هم آدمیم!

 ها نشسته و به دکتر چشم دوختیم.ی مبل همه رو 

 خواین؟ چی می ؟چیه -

 درست حسابی بگو حالش چطوره.واقعًا  -

منتظر جواب دکتر بودیم که تینا با یک سینی حاوی چند لیوان مقابل دکتر  
 قرار گرفت.

 بفرمایید. -

 دخترم. ممنون  -

 سرم را کج کرده و سر تا پای تینا را برانداز کردم. 

ردیم؛ فقط نتونستم تشخیص بدم اینجا جهنمه یا   - میگما... به نظرم ما م 
 بهشت.
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پویا کوبیدم که آخر توانستیم خودمان را جمع کرده و   با آرنج به پهلوی
 راست بنشینیم.

 یا هم تینا خبر گرفته روزهای آخر عمرشه. -

 خفه شو پویا.  -

 رادوین بعد از گفتن حرفش، از همان لبخند ملیحش نثار پویا کرد.

ممنون تینا جون واقعًا ما رو با کارهات و این سرویس زیبات مستفیض   -
 کنی.می

 ای به رادوین رفت. ا چشم غرهتین

 تو فلسفی حرف نزن رادوین!  -

 ها را برداشت.سینی را روی میز گذاشته و خودش یکی از لیوان

 دارید.شما هم که خودتون جوون رشیدید، برمی -

 صدای پویا دوباره از کنار گوشمان بلند شد.

 وضعیت کمی عادی شد. -

 روی زانوانش گذاشت. ی آرامی کرده و آرنجش را دکتر سرفه 

مشکلش فقط روی دستگاه تنفسیه.  طور که گفتم ها، همونببینید بچه -
یه چندتا تست   االن هنوز بیهوشه، تا چند ساعت دیگه به هوش میاد.

 انجام میدم و دقیق بهتون میگم که چی شده و چی قراره بشه.

 *** 

 »دانای کل« 
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خواهد  دانست که نمیدانست چه شده و چه قرار است بشود؛ ولی مینمی
بداند. لبخندی زد و به صداهای اطراف توجهی نکرد. حتی کمی غیرت به  

-داد تا صدای تپش قلبی که زیر سرش بود را بشنود. او میخرج نمی
خواست از این دنیای وحشتناک استعفا دهد و دوباره در این آغوش به  

 آرامشش برسد.

 *** 

 »اصالن« 

اش و آن رنگ سبز کدر زیرش را  ی بستهها چشم نگاهم قفل شده بود روی 
-نشسته مگر نه؟ شاید زیر زندگی  کرد. زیر هر چشم بسته، رنگیتصور می

ها بسته  شاید هم باید همین زندگی های بسته هم رنگی نشسته باشد؛
 شوند تا بتوانند آن رنگ را بیابند. 

 مرسی دکتر.  -

بعد از بستن در،  ها رفتم. ردیا گرفته و چند قدم به سمت بچهنگاه از ب
 رادوین نفس راحتی کشید.

 از این بشر خوشم نمیاد!  اصالً  -

 چرا؟  -

 . ششناسممی  من  تو یه دوره استادم بود. اون من رو یادش نیومد؛ ولی -

 شناسی. ی دکترهای رئیس رو میرادوین تو همه  -

هم سر  ی باقی مانده در تهش را را از روی میز برداشته و آبمیوه  لیوانش
 کشید.

 ولی فقط از این بدم میاد. -
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 بدبخت َمرد خوبی بود. -

که پویا گفت:»واقعًا   تینا تازه اتفاقات یاد همه افتادند انگار با این حرف
 ی زمستون، آبمیوه با یخ نمیارن.« ؛ ولی کله تغییرات چشمگیری داری

 تینا لبخندی زده و به پویا نزدیک شد. 

هاش میاوردم؟ برو خدات رو شکر  دیگه تو جام با یخخواستی یه چیز می -
 جلو دکترتون آبروداریتون رو کردم.کن که 

 صدای رادوین از سوی دیگر خانه به گوش رسید. 

 ی مثبتی نیست.دکتر هم همچین تحفه خود این  -

در بین این گیر و دار، ساکت بودن بیش از حد امروز آماندا توجه جلب  
ود که زیاد حرف بزند؛ ولی باز هم در این حد  کرد. ذاتًا شخصی نبمی

 سکوت بعید بود.

 آماندا چیزی شده؟  -

 ام خیره شد.ی مقابلش کنده و به چهرهدل از پوشه

م که وقتی برگشتیم دیگه عالف  چین های تهران رو میبرنامهنه؛ دارم  -
 نشم.

 صدای پویا بلند شد.به دنبالش  که سرم را تکان دادم 

 زنم به رئیس.زنگ میها بچه -

 رمان نگذاشت.ظ تاپ منتظر صدای رئیس بودیم که زیاد منت همه پشت لپ

 سالم. -
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جواب سالمش را دادیم؛ ولی اینکه بدون پرسیدن حرفی درجا تصویرش را  
 باز کرده بود، عجیب بود.

 چی شد؟!  -

 با شنیدن صدای هولش جا خوردم. 

 منظورتون چیه رئیس؟  -

 . بردیاستمنظورم  -

 ی باالیش آویزان بود، افتاد. وباره روی تخت و سرمی که از میلهنگاهم د

کمی پیش چشماش رو باز کرد و دکتر گفت روی دستگاه تنفسیش   -
 عارضه گذاشته. 

صدای نفس عمیق رئیس از این سوی تماس هم حس شد. رئیس نگران  
 تکرار شود.بود که نکند دوباره داستان سوگند 

 ت؟ االن کجاس -

 ؛ در واقع هنوز کامل به هوش نیومده. خوابه -

 رئیس سرش را تکان داد و چند دقیقه هر دو طرف سکوت کردیم. 

 ای دارید؟ باشه. خبر دیگه  -

 ای را در دست گرفت. برگهپویا به حرف آمد و  

تشخیص مواد کامل شدن و فایل رو براتون ارسال کردم. فقط دو ماده   -
 مشخصشون کردم.ناخالصی داشتن که  
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دستتون درد نکنه. اگه کاری ندارید من باید برای یه جلسه جایی برم.   -
فقط رادوین یادت باشه برام بگو حالش چطوره و اگه چیزی نیاز داشتید  

 بگید.

ز دیدن تابلوی پشت سر  بانم بند آمده بود اخواستم حرفی بزنم؛ ولی ز می
ن تابلویی  روی این تابلو هم نشسته بود؟ هما  ... آیا بوی توامآاللهرئیس. 

-مان باالی تخت آویزان کرده بودیم. دو کبوتر بودند و یک بوتهکه در خانه
گفتی عشق دارد. ندانستم آن  گفتم خطر دارد و تو میی یاس؛ من می
 ی تلخ، چیز دیگری ندارد.ا تابلو جز خاطره

 *** 

 « دانای کل »

آن محفظه پر بود از عشقی توخالی؛ اما او به بوی عطرش هم راضی بود. 
بویش در کف  فشرد که قدر زیر دستش آن لباس طوسی را میباید آن

کرد تا بر سر قبر او  شد یا باید لباس سیاه تنش را پاره میدستش حک می
 بر تن نکند؟  

 *** 

 »اصالن« 

فشردم  ماندم و با دو دستم سرم را میقدر دیگر باید خیره به زمین می چه
گفت این، آن یک  قصد جانم را کرده بود و قلبم می گرفت؟که آرام می

-است که بیآالله ای؛ این همان جام لیوانی نیست که به نیت آب نوشیده
خبری از آن طعمی که  کنون بی ..ای.یک عمر سر کشیده چیز خبر از همه

سردرد برای  کنی و برایت جز همانند یک معتاد تمنای تن می .اینوشیده
-ای اصالن! سالقدر پوچ شده . تو همانیستتن، چیز دیگری حاصل ن

 ای.پنهان کردهآالله ات را با هاست که پوچی
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آمد  بوی پول به مشامم خوش میبود؟ نه چرا دیگر اثری از همان اصالن ن
م آورده بود.  از پای درآالله  قدر حسرت کرد. چهو نه کاری دلم را خوش می

ه چرا  دانستم این نگا هایم شده بود و من نمیدیگر خواب حرام چشم
یدم؛ ولی دوری را کجای  کشد. خیانت را نمیشخواستار میآالله فقط دیدار 

گویا  آالله ده. ن نیست، دیگر جایی درش نما؟ دل که کردمدلم جا باید می
ی خالی در پر کند؛ ولی کنون حسرتش یک حجره  نتوانسته بود کلش را

 وجودم باقی نگذاشته بود.

کس نتوانست  ای بودی که هیچرسیده  ! تو چه ناتمام به اتمامآاللهآخ 
 پایانی برایت بنویسد.

د داشتم که فکر  نتوانسته بودم ساعتی هم طول شب بخوابم. قدری سردر 
های رنگ  کنند. خوردن قرص ام را دو تکه میکردم دارند با اره جمجمهمی

خوردند. دیوانه شده بودم و  جز گیج کردنم، به درد دیگری نمی به رنگ هم
چیزی  شب، همه را نگران کرده بود. هیچ نشدن بردیا در طولبیدار 

ها را روی  شهق بودیم. رادوین از صبح زود پومشخص نبود، همه معل
شد. دور نمی هایشمقابل چشمای از  تاپ لحظهچید و لپ میزها می 

چیز را برای عملیاتی که قرار بود از راه دور کنترل کند، آماده  داشت همه 
کرد و از طرفی دیگر  از طرفی حال بردیا نگرانش می کرد. پویا کالفه بود؛می

قرار بود اینجا دخترکی  دخترش راهی شده بود. شاید چند ساعت بعد 
گاهی بیرون   بدود. باران در اتاق خودش را حبس کرده بود و هر از چند

شود، وقتی  کی بیدار می پرسیدانداخت و میآمد، نگاهی به بردیا می می
شد و دوباره داستان اتاق را از سر  گرفت هم راهی میجوابی از ما نمی

یچ سر و صدایی در سکوت  بی ه ،گرفت. تینا از وقتی که بیدار شده بودمی
 زد.ه بود و هیچ حرفی نمیدی بردیا شمطلق خیره 

 خواستم گردن به باالیم را از تن جدا کنم!  من می
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 اصالن؟  -

 با صدای آرام تینا هوم آرامی زیر لب زمزمه کردم.

 کنه؟ سرت درد می -

 آره. -

 چرا؟  -

بزرگ نشده، در همان دوران   گاهگفتم این دختر هیچگاهی با خود می
اش گیر کرده و چیزی جز یک دختر بچه نیست؛ ولی حیف که روی  کودکی

-م رویش را نقش بازی میدانستم تینا کدا دیگری از او را دیده بودم. نمی
 اش بود. روی واقعیها، یک از آن کرد و کدام

 کنی؟ چیکار می ،وقتی برگشتیم تهران -

 ی سکوتش را با من بشکند!گرفته بود روزه سوس که تینا تصمیم اف

 دونم. میشه خفه شی؟نمی -

 اگه نخوام، نه. -

 پس بخواه!  -

 برگشته.  داد به روی دیگرشصدای پوزخندش نشان می

 برو به اونی که باعث حال االنته بگو بخواد. -

در یافتم. تینا    چاره را در بلند شدن از روی صندلی و پیش رو گرفتن راه  
بخواهم. اصالً من  آالله وقت ندانستم چه باید از انست که من هیچدنمی
 دانستم از خودم چه باید بخواهم؟  می

 اصالن عقب گرد کن، بیا اینجا.  -
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باز به های نیمهبا شنیدن صدای پویا از حرفش اطاعت کرده و با چشم
 شده؟« ام گفت:»چی دادم که با دیدن چهره سمتش برگشتم. سرم را تکان 

 کنه.سرم درد می -

تای ابرویش را باال داده و طلقی که حاوی چهار قرص بود را از جیب  
 شلوارش بیرون آورد. 

 بیا یکی از اینا رو بخور. چشمات باز نمیشن. -

 نفسم را از بینی بیرون داده و قرص را از دست پویا گرفتم. 

 دخترت میاد؟  -

 آره تو راهه.   -

 فهمیدم حرفش ادامه دارد.کمی من و من کرد که 

 بگم نیان؟ میگم...  -

 ؟ چرا نیاد -

نگاهی به تخت بردیا انداخت و ادامه داد:»شرایط ناجوره، حال بردیا  نیم
 هم که مشخصه.« 

 خیال دستم را در هوا تکان دادم.بی

 نه بابا بذار بیاد شاید به صدای اون بیدار شد. -

 قدمی برداشتم که بالفاصله برگشتم.

ته اگه نخوای دخترت بیاد بین این همه خالفکار، چیزیه که خودت  الب  -
 دونی.می

 ی ساله! نه اینکه باباش، بابای نمونه -
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لبخندی روی لبم آمد که با همان لبخند از کنارش دور شدم. هنوز به 
 آشپزخانه نرسیده بودم که آماندا مقابلم قرار گرفت.

و گفت یه نگاهی    ی ملکه هستپرورنده رو رئیس فرستاد، اصالن این  -
 بندازی ببینی ناقص و یا جای اشتباهی نداره. 

. ی سیاه رنگ را از دستش گرفته و به تکان دادن سرم اکتفا کردمپوشه
 ی قد بلند!ملکه هم درد دیگری بود... ملکه

تا آنجا را  راه تا آشپزخانه گویا چندین برابر شده بود و پاهایم قدرت رفتن 
ها را از طلق خارج کرده و داخل دهانم گذاشتم.  تند. یکی از قرصنداش
کرد؛ حتی دیگر تلخی حتی مرا به عادتی که نداشتم هم دعوت می  دسردر
 شدند. ها هم در دهانم حس نمیقرص

ی راحتی نشسته و پاهایم را از هم فاصله دادم. دلم  روی مبل تک نفره
ا حتی دلم به خوابیدن هم  ام خواست چشم ببندم و ساعتی بخوابم؛می
 کرد.  ام نمییاری

-ی بعدیکند، دو دکمهام میی دوم پیراهن دارد خفهکردم دکمه حس می
ی ملکه باز شده بود و من با  باز کردم و نفسی کشیدم. پرورنده  اش را هم
 کردم.  آن شب را یاد می ،هر کلمه

 *** 

 »دانای کل« 

غرق شده بود در بوی عطر یار و  آمد، او صدای موسیقی به اتاقک هم می
ی موسیقی. مثل یک شام دو نفره؛ شمع شده بود نوری که  صدای خواننده 

تابید و دو عاشق. در آن میان فقط رقص کم بود. اگر دست  ها می از سوراخ
 ارزید! توانستند برقصند؟ به امتحانش میگذاشت، میدر دستش می
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 *** 

 »اصالن« 

اهای مغزم خاموش شوند و  باعث شد صد قرصی که پویا داده بود، فقط
آخرین خط را هم  ها را نکوبند؛ ولی سردردم همچنان باقی بود. دیگر طبل 

 باز بردیا بود.آوردم که اولین تصویر، نگاه نیمهخوانده و سر باال 

 رادوین کجایی؟ بیدار شد. -

 به گوش رسید. ن از پشت میز بیرون آمده و صدایشسر رادوی 

 جدی؟  -

پوشه را   متنفر بودم. ،ظهبه سؤاالت اضافی رادوین در آن لح  ب دادناز جوا
روی میز کناری گذاشته و به سمت بردیا رفتم. مشخص بود گیج و منگ  

 است و درک چندانی از اطراف ندارد.  

 خوبی؟  -

گویا تازه متوجه حضورم شد که چند ثانیه به صورتم بدون هیچ حالتی  
 خیره شد. 

 اصالن؟  -

 ای کردم.با دیدن صورتش ناخواسته خنده 

 هاست! االن بیشتر شبیه بچه -

های  و او هم با دیدن صورت بردیا خندید. چشمرادوین کنارم قرار گرفت 
 نورانی کرده بود.  ،طوالنی ک بعد از خواب  ش کدرش را کنون ا
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خیز شد و دوباره نگاهمان کرد. کمی دهنش باز شد که تا  روی تخت نیم
 خواست حرفی بگوید، دستش روی گلو نشست. 

 چی شد؟ خوبی؟  -

-یگرش تار موهای ریخته روی پیشانیفشرده و با دست دپلک روی هم 
 اش را کنار زد. مشخص بود تازه به خودش آمده. 

 سوزه. می -

 دار بود.  صدایش آرام و خش

به خاطر همون شاید تو   ،دکتر گفت رو دستگاه تنفسیت عارضه گذاشته -
 نفس کشیدن سختت بشه.

 بردیا با اخم نگاهش را به سمت رادوین سوق داد.

 شاید؟!  -

 کردی. کار نمیو شدی  خب نخور منو! آدم می -

-ای در حال بد میادوین بود که وقتی بردیا را لحظه انگار نه انگار هیمن ر
 شد.از خود بیخود می ،دید

تونی نفس بکشی؟ نمردی که؟ قرار نیست  عه بیدار شدی؟ خوبی؟ می -
 بمیری مگه نه؟ 

این هم همان   ! انگار نه انگار تینا اصالً فرصت نداد متوجه حضورش شویم
ها چه  گفت از بردیا متنفر است. انسانمی  ی قبلتینایی بود که دفعه
 شدند!راحت عوض می

هایش را بیشتر درهم  چشم نگاهی به تینا انداخت و اخم  یبردیا از گوشه
 برد. 
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 چی داری میگی تینا؟  -

بردیا برد. با  دیک هایش را گشاده کرده و صورتش را بیشتر نز تینا چشم
-هایی بود که داشتند دکتر بازی میاش شبیه دختر بچهاین حالت، چهره 

ر بردیا بود که با همان اخم  کردند. نخندیدن در چنین شرایطی هم فقط کا
 اش شده بود. خیره

 نه همون بی روحه. -

 داد، از دید غیب شد.سپس در حالی که با دستش موهایش را تاب می

 م تغییر فاز میده.این هم دم به د -

 اش را باال انداخت و بردیا دوباره روی تخت افتاد.رادوین شانه

 چی بهم زدید که اینجوره؟  -

هایی که دکتر تجویز کرده بود، هوشیاری  ها و قرص با توجه به تعداد آمپول
 انجامید.ا چند روز به طول می کامل بردیا ت

 نشسته. من چه بدونم اون دکتر ... دختر بچه  -

 با این حرفش تازه توجهمان به باران کز کرده در کنج خانه جلب شد.
 ی تخت بردیا بود.پاهایش را جمع کرده و چشمش خیره 

 خالصه بخواب. کاری هم نکن چون کار دارم!  -

به چند ثانیه نکشیده دوباره بردیا غرق در خوابش شد و رادوین به سر  
های جهان را بر بدنم بخشآرامکاش کسی هم بود که تمامی کارش رفت. 
توانستم  خوابیدم. مشکلش آنجا بود که خودم نمیکرد و می تزریق می

 کرد. آرامم نمی ،کردمهر چه که می بخشی تزریق کنم.آرام



 

  |262  |  

 

گاه نفهمیدم یک عمر فقط کنار  چرا هیچ آن روزها کجا بودی منبع آرامشم؟
 تو توانستم آرام شوم؟ 

 *** 

 »دانای کل« 

هاست در جای  کرد سال حس میتر از همیشه شده بود و آراممحیط 
بست.  وشش گرفته بود و با لبخند چشم میخلوتی با او نبوده است. در آغ

او   ،های بدیجسد نبود. او زیبا بود... با همهتنش گرم بود، مثل یک 
 این جهان بود.  زیباترین  

 *** 

 »اصالن« 

تم دو سمت سرم را چسبیده  سرم به زیر بود و چشم بسته بودم. دو دس
دانستم  بودند. گویا روزم قصد داشت با چشمان بسته سپری شود. نمی

-. مدتی پیش صدای رادوین گوشچند وقت بود در آن حالت مانده بودم
داد. تینا و باران با  ت به کس یا کسانی فرمان میشکرد که داهایم را پر می
ها شده بود که دیگر خبر  تخندیدند؛ ولی مدزدند و گاهی میهم حرف می

رده از این اصوات نبود. نمی ی شنیدن صداها  ام یا مغزم حوصله دانستم م 
 را ندارد. 

خواست از کردم؛ ولی سرم نمیسنگینی نگاه کسی را روی خودم حس می
م،  هایم از همدیگر دل بکنند. آرامش داشتم و فقط درد دستانم و پلک 

نگاه   دانستمتری داشتم. نمیبخشآرامشسردردم بود؛ ولی سنگینی 
را داشت. حتی سنگینی نگاهش  آالله های کیست؛ ولی حال و هوای نگاه 

 ،اینکه بیاید و بدون دیدنم برگردد نکند آمده بود؟ از کرد. هم آرامم می
زد؟ شاید صدایم زده بود و نشنیده بودم! چه  . یعنی صدایم میترسیدممی
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-میآالله ؟ قطعًا آالله ت و تاریکی یا آرامش کردم؟ آرامش سکوباید می
 توانست سردردم را درمان کند.

تک نبود، نگاه دخترک  آالله نبود. نگاه آالله چشم باز کردم؛ ولی خبری از 
آورد؛  های او هم لبخند بر لب میچشمبود. آالله کوچک هم از جنس نگاه 

 ... امآاللههای  همچون چشم 

 کجایی تو؟  مرجان -

ی با صورت  با شنیدن این نام، تازه اتفاقات را به یاد آوردم. دخترک
کرد، گویا این دختر  پویا اشتباه میای روشن. استخوانی و موهای قهوه 

پدرش بود. پویا در ورژن   کپیی نداشته که جزء به جزء صورتش هیچ مادر
، متوجه  شد؛ اما کمی که دقت کردماش حتمًا این موجود میدخترانه

شاید موقع  سرخی خاصی داشتند. هایش لب زیباترین جزء صورتش شدم. 
آمدنش تینا را دیده و از رژهایش استفاده کرده بود؛ ولی حسی درونم  

 از مادرش است.   مرجانگفت این تنها ارث می

ی هم بودیم. او کنجکاو و من خسته؛ او کنجکاو به  در سکوت خیره 
که روزگار  شناخت من و لمس موهای سیاهم، من خسته از سردردهایی 

را  آالله برایم رقم زده بود. دستان کوچکش هم مثل نگاهش گرمی 
 تک بودند. آالله داشتند؟ نه دیگر! دستان 

 اینجا چیکار داری آخه تو!   مرجانوای   -

خواستم پویا را زیر مشت و لگدم بگیرم.  نده شد. مینگاهش از نگاهم ک
را به خود یادآوری کنم، او دیگر چرا دخترش را  آالله خواستم نگاه من می

 به آغوش کشید؟! یک نگاه را هم حرامم کرد. 

 ی ریز دختری جا خوش کرده بود.ی پویا، چهره کنار چهره 



 

  |264  |  

 

 دخترت خیلی شبیهته. -

آمد، لبخند  قتی حرف از دخترش به میان میپویا لبخند آرامی زد. پویا و
بودی؟   خواستم از او بپرسم در این مدت دلتنگ رها نشدهزد. میآرامی می

شد و  های سرخ دخترکش میی لب اش خیره شاید او هم به وقت دلتنگی
هایش را از رها به ارث برده  لب مرجان کرد. حسرت زنش را خاموش می

به ارث مانده بود برایش؟ کاش پویا  آالله بود، نگاهش چه؟ نگاهش هم از 
را  آالله . من هم نیاز داشتم که حسرت ماندگذاشت کمی دیگر کنارم می می

 خاموش کنم.  

 کنی؟ ؟ دروغ نگو. اکنون کدام کس را با نگاهت سیراب می ام آالله

ترین شکل ممکن در  ای! نه. تو به عمیقیادم رفتهای از فکر نکنی لحظه 
ها پیر کرد.  ت مرا در آن روز از یاد بردن  ذهنم هک شده بودی؛ فقط ترس  

کردم؛ ولی  ، عطرت را حس میام آشیان ساخته بودبویت در پرزهای بینی
 کردم...وقتی خودت نبودی آن چند مولکول را چه می

بود که خودت نبودی.   مشکل هم همینترین  ! بزرگآاللهخودت نبودی 
ف،  من بدون تو این برشد؟  چه می ،ماندات در ذهنم می عکس یادگاری

خواستم.  ها را نمیها، این روزها و ساعت این زمستان، این مردم، این غم
بودی برایم بس بود. اصالً هیچی نباشد؛ فقط  همه به درک! تو خودت می

جا  گر طاقت نداشتم! آن روزها در همه... به جان خودت دیآاللهتو باش 
گشتم. در هر کلمه تو بودی، هر صدا ازبرای تو بود؛ ولی خودت  دنبالت می

نبودی... من بودم و تو نبودی؛ وقتی تو نبودی من بودم؟ نبودم. به جان  
شیرینت من هم نبودم! تو دیگران را نبین که مرا دیده بودند، من نبودم... 

دیگر من نبودم. از من فقط یک قد بلند مانده بود که  من قبل و بعد از تو 
که دخترکی نگاه کنجکاوش را   تار سیاه رنگ با ملکه همراهی کند و چند

! مثل  آاللهمن نبودم. من کالفه بودم   ،اهاش سازد. من که با اینخیره
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دانست زمستان آمده است؟ همه  زمستانی که برف نداشت. کس چه می
اییز سابق است. تو برفم بودی و من زمستان. من  کردند همان پفکر می

 بدون تو، نتوانستم باشم.

 اصالن؟  -

. تو چگونه از فکر من  کندکسی بود که مرا از فکر تو دور  ،ولی با این همه
 دور شده بودی؟ شاید اصالً نزدیک نشده بودی که حس دور را بچشی...

 ببخشید فکرم درگیر شد. کاری داشتی؟  -

 سردردت بهتر شد؟  -

دانستم چه  فقط توانستم سر تکان داده و بعد از گفتن کلماتی که نمی
در هر هوایی تو بودی و خودت نبودی؛  هستند، از آن محیط بیرون زنم. 
-تنت بود و خودت نبودی؛ نقش چهره هوایت بود و خودت نبودی؛ گرمی 

و  ات بود و خودت نبودی؛ حسرتت بود و خودت نبودی؛ عشقت بود  
خودت نبودی؛ دردت بود و خودت نبودی؛ حس مرگت بود و خودت  

 نبودی. آن روزها منی بودم از تو که بودم و خودت نبودی.

هایی  انه گرفتم. در تعبیر دیگران شیشهلتی را دادی و من نش تو به دستم ک  
کرد؛ ولی تعبیر  گیری را تمرین می رفته بودم که تینا با آنها نشانهرا نشانه گ

زدم و با یک  را داشتند. میآالله کسانی بودند که ها همان ز آن شیشهمن ا
ات  های ریخته شده . آخر کار باز هم تو نبودی و اشککردمتیر نابودشان می

 بودند.

زد؛ ولی نفهمیدم که آن  من بودم همان اصالنی که با یک تیر هدفش را می
... روزی من آالله کشتم. من هم تو را داشتمزدم و میروزها خودم را می

م را تکه پاره  سی داشتم و با هر گلوله، قلب خود هم تو را بیشتر از هر ک
 کردم. می
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گرفت. سردی فلز روی  کرد و جان نمیداد! فقط درد میقلبم کفاف نمی
-اهید. شاید اگر ماشه را میزد نکام حس شد؛ ولی از نبضی که می شقیقه

سردرد؛ ولی مشکلش این بود که  رفت و هم  کشیدم هم نبض از بین می
کردم، باید دوباره همان اصالنی  رفتی. باید شلیک میتو هم از دست می

ها بود از کرد. من که تو را مدتشدم که هدفش به یک تیر التماس میمی
دیگر امید بودنت هم از بین  دست داده بودم... فقط بعد از کشیدن ماشه 

جا  وقت و هیچ. پس خودت که هیچ و خودت نبودی.. رفت. امیدت بود می
 بودم. نبودی، باید من هم نمی

 کشیدم!

 *** 

 »دانای کل« 

و از بین رفته بود. هم خودش و هم عشقش... هم   ماشه را کشیده
ی نبود. خسته بود از کس دیگرنفسش و هم حیاتش. او نبود و هیچ 

باید همان فلز  ها، وقتش رسیده بود که دیگر کامالً نباشد. شاید هم  نبودن
گرفت. اگر با دستان لرزان  اش نشانه میداشت و به شقیقه سرد را برمی

ی خودش را به  نگشت بزند، شقیقهتوانسته بود قلب او را با یک حرکت ا
 زد.بهترین نحو می

 *** 

 »اصالن« 

ه نتوانستم  قدر صدایت بود ک حیف که صدایت بود و خودت نبودی! آن
دی که  ام را بشنوم. تو مرا کور هم کرده بواسلحهصدای شلیک خالی  

-نتوانستم چیزی ببینم. آخر منی بودم که در هوایی که نبودی نفس می
 کشید.
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 اصالن کجا موندی؟!  -

داشتم و   دچشم باز کرده و سرم را باال آوردم. سردر ،با شنیدن صدای تینا
  دانستم سوزشش به خاطر سرمای هواست یاسوخت. نمیصورتم می

 سیلی که تو بر رویش جاری کرده بودی. 

ها و زانو زدن بر روی زمین  ها با شلیک گلولهها گذشته بود؛ ساعتساعت
 زده، گذشته بود. یخ

 خوای بیای تو؟ نمی .اصالن با توأم. شب شده -

معرض دیدم قرار گرفت.  به پشتم برگشتم که تینا با دختری در آغوشش در
نگاه کنجکاوش  و با همان موهای تینا را در دست گرفته   ای از طره  مرجان
 زانو زده خیره شده بود.  ِ  به من  

 پیش تو چیکار داره؟  مرجان -

جا کرد و گفت:»از وقتی اومده پیش منه دیگه.  کمی در آغوشش او را جابه
 .« باباش رو رئیس گرفته ازش

 سری تکان دادم و دوباره سکوت برقرار شد.

 و بریم تو دیگه. هوا یخ کرده. هوی اصالن! پاش  -

 هایم در هم رفتند و ناخودآگاه جواب دادم:»جلوی بچه هوی نگو!« اخم

همید گفتم هوی نگو تا  من گفتم هوی نگوید به خاطر وجود بچه، او نف
 را به ارث برده بود.آالله نگاه  مرجاناذیت نشود.  امآاللهنگاه 

به جای بردیا تو رو نخوابونیم رو اون   ،برا من شد پدر نمونه! پاشو پاشو -
-تخت. حداقل وقتی میومدی بیرون یه کاپشنی، پالتویی چیزی می

 پوشیدی. 
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-یک عمر مرا از سرما بیزار می  امآالله دانست که گرمای عشق تینا چه می
خاموش شده بود و  آالله . صدای ایستاده و به دنبالشان راه افتادم د.کر

 یشان را به سردرد داده بودند. ها، جای بود و نبودهمه

 رادوین اونی که داری میگی اشتباهه. -

 پویا در اصل تو داری اشتباه میگی. ببین این درسته!  -

و سخت مشغول تحمیل کردن  تاپ نشسته رادوین و پویا پشت لپ
هایم را دو  دند. روی مبل نشسته و دوباره دست دیگری بونظرشان به 

 طرف سرم قرار دادم.

 شیمی خوندم یا تو؟ من  -

 ی تشخیص مواد رو من هم گذروندم! دوره  -

 آزمایش کردم یا تو؟ من نه آخه تو به من بگو این مواد رو صدبار  -

 برو جمعش کن پویا. مغزم هنگ کرد.  -

ا در اطراف چرخاند.  تاپ را بسته و نگاهش ر پویا بعد از کشیدن پوفی، لپ
هایش را  ا جا خوش کرده بود، با لبخند دستکه در بغل تین مرجانبا دیدن 

بدون اتالف وقت، خودش را در آغوش پویا رها کرد.   مرجاناز هم باز کرد. 
کرد. موقع بو  کشید و با لبخند بویشان می پویا دست روی موهایش می

-چشم میآالله بست. من هم مواقع بو کردن موهای کردن، چشم می
دارد را به حس بویایی   هر قدرتی که حس بینایی خواستمبستم. می

  مرجانبلعیدم؛ مثل پویا. شاید  انتقال دهد. با تمام قدرت بویش را می 
دانست... فقط پویا حس  بوی مادرش را هم به ارث برده بود. کس چه می

 کرد.  می

 ؟ بابا -
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هایم را پایین آوردم. تا کنون صدای هیچ کودکی  با شنیدن صدایش، دست
ایش حس نابی  پدرش را صدا بزند. صد قدر از ته دلشنیده بودم که آنرا ن

ی ما یکی از این صداها  شاید همهی خودش کرد.  داشت که همه را خیره 
 خواستیم. اسممان را صدا کند و ما در صوت آوایشان غرق شویم...را می

 جون بابایی؟  -

  خوش   همان جانبعد جانی را بچسبانیم اول نامش و او نداند آن جان، 
 خودش است. 

 تینا آبجیته؟  -

م  یگفتی دخترک بود. میتینا چرخید. او هم با لبخند خیره نگاهم به سمت  
تینا   مرجاندانست... شاید کند؛ کس چه میرا از راه به در می مرجانتینا 

 را قرار بود به راه کند.

 نه خوشگل بابا، دوستمه. -

 نمیشه؟ کنم، ناراحت باهاش که بازی می -

  تر از همیشه بود. صدای زیبایی داشت... ولی هیچگاهصدای تینا آرام 
ح پاک آن کودک، برای یک شب هم  صدایش آرامش کنونی را نداشت. رو 

 که شده آرامش را به آن سلول خفه هدیه کرده بود.

 ناراحت چیه؟ خیلی هم خوشحال میشم. -

کج کرد. مادرش    ت راستدر جوابش لبخندی زده و سرش را به سم  مرجان
دم؛ ولی ترکیب پویا و مادرش یکی از زیباترین موجودات جهان  را ندیده بو

داشت آن  همه، چشمان پویا دلتنگ بودند. نم را به وجود آورده بود. با این 
-ی را مرور میا خاطره انگار  ،کردندنگاه می مرجانها... هربار که به چشم

گاه  نبود. آنکه حس نکرده، هیچرد کمی کردند. از دست دادن معشوق، د
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-که بنویسی یا داد بزنی باز هم نمیفهمد. هر چه که بگویی، هر چه نمی
  .دردش شبیه هیچ دردی نیست ؛فهمیفهمد! تا نچشیدی نمی

 ام رو بکنم. باشه؟برو کمی هم بازی کن تا من کار -

شنید  وش تینا پناه برد. با سرش را تکان داده و دوباره به سوی آغ  مرجان
 عیف بسته شدن در، نگاه همه به سوی باران کشیده شد.صدای ض

 بیا برات بچه آوردیم!   -

تای ابرویم باال پرید. تینا شده بود مثل... مثل یک مادر! شاید هم خواهر  
  تر.بزرگ

تاپ شدند، بردیا در  ی لپا و رادوین خیره آنها مشغول بازی شدند، پوی
ی تهرانش  در سکوتش مشغول ریختن برنامهندا خواب غرق شده بود، آما

هایم یافتم. تو در خواب مرا با  من باز راه چاره را در بستن چشم  بود و
کردی؛ فقط ندانستم چرا بعد از آن  یک شعر از سعدی یا حافظ یاد می

 خواب دیگر خواب بر چشمانم حرام شد. 

 خواندی...« خواب مرا می بودم و در آخر هر»کاش سعدی می

خواندی. یک بیت هم  توانستم بخوابم و تو فقط برایم میکاش می! امآالله
 خواندی. شده بود، می

از من   مرجانی  گاه کسی، باز نگاه گشودم که چهره با حس سنگینی ن
 استقبال کرد. 

 چی شده؟  -

بر خالف   مرجان کشیده و راست نشست.  خودش را عقب  ،با شنیدن حرفم
 ها را دارا بود... هم این ویژگیام آاللهدرش، خجالتی و سرسنگین بود. پ
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 میشه... به موهات دست بزنم؟  -

چه عجیب بود زندگی! او در طلب موی من و من در عطش زلف تو. او از  
 توانستم تو را بخواهم.کس نمیخواست و من از هیچمن می

 تونی. آره می  -

ر  به حرکت دنگشت کوچکی بین موهایم گرفت. ا لبخندی زده و پشتم قرار
را به جای آن انگشت کوچک  آالله ی آمد. چشم بستم و انگشتان کشیده 

-برد و شانه میدست بین موهایم میآالله تصور کردم. حسشان یکی بود، 
من بعد از او    .کرد آن جنگل آشفته راآراسته می زد آن تارهای سیاه را؛

-از موهایم حس خوبی می مرجانم. نتوانستم آنجا را سر و سامان ده
چه؟ او هم حس خوبی آالله برد؟ گرفت که بیشتر دستش را میانشان می 

 گرفت؟  می

-پیچد و خودت نیستی. این نیستی! بوی موهایت در مشامم میآاللهآخ 
 ات را کجای دل تنگم بگذارم؟ 

 موهات قشنگن.  -

 مثل موهای تو.  -

هم دل او  ، از دختر کوچکی تعریف کرد؟  آاللهی وجود شد به بهانهچه می
 شدیم از هم.شد و هم دل من... هر دو راضی میشاد می

 موهای بابایی کوتاهن؛ موهای تو نرمن. -

خواستم داد بزنم موهای من که نرم نیست! تو باید موهای ابریشمی  می
کنی.  توانی دل بنمی ،خورم اگر تو هم لمسشان کنیرا ببینی. قسم میآالله 

 از من چه انتظاری دارید؟ 

 کنه.اصالن رو ول کن بابایی، سرش درد می  مرجان -
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از من   ،ی دادن آرامشود که آن روز آرامشم را به بهانهپویا قسم خورده ب
بگیرد! سردرد که دیگر عادت شده بود؛ ولی حس آرامش دستی بین  

 موهایم دیگر غریبان شده بودند. 

 بچه رو ول کن پویا.  -

پدری دخترش را ول کرد به دست اصالن. اصالنی دلش را ول کرد به  
 دست یار. یار ندانست دل اصالن در کدام کوی گم شده است.

 *** 

 »دانای کل« 

به جای کلت، دل  دست از سر آن رخت و بالشت بردارد. ولی دلش نیامد 
هایش سرخ  ست گرفت. نوازشش کرد، بوسید و لب اش را در د زخمی

 با تار موهایش رقصید. رسید،شدند. صدای آهنگ از بیرون به گوش می

 *** 

 »اصالن« 

کرد و تینا  همه دور شومینه جمع بودیم. دختری داشت با تینا بازی می
برد از دیدنش. کرد و لذت میرفت. پدرش نگاهش میمی اش  قربان صدقه

های آتش خیره و زانوانش را به آغوش کشیده بود. بردیا  رادوین به شعله
. آماندا روی صندلی  کنارش نشسته و سرش را به دیوار تکیه داده بود

بازی  مرجاناران هم آنجا بود و گاهی با خورد. باش را مینشسته و قهوه
 از اسیر سردرد بودم. کرد. من بمی

 اش را ول کرده و به سوی آغوش پدرش رفت.  بازی، تینا و اسبابمرجان

 خوابم میاد. بابا -
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هایش را در هم قالب کرد.  ا به بازوی پویا تکیه داده و دستسرش ر
آغوش   حسکرد تا از وقتی که آمده بود، از هر فرصتی استفاده می  مرجان

ی فرزندش  زد. او هم تشنهگاه پسش نمیپدرش را بچشد. پویا هم هیچ
 بود.

 بخواب دیگه عزیزم. -

 خونی برام؟ الالیی نمی -

 نگاه ملتمسش را به پویا دوخت.  

 الالیی؟ آخه من الالیی بلد نیستم که. -

یقه سکوت  گرفته و دوباره به بازویش تکیه داد. چند دقنگاهش را از پویا  
 یک از دخترها هم الالیی بلد نبودند.برقرار شد. مطمئنًا هیچ

 ؟ مرجان  -

نگاهم به سمت بردیا چرخید. لبخند روی لب داشت و یک دستش به  
 دراز شده بود.  مرجانسمت 

 میای به بغل من؟  -

به  نگاه پرسشگرش را به پدرش دوخت و پویا  مرجانتای ابرویم باال پرید. 
ای پلک روی هم گذاشت که این باعث شد پویا  بردیا نگاه کرد. بردیا لحظه

 سرش را تکان دهد.   مرجاندر جواب  

ای  ا خوش کرد. دقیقه بار در آغوش او ج به سمت بردیا رفته و این مرجان
 که در محیط پخش شد.بعد، صدای آرام بردیا بود 

 ماه و پرتقال، لرزان و غلتان  -

 رخشان  و گرد و نارنجی، سفید 
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 الالالیی، فرزندم بخواب 

 سرسبز و آرام، چون مازندران 

 سیبک گلویش تکانی خورد و چند ثانیه سکوت برقرار شد. 

 ی شالی خنده، ساقهداره می -

 مثل گل سرخ، رو دار قالی 

 خدایا قسم، به ماه روشن 

 تور ماهیگیر، نمونه خالی 

باران کنار بردیا نشست و بعد از مکثی کوتاه، بردیا دوباره خواند:»الی الی  
 الالیی، توی شالیزار

 مهتاب در اومد، چون گل بهار 

 بابایی بازم، رفته به دریا 

 قرار« موجا سر هم، دریا بی

-نفسش را بیرون داد و دوباره سیبک گلویش تکانی خورد. همه می
قدر درد  ای، چهتواند بزند و سر گفتن کلمهیم که حتی حرف هم نمیدانست
تر از درد نفس کشیدن  گار خواندن این الالیی دردی عمیق کشد؛ ولی انمی

 داد.را در دلش التیام می

 تو جنگل و دشت، تو کوه و دریا  -

 صدای بارون، پیچیده هرجا 

 قایق سفید، رو موج بلند

 طال افتاده به تور، ماهی 
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ه میان تاریکی گم شد. چشمان  ی چشمش سرید کی اشکی از گوشهقطره 
 داد. ، خبر از آرامش صدای بردیا میمرجانی بسته

ران مه می -  ریزه نرم، رو رود غ 

 شالیزار شده، ستاره باران 

 الالیی بکن، شب تموم میشه 

 خورشید در میاد، با روی خندان. 

ای که هر روزش  خواندیم؛ به آن زندگی این الالیی را باید ما به زندگی می
 خورشید خندان نبود. ر از روز قبل بود و امیدی به طلوعت تاریک

 تو الالیی بلدی؟  -

 با صدای باران، بردیا از عالمش دور شد.

 خوند. از اونجا یادم مونده. خاله می  ،وقتی بچه بودم -

 خوند. مامان هم برای من می -

یی  . باران نخواست آن حسرت شنیدن الالی نگاه باران شدیا خیره برد
 بیند.مادرانه را در نگاه بردیا ببیند. انسان چیزی که نخواهد ببیند را، نمی

آن شب، خاص بود. همه دور هم نشسته بودیم و در سکوت به صدای  
درد، الالیی برای فرزند دوستش  دادیم؛ کسی که با آن همه کسی گوش می

طور که شاید روزی ران تشبیه کرده بود، همان انده بود. او را به مازندخو
آن  هایش بود. بردیا درد او حسرتاش خودش را تشبیه کرده بود. خاله
تکیه داده بود به برادری که  . باران اش گم شده بوددر غم نبود خالهشب 
زمین نخورده بود. او فکر   یتر از هر روز بود. از پای در آمده بود؛ ولخسته
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د؛ ولی از آن  خواست زار بزند و اشک ریزکرد استوار است؛ ولی نبود. میمی
 ی ریز نصیب شب شده بود. سیل هم فقط یک قطره 

خواب رفته بود. شاید در خواب قرار بود   ی آرام در آغوشش بهکدختر
خواند؟  مادرش را ببیند. در آن چهار ماه زندگی، مادر برایش الالیی می

و    کردش نگاه میود در فکر آن مادر. به صورت دختر پدرش هم غرق شده ب
رفت. نفس کشیدن برای پویا هم سخت شده  اش باال و پایین میسینه
خواست به فرزندش آن حس را  سال دوری چشیده بود و نمی  نهبود. 

ی  های آن شب پویا، با همه آخر هر چه که بود، پدر بود. نگاهبچشاند. 
نه بودند، پشت هر نگاه رازی هایش خالصازهایش فرق داشت. نگاهرو

های پویا. برای  ی زالل پدرانه بود چشمی چشمه خفته نشده بود. قصه
دخترش پناه بود و خودش بی پناه مانده بود. سخت بود! پدر بود و فرو  

 ریخته بود.  

کس  کرد. هر خواستند بر چشم کنند؛ ولی چشم قبول نمیهمه نقاب می
توانست از آن دور شود. داستان برادری را شنیده  حسرتی داشت که نمی

کرد.  های گرم آتش و فکر میدیم. کسی نشسته بود خیره به شعله بو
توانست  ی اشک را نمیشد. هاله پشتش به همه بود؛ ولی چشمش پر می

داغ مادر،  اش برگزیده بود. را برای تنهاییپس بزند، مثل کودکی کنج خانه 
زد  ام، هر چند داد مییاد برده  گفت از برادر دیده بود. هرچند میپدر و 

-یدادند. او هم ممهم نیست؛ ولی باز هم چشمانش یک زندگی را لو می
خواست زار بزند، داد بزند، نامی که از آن بیزار شده بود را فریاد بزند و آخر  

آرام بگیرد؛ ولی از آن هم محروم بود. ستان در قبر شاید کنار سنگ سیاهی 
 حسرت بود این زندگی! 

بزرگی را چشیده بود.  ،دختری بود بیست و پنج ساله که در همان شب
-بود و شاید به جای او، خود را در آنجا تصور می مرجانی  نگاهش خیره 
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کرد  رفت. شاید به الالیی فکر میکرد. در آغوش گرم پدرش، او به خواب می
خواست، همان آغوش ساده بسش شده بود. برای  شاید هم الالیی نمیو 

-همیشه بود. شاید به یاد دخترانه تر از معصوم یک شب هم که شده، تینا  
های معصومش افتاده بود. یادی از گنج درونش کرده بود و با دیدنش  

 لبخند زده بود. هر چه که بود، آن شب ساعتی معصوم بود. 

وسط کار از در خارج شده بود. بدون شنیدن خبر طلوع  آماندایی بود که  
دانست که در  یی، آنجا را ترک کرده بود. کس چه میخورشید در آخر الال
هایی حیف شده، چه یادهایی  هایی انبار شده، چه کاشدلش چه حسرت

 پوچ شده. 

کردند. من  ها را یاد میخود بودند. حسرت داشتند و زندگی آن شب همه
م و آغوش که بود؟ پدری که تشگذاا به جای آن دخترک میچه؟ خودم ر

گفت »الل شه زبونی که هر شب از خدا  یداد یا مادری که مبوی »***« می
 تو رو خواست«؟ هیچ کدام! 

ی من تو بودی. آن شب هم فقط در حسرت تو سوختم. تو  خانواده ،آالله
ایم یک شانه  کشیدی. تو برادری بودی که بر بودی و مرا در آغوش میمی

-تو پدری بودی که همیشه نگرانم می دادی؛برای خواب راحت هدیه می
کردم،  تو مادری بودی که وقتی تب می گرفتی؛شدی و سراغم را می

تو همسری بودی که   گذاشتی؛دارم میدستمال سردی روی پیشانی تب
 ساختی. عاشقانه زندگی برایم می

کس بودی. جز تو که کس دیگری نبود. چیز بودی، همهتو برایم همهآالله 
جان  تو چیزم بودی. دنیا به کنار، تو جهانم بودی. از دنیا دل بکنیم، تو همه
ی من، جز تو که معادل دیگری برای زندگی  بودی و زندگی. در لغتنامه 

برابرت زندگی. حیات و هستی بیخود   بودی و درآالله تعریف نشده بود. 
 ودی.  چیز ببودند، تو خودت همه
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شد؛ ولی  آغاز می اول با الف من ی! لغتنامه آاللهدانست آخر دهخدا چه می
و بقیه  شد. ب به همراه کالهش... کاله که نداشت، الف دیگر خوانده نمی

دانست آن  چیز... دهخدا نمیبود و همهآالله ود. به کنار، تو که بودی بسم ب
کند. هرکس را یارش تألیف میی لغتنامه   ، پوچ است.کشدماتی که میزح

نوشته بودم و تو عشق  آالله من با تو زندگی را آموخته بودم، زندگی را 
 خوانده بودی.  

جان و عقل و   توانم بخوانمت.رفت؟ دیگر نمیکدام کس سواد را از ما گ 
توانستم بخوانمت. دوباره  م؛ ولی آخر باز هم نمیگذاشتقلبم را کنار هم می
دوستش   کنی؟ بیا دیگر! به جان هرکس که موخته میدر مکتبت، مرا آ 

ش. این تن دیگر خسته  کس نباشد و خودت با داری قسم؛ فقط بیا... هیچ
 ها. یا باش، یا نابودم کن. شده از نبودن

ی کف زمین بودم که  ساعت در تفکراتم غرق شده و خیره   ندانستم چند
های  ه سمت عقربهر جایش نبود. نگاهم بکس س وقتی سر باال آوردم، هیچ

چهار بامداد، دستی به روی صورتم  ساعت سوق یافت و با دیدن ساعت 
 کشیدم. 

در آغوش پویا به خواب   مرجانکمی سرم را به سمت پشت چرخاندم. 
خوردند که کنار هم  باران و بردیا به چشم میرفته بود و در تخت کناریشان 

 در آرامش خوابیده بودند. دنبال سایر افراد گشتم؛ ولی کسی را ندیدم. 

 اصالن؟  -

خودم و خودش بیدار   فقط در آنجاصدای تینا، به سمتش برگشتم.  با
 بودیم.

 رادوین و آماندا کجان؟  -
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-جور زد بیرون، آماندا هم رفت سر کار و گفت صبح برمیرادوین همون -
 گرده. 

ی تکان دادم. رادوین رفته بود جایی داد بزند، زار بزند و دلش را آرام  سر
کردم؟ دل که به تنگ آمده  ؟ من دلم را چگونه آرام میآالله کند. من چه 

 کرد.بود، سرم داشت او را همراهی می

 کنی؟ فکر میآالله داری به  -

 پوزخندی زدم که خودش منظور را فهمید. 

 کنی، چرا پسش زدی؟ اگه قرار بود بهش فکر  -

 من پسش نزدم، او مرا ک شت.که دانست  تینا چه می

 تینا. مآالله من عاشق  -

 کنم عشقت خالص نیست. ولی من حس می  -

وقت  خواستم جوابی دهم؛ ولی زبانم یاری نکرد. تنها زمزمه کردم:»ما هیچ
 خالص نیستیم.« 

شبی هست که  دونی امشب آخرین کنی. میحرفم رو داری تکرار می -
 کنی؟ اینجاییم؟ رفتی تهران چیکار می

دعوا کنم؟ شاید  آالله فردا در این ساعات قرار بود چه کنم؟ بروم خانه و با 
گفتم دلم تنگ است... شاید هم دستم پشت  کردم و مینوازشش می
رفتم جایی و  رفتم؛ میخوابید! اصالً شاید هم به خانه نمیگوشش می
 ماندم.  طالق میی منتظر برگه 

 دونم.نمی -

 اصالن... -
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 ها؟  -

تاب از جا برخواسته و مقابلش قرار گرفتم. از تن صدایم خودم هم جا  شبا 
فقط تکان خوردند و بیدار نشدند. دوباره به  ها خوردم؛ خوشبختانه بچه

ای  دو جفت چشم قهوه ی حرفم را بیاورم که سمت تینا برگشتم تا ادامه
. دیگر  آاللهی تر از من بود؛ ولی نه به اندازه ت. قدش کوتاهمقابلم قرار گرف 

 .خبری از لنزهای آبی نبود

 داستان از یه شب شروع شد اصالن.  -

ی هم ماندیم. من خیره در چشمان او و در حال تصور  چند دقیقه خیره
  ؟کرد ، او در حال بازی در تئاتر نگاهش. چه کس چه فکری میآاللهچشمان 

 مشخص نبود. 

 و تو یه شب تموم میشه... -

  بود و خودش نبود.آالله چیز ندانستم چه شد؛ ولی آن شب هم همه 
 شدند.موهای تینا بود و چشمان آالله منعکس می

 *** 

 »دانای کل« 

اننده هر لحظه بیشتر بین  صدای آژیر آشنایی به گوش رسید و صدای خو
کشت؟ دوباره  باید خودش را میشد. به فکر باال گرفتن کلت بود؛ آن گم 

گرفت؟ آنها از آن اتاقک به جای یک  کشید و جانش را میآن ماشه را می
کردند؟ دلش نخواست از آن آغوش بگذرد.  جسد، دو جسد باید خارج می

 نداشت. ش نام جسداو که مرده بود؛ فقط تن

 *** 

 »اصالن« 
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بدنم کرد، لرزیدم. آب  با سرمایی که از باالترین نقطه شروع به پخش در کل 
 کند.  کردم که کنون قلبم کجا دارد چکه میکرد و من با خود فکر میچکه می

ی سفیدی  ی کوچک خیرهنفس زدم و در آینهساعتی زیر آن دوش نفس
موهای خیسم روی پیشانی افتاده بودند    م. تارشد م هایی چشمسرخ شده 

 خورد.  آب از راهشان سر می و

دانستم چه باید بکنم. دیشب بیشتر شده بود و دیگر نمیسردردم از 
بستم تا شاید کمی آرام گیرد؛  خوردم و چشم میساعت به ساعت قرص می

گرفت. چشمانم به زور خودشان را باز نگه داشته بودند و لب مرز  ولی نمی
 دیوانگی بودم. 

کرد،  شروع به داد و هوار میآالله شدند و گاه صداهای اطراف خاموش می
شدند. مغزم دیگر  برابر میشد و صدای اطراف سهخفه میآالله گاهی هم 
شد.  داد. هرکس هرگونه که دوست داشت، واردش میرمان نمیفمغز نبود، 

-داد. تینا را میبینی دیگر کفاف نمی کشیدنم، دهانم بود؛ تنها راه نفس 
مخالفش. پویا  آالله  گفت و آمد. تینا حرفی میمیآالله دیدم و به دنبالش 

دانستم چه کنم و برای  رفتند. کالفه بودم. نمیآمدند و میبود و بردیا، می
بود و من گویا  آالله درمان دردم  دردم درمان نداشت. ،بار در عمرماولین

 را نداشتم.آالله بار در عمرم، برای اولین

هم فشرده و با   را رویهایم پلکدوش آب را بسته و سر به زیر انداختم. 
در مغزم بود و داشت  آالله کرد. ام را فشردم؛ ولی کاری نمیدستم شقیقه

 گرفت؟  انتقام می

من گناهکار بودم... دیشب گناهکار سابق شده بودم.  در حال جدل بودم. 
آالله  گفت نه! اگر حق داشت... ولی طرف دیگر میآالله  مشکل از من بود،

 گناهکار بود!  آالله من اصالً دیشب اینجا نبودم.  ،دادآن روز آن پیام را نمی
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دردم زانو زنم؛ ولی  از  د بزنم، عالم و آدم را نفرین کنم،خواست دادلم می
تر  صله و قدرت نداشتم. من امروز پوچیک از این کارها حو حتی برای هیچ 

 نستم چگونه قرار است راهی تهران شوم. دااز هر روزم شده بودم و نمی

از من جان  آالله دادم و گرفت. جان میسوخت، قلبم آتش میصورتم می
بود، نگاه  آالله داشتم؛ ولی عطر  گونه نبود... شب سردردگرفت. شب این می

بود؛ فقط خودش نبود. ساعتی بعد سردردم دوباره از  آالله بود، عشق آالله 
ود، تر از همیشه. هر چه دارو و درمان ب بار قویاینسر گرفته شده بود و 

ام کرده و تا صبح لب گزیده بودم. آخرین  دیگر نبود. همه را راهی معده 
 راهم این آب سرد بود که آن هم دردی را درمان نکرد. 

در من تو غرق  آالله لرزید؛ ولی ظاهرم چیزی نداشت. درونم می ،از سرما
کند. کجایی؟ نیاز به پانسمان دستانت  عفونت میای و دارد زخمت شده
 دارم.

که تو را در خواب دیده بودم خواب بر چشمانم حرام شده  چرا از آن لحظه 
توانستم به اینکه  ک شتی و هم خوابت؟! حتی نمی بود؟ چرا هم خودت می

پایان این راهی که درش بودم چه  قرار است در تهران چه کنم، فکر کنم. 
 ...آاللهبود 

را تنم کرده و به سمت آشپزخانه رفتم.  شرت طوسی و شلوار سیاهمتی
و دو قرص را   دیدم. دستم به سمت طلق رفتدیدم تار بود و کسی را نمی

آن دو را خوردم.   از آن خارج کردم. با اندکی آب باقی مانده در ته لیوان،
-ید، مبه کانتر تکیه دادم. سرم سنگین بوهایم را چشم بسته و دست 

ر! ولی برای آن هم  ی پ  بار با اسلحه خواستم با اسلحه منفجرش کنم؛ این
 قدرت نداشتم.  

 اصالن؟  -
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 کشید، باز کرده و به سمت پویا برگشتم.  هایم را تا جایی که زورم میچشم

 چی شده؟  -

 کنه.سرم درد می -

  خوری!وقت تو رو دیدم که داری قرص میتر شد و گفت:»هر کمی نزدیک
 اونی که دادم اثر نکرد؟« 

 ی نفی تکان دادم. سرم را به نشانه 

 فقط چند ساعت آرومم کرد، بعد باز دردش شروع شد.  -

 مست نکردی؟  -

است کنم. رادوین هم به جمعمان  کشید که سرم را چپ و رفقط قدرتم می
 وست.پی

 چی شده؟  -

 پویا رفع زحمت کرده و به جایم جواب داد.

 کنه.سرش درد می -

 تای ابروی رادوین باال رفت.

 چشمات باز نمیشن که. -

 م افتاده بودند را کنار زدم. هایموهای خیسی که مقابل چشم   ،با دست

 برسیم تهران برو یه دکتری چیزی. کم از اون قرصا بخور!  -

 بار کمرم را به کانتر تکیه دادم.نفسم را بیرون فرستاده و این
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 آماندا رفت؟  -

 جواب پویا »آره« ای گفت که پرسیدم:»کجا رفت؟« رادوین در 

اون زودتر به تهران برگشت. با رئیس کار داشت. ما هم نزدیک ظهر   -
 خارج میشیم. 

به گوش رسید که رو به تینا گفت:»برام آهنگ باز  مرجانصدای پرانرژی  
 کن تینا!« 

 پویا از آشپزخانه دست به اعتراض زد. 

 کنه. کنی، اصالن سرش درد مییآهنگ رو تو خونه باز م مرجان -

 مشت کم جانی به بازوی پویا کوبیدم. 

 بذار بچه راحت باشه. سردردم به خاطر اون نیست.  -

 سانه گفت:»بابا تو رو خدا.« ملتم  مرجانحرفم،  به دنبال

نشاند.  مرجانای روی موهای سرش را تکان داده و بوسه  پویا با لبخندی
ها در فضا  نا رفت و چندی بعد، صدای خوانندهبا ذوق به سمت تی مرجان

کرد، جوالن دادند. با دیدن بردیا که کالفه با موبایلش صحبت می
 پرسیدم:»بردیا سرپا شد؟« 

 نگاهی به آن سمت انداخت.رادوین نیم

بابا این بدبخت هم از صبح درگیر اون خواهرشه. اعصابش رو خرد کرده.  -
 ست زود بفرستتش، االن روز هفتمه مامانش نیومده. خوا مثالً می

 نفسم را حرصی بیرون فرستادم. باران درد بزرگی برای بردیا بود.  
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 تونم.در اصل نگران همه ..نگرانشم. -

 ی پویا شد. رادوین با خنده خیره

 عمو برا من به خاطر چی نگرانی؟  -

رو میارن یا  ا صبح یا جسدت تو جوری که دیشب بیرون رفتی، گفتم ت -
 کالً هیچیت نمیاد.

ترین این جمع  ی رادوین، به یک لبخند دردناک تبدیل شد. پویا بزرگ خنده
سرم را  پر کشید. آالله ی ها گفت نگران است. دلم برای نگرانیبود و می
بستم و  باره چشم میزیر انداخته و چشم بستم. کاش یک دوباره به

 شدم...خالص می

 *** 

 »دانای کل« 

آخر رسیدیم به آن راهی که از اول راه، پایانش را   »نوشتیم و کس خواند.
 .« فهمید پایان راه استکس نمیو هیچ   زدیمقدم می

هوا بیشتر از همیشه سرد بود؛ ولی خورشید هم بیشتر از همیشه روی  
ها بود آن روز؛ آن روز همه  کرد. روز پارادوکسرخت آسمان خودنمایی می

 در عین حال به خود نزدیک شده بودند. سخت و راحت! از خود دور و 

-کشیده میآالله های بسته، نقش بست و پشت آن پلک اصالن چشم می
ها خالی شده بود، بی شک فرقی با خودکشی نداشت؛ ولی  شد. ورق قرص

اصالن زنده بود. شده دست به خودکشی بزنید؛ ولی به انتظار مرگ  
-بیهوده بود. حتی خودش هم نمیقدر پوچ و نباشید؟ حال او همان

 دهد.   نشاننبود که برایش راه درست را  ایآاللهکند؛ چون دانست چه می
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دانست درد  رادوین بیشتر از همیشه غرق شده بود در دردهایش. نمی
که از پشت   سوزاند یا درد تصویر شب قبلشگذشته است که قلبش را می

ی نامعلومی خیره بود.  نقطه د. به دیوار تکیه داده و بهپنجره شاهدش ش
اشتباهش کجا بود؟ مشخص نبود. زندگی او از ابتدا اشتباه نگاشته شده  

توانست باور کند؛ ولی دیده بود. زیباترین حس جهان  شب را نمی بود.
 برای رادوین بدترین شده بود. 

کردند و در عین حال مرده بودند. روح  در آن محوطه، هفت نفر زندگی می
کرد. نگاه پدر، شده  دخترکی پر کشیده بود و او با جسمش زندگی را سر می

گاه  هیچدید در آن نگاه. بود برایش یک روح. مادری که ندیده بود را می
نپرسید مادرم کجاست؛ گویا در دلش نشسته بود که مادرش در آنجا ساکن  

شد و آغوشش روح دوباره را به تن  است. او فقط دلتنگ پدرش می
 داد. ریفش هدیه میظ

-گفت عادت. روح دخترانهدختری، با ترس و لرز زن شده بود و به آن می
ها پر  دید، بدینزدیک شده بود به مادرانه. تا او را می مرجاناش، با وجود  

خواست  آن شب میی زندگی. ترین نقطهشد خوبکشیدند و او می می
-گناهکار شد. شاید میآخرین گناهش باشد. ندانست چرا آن شب؛ فقط 
خواست عقده خالی کند  خواست درد دل خودش را تسکین دهد، شاید می

اش را  شش خداحافظی کند. او تئاتر زندگیخواست با نقو شاید هم می
-خواست، میخواست خودش باشد. لنز آبی نمیدوست نداشت! می 
 خواست اما...اش بخندد. میای های قهوهخواست با چشم

ولی بر خالف   رادوین، بردیا به همان دیوار تکیه داده بود؛طرف دیگر 
کردی، به  ی گنگی نبود. رد نگاهش را که دنبال میرادوین، نگاهش نقطه

-خواست نفس بکشد. هربار که میرسیدی. دلش نمیمی  مرجانتینا و  
گذاشت و با وجود   پلک بر روی هم گرفت.شید، کل تنش آتش میک
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نخواست دست روی گلویش بگذارد یا راهی   کشید. دردش، نفس محکمی
برای تسکین دردش پیدا کند. برای کاری پا در آنجا گذاشته بود و آن کار را  

 نتوانسته بود انجام دهد. 

-تر از همیشه حرکت میها آرامروز آخر بود. صبح روز هفتم بود و عقربه
  روز، برایآن محیط در آن تی بعد برسد. خواستند ساعا کردند. آنها هم نمی 

تر از همیشه شده بود. در انتظار تنفس راحت و خالصی  آوراصالن خفگان
فکر  آالله های ست درد سرش تمام شود و به زیباییخوا برد. میسر میبه 

 داد.کند؛ ولی مغزش اجاره نمی

 س؟ ها وسایالتون آمادهبچه -

 [  ParniaR_novels@] راه ارتباطی با نویسنده در کانال تلگرامی: 

ها در کمر.  ها همیشه آماده بود. دلشان کنارشان بود و اسلحهوسایل آن
 دانستند در کدام چمدان جا کنند. فقط افکار ذهنشان سنگین بودند و نمی

 تا یکی دو ساعت راه میفتیم.  -

وی مبل  رکند و  اشآشپزخانه و آن پنجره رف، دل از های ببا دیدن دانه
های برف و زمستان بیشتر از هرسالی یادآور  موجود در سالن نشست. دانه

 ن تپیدن را از یاد برد.  ای را پخش کرد که دل اصال سیقیو بودند. تینا مآالله 

  ی باد»بپیچ مثل زوزه

 بگیر زندگیم رو باز 

  بذار آشوب بشه دلم 

 پات« بذارش قلب رو زیر  
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 اسلو( ورژن * آهنگ بریز به هم از یاسین ترکی )

نفسی کشید و چشم باز کرد. مقصد نگاه او اما دیوار خالی بود. در آن 
ده بود؛ همان  دیوار خالی، دنبال تابلویی بود که بر روی تختشان آویزان ش

ی یاس. با خود گفت کاش از رئیس همان تابلو را  دو کبوتر و یک بوته 
خواست؛ ولی بعد لبخند تلخی روی لبش نشست. نقش تابلو همان  می

خواست، صدای قلبش را  کرد؟ عطر تنش را میرا چه میآالله بود؛ بوی 
 خواست!  را میآالله  خواست، او می

 »این غرور رو له کنش

 دل رو به من بسپارش 

 ش درگیرتم و  من همه

 ها رو کم کنش« این غصه

شی، خواست؛ بد هم که بارا میآالله . نگاه خیره شد مرجان  هایبه چشم
است. کاش    یاد گرفتهتنگ شدن را  دل داری. دل که داشته باشی، 

ندهی. دوری درد بزرگیست؛   فراموشی بگیرد و تو به آن تنگ شدن را یاد
 . تربزرگ  ی درد ،وصل یا هجر  ندانستن

آسایشش  تی کشید؛ اما موسیقی به پایانش رسید و اصالن نفس راح 
چون موسیقی روی دور تکرار بود. تا خواست به تینا بگوید که   طوالنی نبود

 عوضش کند، حرف پویا متوقفشان کرد. 

 یه ماشین داره میاد، ماشین رئیس نیست.  -

 ی حرف پویا بودند. گر و در سکوت، منتظر ادامه های پرسشهمه با نگاه

 تم امنیتی داره، فعالش کن. ینجا سیسا ها فاصله بگیرید. رادوین از پنجره  -
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ترس را حس کرده   مرجانرادوین سرش را تکان داده و به آن سمت رفت.  
 شد.ای دور نمیتینا لحظه های از میان دست بود و 

ی  نمایش دوخت. با دیدن نکته نار پویا رفت و نگاهش را به صفحهبردیا ک
 ش باال رفتند. هایسرخ کوچکی، ابرو

 پلیسه. -

ماشین گذاشته شده بود، اشاره    ی شیشه چراغی که پشتبا انگشت به 
را   مرجانکرد. پویا با چشمان گرد شده به صفحه خیره بود. فکرش فقط  

آهنی با صداهای بلند  های پویا تا خواست لب باز کند، محافظ کرد.یاد می
 ها را گرفتند. مقابل پنجره 

 سیستم امنیتی فعال شد.  -

برید   مرجاننفسی کشید و رو به تینا گفت:»با  ،این حرفپویا با شنیدن  
 « تو اتاق. 

را به آغوش کشید. آنها وارد اتاق شدند؛   مرجانتینا سرش را تکان داده و 
 ولی باران سر رسید. 

 داداش چی شده؟  -

 بردیا با یادآوری باران، به سمت کیفش رفته و آن را برداشت. 

ت هست. گوشیت هم  پول و شناسنامه ،االن از اینجا میری. توی کیف -
توی همینه. وقتی رفتی زنگ بزن به مامانت ببین کجاست، اگه نیومد هم  

 برو مازندران. خودت 

 باران تا خواست حرفی بگوید، بردیا مانعش شد.
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نشدی، ندو؛   تا وقتی که از این محل خارج و باران؛ فقط برو. هیچی نگ  -
تر برو. تو اینجا نمون باران! کسی دنبالت کرد هم  ولی بعدش هر چه سریع

 بهش اهمیت نده. 

لمات  کلرزید و گفتن پشت سر هم این  دای بردیا بیشتر از همیشه می ص
برادر  برد. استرس خواهرش را داشت... بردیانفسی که داشت را هم می

 بود.

 داداش چی شده؟  -

 هیچی... فقط برو.  -

های آرام و بدون هیچ  در کوچکی را از پشت دیوار باز کرد و باران با قدم 
حرفی از آنجا خارج شد. در را بست و دستی به صورتش کشید. ضعف 

چیز، اسلحه را از دور  توجه به همهسوخت؛ ولی بیکرد و گلویش میمی
 آورده و به سمت دیگران رفت.کمرش بیرون 

ی دستشان  لحه به دست ایستاده بودند. اسلحه همه گارد گرفته و اس
 اول راه، با خود آورده بودند. هایی بود که همان اسلحه

 پویا اتاق حفاظ نداره.  -

 و تینا، کالفه دست به گردنش کشید. مرجان پویا با دیدن  

 باش. اونجا باشید. تینا تو رو خدا ازش مواظب  -

  هایجود در دستی موی اسلحهخیره  مرجان سرش را تکان داد؛ ولی  تینا 
دور کرد. نگاه   مرجان از دید   د. پویا کمی جلوتر رفت و اسلحه راپدرش بو
هایش  رها دوخت. در لب اش از اش را به تنها دخترک و یادگاریآرام پدرانه
 دید.  آرامشش رها را میدید، در دید، در صدایش رها را میرها را می
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راحت شود. او به نگاه پدر، بیشتر   مرجان همان یک نگاه کافی بود تا دل  
 از هر چیزی اعتماد داشت.  

و از ته دل بویش را در میان  دستی به روی موهای دخترکش کشید  
های کف دستش ذخیره کرد. از اینکه آخرین لمس موهایش باشد،  سلول
 ترسید. می

 گیرم. باشه؟ الالیی یاد میوقتی برگشتیم  -

لبخندی زد و سرش را تکان داد؛ فقط برای چند ثانیه پدرش را در    مرجان
از همان    مرجاندانست پدرش کار دارد. آغوش گرفت و رها کرد. می
 چهارماهگی، بزرگ شده بود. 

 پویا ایستاد و رو به تینا لب زد:»برید.« 

بیرون نرفتند؟ باران از  از همان دری که باران رفت  مرجانچرا تینا و  
توانست  در آن لحظه فقط چند قدم می مرجانبرادرش دل کنده بود... ولی 

لی از، از دست دادن  از پدرش دور شود. مادرش همیشه در قلبش بود؛ و
 .رسیدت پدرش می

 اصالن تو برو پیش مواد.  -

گرفته بود، به سمت آن   ش را تکان داده و در حالی که گارداصالن سر 
ی آهنی نشست، صدای  ه نزدیک شد. تا دستش روی دستگیره محفظ

شلیک بلندی در فضا پخش شد که تنها توانست وارد شده و در را پشت  
 سرش ببندد.

 ه به تو. مگر راه ما هم آخر داشت؟ به خدا که نداشت!« رَ  »رسید آخر  

 ت؛ فقط او آمده بود. چیزی درون قلبش فرو ریخت. سردرد رفت... نه نرف
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 ...آالله -

ی  آن لحظه تهی شد، خالی از هر حسی اسلحه از دستش افتاد. با فاصله
تعجب و   با لباس سیاه رنگش ایستاده بود. لبخندی زد.آالله چند قدمی، 

حیرت از دیدنش مهم نبود؛ حتی اینکه چرا او آنجا است را هم از فکرش  
 گفت بگو را گفت. ای که دلش مینگذراند و فقط یک جمله

 دلم برات تنگ شده بود.  -

ه  بلند، به آن موهای پرکالغی ک به آن قد ؛کرداما فقط نگاهش میآالله 
ای که زیباترین جهانش  شباهتش با خودش بود، به آن چهره ترینبزرگ

بود، به آن لباس طوسی رنگی که در تنش بهتر از هرکسی نشسته بود.  
 خواست دستش را بگیرد و با هم از آنجا بروند. می

خواست دستش را بگیرد و از  اصالن خواست قدمی بردارد؛ شاید او هم می
را ببلعد.  آالله بود تا با آرامش، عطر آنجا دور شوند. حسرت به دل مانده 

قدمی برداشت؛ ولی  چیزش. با همه  خودش بود،آالله  بود. آالله کنون 
 صدای بلندی هم در آنجا پخش شد.  

. ناباور بود. قلبش  آاللهخیره به نگاه  هایشدهانش باز مانده بود و چشم
چند روز بود  ی تاریکی که سوخت و آن پرده بیشتر از همیشه داشت می 

ده بود. زانو زد روی  رفت، کنون همیشگی شآمد و میجلوی چشمانش می
 بعد همان زمین سرد او را به آغوش کشید. زمین و چندی

با بوی عطر   ،آور تاریکدر فضای خفگان ،ی سرخ رنگی تلخ ماده »رایحه 
 « سردش مخلوط شده بود.
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کرد. او هم حسرت عطر سرد اصالن را  تازه داشت اصالن را یاد میآالله 
کرد اصالن چشم  داشت. هنوز متوجه شلیکی که کرده بود، نبود. فکر می

 بسته و روی زمین به خواب رفته است. او هم لبخند زد...

 منم دلم برات تنگ شده بود... -

 امان از دلتنگی!  

   «اش فقط از یک کلمه پر شده بود؛ دلتنگی...»کنون زندگی

گفتی سالم زیبایی کالم است. چرا به روی زیباترینت سالم  تو که می! آالله
خواست دوباره تو سالم  که شاید خوش نباشد؟ او فقط می ینکردی؟ نگفت

 کنی، او هم با لبخندی جوابت را دهد. 

خندید و  صدایش، تبدیل به خنده شد. با صدای آرامش می لبخند بی
اینکه باز هم توانسته بود اصالن   ی اصالن مانده بود. خوشحال بود از خیره 

خواست  کرد؟ نمیی اصالن نگاه میهرهفقط به چآالله را مالقات کند. چرا 
 نگاهی هم به قلبش بیندازد؟  

 ی اصالن خوش بود. او با نگاه بسته

خواستم بگم بیا. غذایی که  اصالن بهت زنگ زدم. چرا بر نداشتی؟ می -
مرغ. تو دوستش داشتی. من بهت  دوست داری رو پختم. برنج بود با  

 زنگ زدم، برنداشتی.

منتظر جواب اصالن بود. مثالً دهن باز کرده و بگوید »دستت درد نکنه  
 خانم. بیا اون چشمات رو تو این آب ببینم.«آالله 

 ولی اصالن سکوت کرده بود. با خود فکر کرد که شاید خسته است.
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کردم.  یم خونه رو برات تمیزباشه بیا بر ای؟دونم کارداشتی. خستهمی -
خوریم. تونی استراحت کنی. بعد از اینکه بیدار شدی غذا میروی تخت می

 باشه؟ 

خواست جانمی را از زبانش  میآالله اصالن قصد جواب دادن نداشت؛ اما 
 بشنود.

اصالن یه اسمم رو صدا کردی و بعد گفتی دلت برام تنگه. چیکار دارم   -
بیشتر حرف بزن تو رو خدا. چند روزه خونه خیلی سوت و  اینا رو؟ کمی 

 کوره.

آالله در  بیند.نمی گفت؛ انسان چیزی که نخواهد ببیند رااصالن راست می
 خواست قلب خونین اصالن را ببیند. آن اتاق نمی

 من رو به بودن بی تو مجازات نکن..  آاللهاصالن جواب بده قربونت بره  -

را  آالله مجازات کردن  کرد؛ ولی اصالن که دل  التماس میبه اصالن  آالله 
 نداشت. 

پنهان نبود؛ چون  »دیگر در میان آن صدف سفید کنج ساحل، دنیای دریا 
 «خودش نابود ساخته بود. های دریا را با دست

ی تابلومون افتاد و شکست. منتظر موندم تا تو بیای  اصالن فقط شیشه -
نباشا! به عکسش هیچی نشده؛ فقط دوتا  و بدی تا درستش کنن. نگران 

ی یاس هنوز هم  . کبوترها باز هم کنار همن، بوته خراش ریز افتاده
 تونیم عوضش کنیم مگه نه؟ س. میاونجاست؛ فقط یه شیشه

 ای شکسته شده را چکار کند؟ آن را هم عوض کند؟ خواست قلب شیشهمی

های  دهد و راهار می»درد یار بیشتر از خوردن گلوله وسط قلبت تو را آز 
 «بندد.تنفس را می
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خواستم تمیزش کنم که دو روز پیش  نکن اصالن! قهر نکن. فقط می -
 افتاد از دستم. من فقط...

اش روی لباس  دید. چرا سرخی تازه چشمش باز شده بود و آن قلب را می
قدر فشرده بود که دار و ندارش  طوسی افتاده بود؟ قلبش را چه کسی آن

 فوران کرده بود؟ 

»در اعماق قلبش نامش را صدا زد تا شاید دردش آید و از خواب بیدار  
 «هایش را هم بسته بود.شود؛ ولی او گوش

 خون...؟  -

د و یا چشمانش به  شنوشد که اصالن صدایش را نمیواقعًا باورش نمی
 نه به خاطر خواب.  ،انداجبار بسته شده 

 وای!  -

دستش جا خوش کرده بود، افتاد و تازه   نگاهش به سمت فلزی که در
 ماجرا را فهمید.

»شاید چشیدن طعم گس خیانت سخت باشد؛ ولی برای او چشاندنش  
 « تر شده بود.سخت

 ترسید؟ ترسید. از چه مینفسش حبس شده بود و می

 اصالن من نخواستم! -

آالله  اصالن خواستی یا  خودش هم به کاری که کرده بود، باور نداشت.
همیشه برای تو راه  آالله  باشد و یا نابودت کند. آمد و تو را نابود کرد. 

 رسیدن به آرزوهایت بود... فقط بعد از تو، او هم نابود شد.
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ی یکدیگر. یکی چشم بسته بود و دهان  کردند به چشمان بستهنگاه می»
 « دید.باز، دیگری باز بود و چیزی نمی

های جهان را  بخش اصالن چندی پیش خواسته بود کسی کل آرامش
آرامش را از تو   ،برایش تزریق کند تا بتواند بخوابد؛ ندانست که همان یار

 دهد.گیرد و آرامش ابدی را برایت هدیه میمی

 اصالن بیدار شو!  -

عجز در صدایش همه را در بهت برد. قدری ناباور داشت به اصالن نگاه  
آمد. نکند  ی او، شک به وجود میکه در شلیک شدن گلوله از اسلحهد کرمی

ی خودش، به خودش شلیک کرده بود؟ آخر او که همان  اصالن با اسلحه
 اول کار آن اسلحه را زمین انداخته بود! 

»حیات را فصلی ناآشنا و دور از چهار فصل هرسال در بر گرفت؛ فصل به  
 « دار آویخته شده. 

کنون در دل یارش  ابود که یک گلوله از اسلحه کم شده و انگار باورش شده 
دی را داشت؟ او که فقط  وجای دارد. گلوله مگر قدرت کشتن به همین ز 

 چند ثانیه بود به اصالن شلیک کرده بود! 

 گفتند.های ساعت این را نمیهچند ثانیه بود و عقرب البته در نظر خودش 

زده بود؟ حکمتش چه بود؟  این چه حکمی بود که سرنوشت برایش رقم »
   «خیانت به عزیزترین  جانت دگر چه حکمتی دارد؟

 س منتظر تو بودما! به این زودی تو نریا! اصالن من چندین هفته -

اصالن چرا  ی چشمش چکید و به زمین راهی شد. ی اشکی از گوشهقطره 
را ببیند؟ او که روزها بود در هر نگاه، جستار  آالله کرد تا نگاه چشم باز نمی

 شده بود.آالله 
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خوردند و صدایشان به  هایش از سرمای وجود داشتند بر هم می»دندان
اش، پتویی از جنس محبت  زده رسید تا بر روی تن یخگوش دلدار نمی

 «بکشد.

ته  را در آن اتاقک تنها گذاشآالله بود. چرا آالله اصالن که مهربان زندگی 
 ؟ مقاومت نکند  به سرمای جانسوز آنجا ه نکند تن نحیفشبود؟ نترسید ک

 اصالن نگاهم کن. -

کوچکی، داشت هق   یش بلند شده بود. مثل یک دختربچههقصدای هق
 اش قطع شود. خواستار عروسکش بود که به دستش دهند و گریه  زد.می

 « دارش را کشته بود.»او زیباترین عروسک جان

ش افتاد و هول کرده آن را به  های ون دست ی کلت دردوباره خیره نگاهش 
کرد. آنها  ها وحشت میسمت تن بی جان اصالن انداخت. از آن گلوله

 گرفته بودند.آالله اصالن را از 

 خواستم بمیری...به جون خودت نمی -

ها، بغض در گلویش النه  هقش قطع شد و به جای آن اشکصدای هق
خواست به جان  انی نداشت تا بر آن قسم بخورد. میکرد. اصالن که ج

 خودش قسم بخورد؛ ولی او...

گاهی همین که دیگر بدانی و نتوانی   مرگ که به نفس نکشیدن نبود.»
 « حد و حساب است.جلوی رفتنش را بگیری، خودش یک مرگی بی

دانست چه باید کند تا اصالنش پیش  ش یخ زده بودند. نمیهای دست
خواست، محیط سردتر از همیشه  گردد. آغوش گرم اصالن را میخودش باز 
قدرت تکلم با دیدن خون روی   ت حرفی بگوید.سن توادیگر نمی  شده بود.

اش شود. صدای  توانست خیره رفت و او فقط میاش از دست میسینه
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گفت »کشتی منو  اصالن که هربار در خانه با خنده مخلوط شده بود و می
گفت؟  پیچید. اصالن چرا این حرف را با خنده نمیمی!« در گوشش  آالله

های کشیده ماشه را فشرده  صالن را کشته بود؟ با همان انگشتواقعًا ا 
 بود؟  

 « »فریاد سکوتش بانگ انداخته بود به کل مکان.

دستش را جلوی  فهمید که چه کرده. تازه به خودش آمده بود و می
چرخاند. با دیدن موادی که باالی هم  دهانش گذاشت و چشم در اطراف 

قرار گرفته بودند، وحشت کرد. راهشان همانجا گره خورده بود. دست گرم  
د و کنون همان دست، سردتر از ها نشسته بواصالن روی تک تک آن کیسه 

 چیز بود.همه

ها بودند. هوسی که  ها همین هوس»شروع این دلتنگی و دور ماندن
ها هوس  کند. کل زندگی آنزندگی را نابود میحسرت را به وجود آورد، 

 « بود!

بار در گوشش خوانده بودند که اصالن گناهکار است. گفته بودند  صدها
به درک که گفته   سزای کارش مرگ است، گفته بودند آدم خرابیست. اصالً 

بود. مگر  آالله اصالن مهربان زندگی  ی اصالن شد.ی چهره خیرهآالله بودند! 
شد! به دل اصالنش خوش  او گفت »آدم خراب«؟ به وهلل که نمیشد به می
 آمد.نمی

 وقت نذاشتم ازت بد بگن... نگفتم.ولی من هیچ -

ها را جلوی رویش گذاشته بودند. دلیل و مدارک بزرگ را مقابل  پرونده 
شد. هرگاه که عکس از  باز باورش نمی نگاهش قرار داده بودند؛ ولی او

دادند، او به جای نگاه کردن به بسته بسته مواد های مخفی میدوربین
 شد.ی اصالن می ی چهره ، فقط خیرهقاچاق
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 « ها، او زیباترین  این جهان بود.ی بدی »او زیبا بود... با همه

چیز ببندد و  به سمتش رفت. خواست مثل همیشه چشم بر روی همه
دید،  نمی فقط اصالنش را ببیند. دلتنگش بود. چندین هفته بود که او را

دستان سردش را گرفت و چند لحظه بعد، گرم   گرفت.ش را نمی های دست
 شد.

کرد. خوب و بدش مهم نبود، عشق در هر حالتی  آتش عشق را حس می»
 «عشق بود؛ چه خواب بوده باشی و چه بیدار...

ها و بندهایش را  بوسید. تک به تک انگشت ها را با آرامش میداشت آن
 های همان دست النه کرده بود.  میان سلول  عشقش دربوسید. بوی می

... آالله، او خواست سعدی شود و آخر هر خواب او را بخوانی. بخوان آالله
برای اصالن، سعدی بخوان؛ اما آالله حتی شعرهایی که ازبر بود را هم از 

 یاد برده بود.

آمدند، شدند و بر تن در آهنین فرود میهایی که شلیک میصدای گلوله »
شک در آن محفظه کسی جز او دیگر زنده نبود. او   بیشتر شده بود. بی 

 «زنده بود؟ جای بحث داشت...

-هایش متوقف شدند و نگاهش خیره به در ماند. پشت آن در چه میلب
دانست. همین سویی که او قرار داشت، یک عمر بسش  نمیآالله شد؟ 

 بود. اصالنش بود و خودش. 

داشت.  لرزید و نگاه از پدرش بر نمیترکی داشت می در طرفی دیگر، دخ
ترسید که  فقط می کرد؛زد یا گریه نمیبرای یک لحظه هم که شده، داد نمی

-هم شلیک میفقط به پدرش را از دست دهد. درگیری اوج گرفته بود. 
-رفت، شخصی بر زمین میی کسی باال میگاهی صدای ناله از   کردند و هر
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اصالً کسی از وجود دخترکی هفت ساله در آنجا  مرد. میافتاد و شاید هم  
 خبردار نبود. 

دانست دارد چه  کس نمیکنترل از دست هر دو طرف خارج شده بود. هیچ
شد. دیگر راه رسیدن به آن در  کند؛ فقط گلوله بود که حرام می کار می

 مخفی هم بسته شده بود. 

وچک دخترک  ای شلیک شد. کسی نفهمید که مقصدش قلب ک گلوله
 است...

 *** 

بی خیال صدای اطراف، در میان آغوش   دستانش دردی را درمان نکردند.
د و هم اصالنش... اصالن هم  بواصالنش خزید. اصالنش آنجا بود. هم او 

 « از نبودن ها.  ندرا داشت. هر دو طرف دیگر »خسته بوداش آالله

دست اصالن را دور خودش پیچید؛ گرم شد. دیگر خبری از سرمای اطراف  
 بودن کل جهان. بودن اصالن بدل بود به نبود. اصالن بود و 

-»لبخندی زد و آن سینه شد بالشت آرامش در این زندگی. کاش می
توانست تا آخر این هستی در این رخت ناامن به خواب رود. مرگ عزیز  

 « چشید.یچه تلخ بود... تازه م 

قرار است زندگی را از   !آاللهگفتند گفتند اصالن خطر دارد؛ همه میهمه می
همان اصالنی بود که دم از او  آالله کس ندانست که زندگی تو بگیرد. هیچ

هانش را هم از اصالن و هم از  جان و جآالله آخر چه شد؟ زدند. می
 گرفت.  خودش
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! ندانستی دل تاریک اصالنت با تو روشن شد؛ ندانستی روزها  آاللهآخ 
تو ندانستی که اصالن  آالله نخوابید تا اینجا در کنارت به آرامش برسد. 

 جهانش را پای تو ریخت.

تر بود.  خوبآالله  تو ندانستی؛ ولی قلبت دانست. اصالن خوب بود؛ ولی 
طرف هم در همان بود.  گاه اصالن را از یاد نبرد. فرق این دو  هیچآالله 
-ق میر هایش غدید و در خوبیدلیل و مدرک بد بودن اصالن را میآالله 

-دل میآالله بدون حرفی، از ای وجود نداشته. اصالن شد؛ گویی هیچ بدی
را  آالله ها بود که . اصالن مدت آاللههای ماند حسرت خوبیکَند و آخر می 

 کرد. کشته بود؛ فقط داشت زخمش عفونت می

به خوابش رفته بود و خواب را حرامش کرده بود تا بیشتر به تهران  آالله  
اصالن گناهکار این زندگی شده  فکر نکند، تا بیشتر حسرت نماند بر دلش. 

 گاه از یاد نبرد. او را هیچآالله بود تا 

 « »آن محفظه پر بود از عشقی توخالی.

باشد، نگاه اصالن را  اما او راضی بود حتی بر یک نگاه سرد. نقاب هم که 
خواست دوباره برگردد، دوباره آن زندگی را بسازد. اصالً  دوست داشت. می 

بود جهنم کند  شد. راضیبد بود که بود! به خاطر اصالن بد هم می
توانستند  ها مین برگردد دوباره به آن زندگی. انسانبهشتش را؛ فقط اصال

کرد... کادوی  ن هدیه می اش را به اصال به هم زندگی دهند؟ کاش زندگی 
خواست زندگی را به اصالن هدیه دهد و  خواست، او میتولدش را نمی

های سفید بنشیند. اصالن لیوان در دست  دوباره سر آن میز شام با بشقاب
 بگیرد و چشمانش شوند ماهی آب اصالن. 

 « خواست با دنیایی که نداشت، دنیای او را باز گرداند؟ »چگونه می

 *** 



 

  |302  |  

 

بار در آن روز اشک ریخته بود. سر دختری با موهای  ولینبرای ا  مرجان
طالیی در آغوشش بود و کمرش خونین. تینا عهد بسته بود، وفادار بود به  
عهدش. کل یک عمر گناهکار مانده بود؛ اما آخر مظلوم آن اتاقک شده بود. 
یک عمر به دردش کسی اشک نریخته بود، آن روز دخترک کوچکی با تمام  

اشک ریخته بود. پایان داستان تینا خوش بود، همیشه  دل پاکش برایش 
 که مرگ تلخ نبود.  

مرگ در زیر مردی که ندانی نامش چیست زیبا بود یا در آغوش آرام  
به تینا هم هدیه شده بود. تینا دیگر   مرجاندختری پاک؟ شاید از پاکی 

ی  هایشده بود نوازش موهایش توسط دست عادتش کار نبود، عادتش
لبخند روی لب، مرده بود. تینا، زیبا پر کشیده بود. شاید این    کوچک. با

ای مظلوم  ظالم بود، او هم نیاز داشت لحظه جهان برایش بیش از حد
 باشد.

ی یک زندگی بود.  اعته از تنش به در شده بود. خستهیک س ،خستگی
مرگ بر خالف تصورش، رد شدن تصاویر زندگی از مقابل چشمانش نبود. 

ای  بود و فیلم آرام لحظه مرجانصدای بوس نبود مرگ... فقط  دیگر آن کا
بار در کل  وز، رقصیده بود. شاید برای اولینکه با او در صبح همان ر

 عمرش، در همان لحظه خندیده بود.

کرد  اش همچنان پخش بود و داستان جفت دیگری را روایت میموسیقی 
 دند.که در سوی دیگر دیوار، در آغوش هم آرام گرفته بو

 *** 

خواست از این دنیای وحشتناک استعفا دهد و دوباره در این  »او می
 « آغوش به آرامشش برسد.
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 ؛خص بوددستش را به سمت کلت برد. نقشه که مشاصالن آرامش او بود. 
اش نشانه بگیرد و با یک گلوله، خالص کند. او  قرار بود آن را به شقیقه

-شان میشاید در راه، سری به خانهخواست پیش اصالنش پر بکشد.  می
غذا را برایش گرم  کردند. داشتند و با هم درستش میزدند، آن تابلو را برمی

شدند در دریای اصالن  خوردند، چشمانش باز ماهی میکرد و با هم می می
بستند و به  زد، آخر هم با کلید آن آرامشگاه را میو او از ته دل لبخند می
 شدند. زیبا نبود؟ داستانش زیبا بود.  مقصد ابدی راهی می

اش را در دست گرفت. نوازشش کرد، بوسید و  »به جای کلت، دل زخمی
رسید، با تار هایش سرخ شدند. صدای آهنگ از بیرون به گوش میلب

 « موهایش رقصید.

! ندانستی اصالنت هم خواست همان کار را بکند و دل از تو بکند؛  آاللهآخ 
اما نشد. او هم چشم انتظارت بود که برسی، مقابلش قرار بگیری، درد  
سرش و قلبش را تسکین دهی، در آغوشش جا شوی و آخر قلبش را  

 ببوسی.  

گاه  ی تو همان آغوش گرم بود که هیچ؟ خانهآالله داری خانه را چه کار 
گفت رفتم تهران چه کنم؟ تو تهرانش  اش را نچشیدی. اصالن میی سرد

 بودی که پیشش آمدی. تهران دیگر خواستار اصالن نبود.  

 *** 

کسی چیزی در دست نداشت. همه   صدای گلوله آرام گرفته بود. دیگر
گشت. نامش را صدا  پویا در به در دنبال دخترش میزدند و نفس مینفس
مسخ تینای در آغوشش شده بود. موهایش را نوازش    مرجانزد؛ ولی می
 ترسید؛ فقط ناراحت بود. چیز را از یاد برده بود. نمیکرد و همهمی
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، آخرین تصویر پدرش قبل از سوزش  مرجاندست پلیس باال رفت. 
ش  هایتوان نداشت، ضعف کرده بود و چشمچشمانش بود. بردیا دیگر 

کشیدن را هم بلد نبود. با دیدن همان  رفتند. دیگر نفس سیاهی می
هایش  رفته و با دست مرجاناال رفت، تنها توانست به سمت دستی که ب

آور قوی، نسوزد. آخرین  گاز اشکبا  او هم  هایسر او را بگیرد تا چشم
 ی باقی مانده هم نصیب پای بردیا شد.گلوله 

 *** 

 بی خیال مرگ و خودکشی شده بود. 

 « »او که مرده بود؛ فقط تنش نام جسد را نداشت.

موسیقی را بشنود.   توانستآمد. بیشتر میصدایی دیگر از بیرون نمی
اش را میان موهای پریشان یارش برد. همیشه از  کشیده هایانگشت 

گرفت. او بد بود؟ نبود. کسی که برایت آرامش  لمسشان حس خوبی می
طور که  بود؛ همان آالله ی خوب داستان دهد، بد است؟ نبود... اصالن نقطه

 برای اصالن. آالله 

-کرد؟ بیشد. باید چه میصدای آژیری داشت لحظه به لحظه بلندتر می
های اصالن  دستانش با زلفچیز در همان آغوش خوابیده بود. خیال همه 

قطع شدن صدای آهنگشان  داد صدای آژیر باعث  رقصیدند. اجازه نمیمی
 شود.

 بهارم بی تو زمستون شد »

 تموم دنیام بازم که بارون شد 

 زندگیم پیش تو داغون شد 

 بدتر شد« 
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-دردهایش بیفتد و با خود بگوید چهدانست که باید با این کلمات یاد می
کند. شاید به جای لبخند زدن،  قدر دارد حکایت زندگی آنها را تعریف می

هایش را بجود؛  از ترس ناخن ی رقص با موهای یارش، اشک ریزد. به جا 
-ی موسیقی، خوبیخواست در همان آغوش بماند و با هر کلمه ولی او می

 چه زندگی بدی کرده بود. یشان را یاد کند. بس بود دیگر هرها

 شکی به غیرت »ندارم هی

 چجوری میاد تو دلت؟ 

 بری خب بمون کنار من و آروم شو.« 

آالله  دانست که او رفته و خواست دیگر التماس اصالن کند. میاما او نمی
خواست صدای تپش  در آن لحظه فقط میرا در میان دردش رها کرده بود. 

قلب اصالن را تصور کند، صدای نفس کشیدنش و گرمایشان را حس کند،  
منت  قلقلک دهد و از گرمای آغوش بی  هایشهایش را با انگشتوشگ

 کند.  اصالن آرامش پیدا

 »بزن بریز به هم، دار و ندارم رو بگیر ازم 

 ببین ازت هنوز هم نه نشدم سیر بیا 

 بزن داغون کنش، این غرور رو 

 بی تو باز بارون شدش آسمونم 

 ت من  هو واسر شبیا بگم همه 

 دیر نشده باز...« تا دیر نشده باز،

دیگر،  برای آنها دیر شده بود. یک عمر دیر کرده بودند. شاید در عمر 
ساختند؛ اما در آن  گاه راه درست میخورد و آنراهشان به هم گره می
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-در میان صدای پیانو میآالله  جهانشان خیلی وقت بود که دیر شده بود.
اید  خواست غرق شود و برای بار چندم به همان آهنگ گوش دهد. ب

سپرد تا به وقت برگشت، با شنیدنش یاد اصالن  ه یادش می کلماتش را ب
 ترسناک بود...آالله کرد. آرامش یم

خواست کس دیگری او  تر از همیشه شده بود. نمیدیگر صدای آژیر نزدیک 
م از همان قلب  را از آغوش اصالنش جدا کند. خودش برخواست. محک

واست برود که صدای  هایش سرخ شدند. برگشت، خبوسید و دوباره لب 
 د دلدار. ص ای بود به مقگلوله ای دیگر به گوش رسید؛  رها شدن گلوله

، حس عجیبی دارد؛ ولی  همسرکرد کشتن قاتل اصالن بعد از پویا فکر می
 تر از آن است. حسی عجیب  آن همسر،دانست که کشتن خود نمی

تش خونین بود. آخرین نگاه  بود که روی زمین افتاده و پشآالله بار هم این
قدر دلتنگ شده است.  چهفهمید   باز اصالن انداخت وهای نیمهبه چشم
برای همیشه بسته شدند. فلز سرد از  های اصالنای بعد چشم لحظه

دستانش سر خورد و دوباره روی زمین افتاد. افتادنش صدای کمی را  
تا اصالن دیده بست،  ساطع کرد که میان همان آهنگ تکرار شده گم شد. 

ی  ان بستهدیگر طاقت نیاورد. همانجا او هم نگاه بست به چشمآالله 
  از لب یار   اصالن را به آرزویش رسانده بود، خالصش کرده بود.آالله  یارش.

 کرد.اصالن هم خون او چکه می

 « مشکل اینجا بود که داستانشان مظلوم نداشت.»

***   

 « آالله»

نشیند و مدام خاطراتش  مش اعدام باشد، به انتظار دار میانسانی که حک
کدام از ماها دارهای زیادی در عمرمان دیده  کند. شاید هر را مرور می
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کشد، دار آخر سنگی... ولی آن که انسان را می باشیم؛ مثل سختی، فقر، گر
شنده  دار آخر ک میرد.اما نمی  ؛شوداست. انسان از سایر دارها آویخته می

اویی که از صمیم قلبم برایش دل داده بودم و   ، او شد؛دار آخر من است!
عث شد من در عین زنده بودن، طعم دار آخر را  نفس نکشیدنش با 

 بچشم. 

از پنجره به بیرون خیره بودم. دیگر زمستان داشت شرش را از سر گل و  
بیست روز از آن  کرد. آنکه باقی مانده بود، زمستان دل ما بود. باغ کم می

گذشت. آن روز درکی از اطرافم و  ای که کل جهانم یخ زده بود، میلحظه
ردم نداشتم؛ ولی در این بیست روز قدری فکر کرده بودم که دیگر  کاری که ک

 توان انجام هیچ کاری را نداشتم. 

اشک هم ریخته بودم، داد هم زده بودم و درد هم کشیده بودم. آخر  
هایش برایم مانده بود. چندین هفته در انتظارش نشسته بودم؛  یادگاری

گاه شاید  رفتم... آنکردم و نمیکاش من هم غرور میولی او نیامده بود. 
 .  کنون توان نفس کشیدن داشت

 ی در، به سمتش برگشتم.  با صدای تقه 

 بفرمایید. -

بار قبل از این اتفاق دیده بودمش، روی  ای که فقط یکدر باز و چهره
 ویلچر نمایان شد.  

 سالم. -

 روی مبل خالی اشاره کردم. روبه  پاسخش را آرام داده و با دست به

 بهتری؟  -

 من خوبم. تو چی؟  -
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د اصالن؛ چون من از آن روز به  ی زدم. شاید لبخندم به خاطر تو بولبخند
 راستگو باشم. وقت نتوانستمبعد در جواب »خوبی؟« ها هیچ 

 خوبم. -

خواست  چند دقیقه فقط خیره نگاهم کرد. ندانستم دنبال چه بود. می
کرد و تو  اش ساده بود؛ فقط نگاه مییا ناسزا نثارم شود؟ چهره  سرزنش کند

   شدی.ناخواسته در چشمان سبزش قفل می

زد. چهره داشت و حرفی نمی  زهای اول که آمده بود؛ فقط اخم بهرو
 ندانستم چه شد؛ اما عوض شد و دیگر خبری از آن اخم نماند.

 پلیس بودی مگه نه؟ -

 وارد نیروی انتظامی شدم.  ،بعد از ازدواجمون با اصالن -

 تای ابرویش را باال داده و صاف نشست.

 دونستی اصالن درگیر این کاره؟ می -

 هایم نگاه کردم. به نوک کفش سر به زیر انداخته و 

هفته بود که خبردار شده بودم، بعد از رفتنش. بهش زنگ زدم؛ ولی  چند  -
 خواستم بگم که از اونجا بیرون بیاین. جواب نداد. می

 پوزخند آرامی زد؛ ولی دور از نگاهم نبود. 

 اون موقع که تو زنگ زدی اوضاع اصالن چندان هم خوش نبود. -

  خوش نبودن حال اصالن، با خوش نبودن حال من فرق داشت.
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ها. وقتی دیدم اصالن جواب  های بچهدم از بازپرسییه چیزهایی شنی -
نمیده بهش پیام دادم؛ ولی باز حرفی نزد. آخر سر جوری وانمود کردم که  

 جور بگم میاد. خوام برم؛ گفتم اگه اینانگار می

 داشت. ها، یک لحظه هم نگاه از رویم بر نمیموقع گوش دادن به حرف 

 کنی.فکر کرده بود که بهش خیانت میولی اصالن  -

بعد از رفتن اصالن نه پوزخند بلد بودم و نه قهقهه، هر چه که داشتم  
 ها بر روی لب نشاندم. لبخندی تلخ بود. یکی از همان

 وقت به اصالن خیانت نکردم. من تا قبل از بیست روز پیش، هیچ  -

 ق نمیفتاد. کرد، بیست روز پیش اتفا اگه اون هم این رو قبول می -

خواهم  گفت مرا ول کنید. میگفتند اصالن! کاش کسی میهمه از تو بد می
ها را؟ من یک  شوم. اصالً شما چه دیدید آن خوبیهایش غرق در خوبی

 گرفتم.  ها جهان دادم و جانعمر به پای آن خوبی

-دونی بردیا... من همیشه دوست داشتم اصالن رو جوری که میمی -
باشه، هر کاری کرده باشه، طور هم شد. هر چی بوده ببینم. همینخواستم 
 ای باشه، باز هم بهترین منه. هر بدی

 تون اینجا بود. تو هم بهترین اصالن بودی. جالبی رابطه -

 ولی زندگیش رو هم من گرفتم.  -

 کرد.فش کرد. گویا داشت فکر میاش کشید و همانجا متوق دستی به چانه

کنی نیست، اصالن خیلی وقت بود که  طور هم که فکر میاون آالله  -
ت بود،  خودش رو گم کرده بود و تو هم بین خودش گم شده بودی. وظیفه

 کشتیش. باید می
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ی سختی! گرفتن جان آن که دوستش داشتم راحت بود؛ وظیفه... چه کلمه
 زندگی بعد از مرگ او بود.  ،سختی

 از بقیه خبر داری؟  -

 فت و بعد از چند دقیقه به حرف آمد. لب به دندان گر

 حکم اعدام رادوین رو صادر کردن. -

 نفسی کشیدم. 

تونست از اعدام در بره؛ ولی هیچ  رادوین از اون روز کالً عجیب بود. می  -
 کاری نکرد. 

چند روز بود که ذهنم درگیر همین ماجراها شده بود. دیگر نه توان اشک  
؛ فقط  آاللهریختن برای اصالن داشتم و نه داد زدن. شده بودم همان 

رده نسخه  اش. ی م 

 رادوین عاشق تینا بود. -

جفت ابروانم باال رفتند. انتظار این خبر را نداشتم و انگار بردیا به بی 
گفت و سپس توضیح  ادت داشت. اول حرف را میها عمقدمه گفتن حرف

 داد.می

مرد. شاید اعدام بهترین حکمی بود    پیششرد، رادوین هم وقتی تینا م   -
 تونست براش صادر بشه. که می

  کرد؟من هم یارم را کشته بودم. چرا کسی برایم حکم اعدام صادر نمی
رده بود...کردند! آنها دارها تحسینم میی مقامبرعکسش همه    قلبشان م 

 تینا... تینا چی؟ عاشقش بود؟  -
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وقت به تینا نگفت که دوستش داره؛ ولی دوسش داشت.  رادوین هیچ  -
 تینا عاشقش...

 ال داد.اش را باچند ثانیه فکر کرد و سپس شانه

گفت  نبود. تینا حتی خودش رو هم پیدا نکرده بود. شاید اگه رادوین می -
داد؛ ولی رادوین  م به زندگیش سر و سامون میکه دوستش داره، یه ک

بش  کرد و مراقبه جاش همیشه از دور نگاهش میوقت نخواست. هیچ
اد و خود تینا نفهمید. من  ی تینا رو نجات دبود. بارها شده که رادوین زندگ

دهابار نجاتش داد و  دید؛ ولی رادوین ص  بار نجاتش دادم و من روفقط یه
عشق رادوین عجیب   کس ندید.ه فقط تینا، هیچن وقت ندید. تینا هیچ

 بود. یه عشق ناامیدی داشت و انگار صرفًا به دیدنش هم راضی بود.

سوزاند. هر چه هم که باشم، عاشقت  دلم را می  سؤالآن  به زبان آوردن
 بودم اصالن. 

 من یه سری چیزا رو خوندم... تینا عاشق اصالن بود؟  -

 بالفاصله دوباره افتادند. ابروهایش را کمی باال داد و 

کس نبود. در اصل اون فرمان رئیس بود که تینا  تینا عاشق هیچ گفتم که -
-و می دونست که تو پلیسیمجبور بود عملیش کنه. فکر کنم رئیس می

 تینا هم قبول کرده بود. .خواست با استفاده از تینا، اصالن رو ازت دور کنه

دانست، مهم نبود. اصالن برگشته  نمی  دانست یاای باال انداختم. میشانه
چیزی مهم  نده بود؟ اصالن مرده بود. پس هیچبود؟ برنگشته بود. اصالن ز 

 نبود... 

 رئیستون کیه بردیا؟  -

 لبخند کجی زد. 
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 وقت اسم رئیس رو به شما نمیگم. هیچ -

کردند، به اشکنجه می  پرسیدیم،سرم را تکان دادم. از هر کدام که می
گفتند. مشخص  یک اسم رئیسشان را نمیهیچ کردند،حبسشان اضافه می 

 نبود رئیس به آنها چه کرده. 

 تهدیدتون کرده که نگید؟  -

 . خوبی بیشتر از تهدید اثر داره. نه؛ فقط رئیس ما زیادی خوب بود -

ها را نبینی... شد بدیدر همان حالت ماندم. همان خوبی بود که باعث می
 صالن.های امثل بدی

 دونی حکم پویا چیه؟ میآالله  -

 ام شده بود. مشخص بود دل نگران است. خیره ، منتظر  هایبا چشم

 هاش مشخص نیست. حکمش حبسه، هنوز تعداد سال -

 دخترش چی میشه؟  -

-ای از موهایم که جلو آمده بودند را کنار زدم. امروز باید می با دست طره
شرابی و شاید هم طالیی... مهم نبود؛ فقط  کردم. شاید رفتم و رنگشان می

 از جنس موهای تو نباشد.

 فرستنش پرورشگاه.مادر نداره، پدر تو حبسه. می -

 دارم.« میشه من ببرم پیش خودم؟ نگهش میبدون مکث گفت:»

 ام را خاراندم. ابرویم باال رفت و با دست پیشانیتای  

 بیاد. مطمئنی؟ مشخص نیست تا چند سال بعد پویا در  -

 دونی من چرا وارد این کار شدم؟ تو می -
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توانستم پیدا  الم را نمیی نفی تکان دادم. ربطش به سؤسرم را به نشانه 
 خواست داستانش را بشنوم. کنم؛ ولی دلم می

 گزارش تو رو نخوندم. -

بار  تکان داده و بعد از سکوتی کوتاه مدت، به حرف آمد. این سرش را
 کرد. ی نامعلومی نگاه مینبود، بلکه به یک نقطهام خیره

  دونستم هدفم از درس خوندن واقعاً چیکار باید بکنم. نمی  دونستمنمی -
که یه ماشین یا خونه برای  م بهم افتخار کنن؟ اینچیه. اینکه خونواده 

کنم؟  م کار ی بچهراک برای همسرم ببرم؟ برای آینده خو م بخرم؟معشوقه 
کدوم نبودن. یه روز شانسی از این کارها خبردار شدم و گفتم زندگیم  هیچ

ای زندگیش نابود بشه. این  بیخوده، برم شاید نذاشتم کس دیگه که ذاتاً 
کار رو هم کردم. رفتم و از دانشگاه انصراف دادم. مدت زیادی نگذشت که  

ا برگشتن و دیگه  یا رو از دم دار نجات دادم. خیلیطمئن رئیس. خیلشدم م
نتونستم کاری کنم؛ مثل همین   درگیر اون کار نشدن؛ ولی باز هم خیلیا رو

وقت هدف نداشت؛  ن. منظورم اینه که من زندگیم هیچهای خودمو بچه
زندگیم بشه. ازش مراقبت کنم،  مرجانخوام  تنها هدفم هم نابود شد. می

کار کنم، به خاطرش وسایل بخرم. یکی نگاهم کنه و بهم سالم   شخاطر به 
من هم خسته شدم، مثل همه من هم دیگه بریدم از این زندگی که  بده. 
ردگی و این کارهایی که آخرشون باز هیچ شد. زندگی خودم که نابود نه، م  

رو برا من   مرجانتونی  شد، بذار زندگی اون بچه رو بسازم. تو بخوای می 
ذارم ناراحت بشه؛ ولی اگه شد هم کنم، نمیبگیری. خوبش می

  مرجاندونی دونم پویا قراره ک ی بیاد؛ ولی... می کنم. نمیخوشحالش می
ها میگن باباش میاد. من هم اونا  خیلی دوست داره؟ تو اکثر الالیی  الالیی
پویا یه روز  مونیم. هرچند سال که باشه، خونم و منتظر باباش می رو می

 رو تو دستش بذارم. مرجان روز من دست  خوام اونمیاد. می
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دانستم چیزی بگویم. حسی که آن روز و در آن  دهانم قفل شده بود و نمی
تر از هر حسی که دیده  دادند، حسی متفاوتاتاق کلمات و نگاه بردیا می

در  کرد. شاید بودم بود. او خالص بود و با چشمان لرزانش التماس می
 دید.خواست بسازد را میای که میبرابر نگاهش مرا نه، زندگی

 ببریش.  کنم تاگه بده، حلش میباید باباش اجازه بده. ا -

 فقط یک لبخند آرام بود. لبخندی زد. غمگین نبود، پوزخند نبود؛

 میده... پویا اجازه میده.  -

 دونی؟ ی این داستانی. میتو آدم خوبه -

ش از احساسات متفاوت پر  هایکرده بود؛ ولی چشمبخندش را حفظ ل
 بودند.

-کس مظلوم نیست و همه ظالم اوناین داستان آدم خوبه نداره. هیچ -
ها هستن؛ ولی اونی که مال ما بود،  های خوب و بد تو داستان یکین. آدم

مطمئن باش همه یه جایی اشتباه رفتن، یه جایی  زندگی بود نه داستان. 
-ه جایی روشن. ما همه تاوان پس میدیم. من فقط نمیتاریک شدن و ی

ه داستان  خوام براش یخوام تنها مظلوم این زندگی، تقاص پس بده. می
 که همیشه خوب باشه باهاش.تو زندگی بسازم 

کرد و من در تو غرق شده بودم.  چندین دقیقه سکوت کردیم. او نگاهم می
، تو بودی. گویا بیشتر  ریستمنگدانستم آن روزها چرا به هر چه که مینمی

   دیدم.نارم بودی، پیشم بودی. تو را در همه جا میکی روزهایی که از همه

 یه چیزی بپرسم؟ آالله  -

 سرم را تکان دادم. 

 خواستید مسموم کنید؟ روز تو هتل، شما ما رو میاون -
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 بار برای تأیید حرفش.دوباره سرم را تکان دادم؛ این

شدی و بعد  خوردی فقط بیهوش میگرفتم. اگه کل سم رو میخبرت رو   -
 د فهمیدی که وضعت شد این. ار بود بیارنتون؛ ولی انگار تو زو اینجا قر 

 میدم.پس االن دیگه تو هر نفس تاوان کارهایی که کردم رو  -

 هایی که تو برایم نقش کشیده بودی. باز هم لبخند زدم؛ از همان

 آزادی.  باز وضع تو بهتره. دیگه -

تره. به جای زندونی شدن تو یه  بزرگ  سلولم؛ فقط آاللهمن آزاد نیستم  -
تو همین شهری که زندگیم رو به اینجا کشوند،   ؛، تو یه شهر زندونیماتاقک

 زندانیم. 

از پنجره نگاهی به همان شهر انداختم؛ اما من این شهر را دوست داشتم  
پیدا کرده بودی و خاطراتت در  چون تو در آن بودی. تو مرا در آن شهر 

 همه جای آن هک شده بود. 

 بابت پات متأسفم. -

 هایی که خون چکه کنن، خوب میشن.« نگاهی به پایش کرد و گفت:»زخم

دوباره به سمتم  هایش را حرکت داده و به سمت در رفت. آنجا چرخ 
وقت خوب  هایی هستن که هیچت و ادامه داد:»سختش اون زخم برگش

 نمیشن.« 

ای به قلب خودش و سپس دست چپ من کرد و رفت. نگاهم  شاره ا
تو رفته بودی؛ اما با   دستی که آویزان بود از تنم. آن روزها کشیده شد به

شد هیچ آن دستی که دیگر نمی .یک گلوله دستم را از من گرفته بودی
ای از آن کرد و به تعبیر دیگران لمس شده بود، یادگاری خودت  استفاده 
 بود. 
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بوسیدی.  دانی... همان دست را از من گرفتی که همیشه آن را میمی
داند؟  بوسیدم. کس چه میآخرین لحظاتت من هم همان دست را می

هایت را حس نکنم و هربار  دیگر بوسهشاید هم تو آن دست را گرفتی تا 
وقت قرار نبود حس  ها را هیچ م نسوزد. کنون جای سوختن آن بوسهدست
 کنم. 

برند. تو  هایم دیگر دارند حس خون قلبت را هم از یاد میاصالن... لب
 واقعًا دیگر نیستی؟  

دند کس دیگری بد  داستان ما را شخصیت منفی تعریف کرد. همه فکر کر
ستان حقایق مشخص شد. بی خیال دیگران... تو بهترین  است؛ ولی آخر دا 

 داستان من بودی.  

 حیف که داستان ما، مظلوم نداشت. 
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