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  نام اوبھ
 
 )ترانھ ى سكوت: فصل اول(
  

 ... از سكوت، مرا احاطھ كرده استدیوارى
 .  اندنمى دانم خودم این دیوار را بنا كرده ام یا برایم بنا كرده 

 .  آفتابى باشد یا باران ببارد، فرقى نداردھوا
 .  چیزى جز سكوت و تاریكى نمى فھمممن

 ... این گونھ استدنیایم
 پر از عنكبوت ھایى كھ در كنج دیوارم تار مى بندند اما 
 . تارشان محكم نیست و با بادى از بین مى رود 

 .  چند تا از آن ھا تار خود را محكم بستھ اندفقط
 ... من با آنان كارى ندارمو
  مى دانند كھ نباید تار خود را ترك كنند 
  دیوارم را لمسو
 !مثل زھر...چون تلخ مى شوند 
 من ھمراه با این دیوار بزرگ مى شوم 
 شكل مى گیرم 
 و ترانھ مى شوم 
 مجبورم كرده اند كھ ترانھ شوم...نھ 
 ..اما ترانھ اى متفاوت و بى صدا 
 !آرى 
 ،من 
 ..ترانھ ى سكوتم 
  
 
ِ َّ ُ ما في السَّماوات وما في األرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبكم بھ هللا فیغفر لمن یشاء ِّ ُ َْ َ َ ََ َ ِ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َْ ّ َ َ َِ ُ ُْ ْ ُْ ُُ ُْ ْ ُ َ َِ

ِویعذب من یشاء وهللا على كل شيء قدیٌر ﴿بقره َ ٍ ْ ُ َُ َِّ ُ ُُ َ َ ّ َ ََ ََ ِّ/٢٨۴﴾ 
  

و اگر آنچھ در دلھاى خود دارید، آشكار یا .  ِا و آنچھ در زمین است از آن خداست در آسمانھآنچھ
بخشد، و ھر كھ را  كند؛ آنگاه ھر كھ را بخواھد مى پنھان كنید، خداوند شما را بھ آن محاسبھ مى

 . كند، و خداوند بر ھر چیزى تواناست بخواھد عذاب مى
  

چشمانم را مى بندم و . ثل چكش بر مغزم مى كوبد حزن انگیز قرآن در گوشم مى پیچد و مصداى
 ...صبر...صبر مى كنم
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ضجھ ھا و شیون ھاى خواھرش ھنوز قطع نشده است و مادرش، . كم كم دور قبر خلوت مى شود 
آن ھا را بھ زور از روى خاك بلند مى كنند و . بھ نقطھ اى زل زده و یك قطھ اشك ھم نمى ریزد

 و گران کی رستوران شکی ناھار بھ یحتما برا.  برندی مشانی ھانیکشان کشان بھ طرف ماش
 .  دعوت کرده اندا ھمھ رمتیق

 شی صورتش بی و چروک ھانیپیر و شکستھ شده است و چ.  زن زیر بغل مادرش را مى گیردیك
 . زندگى روى خوش بھش نشان نداده است. حق دارد. دی آی بھ چشم مشھیاز ھم

كسى !  عاشقانھی با حرف ھادیشا. رفتھ و دلدارى اش مى دھد را ھم مردى در آغوش گخواھرش
 .نیست بھ او بگوید داغ برادر جوان كھ با حرف ھا خوب نمى شود

سایھ ھاى . سرم را پایین مى اندازم و شالم را بیشتر روى صورتم مى كشم. از كنارم مى گذرند 
 میبس مى شود و خون در رگ ھاتوقع داشتم اما نفسم در سینھ ح. شان را مى بینم كھ مى ایستند

 کھ یطور...کتری و نزدکینزد...بھ آرامى برمى گردند و بھ من نزدیك مى شوند.  شودیمتوقف م
 . شودی آنھا گم می ھی ام در ساھیاس
 تو كى ھستى؟...تو: صداى لرزان و گرفتھ اى مى گوید 
 . صدایش مانند لوالى زنگ زده ى در آھنى، قدیمى و خشك است 

: مرا برانداز مى كند و مى گوید. قدم بر مى دارد و رو بھ رویم مى ایستد.  جایم تكان نمى خورماز
 ..تو ھمون دخترى

 آره؟: فریاد مى زند 
 چیدیگر چھ فرقى مى كند؟ مھم این است كھ پسرش زیر خاك آرامیده و ھ. جوابش را نمى دھم 

 . تواند بکندی نمیکار
 ...ھش بگو برگرده اینجارضا زنگ بزن سرگرد فدائى ب - 
 . نداردیتی اھمگرید.ھر كارى كھ دلشان مى خواھد بكنند. باز ھم سرم را بلند نمى كنم 
 چرا مادر جون؟: داماد رعنا و بلند قامتش جلو مى آید 
 . زنگ بزن...كارى كھ بھت گفتم رو بكن: زیر لب زمزمھ مى كند 

 . م توجھ بھ حرف ھایشان قدم بر مى دارم و مى روبى
 ...كجا با این عجلھ؟ تشریف داشتید حاال:  جلویم را مى گیردصدایش

منم اگھ جات . از پلیس مى ترسى...البتھ حقم دارى: قدمى بھ سمتم بر مى دارد و ادامھ مى دھد 
قبل از اینكھ بیاى اینجا باید بھ عواقبش فكر مى . اما دیگھ دیره.  کردمی و فرار مدمی ترسیبودم م
 . كردى
 ! کنمی حرف ھا سکوت کرد؟ فکر نمنی در مقابل ادی باایآ.  فشارمی ھم می را رومیھا پلک

 !من نكشتمش: بر مى گردم و محكم مى گویم 
  

 . رنگش مثل گچ سفید است.  روى لبان ترك خورده اش مى نشیندپوزخندى
بعدم ... بیاین و ببینین كھ توى روز روشن پسرم رو كشتن...بیاین! ایھا الناس:  فریاد مى زندناگھان

 ... پوش فرزند کردناهی مادر رو سھی کھ نینیبیاین و بب...میگن ما نكشتیم
 ...كردنش زیر خاك...عزیزم رو كشتن...تاج سرم...آخ پسرم: روى زمین مى افتد و ضجھ مى زند 
تو چى مى فھمى داغ جوون یعنى چى؟كم بدبختى : نزدیك صورتم داد مى كشدبلند مى شود و  

چھ بدى ...چرا ھمھ كسم رو كشتى؟ در حقت...كشیدم؟ كم تحقیر شدم؟ كم انگشت نما شدم؟ چرا
 كرده بود؟

 ی احساسجیاشك ھایش یك لحظھ نمى ایستند و تند تند پایین مى ریزند و من ھ. نفسش مى برد 
 . فقط شالم را محكم نگھ داشتھ ام تا از روى صورتم كنار نرود! خشم و نفرت ی کمدیشا. ندارم
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 . سرگرد فدائى جلو مى آید.  ھا بھ سرعت دورمان را مى گیرندپلیس
 چى شده خانوم جھانگیرى؟ -
 ...پسرم...قاتل: دست لرزانش را بھ سوى من مى گیرد و بریده بریده مى گوید 
ا سر بھ ھمكار خانم اش اشاره مى كند و او دست آزادم را مى ب. سرگرد رو بھ من بر مى گردد 

 . گیرد و مى كشد
بھ چھ حقى یھ ... خانوم جھانگیرى از شما كھ دین و ایمون دارین بعیده:  مى ایستم و مى گویممحكم

 آدم بى گناه تھمت مى زنین؟
 ...بفرمائید. ھمھ چیز در كالنترى مشخص مى شود: سرگرد جاى او جواب مى دھد 
ھمان ماشینى كھ وقتى آژیر مى زند توجھ ھمھ را بھ خود جلب ...مرا سوار ماشین پلیس مى كنند 

 ...ھمان ماشین...ھمان ماشینى كھ گناھكاران سوارش مى شوند...مى كند
 ...آخ پسرم رفت: مادرش رو بھ رویم نشستھ است و زیر لب نالھ مى كند و مى گوید 
شما این خانوم رو از كجا مى : و از مادرش مى پرسد.  كندسرگرد نگاھى بھ پرونده ھا مى 

 شناسید؟
... تا حاال از نزدیك ندیده بودمش...دوست پسرم بود: بھ من نگاه مى كند و توضیح مى دھد 

 ...میخواستیم بریم خواستگاریش ولى پسرم یھ روز گفت بھم زدیم
 ...خب اینكھ دلیل نمیشھ قاتل پسرتون این خانوم باشھ - 
حتما كاسھ اى زیر نیم . االن ھم با شالش صورتش رو پوشونده. شك نكنید...كار خودشھ - 

 ...كاسشھ
 . با این وجود دالیل قانع كننده اى نیست كھ كار ایشون باشھ - 

.  توجھ بھ حرف سرگرد بلند مى شود و با حرص دستم را مى گیرد و شالم را كنار مى زندبى
 ...جا مى خورد و یك قدم عقب مى رود...داردعینك آفتابى سیاھم را بر مى 

بھ چشمان نمناكش . دیگر ھراسى ندارم كھ كسى صورتم را ببیند. با بغض سرم را بلند مى كنم 
 .نگاه مى كنم و لبخند محوى از سر درد مى زنم

 ی درد و عذاب کسدنید.  شوندیچشمانش گرد م.  فدائى نیم خیز مى شود تا مرا كامل ببیندسرگرد
  تعجب دارد؟

 چھ بالیى سرتون اومده؟:  مى پرسدمتعجب
 میشھ تنھا باھاتون صحبت كنم؟: با صدایى پر از خواھش مى گویم 
ھنوز ھم بھ صورتم خیره . سرش را تكان مى دھد و از مادرش مى خواھد كھ ما را تنھا بذارد 

 .  گذرد؟ با تردید بلند مى شود و بیرون مى رودیچھ در ذھنش م. است
 چھ اتفاقى براتون افتاده؟...خب تعریف كنید -
  

 ...من تیرداد رو نكشتم...من...جناب سرگرد: با بغض مى گویم.  اشكى روى گونھ ام مى چكدقطره
 عالوه بر دیمن با. میشھ براى حرفى كھ مى زنید دلیل بیارید؟ اصال بگید صورتتون چى شده - 
 ... شما اثبات بشھی گناھی گرفت و بمی تا بشھ درست تصمسمی گزارش کامل بنونکھیا
از . ھمھ چى رو مى گم...چشم: دستى بھ پوست چروك و سوختھ ام مى كشم و مى گویم 

نمى خوام تصورى كھ از ...ولى ازتون مى خوام كھ بین خودمون بمونھ و مادرش نفھمھ...اولش
 یآدم بده , بران کنھ تونھ جی مرده و نمردادیدوست ندارم حاال کھ ت. پسرش داره رو خراب كنم

 ... ھستنکھی ااداستان بکنمش ب
 ...با پشت دستم اشكم را پاك مى كنم و با صدایى گرفتھ داستانم را آغاز مى كنم 



 5 

وقتى از . چند سال پیش خانوادم رو توى تصادف از دست دادم. تنھاى تنھام...من ھیچ كسو ندارم - 
. براى كار رفتم بھ آموزشگاه زبانى كھ نزدیك خونمون بود و معلم شدم, نظر روحى بھتر شدم

 بھ تا اینكھ یھ روز براى خرید چند تا كتاب. حقوق خوبى داشت و مى تونستم زندگیم رو بگذرونم
. براى اولین بار اونجا ھم دیگرو دیدیم. بازار رفتم كھ اى كاش پام مى شكست و اونجا نمى رفتم

 ...و بعد اگھ بھ تفاھم برسیم، ازدواج. اون اومد جلو و گفت كھ قصدش آشنایى ھستش
م از گذشتم و اینكھ خانواده اى ندارم گفت. غریبھ بود و نمى شد بھش اعتماد كرد. اول قبول نكردم 

ازم خوشش اومده بود و مدام مى گفت كھ از . براش ھیچى از خانوادم مھم نبود..ولى بى خیال نشد
 كھ اشتیمچند وقت بعد قرار گذ. كم كم منم خام شدم و ازش خوشم اومد...فرشتھ ھا ھم خوشگل ترم

 ...نشد كھ بشھ...اما نشد. با خانوادش بیاد خواستگارى
 ...چشمانم را بستم و سكوت كردم 
 چرا؟ چى شد بعدش؟:جناب سرگرد مشتاقانھ پرسید 
خوش . و چیكارس...نفھمیدم دقیقا كیھ...نفھمیدم. منو برد بھ جاھایى كھ باطنش برام آشكار شد - 

با اینكھ بھم گفتھ بود تا حاال با كسى نبوده ولى . گذرونى مى كرد و با ھمھ جور دخترى مى رقصید
 بود كھ اى ھدفش از با من بودن چیزه دیگھ... ى بیشتر از منحت. بیشتر دختراى جمع مى شناختنش

و . ولى كارش این نبود. خودشو بازارى جا زده بود كھ بھ اھدافش برسھ. ھیچ وقت دركش نكردم
تھدیدم كرد كھ مى كشتم ولى من . بالفاصلھ باھاش بھم زدم...این وسط فقط یھ بازیچھ بودم...من

 ...جدى نگرفتم
باید ...دیگر پایان داستان است. را مى بندد و نفس كشیدن برام مشكل مى شودبغض راه گلویم  

 ...بگویم
. گول حرفاى قشنگش. گول خوردم...ساده و زود باور. یھ دختر چشم و گوش بستھ بودم...من - 

. نامرد یھ نفرو گذاشتھ بود دم خونھ ى من نگھبانى بده...كسى ھم نبود كھ بگھ دارم اشتباه مى كنم
 رادرمتولد ب...خوشحال بودم. بى ھوا از خونھ اومدم بیرون...ه بودمش ولى نفھمیدم ھدفش منمدید

 ...ولى تولد رو برام عزا كرد...بود و مى خواستم برم سر خاكش
 ...چونھ ام مى لرزید.با دستم روى ھوا مستطیلى كشیدم 
درد وحشتناكى ...متموم محتویاتش رو ریخت روى صورت...حدودا این اندازه...یھ بطرى - 

جمع شدن پوستم رو حس مى ...احساس كردم تموم بدنم ذره ذره مى سوزه و خاكستر میشھ...بود
 ...از داد و فریادم ھمھ ى مردم كوچھ دورم جمع شدن...از بین رفتنش رو...كردم

  نوای دخترک بنی درد ای چھ کسایخدا. دیگر طاقت ادامھ دادن ندارم. ھق ھق ام شدت مى گیرد 
   فھمد؟یرا م

. جرعھ اى از آن را مى نوشم و با بغضم قورت مى دھم.  فدائى لیوان آبى بھ دستم مى دھدسرگرد
 . گناه بودنم را ثابت کنمی بدیبا
شرایط روحى و جسمیم ھم . از اون روز بھ بعد ھیچ اثرى ازش نبود...باور كنید من اونو نكشتم - 

 . گردماین اجازه رو بھم نمى داد كھ دنبالش ب
ولى شما با این حرفا پروندتون رو سنگین تر :  در حالى كھ اظھارات مرا مى نوشت، گفتسرگرد
 ...حس انتقام. كردید

 جز یزیچ. نیبھ من نگاه کن...اونقدر جرئت ندارم كھ بخوام كسى رو بكشم: وسط حرفش مى پرم 
 بگیرم این حرفا رو جلوى  بعدم اگھ مى خواستم انتقامن؟ینی بی دختر تنھا و شکست خورده مھی

 ...مادرش مى زدم
شما مى دونید عشق چیھ؟ حسى یھ : خواست چیزى بگوید و مخالفت كند كھ صدایم را بلند مى كنم 

مطمئن باشید اگھ تیرداد رو دوست نداشتم ...با بقیھ احساسات متفاوتھ. رهیکھ بھ راحتى از بین نم
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 گرفت ازم با اینكھ زیبایى ھامو...اینكھ نامردى كردبا ...براى كشتنش یھ لحظھ ھم درنگ نمى كردم
حرف ھاى قشنگش ھر دخترى رو . كم باھام مھربونى نكرد. ولى بازم دوسش دارم...و بدبختم كرد

 خودتون رو نی تونیشما م...ھمھ ى زندگیم...عزیزم...مدام مى گفتخانومم...مى برد توى رویاھاش
  من؟ی جانیبذار

  چھ كسى مرا درك مى كند؟. با تمام وجودم.فریاد مى زدم و زار زار گریھ مى كردم 
اما ھیچ كس نمى تواند داغ .  گوش نواز سرگرد كھ سعى داشت آرامم كند در اتاق مى پیچدصداى

 ... ھیچ كس...ھیچ كس.سختى ھایى كھ كشیدم را درك كند.مرا خاموش كند
 

من قاتل :  را قورت مى دھم و با صدایى لرزان مى گویم از چند ثانیھ سكوت، آب دھانمبعد
 ...ولى فكر مى كنم بدونم كیھ...نیستم

 . در چشمان سرگرد تعجب بھ وضوح دیده شد 
 كیھ؟ -
 گفتید كنار جسدش چاقویى پیدا كردید؟ - 
چھ چیزى برایش مھم تر از . خیلى مشتاق است تا حرف ھایم را بشنود. سرش را تكان مى دھد 

   حل این معما؟كلید
 .  ذھنم فشار مى آورم تا تصویرى از گذشتھ را بھ یاد آورمبھ
 درستھ؟. چاقوى خیلى تیزى كھ دستھ اش از استخوان سیاه جال داده شده بود -
 اینا رو از كجا مى دونید؟ - 
 دو تا دایره ى تو ھم بھ رنگاى نقره اى و سرمھ اى ھم روش بود؟ - 
 .  دھدسرش را با تردید تكان مى 

.  كھ با ھم رفتیم مھمونى دست یكى از دوستاش دیدمییاون شب کذا...خودشھ:  مى گویمآروم
 ...مى گفت این چاقو، نشون دوستى شونھ. خودش ھم یكى از اینا داشت

 اسمش چیھ؟: سرگرد از جایش بلند مى شود و مى پرسد 
 . فامیلى شو نمى دونم...نادر...اگھ اشتباه نكنم - 
 نشونھ اى ازش دارید؟ -
 ... یھ كافھ توى خیابون جاودان داشتادمھی کھ ییتا جا - 
وقتى در انتظار ھستى . ھمیشھ ھمین طور است. زمان بھ كندى مى گذرد...دو ساعت...یك ساعت 

 ...زمان دیر مى گذرد اما در خوشى ھا، اصال گذر زمان را حس نمى كنى
بھ . م نشستھ و مدام گریھ مى كند و زیرلب چیزى مى گویدمادرش ھم مثل آینھ ى دق رو بھ روی 

اصال بھ . دلم مى خواد حنجره اش را در بیاورم تا دیگر صدایى نكند. گمانم مرا نفرین مى كند
 .ستی مھم نزی چچی ھگری من دیبرا! درک

 مى سرگرد فدائى بھ ھمراه ھمكارھایش از دور.  چند نفر سرم را بلند مى كنمیبا صداى قدم ھا 
 . پس كارش بھ اتمام رسید و دستگیر شد. در بین آن ھا او را مى بینم. آید

مى تونید تشریف ببرید ولى باید زیر چند تا برگھ . شما درست مى گفتید:  نزدیك آمد و گفتسرگرد
 . رو امضا كنید

 بھ قتل اعتراف كرد؟-
 ...ولى باز ھم تحقیقات ادامھ داره... بلھبایتقر - 
نسیم مالیمى مى وزد . دم را از ھواى خفھ ى ساختمان بھ ھواى خنك بیرون مى رسانمخو.تموم شد 

دست در جیبم مى كنم و موبایلم را در . قدم زنان بھ خیابان خلوتى مى روم. و مرا بھ وجد مى آورد
 . اولین شماره را مى گیرم و بعد از خوردن چند بوق پاسخ مى دھد. مى آورم
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 كجایى؟:  مى گویمسریع
 تو كجایى؟ تمومھ؟ - 
 . از صداى گرفتھ اش مشخص بود كھ خواب بوده است 
 . آره االن اومدم بیرون -
 كجا بیام دنبالت؟..خوبھ -
 . خیابون جاودان - 
 منم میام اونجا. دیوونھ شدى؟ بیا تجریش -
ن مى قدم ھایم را سریع مى كنم و خودم را بھ آ. از دور ماشین سیاه و مدل باالیش را مى بینم 

 !بدون ھیچ حرفى. رسانم و سوار مى شوم و بالفاصلھ راه مى افتد
حتى كوچكترین و . سعى مى كنم تمام جزئیات را بھ خاطر بسپارم. بھ اتفاقات امروز مى اندیشم 

 . بى اھمیت ترین نكتھ ھم برایم مھم است
 ...عوضش كن:  شھر كھ خارج مى شویم، شالى روى پایم مى گذارد و مى گویداز
 . انگار مجبور است شب ھا مثل جغد بیدار بماند و صبح ھا خستھ باشد. و خمیازه اى مى كشد 

دستى بھ گونھ ام مى .  گیر ماشین را پایین مى دھم و بھ صورت وحشتناكم خیره مى شومآفتاب
با مالیمت تمام، پوستم را بھ طورى كھ آسیبى نبیند، از صورتم . كشم و زبرى اش را حس مى كنم

 ...ا مى كنمجد
  
 . پوستت رو طبیعى درست كرد. كارش خیلى خوب بود -

 . خوب بود...آره:  از آینھ بر نمى دارم و مى گویمچشم
لنز ھاى سبز را با دقت تمام از .  گیس طالیى ام را در میاورم و شالم را عوض مى كنمكاله

 !ترانھ. حال خودم شده ام. چشمانم خارج مى كنم و در جعبھ مى گذارم
 . رسیدیم. ترانھ بیدار شو - 

 . چشمانم را باز مى كنم و باغ را جلویم مى بینمآرام
دستانم را در ھم قالب مى كنم و بھ سمت جلو مى كشم تا صداى استخوان . نفس عمیقى مى كشم 

 .ابرو ھایم باال مى روند. نگاھى بھ ساعت مى كنم. ھایم را بشنوم
 چرا انقدر تو راه بودیم؟:  مى گویممعترضانھ

 . وقتى شما در خواب ناز بودید بنده داشتم ماشین رو ھول مى دادم - 
 ! و من ھم باورم شدیگفت

 . خب بیدارم مى كردى كمكت مى كردم - 
 . یھ كمى كھ ھول دادم درست شد. الزم نشد -
 .  بى حوصلگى از ماشین پیاده شدم و در را با تمام قدرتم بستمبا
 ...چتھ؟ زدى داغون كردى:  جا پرید و گفتاز
 ...راست مى گن دروغگو شاخ و دم نداره - 
 . واضح حرف بزن - 
تازه دیروز ...ولى بنز آخرین مدل زیر پاتھ. اگھ ماشینت پیكان بود حرفت رو باور مى كردم -

 . یحاال ھم عیبى نداره كھ جایى توقف کرد. تعمیرگاه بوده
با قدم ھایم سنگ .  طورنیمن ھم ھم. خستھ است و حوصلھ ى بحث ندارد.  جوابش نشدممنتظر

 را مى بینم نیبھ ساختمان كھ نزدیك مى شوم حس. ھاى زیر پایم مى غلتند و صدایشان در مى آید
 . كھ مشغول كاشت گل است

  آقا خستھ نباشىنیسالم حس -



 8 

 . سالمت باشى. سالم دخترم - 
 بابا كجاس؟ -
 . نگفتن كجا میرن. پیش رفتن بیرونآقا یھ ساعت  - 

از پلھ ھاى مرمرى باال مى روم و اتاق بزرگم مى .  را كج مى كنم و وارد ساختمان مى شوملبم
تخت دو نفره اى قرار دارد كھ مالفھ ى كرم . تمام وسایل از چوب طبیعى درست شده است. روم

صندلى گھواره . دیگر اتاقم استرنگى روى آن كشیده شده و میز كار و كتابخانھ ى كوچكم طرف 
 رو بھ روى پنجره است كھ ھر وقت روى آن مى نشینم مى توانم تمام باغ را ببینم و لذت ماى ھ
 . ببرم
سھ اتاق است كھ بھ .  را عوض مى كنم و بھ اتاق بابا مى روم كھ با دیگر اتاق ھا فرق مى كندلباسم

مالقات ھاى بابا اینجا .  درست شكل اداره ھاستاولى میز كار بزرگى در آن است و. ھم راه دارند
اتاق  سومى ھم. اتاق دومى براى تفریح است و میز بیلیارد در آن قرار دارد. صورت مى گیرد

 . خواب و استراحت كھ وسایل گران قیمت و عتیقھ در آن نگھ دارى مى شود
در یخچال بزرگى كھ كنج . ربابا ھم ھمین طو. اینجا را بیشتر دوست دارم.  اتاق دوم مى شوموارد

شیشھ ھایى با عالمت ھاى شكل ھاى متفاوت بھ ترتیب اندازه چیده شده . دیوار است را باز مى كنم
 . این یخچال بھ جان بابا وابستھ است زیرا بھ زحمت این شیشھ ھا را بھ دست مى آورد. اند

بندم و از اتاق خارج مى درش را مى .  ى طبقات یخچال خالى ست و خوراكى ھا خورده شدهبقیھ
اما او را مى ببینم كھ بھ اتاقش نرسیده و روى . نزدیك راه پلھ مى روم تا طال را صدا كنم. شوم

موھاى قھوه اى اش روى صورتش ریختھ و . پایین مى روم تا بیدارش كنم. مبل خوابش برده
 . شپزخانھ رفتمپتویى رویش كشیدم و بھ آ. دلم نیامد صدایش كنم. باز مانده است دھانش

 
 
 طال خانوم چرا یخچال بابا خالیھ؟ -
  

امروز . مى خواستم ھمین اآلن برم پرش كنم. ببخشید خانوم:  را پایین مى اندازد و مى گویدسرش
 .یھ كمى كارم زیاد بود

 چرا؟ - 
 .آقا قبل از اینكھ برن گفتن امروز جلسھ دارن و من باید وسایل پذیرایى رو فراھم كنم - 
 چرا پس بھ من چیزى نگفت؟ - 
 .بھ من گفتن آقاعرفان در جریان ھستن - 
مگھ این نوشیدنى ھا براش حواس مى ذاره؟ چھ توقع ھایى دارى طال : پوزخندى مى زنم 

 .یخچال یادت نره. خیلى خب برو بھ كارات برس...خانوم
  

باالیش . روى صندلى، رو بھ روى آینھ نشستم و موھاى بلندم را شانھ كردم.  اتاقم باز مى گردمبھ
 .صاف صاف است مانند آبشارى سیاه رنگ ولى پایین مانند سیم تلفن با حلقھ ھاى درشت است

ن انقدر كھ بابا زیبایى ام را تحسی. در آینھ خیره مى شوم و بھ تك تك اعضاى صورتم نگاه مى كنم 
مى كند و مى گوید كھ زیباترین دخترى ھستم كھ تا بھ حال دیده است، خودم ھم باورم شده كھ زیبا 

. خیلى معمولى ھستم و ھیچ چیز بھ خصوصى در من وجود ندارد. ولى این طور نیست. ھستم
 .انگار چیزى ھم كم دارم ولى ھر چھ بھ عمق صورتم نگاه مى كنم چیزى نمى یابم
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مژه ...لبانى سرخ كھ نھ كلفت ھستند نھ نازك...بینى کوچك و خوش فرم...ھاى سیاه ھا و ابروچشم
و پوست گندمى ام پس زمینھ ى تمام این ...ھاى بلندى كھ خودم آن ھا را خیلى دوست دارم

 !اجزاست
  

بھ گمانم شش تا كھ بعضى را دوست نداشتم و مى خواستم آنھا را ... خال روى صورتم ھستچند
ھنوز . مى گفت كھ خال ھایت زینت صورتت شده اند و زیباتر شده اى.  بابا نگذاشتبردارم ولى

 دشای. ھم نمى دانم چرا بابا مرا زیبا مى خواند با وجود اینكھ در میان دختران بسیار معمولى ھستم
 .دلیلش این است كھ ھر دخترى براى پدرش زیباترین است

  
آقا تشریف آوردن و گفتن شما برید :  مى گوید تق تق بلند مى شود و طال از پشت درصداى

 .اتاقشون
  

روى صندلى اش لم داده بود و . بھ اتاق بزرگ بابا رفتم.  جا برخاستم و موھایم را با كش بستماز
حتى عرفان ھم بود ولى با چشمان نیمھ باز و ! ھمان شش نفر ھمیشگى. ھمھ دور میز نشستھ بودند

در این .  و روى صندلى خودم رو بھ روى عرفان مى نشینمسالمى مى كنم. در حال چرت زدن
دینا تنھا دوست من است و منشى باباست و برنامھ ھاى او .  تنھا من و دینا جنس مونث ھستیمعجم

 .را تنظیم مى كند
 خب ترانھ ھمھ چیز بدون دردسر تموم شد؟: بابا سكوت را مى شكند 
 .بھ راحتى باور كردن... آره - 
  

 كسى كھ تعقیبتون نكرد؟:  از روى رضایت مى زند و از عرفان مى پرسدلبخندى
 .سریع از زیر میز بھ پایش مى زنم 
 ..نھ...نھ: بھ خودش مى آید و من من كنان مى گوید 
  

 داند اگر اعتراض کند ھمان حرف ھا بھ ی عرفان ناراحت است اما می رفتارھانی ھم از ابابا
 ! ھزاربرابر بدتری رفتھ ولپسر بھ پدرش.  گرددیخودش برم

 ...ترانھ ى عزیزم مى دونم خستھ شدى ولى دیگھ مرحلھ ى آخره - 
  
 ...بعدم یھ جورایى كار من این شده. من براى كمك بھت ھیچ وقت خستھ نمى شم -
افتخار مى كند بھ داشتن چنین دخترى و من از . سرى تمان مى دھد و با لبخندش مرا تائید مى كند 

 ...س لبریز غرور مى شوماین احسا
  

 ...پاچھ خوار:  آرام زیر گوشم مى گویددینا
  
 ...نھ كھ تو نیستى -
 .جواب نمى دھد و سرش را بر مى گرداند 
  

خب :  بھ بابك، یكى از دوستان نزدیكش، طراح و برنامھ ریز گروه اشاره مى كند و مى گویدبابا
 این دفعھ چھ برنامھ اى ریختى؟
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ویدیو پروژكتور را روشن مى كند و عكس ھا را .  مى شود و چراغ ھا را خاموش مى كندبلند
 .ھمزمان توضیح ھم مى دھد. نشان مى دھد

  
بھنام ...مى دونم ھمھ مى شناسید ولى بیشتر براى ترانھ مى گم تا این چیزا خب تو خاطرش بمونھ -

 ... و مغز متفكرشوندست راست بھبھانى...مھندس مكانیك... سالھ٣٨...خداوردى
  
 

ببخشید بابك وسط حرفت مى پرم ولى : آن را بھ زبان مى آورم.  یك چیز بسیار خنده دار استبرایم
یعنى این چند نفر ھمشون دست راست بھبھانى ھستن؟ اینجورى . تو ھر دفعھ ھمین حرفو مى زنى

 پ..كھ نمیشھ
 .ردی گی نمرادی وقت از بابک اچی دانم چرا بابا ھینم 
ھمشون بھ بھبھانى . ولى یھ لحظھ برگرد بھ جلسھ ى اول كھ باھات حرف زدیم...درست مى گى - 

راستش برنامھ ى این بار خیلى . تو نمى تونى از راه قبلى وارد شى...اما این فرق مى كنھ. نزدیكن
 ...بختیم در صد بد٩٩و البتھ ریسكش باالیى داره و اگھ نتونیم موفق نشیم مى تونم بگم ...متفاوتھ

 . دستم را زیر چانھ ام مى گذارم و بھ ادامھ ى حرف ھایش گوش مى دھم 
سر ماھان و تیرداد چون زندگى عادى داشتن و از خانوادشون جدا ...ببین بذار بیشتر توضیح بدم -

ولى بھنام . نبودن تو تونستى از اون طریق برى جلو كھ ھمزمان ھم نادرو انداختى تو سطل آشغال
 ...چیز جدا شده و با ھیچ كس ارتباط برقرار نمى كنھاز ھمھ 

 ...برو سر اصل مطلب: بابا خمیازه اى مى كشد و مى گوید 
اگھ غیر این باشھ با مشكل مواجھ . باشھ ولى بذار مطمئن شم ترانھ قانع شده: جواب بابا را مى دھد 

 . مى شیم
 .  را بلند مى كنم و چشم در چشم او مى شومسرم

 ...قانع شدم: مى دھم و مى گویم تكان سرى
رمزى حرف مى زدن ولى . من و بچھ ھا ھمھ ى تلفن ھاشون رو زیر نظر داشتیم...خوبھ - 

 . تونستیم یھ چیزھایى كشف كنیم
 قصد داره امسال یھ جشن بزرگى چھارشنبھ ى آخر سال برگزار كنھ و مواد منفجره ى بھبھانى

 . جدیدشو بھ نمایش بذاره
 ...وت نامھ داشتھ باشھ مى تونھ وارد بشھ و ترانھ ھم داره كسى كھ دعھر

 . آن را مى گیرم و مى خوانم. كارتى را روى میز مى گذارد و بھ طرفم ھل مى دھد 
باید درباره ى چزى كھ اون دوست داره . ترانھ وارد باغ میشھ و با بھنام ارتباط برقرار مى كنھ -

 ..یعنى كارش. حرف بزنھ
اینجاست ...بھنام مى ره طرفش. ترانھ مى ره وسط و مى خوره زمین.  شروع میشھبعد آتیش بازى 

كھ یكى از مھموناى بھبھانى كھ اتفاقا ماده ى منفجره ى وحشتناكى دستشھ، وارد مى شھ و اونو بھ 
 ...سمت بھنام پرت مى كنھ و مى ره روى ھوا

خر ھم اضافھ كرد كھ حرف در آ. با دست ھایش بازى مى كرد و نقشھ اش را توضیح مى داد 
 . ھایش بدون جزئیات بوده

 ...من باید با پاى خودم در دھان شیر مى رفتم.  حیرت بودم از این نقشھدر
 . او ھم صورتش در ھم رفتھ و اخم كرده بود. رو بھ بابا برمى گردم تا عكس العملش را ببینم 
م رو بفرستم پیش كسى كھ چشم دیدن بابك تو از من مى خواى تنھا دختر:  صداى بلندى مى گویدبا

 منو نداره و مى خواد منو تیكھ تیكھ كنھ؟
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ھمھ ى شرایط ...مھرداد این بھترین راه ممكنھ: ھومن، دوست دیگر بابا جاى بابك جواب مى دھد 
تازه مھمونى انقدر شلوغھ كھ ھیچ كس . از ترانھ بھ خوبى محافظت مى شھ. در نظر گرفتھ شده

 ...راد ما اونجا ھستناف. متوجھش نمیشھ
 . ھنگامى كھ ھومن و بابك با اطمینان حرف بزنند، یعنى بدون شك ھمھ چیز دست است 
 ...من میرم و ھیچ اتفاقى برام نمیوفتھ:  شجاعت مى گویمبا
آنھا تا بھ مال اشتباھى . ھنوز شك داشت اما نمى توانست بھ حرف ھاى دوستانش اعتنایى نكند 

 . نكرده اند
 . باشھ ولى اگھ یھ تارمو ازش كم شھ خودم ھمتون رو مى كشم -

 .  با خوشحالى ادامھ ى نقشھ را مى گویدبابك
 ...پاشید برید...براى امروز كافیھ:  خستھ مى گویدبابا

 . عرفان ھم چنان چرت مى زند و سرش بھ سمت راست خم شده. ھمھ بلند مى شوند 
من ھم خواستم . خوشحالى بھ سمتم اتاقش پرواز مى كندبا .  مى زنم كھ برود بھ اتاقشصدایش

 . ھمراھش بروم كھ صداى بابا را شنیدم
 عرفان اذیتت مى كنھ؟ دیر میاد دنبالت؟ -
 ...اذیت كھ نھ، بیشتر خودش سختشھ - 
 ...صبر كن اآلن میام. یھ كار از این پسر خواستم: زیر لب مى گوید 
. من متفاوت ھستم. چھ برسد بھ یك دختر.  آسانى نیستقبول چنین درخواستى براى ھیچكس كار 

زندگى در كنارشان . سالھا در میان مردانى بزرگ شده ام كھ درس شجاعت را بھ من مى آموختند
 . مرا مرد بار آورد

فن ھا و . حتى معلمان مختلفى براى تدریس بھ من مى آمدند.  وسایل آسایشم نیز فراھم بودتمام
مھارت . رزش ھایى مانند كاراتھ و تیراندازى پا بھ پاى عرفان یاد مى گرفتمتكنیك ھاى رزمى و و

تا . منمى دانستم چرا من برایشان بیشتر از عرفان اھمیت داشت. ھاى زیادى در ھر كدام كسب كردم
من تا آن روز خودم رو نمى . عرفان مھره ى سوختھ بود. اینكھ پارسال ھمھ چیز مشخص شد

 . شناختم
 !د بازى، من ھستم ى جدیمھره

  
 
 
 )پسر كیقباد: فصل دوم(
  

 ... را باز كنیدراه
 پسر كیقباد بزرگ بھ میدان آمده 
 مى خواھم تار ببندم 
 روى دیوارى كھ پیش رویم است 
 دیوارى از جنس سكوت 
 حتى اگر باد تارم را نابود كند 
 دوباره آغاز مى كنم 
 تا محكم ترین تار را ببندم 
 ! ھستمچون من قدرتمند 
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از ھمان ابتدا مشكوك شده .  را روى پدال گاز مى گذارد و بھ سرعت از نظرم ناپدید مى شودپایش
فقط خدا كند كھ با این ترس و سرعت . بود و درباره ى خطرناك بودن جاده سخنرانى مى كرد

 . زیادش تصادف نكند
تنھا . ھیچ تابلو یا راھنمایى وجود ندارد و ھمھ جا سوت و كور است.  جاده ى فرعى مى شوموارد

آفتاب سوزان بر سرم مى تابد اما نسیم خنكى بھ . كوه ھاى بلند و بوتھ ھاى خاردار دیده مى شود
 . صورتم مى خورد و اجازه نمى دھد كھ گرما مرا اذیت كند

مى روم درست است، موبایل ام را از جیبم در مى آورم و نقشھ  آن كھ اطمینان یابم راھى كھ براى
محلى كھ ایستاده ام را نشان مى دھد و راھى كھ باید طى كنم را برایم مشخص . اش را باز مى كنم

 !حدودا دو كیلومتر باید پیاده روى كنم. مى كند
رھاى سفید و صورتى ظاھر مدرنى داشت با آج.  بعد بھ ساختمانى رسیدم كھ مانند قصر بودساعتى

بھ آنجا مى روم و خودم را . اتاقك نگھبانى جلوى در ورودى قرار داشت. و بسیار بزرگ بود
 د؟ی شناسیاو را م! قبادیفرزند ک...ارشیک. معرفى مى كنم

تمام وسایلم را مى گیرد و جیب ھایم را . با تلفن ھماھنگ مى كند و حرف ھاى من تائید مى شود 
 .  اجازه ى ورود مى دھد و در را مى گشایدسپس. خالى مى كند

حوض بزرگى ھم در وسط قرار دارد كھ فواره .  بزرگ و سرسبزى در جلوى ساختمان استحیاط
محو زیبایى حیاط شده بودم . پاغچھ پر از گل ھاى اللھ و پامچال رنگارنگ است. اش كار مى كند

 .كھ صداى سرفھ اى مرا بھ خود آورد
 ...لطفا از این طرف: ت و شلوار سیاھى مى گوید اتو كشیده با كمرد

از سنگ فرش میان حیاط مى گذرم و بھ تراس مى .  راھنمایى ام مى كند و راه را نشانم مى دھدو
مرد میانسالى نشستھ است و فنجان قھوه اى بھ ھمراه كیك . رسم كھ در آن میز و صندلى چیده شده

 .شكالتى جلویش قرار دارد
 . من ھومن ھستم. خوش اومدى:  و گفتاز جایش برخاست 

 . دستم را در دستش مى گذارم و فشار مى دھم.  را بھ طرفم دراز مى كنددستش
 ...كیارش:  مى گویمفقط

 . مى نشیند و اشاره مى كند كھ بنشینم 
 درستھ؟. شنیدم توى كارت ماھرى -
 ...شما باید قضاوت كنید: خیلى متواضع پاسخ مى دھم 
 فقط كاراتھ و تیراندازى؟: خنده اى مى كند و مى پرسد 
 ..كمى ھم بوكس - 
   ھست بابات؟یک...یقبادی پسر کیگفت - 
 !  خودتون بودیدارھایاز خر...نی کردم بشناسیفکر م -

 . من فعال دیگھ حرفى ندارم...ستی نیباشھ موضوع مھم:  تكان مى دھد و مى گویدسرى
 ...صابر رو صدا كن: مى كند بھ مرد اتو كشیده اشاره و
 باز نیدر ا. ی گذشتی بود و تو از کنارش بھ سادگی موضوع مھمنی کھ ای دانستیکاش م 

 ؟ی کنی می اشتباھنی چنیخطرناک چطور
  
 

بعد از پایان حرف .ھومن از او مى خواد كھ مرا امتحان كند.  نمى كشد كھ مرد جوانى مى آیدطولى
 . خاستم و دنبالش رفتمھایش بھ دستور صابر از جا بر
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 من ی برادی شاایسخت نبود . سوار ماشین مى شویم و در چند موقعیت مختلف قرارم مى دھدابتدا
از . نمى دانم تا چھ حد موفق بوده ام. سپس نوبت بھ تست ھاى كاراتھ و تیراندازى مى رسد. نبود

 . صابر مى پرسم وضعیتم چگونھ است
 . میم گیرنده نیستممن تص:  فقط در جواب مى گویداو

 !ھر چھ بادا باد.  نداردی چندانتیاھم
صحبت . مرا پیش ھومن باز مى گرداند و بھ طورى كھ صدایشان را نشونم، گزارش مى دھد 

 ...بریم داخل: در آخر ھومن سرى تكان مى دھد و رو بھ من مى گوید. ھایشان طوالنى مى شود
بھ . ى بیرون شباھت زیادى با كاخ پادشاھان داردداخل ھم مانند فضا. وارد ساختمان مى شویم 

 . پذیرایى مى رویم و ھومن مى گوید كھ ھمین جا بشینم و منتظر بمانم
در كنج دیوار . خانھ پر از وسایل گرون قیمت و زیباست.  این فرصت بھ اطراف نگاه مى كنمدر

بل از اینكھ بھ عكس ق. شومینھ اى قرار دارد كھ در باالیش سھ قاب عكس بزرگ نصب شده است
 .ھا دقیق شوم، صدایى پاھایشان را مى شنوم و بھ احترام از جا برخاستم

. مرد ھم سن و سال ھومن است و جلوتر قدم بر مى دارد. ھومن ھمراه با مرد و دخترى مى آید 
 كیارش؟: رو بھ رویم مى ایستد و سرتا پایم را بر انداز مى كند و مى گوید

 ...بلھ قربان: بھ آرامى پاسخ مى دھم 
من ازت تعریف زیاد شنیدم و االن ھم مورد تائید ھومن واقع شدى و من بھ : خیلى جدى مى گوید 

مى خوام تنھا دخترم رو دست تو بسپارم و اگھ یھ تار مو ازش كم شھ ...ھومن خیلى اعتماد دارم
 ایدترانھ بخواد بره باید ببریش و ھمیشھ بھر جا كھ ...وظیفت ھم فقط رانندگیھ. زنده نمى مونى

 . حاضر باشى
صورت زیبایش متعجب شده و حتما از قصد پدرش خبر نداشتھ .  بھ دختر جلب مى شودنگاھم
. از ظاھرش پیداست كھ در ناز و نعمت بزرگ شده و نباید از گل نازك تر با او حرف زد. است

 . در واقع كمى باید لوس شده باشد
 .  ى كارا با توھومن بقیھ -

 بابا بھش مطمئنى؟:  آرام مى پرسدترانھ
 !بھ اون نھ ولى بھ ھومن آره - 
 .. و دست دخترش را مى گیرد و با ھم مى روند 

 . من باید برم...طال برات ھمھ چیزو مى گھ:  دست بھ سینھ جلوتر مى آید و مى گویدھومن
 سالحى ندارماالن ھیچ . نگھبان ھمھ ى وسایل منو گرفت...ببخشید -
 ... توضیحاتش داده مى شھ. وسایل الزم در اتاقت ھست - 
انتظار داشتم زن جوانى ظاھر شود ولى بر خالف تصورم زن میانسالى .  طال رو صدا مى كندو

 . بود كھ جثھ ى درشتى داشت و لباس خدمتكارھا را پوشیده بود
 
 

فقط اجازه . قیھ ى خدمتكارھا پایین ھستشاتاق شما و ب:  از ھمان ابتدا توضیحات را آغاز كردطال
بھ ھیچ وجھ تا آقا اجازه ندادن نمى تونین بھ طبقات . ى بودن در این طبقھ و طبقھ ى پایین رو دارید

 . باال برین
این طبقھ ، دو راھروى بلند دارد كھ .  راھى طبقھ ى پایین شد و من ھم بھ دنبالش رفتمو

اراى تعداد زیادى اتاق است كھ در كنار ھر كدام یك دیوارھایش بھ رنگ زرشكى ھستند و د
وارد راھروى دوم مى شویم و بھ . دیواركوب نصب شده است كھ راھرو را روشن نگھ مى دارند
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طال در اتاقى كھ كمى با بقیھ . احساس كردم در یك ھتل مجلل قدم بر مى دارم. مانتھایش مى روی
 . ن مى دھدفاصلھ داشت را باز مى كند و كلیدش را بھ م

كارى ھم داشتین از من یا بقیھ ى . مسئولیت نگھ دارى وسایلتون با خودتونھ:  مى گویدسپس
 . با قوانین اینجا آشنا مى شید. كم كم. خدمتكار ھا بپرسید

 . بدون اینكھ پاسخى از جانب من بشنود سرش را پایین مى اندازد و مى رودو
 ..بیچاره این جوون ھم قربانى شد:  لب زمزمھ مى كندزیر

. از ھمان ابتدا ھمھ چیز را دقیق مى نگرم. شانھ اى باال انداختم و وارد اتاق شدم. چیزى نفھمیدم 
پر از لباس . در كمد دیوارى اش را باز مى كنم. اتاق نسبتا بزرگى است و بھ سبك مدرن چیده شده

 سیاراین موضوع نشان مى دھد كھ ظاھر كاركنان ب. ى متفاوتھاى متفاوت است براى مكان ھا
در كمد دیگرى باز مى كنم و با وسایل حفاظتى و اسلحھ و چند مدل سیگار و فندكى . اھمیت دارد

 . كھ عالمت شیطانى ھوى متال را داشت
 اى تنھا چیزى كھ برایم باقى مانده ھمین كت سرمھ.  را در مى آورم و روى تخت مى اندازمكتم

 .  ندارمی ھم مشکلنی ارزش است اما من بدون ای کم و بیی داراقبادی پسر کیبرا. است
دوش كوتاھى گرفتم و لباسم .  اتاق بود كھ بھ روى سرویس بھداشتى باز مى شدی کنار پنجره درى

بوى تلخ و . یكى از ادكلن ھاى روى میز را بر داشتم و بھ لباس و زیرگلویم زدم. را عوض كردم
 . استیمتیبى داشت و از برندش مشخص بود کھ قخو

بھ . ھیچ كس نبود ھمھ جا آرام بود. بھ طبقھ ى باال رفتم. از اتاقم بیرون آمدم و در را قفل كردم 
 . حیاط رفتم تا كمى قدم بزنم

 ى سبزى روى درختان پدید آمده و صداى گنجشك ھایى كھ تازه از سفر طوالنى خود جوانھ
كنجكاو شده و دنبالھ . متوجھ شدم كنار ساختمان راھى وجود دارد. گوش مى رسدبازگشتھ اند، بھ 

باغى حدود شش برابر حیاط جلوى خانھ كھ . با ناباورى نگاه كردم. اش را گرفتم تا بھ حایى رسیدم
یك قسمت زمین . درخت ھاى بلند كاج دور تا دور را فرا گرفتھ اند.  ھاى متفاوتى داردمتقس

قدم زنان دور زمین را . كنار ھر زمین یك اتاقك قرار دارد. از چمن پوشیده شدهخاكى و دیگرى 
وارد آنجا شدم و با قسمتى از بھشت . بھ اواسطش كھ رسیدم راه دیگرى در سمت چپ دیدم. گشتم

 . رو شدم رو بھ
گى بھ  ى فوق العاده زیبایى كھ كھ پر از اللھ ھاى رنگى بود و در كنج دیوارى یك آبنماى سنباغچھ

تاب سبز رنگى ھم در كنارش بود كھ ھر كس روى آن مى نشست ، ھم . شكل توربین قرار داشت
 . از زیبایى باغچھ لذت مى برد ھن از شنیدن صداى آب

 اینجا چیكار مى كنى؟ -
دختر با لباس سیاھى ایستاده و دو دست راستش تیر . از دنیاى خیالم بیرون مى آیم و بر مى گردم 

 . نگاھش سرد و پر از خشم است. ردو كمانى دا
 ...اومدم یھ دورى:  من كنان سئوالش را پاسخ مى دھممن

 مگھ طال بھت نگفتھ كھ كجاھا مى تونى برى؟: حرفم را قطع مى كند 
 ...چرا ولى درباره ى باغ حرفى نزدن - 
 از این ریھرجاى باغ خواستى برو بھ غ: موھاى سیاھش را پشت گوشش مى زند و مى گوید 

 ...اگھ پاتو اینجا بذارى زندت نمى ذارم. منطقھ
فكر مى كند كھ با پسربچھ اى طرف است كھ تھدید . چشمى مى گویم ولى در دل بھ او مى خندم 

براى آخرین بار نگاھى بھ . بھ ھر حال حرفى ناخوشایند عواقب خوبى در پیش ندارد. مى كند
. با سرعت نور ناپدید شده است. چ اثرى از دختر نیستھی. باغچھ مى كنم و از آنجا خارج مى شوم

لحظھ اى مى ایستم تا او را .  مى روم و او را مى بینم كھ تمرین تیراندازى مى كندجلوتر كمى
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سریع با نگاھم دنبالش . تیر را رھا مى كند. كمانش را باال مى آورد و نشانھ مى گیرد. تماشا كنم
 . عجب مى سازدبھ ھدف مى خورد و مرا مت. مى كنم

چون .. مراقب باش چشمات از حدقھ در نیان:  پوزخندى مى زند و با صداى بلندى مى گویددختر
 . مى خوام برات چشم بستھ بزنم

مرا كوچك مى كند تا بھ من بفھماند كھ سر بھ .  دارد خودنمایى كند و قدرتش را بھ رخ بكشدقصد
 . سرش نباید بگذارم

جلوتر مى روم تا بھ بستھ بودن . ى سینھ اش باال و پایین مى رفتقفسھ .  را مى بنددچشمانش
در محدوده ى قرمز خورد . نفس عمیقى مى كشد و تیر را رھا مى كند. چشمانش اطمینان پیدا كنم

اما  وقتى بى تفاوتى مرا دید، دلخور شد. بھ من نگاه كرد تا عكس العمل ام را ببیند. ولى وسط نبود
 .لبخند كجى ھمراه با خشم زد و سرى تكون داد.  نیستوانمود كرد كھ مشكلى

 ...آفرین...براوو:  این حركتش را متوجھ نشدم تا اینكھ كسى از پشت سرم داد زدمعنى
من چرخى زدم و مردى را دیدم كھ كنارش زنى . دختر سرى تكان داد و بھ اتاقك كنار زمین رفت 

ھر دو قدبلند و با .  كھ خواھر و برادر ھستنداز شباھت ھاى ظاھرى شان مشخص بود. ایستاده بود
 !استخوان بندى درشت

خواھرش با آرایش غلیظى تالش كرده .  زده بودیمرد تى شرت اسپرتى پوشیده بود و عینك آفتاب 
لب ھایش را با رژ قرمزى زمخت كرده . بود خود را زیباتر نشان دھد اما مانند یك ھیوال شده بود

 باال ابروھاى نازكى داشت كھ گوشھ ھایشان را بھ سمت. را تیره كرده بودو با كرم برنزه پوستش 
 . داده بود

 . لباسش را عوض كرده و یك بطرى آب معدنى بھ دست دارد.  بر مى گردددختر
 چطورى خانومى؟:  با لبخند دختر كشى گفتمرد

م وقتى بفھمم اینجا عالى تر ھم مى ش. با دیدن شماھا عالى شدم...خوبم: با تمسخر پاسخ مى دھد 
 . چیكار دارین

ترانھ جان درست نیست با دایى :  در حالى كھ سعى مى كرد لحن مھربانى داشتھ باشد ، گفتزن
 . آیندت اینطورى حرف بزنى

من مخالفتى ندارم تو زن بابام باشى ولى بھ ھیچ وجھ تو رو مادر خودم نمى دونم :  تشر مى گویدبا
اینو ھیچ ! نھ بیشتر. تو فقط قراره زن بابام بشى. طھ مون صمیمى باشھپس توقع نداشتھ باش كھ راب

 . ھیچ وقت فراموش نكن...وقت
ولى باید درباره ى من ...مرسده رو ول كن:  چشم غره اى بھ خواھرش مى رود و مى گویدمرد

 چجورى باید جواب قلبم رو بدم؟. آخھ تو شدى شاه قلبم. فكر كنى
مى خواى من جواب بدم؟ ترانھ از تو : مرد خیره مى شد و داد مى زندترانھ با نفرت بھ چشمان  

 ...مى دونھ كھ قصدت چیھ پس برو یھ جا دیگھ تورت رو پھن كن...متنفره
االنم بھ خاطر خواھرت از خونت مى گذرم وگرنھ مى : و بعد با صداى آرام ترى ادامھ مى دھد 

 . دادم از سقف اویزونت كنن
 ...بریم: ند و زمزمھ مى كند من اشاره اى مى كبھ
پدر ترانھ لباسش را عوض كرده بود و ادكلن خوش بویى بھ خود زده . بھ داخل ساختمان برگتشیم 

 جماعت چھ دل نیا. زنمی میپوزخند. حتما قصد داشت بھ استقبال ھمسر آینده ى خود برود. بود
 !  دارندیخجستھ ا

ولى اونا نباید بھ من كارى . واجت ھیچ مشكلى ندارمبابا من گفتم با ازد:  غرولند كنان گفتترانھ
بھ برادرش ھم بگو كھ دست از سرم برداره . مرسده نباید خودشو مادر من بدونھ. داشتھ باشن

 ...ارمیوگرنھ خودم اون چشماشو از کاسھ درم
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تو كھ مى . خودم باھاشون حرف مى زنم...چشم عزیزم: پدرش سرى تكان داد و با مھربانى گفت 
 ..ونى این ازدواج یھ جورایى اجباریھد
پدرش نیز نیم نگاھى بھ . ترانھ بدون ھیچ حرفى سرش را پایین مى اندازد و از پلھ ھا باال مى رود 

 . من مى اندازد و از ساختمان خارج مى شود
 . ما ھم كھ كال آدم حساب نمیشیم -

چشمانش بھ . نى در دست داشتپسرى بھ دیوار تكیھ داده بود و لیوا.  سمت صدا بر مى گردمبھ
ھر آن منتظر بودم كھ . بھ سمت پلھ ھا رفت. سرخى مى زد و موھایش جنگل آمازون شده بود

 . زمین بخورد اما بھ سالمت بھ باال رسید
ھومن تمام كارھایى كھ باید انجام مى دادم را . بعد از سھ روز بى كارى، باالخره احضارم كردند 

. را بھ مھمانى مى بردم و خودم نیز در آنجا بھ عنوان خدمتكارش مى ماندمباید ترانھ . توضیح داد
 ...ینی کھ پسرت را ببیی کجاقبادی کار وجود دارد؟ کنیمسخره تر از ا

یك كت و شلوار سیاه . لباسى را كھ برایم انتخاب كرده بودند را پوشیدم و در حیاط منتظر ایستادم 
اما پیرھن خیلى تنگ بود و .  كھ مرا خیلى برازنده مى كردبا پیرھن سفید تنگ و كروات سرمھ اى

 . بھ سختى نفس مى كشیدم و تكان مى خوردم
پشت سرشان ھم ھومن و مرد جوان ترى كھ موھاى .  بھ ھمراه پدرش و مرسده آمدندترانھ

در عقب ماشین را باز كردم و بھ . در این چند روز تا بھ حال او را ندیده بودم. جوگندمى داشت
ترس و نگرانى در چشمانش موج مى زد اما . ترانھ با تردید قدم برداشت. احترام كمى خم شدم

. پیراھن آبى رنگش كھ از جنس حریر بود از پالتوى سیاھش بیرون زده بود. ت داشىصورت آرام
چھره اش مثل . شال نازكى ھم روى سرش انداختھ بود و آرایش خیلى مالیم و زیبایى كرده بود

 ... دانمی کنم؟ نمیمبالغھ م. ستاره اى مى درخشید
ى دھد كھ اتفاقى نخواھد افتاد و ھمھ پدرش بھ او اطمینان م. سوار كھ شد، در را با آرامش مى بندم 

 . چیز بھ خوبى پیش مى رود
 ...امیدوارم:  زیر لب زمزمھ كردترانھ

پشت فرمان ماشین .  از اینكھ سفارشات الزم را دوباره بھ من كردند، اجازه ى خروج صادر شدبعد
چشمانش را بستھ بود و اخم . آخرین سیستم شان نشستم و آینھ را روى صورت ترانھ تنظیم كردم

 ...سوئیچ را مى چرخانم. ریزى كرده بود
  
 
 )بھار پاییزى: فصل سوم(

 !مى شناسیدم؟!  بھاربھارم،
 ھمانى كھ مژده مى آورد 
 مژده ى رفتن زمستان را 
 خواستم بگویم دیگر منتظرم نباشید 
 ...بھار یكباره تبدیل بھ خزانى ابدى شد 
  

این . ھر راز مثل سدى روى رودخانھ زده مى شد.  مى گویند كھ چیزى اتفاق افتاده استرازھا
رازھا .  چون دیگر راز نخواھد بودراز را نباید گفت. طرفش سكوت است و آن طرف پر از ھیاھو

اگر سد روى رودخانھ شكستھ شود، سرزمین آن سوى رود را آب . آبستن حادثھ ھاى مھمى ھستند
 ...ردخواھد ب
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ھر چند این راز آنقدر تلخ است كھ ...چون حرف ھایم سد را مى كشنند...محكوم بھ سكوت ھستم 
 . اما چاره اى جز سكوت ندارم. ى شودروى سینھ ام سنگینى مى كند و مانع نفس كشیدنم م

از غم ... مى شود كھ در تاریكى نشستھ ام و مى سوزم و مثل شمع قطره قطره آب مى شومساعتى
بھ نقطھ اى خیره شده ام و اشك ھایم ھمچون آبشارى بر روى گونھ ھایم مى ...فھمیدن این راز

 ..ریزند
م و مغزم فرمانى صادر نمى كرد كھ حال باید سرگردان بود. با صداى بستھ شدن در، از جا پریدم 

كمى كھ حالم بھتر . بھ سمت دستشویى دویدم و سرم را زیر شیر آب گرفتم تا خنك شوم. چھ كنم
 رىلبخند غلیظى زدم تا از سرخى صورتم قد. شد، سرم را بلند كردم و در آینھ بھ خودم نگاه كردم

صداى مھربانش را . ى توانستم انجام دھمبراى پف زیرچشمانم و سوزششان كارى نم. كم شود
 . شنیدم كھ مرا صدا مى كرد اما جواب ندادم تا اوضاع صورتم بھبود یابد

پتویم را دورم .  محض اینكھ از دستشویى بیرون آمدم، سرما در وجودم نفوذ كرد و مرا لرزاندبھ
وقتى . شپزخانھ استاز سر و صداى ظرف ھا، فھمیدم كھ ھنوز در آ. پیچیدم و روى زمین نشستم

و  بعد بھ باال مى آید. بھ خانھ مى آید، ابتدا بھ آشپزخانھ مى رود و كارھایش را انجام مى دھد
 . لباسش را تعویض مى كند

. از پلھ ھا با احتیاط پایین رفتم چون سرم گیج مى رفت.  دانم اگر تنھا باشم دوباره گریھ مى كنممى
 . وارد آشپزخانھ شده و سالم كردم

و من در دل دعا مى كردم .  خوشرویى پاسخ مى داد و عذرخواھى كرد كھ مرا تنھا گذاشتھ استبا
 . كھ متوجھ صورتم نشود و چیزى نپرسد

مادر جان من چند بار بگم تنھایى راحت تر درس مى خونم؟ انقدر نگرانم :  معمول مى گویمطبق
 . نباشین
 !البتھ اگر بخوانم.  را گفتمحقیقت

 خبرى نیست؟ كسى زنگ نزد؟:  براى ھر دو چاى مى ریخت، پرسید حالى كھدر
 شما بھتون خوش گذشت؟...نھ ھمھ چیز امن و امانھ - 
آره خیلى ...وا مگھ مجلس امام حسین جاى خوش گذرونیھ؟ اگھ منظورت اینھ كھ خوب بود - 

 . مجلس خوبى بود
 . منم درسم تموم شد:  اینكھ او را خوشحال كنم، گفتمبراى

 . پس االن بیا بریم استراحت كنیم. خیالم راحت شد...آفرین عزیزم -
سینى را روى میز . مادر ھم پشت سرم آمد.  چاى رو برداشتم و با ھم بھ طبقھ ى باال رفتمسینى

. مادر پس از تعویض لباسش،آمد و كنارم نشست. گذاشتم و بخارى برقى كوچك را روشن كردم
ھمزمان بھ حرف . د را با بافتن ادامھ ى شال گردنم مشغول كردمسبد بافتنى ام را برداشتھ و خو

 . مادر نیز گوش مى دادم ھاى
 

چند دقیقھ بعد، صداى دمپایى ھاى .  ھایش كھ بھ اتمام رسید، صداى ماشین پدرم را شنیدمحرف
چرم اش كھ روى سنگ مرمر پلھ ھا كشیده مى شد بھ گوشم رسید كھ خبر مى داد پدرم بھ طبقھ ى 

 . ال مى آیدبا
. از در خانھ كھ وارد مى شوى، رو بھ رویت راه پلھ را مى بینى.  دوست دارمیلی مان را خی خانھ

یك طبقھ كھ باال مى آیى، پذیرایى بزرگى را مى بینى كھ با وسایل و مبلمان زیبایى بھ سلیقھ ى 
پشت . دسمت چپ ھم درى وجود دارد كھ بھ آشپزخانھ باز مى شو. مادرم چیده شده است

 راھرویى وجود دارد كھ مادرم گل ھایى مانند بنفشھ آفریقایى و كاكتوس و غیره را انھ،آشپزخ
 . آنجا حداقل براى بیست نفر جا وجود دارد. این راھرو بھ ناھارخورى مى رسد. پرورش مى دھد
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یدن پدر، بلند با د. نشیمن و اتاق خواب ھا در این طبقھ قرار دارند.  طبقھ اى دیگر باال مى آیدپدر
 . شودیدوباره ھمھ جا آرام و ساکت م. سالم مى كنم و مادر از جا برخاست تا برایش چاى بیاورد

از دنیاى پیرامونم غافل مى شوم و تند تند .  حرصم را روى میل ھاى بافتنى تخلیھ مى كنمتمام
ھر دانھ اى كھ مى بافم، یك ثانیھ از عمرم مى گذرد و بھ مرگ نزدیكتر . دستانم را حركت مى دھم

 حظھاما اگر در این اوضاع بھ سراغم آید، برایم دوست داشتنى ترین ل...مرگ ترس دارد. مى شوم
 . بھ خود كھ آمدم، ساعتى گذشتھ بود. ى عمرم خواھد بود

وسایلم را جمع كردم و در سبد . یك وجب اضافھ شده بود.  را باال مى گیرم و نگاھش مى كنمشالم
از این اخبارھاى تكرارى . پدر صداى تلویزیون را زیاد مى كند و اخبار گوش مى دھد. گذاشتم

 اكثرشان ھم خبر بدبختى و فالكت عده اى. ھم تكرارى استحتى فیلم ھا و عكسھا . خستھ شده ام
 .  مردم جھان استاز

 . سالم: مانند ھمیشھ سرش پایین بود و بھ آرامى گفت.  از راه رسیدباالخره
ھیچ . او ھم ھمین طور. من ھیچ وقت با او سالم نمى كنم.  سرش را چرخاند و جوابش را دادپدر

 . خواھیم خیلى در حق یكدیگر لطف كنیم، سرى تكان مى دھیماگر ب. كدام حال و حوصلھ نداریم
 . دوست ندارد كھ پدر براى دیر آمدنش سئوال پیچش كند.  بھ اتاقش رفتسریع

ابتدا كولھ اش را روى .  را مى بندم و سعى مى كنم تا تجسم كنم كھ در اتاقش چھ مى كندچشمانم
غیر . خیلى روى جورابش حساس است .بعد جوراب ھایش را در مى آورد. صندلى مى اندازد

بعد مقنعھ اش را از سرش مى كشد و . ممكن است جورابى را دوبار بپوشد و حتما باید تمیز باشد
موبایلش را بھ شارژر وصل مى كند و روى زمین مى نشیند تا .  صندلى پرت مى كندروى آن را

مدتى بعد لباسش را . ، نگاھى كند جواب بدھدنیبھ اس ام اس ھایى را كھ نتوانستھ پشت فرمان ماش
براى ھمین كسى كھ . ھمیشھ زمان زیادى در آنجا مى ماند. تعویض مى كند و بھ دستشویى مى رود

نكتھ ى جالبى .  بھ دستشویى پیدا كند، مثل من، باید تا یك ربع یا بیست دقیقھ عذاب بكشدرىنیاز فو
 اصرار داریم كھ بھ دستشویى مشترك كھ وجود دارد، این خانھ سھ دستشویى دارد اما ھر دو

 . خودمان برویم
 !بیاین شام:  نزدیك راه پلھ مى آید و از پایین داد مى زندمادر

. بعد بھ آشپزخانھ مى روم و سایر وسایل میز را مى چینم. باشھ اى مى گویم و بقیھ را خبر مى كنم 
 ! و سركھ ى بالزامیكیعنى آب لیمو. ساالدم را مى ریزم و سپس سس بھش اضافھ مى كنم

. خوراك مرغى كھ با عشق پختھ شده. مادر شام را جلوى مان مى گذارد. ھمھ دور میز مى نشینند 
مادر براى درست كردن ھر وعده ى غذایى، خیلى فكر مى كند تا چیزى را انتخاب كند كھ با 

 . عالقھ ى ھمھ سازگار باشد
 ناھار چى خوردى؟:  ھرشب از بنفشھ مى پرسدمثل

وقتى كھ جواب درست نمى . و او یا جواب سر باال مى دھد یا مى گوید كھ واقعا چھ خورده است 
چون بنفشھ بھ . مادر در مورد این موضوع كلى حرص مى خورد. دھد، یعنى چیزى نخورده

چیزى كھ امروزه اكثر دخترھا مى . تازگى كم غذا شده و مى خواھد با كم خوردن الغر شود
چھ او را نصیحت مى كند كھ اینكار برایش ضرر دارد، توجھى نمى كند و معتقد  مادر ھر. خواھند

 . است بھ اندازه ى كافى غذا مى خورد
 . عكس ھاشو نشون میدم. با الھام رفتیم كافى شاپ:  امشبش این بودجواب

. از ھر چیزى كھ مى خورد، از ھر چیزى كھ مى بیند یا لمس مى كند.  شدت عكس مى گیردبھ
تا بھ حال ھیچ كالسى نرفتھ و تنھا نكاتى . ھ عكس ھایش بدون ھیچ اغراقى، فوق العاده ھستندالبت

 . از پدر آموختھ است
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 ادامھ از كارھایى كھ امروز كرده است تعریف مى كند و من ھر جا كھ موقعیت فراھم شود، در
 احساسات منفى ام كم ولى او نمى فھمد چون نمى داند اما با اینكار كمى از. متلكى بارش مى كنم

 .  شودیم
 بھ نظرتون آبى شو بخرم یا صورتى؟. مامان یھ روسرى دیدم خیلى طرحش قشنگھ -
 ...آبى خیلى بھتره...حتما آبى: با تاكید گفتم 
اما منظور من . البد بھ حساب استقاللى بودنم گذاشت. نگاھى بھ من مى كند و چیزى نمى گوید 

 ! بودی نفر آبکیرنگ مورد عالقھ . مدچیز دیگرى بود كھ او نمى فھ
شام كھ تمام مى شود، سریع از سر میز بلند مى شوم و ظرف ھاى چرك را درون ماشین ظرف  

دكتر ھا نتوانستھ اند . دست راست مادرم در اثر كار زیاد مشكل پیدا كرده است. شویى مى گذارم
 است و چاره اى جز عمل وجود تشخیص دقیق و درستى بدھند و فقط مى گویند شبیھ تنیس البو

براى ھمین مادرم ترجیح داد با ھمین دست بسازد و بعضى .  صد بھبودى زیاد نیستدر ندارد و
 . كارھا مانند ظرف شستن كھ دكتر غدقن كرده را نكند

 
ھنوز . دیدن بنفشھ فكرم را درگیر مى كند.  كھ كامل جمع شد از مادر تشكر كردم و باال رفتممیز

 ... کاش. كاش بیشتر از چیزى كھ من مى دانم نباشد. براى قضاوت خیلى از مسائل زود است
این بار، برخالف ھمیشھ .  یازده كھ مى شود مادر آرام آرام مى گوید كھ بھ اتاقم برومساعت
. بھ یك نقطھ از سقف خیره شده بودم. سریع مسواك زدم و بھ تخت خواب رفتم. ى نمى كنممخالفت

 كھخدایا من چھ كردم؟ اشتباه از این بزرگتر؟ نھ مى توانم سخن بگویم و خودم را خالى كنم نھ این
 ...خدایا خودت كمكم كن. فراموشش كنم

مادر . وانمود مى كنم كھ خواب ھستمچشمانم را مى بندم و .  ھاى نور وارد اتاق مى شودروزنھ
سپس بوسھ اى بر گونھ ام مى زند و مى . باالى سرم مى آید و دعاھایى را زیر لب زمزمھ مى كند

 را شیمادرانھ ھا. تا خود صبح ھزار بار پیش من مى آید تا آرام شود. كار ھر شب اوست. رود
 ... دارموستد
: ھمیشھ مى گوید. تم مرا یاد بنفشھ مى اندازدصداى تیك تاك ساع. نیم ساعت دیگر مى گذرد 

 ! چطور مى تونى با این صدا بخوابى؟ اعصابت خرد نمیشھ؟
. ھمھ ى چراغ ھا خاموش است بھ غیر از چراغ راه پلھ.  جایم برخاستم و كمى در را باز كردماز

راھم را بھ  .پاورچین پاورچین بھ اتاق خواب پدر و مادرم رفتم و مطمئن شدم ھر دو خواب ھستند
 معچون شلوار لباس خوابم كمى برایم بلند است، آن را با دستانم ج. سمت اتاق مطالعھ كج كردم

خواب مادر بسیار . روى نوك انگشتان قدم بر مى داشتم. كرده و بھ سمت باال گرفتم تا زمین نخورم
یكى از قفسھ . بھ كتابخانھ مى رسم. سبك است و با كوچكترین صداى ضعیفى از خواب مى پرد

 نھمادر وقتى از خا. كامپیوتر در اینجاست. آن را باز مى كنم. ھایش درى دارد كھ قفل مى شود
این كار مرا . خارج مى شود، در این قفسھ را قفل مى کند تا من بھ سراغ اینترنت و كامپیوتر نروم

 . آزار مى دھد اما اگر كلمھ اى بگویم، ھزاران جملھ مى شنوم
كامپیوتر را روشن .  فنش کمتر در اتاق پخش شودی انداختم تا صداوتری کامپسی کی روییپتو

تمام اسكرین شات ھاى .  صفحھ باال آمد بھ سرعت سراغ عكس ھا رفتمنکھیبھ محض ا. كردم
تا اینكھ بھ یكى از آن ھا رسیدم و نكتھ ى ظریفى پیدا كردم كھ بعد از . پیامك ھا را مرور كردم

اتفاقات تابستان در ذھنم تداعى مى شود و درست در جایى متوفق مى .  بودم آن نشدهوجھظھر مت
نشانھ ھا جلوى . دستانم ناخودآگاه شل مى شوند و چانھ ام مى لرزد. شود كھ من مى خواستم

 ...دروغ ھا را ساده لوحانھ باور كردم...من درك نكردم...چشمانم بودند و من نفھمیدم



 20 

بھ طورى كھ ھرگز نمى شود آن ھا را ...حقایق بسیار تلخ اند...د اشكى از چشمم سر مى خورقطره
و كشف این حقایق مانند آمدن سیلى است كھ تمام زندگى ...نمى شود با خود تكرار كرد...انكار كرد

 مى توان دوباره ھمھ چیز را ساخت اما زمان مى. ات را با خود مى برد و وارونھ مى سازد
 ... نخست نمى شودو ھیچ گاه مانند روز...خواھد

در نگاه اطرافیانم یك سال ! خیلى تغییر كرده ام...تغییر كرده ام، نھ. سال گذشتھ مى اندیشمبھ
 .بزرگتر شدم و یك سال بھ مرگ نزدیكتر

چھ شب ...عذاب كشیدم تا درك كنم...كشف كردم...اما در این سال من بھ اندازه ى یك عمر فھمیدم 
آیا ھمھ چیز از یك اتفاق ساده شروع ...دم و كسى متوجھ نشدھایى كھ در سردرگمى غوطھ خور

 یرشاتفاقى كھ بھ یاد ندارم اما تاث. مسلما بھ خیلى قبل برمى گردد...بدون شك اینطور نیست! شد؟
 !با این وضعیت. نمى دانم چھ شد كھ اینجا ھستم. را گذاشتھ است

 این جمالت مسخره مى خواھم اشتباھم با... بھ خود دروغ مى گویم؟ مى دانم خوب ھم مى دانمچرا
 . را انكار كنم

اگر قدرت داشتم زمان را بھ عقب .  درك مى كنم كھ ھدف از اختراع اینترنت چھ بوده استحال
او اختراع نمى كرد كسى دیگر مى ...اما چھ فایده. برگردانم، حتما مخترعش را بھ قتل مى رساندم

 ...كرد
حتى از اختراعات و اكتشافات . ایراد از ماست كھ از نعمت ھایمان درست استفاده نمى كنیم 

اما در این نسل یك نفر ھم . اینترنت اگر براى تحقیق و كسب علم باشد كھ مشكلى نیست...خودمان
از ھمین جاست كھ ذھن ما تسخیر مى شود و بھ . یافت نمى شود كھ بھ دنبال این موضاعت باشد

 .  كشانده مى شویمالقىبات
من ِایرانى در جایى ...شاید قضاوت من با دیگران متفاوت باشد. شاید نباید جمع ببندم... ایرانى ھاما

غیر از این چیزى در . رشد كرده ام كھ رسم ساده بودن و شجاعت و فداكارى را بھ من آموختند
 اعپا بھ اجتم.  كھ من شدماما كودك بزرگ مى شود، ھمان طور. فرھنگ لغاتم یافت نمى شود

بھ خیالم ...از ھمھ كس و ھمھ چیز...فاصلھ گرفتم. مجازى گذاشتم و اجتماع حقیقى را رھا كردم
خوش مى گذرانم با سركار گذشتن عده اى بى كار كھ چت روم، پاتوقشان شده و آنجا را از ھمھ 

كار   نیز جزو ھمان عده ى بىوقتى بھ خود آمدم، دریافتم كھ من. جاى دنیا بیشتر ترجیح مى دھند
 ...شده ام كھ زمان و وقت با ارزشم را بیھوده تلف كردم

  
 
 

و منم ...اما شیطان است دیگر. من بھ قصد كسب علم وارد شدم!  این قضاوتى نا عادالنھ استالبتھ
 . وسوسھ شدم و بھ جاھایى رفتم كھ نباید مى رفتم! آدم
باورھایم زیر سئوال رفت و دنیایم واژگون ...نابود كردم فھمیدن بعضى از موضوعات خودم را با

ذھنم پر شده بود از افكار پوچى كھ ! حتى بھ خودم...بھ ھمھ كس و ھمھ چیز بدبین شده بودم...شد
 . روز بھ روز بیشتر درونم را مى خورند و مرا بھ تباھى مى كشاندند

زمان را نمى توان بھ عقب . ر آمدم با ھمھ چیزكنا. اما باالخره اتفاق افتاد...شاید ماه ھا... كشیدطول
 !حال مى دانم و نمى توانم فراموش كنم كھ مى دانم. برگرداند

بعد از آن روز بود كھ برخى از سئواالتم بى جواب مانده و بھ برخى دیگر بھ ھر زحمتى بود  
 . پاسخ داده شد

ھر چھ بود، .  از كجا شروع شدبھ خاطر ندارم كھ این نفرت.  از جنس مخالف افزایش یافتنفرتم
شاید اگر یك نفر برایم توضیح داده بود كھ در زندگى مشترك بین زن و مرد چھ . دو برابر شده بود
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 مى ھواقعا من باید چنین موضوعاتى را از زبان یك غریب. اتفاقى مى افتد، انقدر شوكھ نمى شدم
  مى كردم؟شنیدم؟ و براى جواب دادن بھ سواالتم بھ اینترنت مراجعھ

ماه رمضان از راه رسید و مانند سالھاى گذشتھ تا سحر بیدار مى ماندم و بھ كارھاى مورد عالقھ  
با دوستان مدرسھ چت مى كردم، فیلم مى دیدم و گاھى ھم كارھاى ھنرى مى . ام مى پرداختم

ساتم را از این طریق مى خواستم احسا. اذیت كردن پسرھا ھم جزوى از كارھایم شده بود. كردم
 . بھ راستى كھ از این كار لذت مى بردم و استادى شده بودم.  كنملیھتخ
گاھى احساس وسوسھ بھ سراغم مى آمد ولى بھ شدت آن را .  ناگھان ھمھ چیز را قطع كردماما

 . سركوب مى كردم
و ا...متعجب بودم كھ خواستھ اش دوستى نیست... روز پسرى پیدا شد كھ با دیگران متفاوت بودیك

  آیا تو بنفشھ حاتمى را مى شناسى؟:  سوالکیجواب . چیز دیگرى مى خواست
 .  مى كردم كھ او را مى شناسمخیال

 چطور؟:  او پرسیدماز
پیش بنفشھ رفتم و برایش ماجرا را . و سوالش را دوباره تكرار كرد بدون آنكھ جوابم را بدھد 

 . جا خوردنش را بھ خوبى یاد دارم. تعریف كردم
بھش بگو من عمھ اش ھستم و بنفشھ ازدواج ...ببین بھار. توى نت مزاحمم شده:  جواب دادسریع
 ...خیلى پرروئھ,  دست از سرم بر نمى دارهگمیآخھ ھر چى م. كرده

 !خب ایمیل منو از كجا آورده؟ - 
م از طرف من یھ ایمیل براى خیلى ھا رفتھ كھ حتى توى لیست. گفتھ بودم كھ ایمیلم ھنگ كرده - 

 . احتماال از این طریق پیدا كرده. نبودن
.  ھایش را باور كردم و تصمیم گرفتم براى كمك بھ او كارى كنم كھ دیگر مزاحم بنفشھ نشودحرف

 ...اما دیگر جوابم را نداد
حتى كمى ...جا خورن بنفشھ. دوباره اتفاقات را مرور كردم.  اینجا كھ رسیدم، اندكى صبر كردمبھ

یعنى تا بھ االن در خواب خرگوشى بھ سر مى بردم؟ تمام شواھد ... اى خداى منو! ھم رنگش پرید
 . رو بھ رویم بود و چشمانم را بستھ بودم

در ذھنم قطعات پازل را مى چینم و بھ .  را خاموش كرده و دوباره زیر پتویم مى خزمكامپیوتر
پلك ھایم سنگین مى ...باید...ا كنمقطعات گمشده زیاد دارد و من باید آنھا را پید. یكدیگر مى چسبانم

 ...این آغاز كابوس ھاى من است...شوند
  
 )آسمان ابرى: فصل چھارم(

   ھوھوى بادصداى
  ابرھاى تیرهو
 مرا پر مى كنند 
 ...حال براى باریدن آماده ام 
  

احساس خوشایندى بھ من دست .  خنكى پوستم را نوازش مى دھد و در عمق جانم نفوذ مى كندنسیم
صداى زجر كشیدن . ھمچنان مداد سبز رنگى بھ دست دارم و محكم روى كاغذ مى کشم. مى دھد

 ...كاغذ بھ ھنگام برخوردش با مداد بھ من آرامش مى بخشد
ایھ اش نزدیك مى شود و بھ روى نقاشى ام مى س. از دور صدایم مى كند و من اھمیتى نمى دھم 

 . افتد
 ...از جلوى نور برو كنار:  كردم و با اشاره اى گفتماخمى
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كاغذ و مداد كھ ھمیشھ . ناسالمتى بعد از مدت ھا اومدیم تفریح! بسھ دیگھ: معترض پاسخ داد 
 ..بیا تو زمین. ھست

 . داره بھم خوش مى گذره. من اینجورى راحت ترم. خودت بس كن - 
بطرى آب را از كنارم بر مى دارد و با سر و صدا سر مى .  در چشمان یك دیگر مى اندازیمنگاھى

 . مى داند من از اینكار بدم مى آید. كشد
 ..ھر جور دوست دارى -
دوباره تمام تمركزم را روى نقاشى . بطرى را در سطل آشغال پرت مى كرد و بھ زمین بازگشت 

 . گاھى سر بلند مى كنم و بھ اطرافم نگاه مى كنم. ام مى برم
لباسش را .  كھ مى شود، بازى را تعطیل مى كنند و ھر كس بھ خانھ ى خودش مى رودغروب

 . عوض مى كند و سراغ من مى آید
 !بریم؟ -

سپس مى . مام جزئیات در خاطرم بماند آخرین بار نگاھى بھ زمین فوتبال مى اندازم تا تبراى
 ...بریم: گویم

 ...در سكوت...شانھ بھ شانھ ى یكدیگر راه افتادیم. وسایلم را در كولھ ام گذاشتم و بلند شدم 
 . یھ اتفاق جدید نمیوفتھ...ھر روز مثل دیروز. از این روزمرگى خستھ شدم: آھى كشید و گفت 
 وجود بیاد؟یعنى دلت مى خواد مشكلى برامون بھ  -
 . یھ چیزى كھ تغییرى توى زندگیمون ایجاد كنھ...چرا منفى فكر مى كنى؟ یھ اتفاق خوب. نھ بابا - 
 
 
 
. ما خانواده ى خوشبختى ھستیم و بدون ھیچ مشكل بھ خصوصى زندگى مى كنیم.  فكر فرو رفتمبھ

صبحانھ مى خوریم، . مدت ھاست كھ ھر روز با روز بعدش تفاوت چندانى ندارد. اما حق با اوست
بھ مدرسھ مى رویم، برمى گردیم بھ خانھ، درس مى خوانیم، شام مى خوریم و در آخر ھم مى 

 ...مگر كار دیگرى مى توان كرد؟ نمى فھمم دنبال چھ مى گردد. خوابیم
شاید اینجورى انگیزه اى برامون بھ وجود . بیا براى آیندمون تصمیم بگیریم! اصال یھ فكرى - 

 . بیاد
ھر كجا . خودم را بھ دست تقدیر سپرده ام. واژه اى كھ كم بھ آن فكر مى كنم...آینده. نمى دھموابىج

 ...كھ مى خواھد مرا ببرد
 !نكنھ مى خواى طبق حرف بابا دكتر شى؟ - 
 . نمى خوام...نھ: سرم را بھ شدت تكان دادم و با قاطعیت گفتم 
 . مى ترسم مجبور شیم آخر سر دكتر شیم! ، دكتراى آیندهاما بابا راه میره میگھ دكتراى آینده...منم -
البتھ اگھ باھاش منطقى . بابا ھیچ وقت مجبورمون نمى كنھ كارى بر خالف میلمون انجام بدیم -

 . حرف بزنیم
توى عمل ھم ! خیلى راحت حرف مى زنى:  را روى آسفالت كشید و با حرص جواب دادپایش

چھ بخواى چھ نخواى وقت عمل ...نمى تونى داداش من...باشبا خودت رو راست ! انقدر راحتى؟
 ! كھ مى رسھ پا پس مى كشى

این حرفا چیھ؟ معلومھ كھ ...مرد باش پسر:  را روى شانھ اش مى گذارم و با مھربانى مى گفتمدستم
 یاول خواستھ ...شیشناسیتو کھ م. مطمئنم كھ بابا ناراحت نمیشھ. البتھ اگھ با ھم باشیم. مى تونیم

 ! خودشیما براش مھمھ بعد خواستھ 
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تھش بھ ! اما رشتت چیھ؟ تجربى...مى دونى االن كالس چندمى؟ سوم دبیرستان: با عصبانیت گفت 
 . اینا رو نمیشھ كتمان كرد...چشماتو باز كن خواھشا...پزشكى! كجا مى رسھ؟

اگھ تو واقعا از این بابت . مى دونى چیھ؟ ما ھنوز ھم وقت داریم رشتمون رو عوض كنیم -
 ...بیا فكر كنیم كھ ھر كدوم چھ رشتھ اى دوست داریم و بعد با بابا حرف بزنیم...ناراحتى

ھمچنان صورتش بھ سرخى مى زند و ھیجان بازى را .  اى باال انداخت و بھ راھش ادامھ دادشانھ
 ! استنینکتھ ھم.خیلى شادتر و پر انرژى تر بود. اد گذشتھ مى افتمی. دارد

 !سجاد تو مى تونى یھ اتفاق باشى: سرم را بلند كردم و با ھیجان گفتم 
 . منظورم را نفھمیده بود. حیرت زده بھ من نگاه كرد 

 ھردومون البتھ كھ. یادتھ قبال چقدر شیطون تر بودى؟ بھ مرور زمان گوشھ گیر شدى:  دادمتوضیح
مى تونى ھمھ رو ...ولى تو اگھ برگردى بھ حالت قبلت. دلیلشو خوب مى دونم و این كامال طبیعیھ

من ھیچ وقت مثل تو شوخ و بازیگوش نبودم و این ناراحتم مى كرد كھ ما بیشتر . شاد كنى
 .  عین ھمھ ولى در این مورد باید فرق داشتھ باشیموصیاتمونخص

شاید اگر . ھر دو مسائل زیادى براى تفكر پیدا كردیم. در سكوت طى كردیمتا خانھ را ... نزدحرفى
 !االن برایشان وقت نگذاریم، دیر شود

! باید دوباره بشم سجاد سابق...راست میگى: بھ در خانھ كھ رسیدیم، ایستاد و رو بھ من گفت 
رفتاراتون عوض ...ھى میگن شما االن در دوره ى حساسین! تقصیر این تلقین ھاى معلماست دیگھ

 . میشھ
 . خدا كنھ با شیطون شدن دوباره ى تو منم بتونم یھ تكون بھ خودم بدم:  پر رنگى زدم و گفتملبخند

 . چرا نتونى؟ اصال خودم تكونت میدم كھ تموم گوشت تنت بریزه و بھ التماس بیوفتى ولت كنم -
 . ین را بھ شدت احساس مى كردیما... ایجاد شدمانیانگیزه اى در وجود ھر دو...خندید...خندیدم

مامان از . بوى غذا ھمھ جا رو پر كرده بود.  خانھ كھ مى شویم، سجاد اعالم ورود مى كندوارد
سجاد دستم را گرفت و بھ دنبال خود كشید تا سیل غرھاى مامان، ما را . آشپزخانھ جواب داد

 وانستیمالبتھ بعد از رفتن سنا مى ت. یمبزرگترین اتاق را بھ ما دادند چون دو نفر ھست. وارونھ نسازد
 . از یكدیگر جدا شویم ولى دل ھایمان این اجازه را ندانند

 
وضع ھمیشگى بعد از فوتبال است با این تفاوت كھ .  تختش دراز كشید و چشمانش را بستروى

 میزم پشت. امروز دلم ھواى نقاشى كرده بود و بازى نكردم. من در تخت رو بھ رویش نخوابیده ام
جامدادى ام را باز مى كنم و ھمھ ى مدادرنگى ھا را روى میز . نشستم تا نقاشى ام را كامل كنم

در آخر با رنگ قرمز گوشھ اش امضا مى كنم و . با حوصلھ و دقت كارم را تكمیل مى كنم. یختمر
بین آنھا . تبعضى از آن ھا را ھم سجاد كشیده اس. كنار دیگر نقاشى ھا مى زنم, كاغذ را بھ دیوار

 . كارھاى مشتركمان نیز دیده مى شود
با توجھ بھ پرس و جو ھایى كھ .  ھمیشھ مى گوید كھ استعداد شما در این زمینھ ستودنى استبابا

 و پدربزرگمان، یعنى میكردیم، بھ این نتیجھ رسیدیم كھ این استعداد از خالھ اى كھ ھیچى گاه ندید
 خانھ ى اراز تابلوھایشان، واقعا شاھكار است و ھنوز بر دیوبعضى . پدر مامان بھ ما رسیده است

 .پدرى مامانم نصب است
دیگران تنھا نگاه ...این احساس من است. وقتى بھ عمق شان نگاه مى كنى با تو حرف مى زنند 

 ...سطحى و ظاھرى مى كنند
و روى تخت از جا برخاستم .  بھ پھلو خوابیده و پاھایش را درون شكمش جمع كرده استسجاد

چشمانش را كمى باز كرد و سپس . بھ آرامى دستى بھ گونھ ى لیطفش مى كشم. كنارش نشستم
 . دوباره بست
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 چیزى شده؟:  صدایى گرفتھ پرسیدبا
 ..دو ساعتھ كھ خوابى...بیدار شو - 
 . تكانى مى خورد و بھ بدنش كش و قوس مى دھد تا خستگى از تنش بیرون برود 

 مى خواى بدیش بھ من؟! عالى شده: باال اورد و نقاشى ام را نشان داد اشاره اش را انگشت
آدم رغبت نمى كنھ نگات ... چرك ازش مى باره. پاشو برو صورتتو بشور تا باال نیاوردم...نخیر - 

 ..كنھ
 پس چرا زل زدى بھ من؟ - 
 .گاھى بى اراده كارى را انجام مى دھم.جوابى ندادم 

مثل . پشت سرش از اتاق بیرون رفتم تا چرخى در خانھ بزنم. رفت بھ سمت دستشویى سرخوشانھ
 . ھمیشھ تلویزیون روشن بود و صدایش تا خانھ ى ھمسایھ مى رفت

یھ . درستھ من اشتباه كردم ولى مى خوام جبران كنم...سیامك تو رو خدا اینكارو با من نكن -
 ...رممن ھنوزم دوست دا... کنمیالتماست م...فرصت دوباره بھم بده

 .دیگھ ھمھ چیز تموم شده: مرد با غرور و ناراحتى جواب داد 
 ...می رو از نو بسازیبذار دوباره ھمھ چ...ارمیمن طاقت نم... حرفو نزننینھ ا - 
مى . سریال محبوب مامان در حال پخش بود كھ براى ما كسل كننده بود و حكم الالیى را داشت 

اگر مجبور . ان نمى شود اما لحظھ اى خودم را جاى او مى گذارمدانم كھ ھیچ گاه آینده ام مانند مام
 در ماندن من ساختھ شدم براى تالش، نھ. مطمئنم یك دقیقھ ھم دوام نمى آورم, شوم در خانھ بمانم

 ! خانھ
 ...مى بینم كھ بدجورى رفتى توى سریال:  دستش را گذاشت روى شانھ ام و با خنده گفتسجاد

 ..نھ داشتم فكر مى كردم - 
كار خیلى . سالم كردیم و بھ او خستھ نباشید گفتیم. بابا وارد شد و مكالمھ ى ما نیمھ تمام باقى ماند 

او در یك شركت راه سازى كار مى كند و . خستھ اش مى كند اما خود را سرحال نشان مى دھد
 . یكى از مھندسین برجستھ ى آنجاست

ھر سھ مانند قحطى . ریال میز شام را چید و ما را بھ آشپزخانھ دعوت كرد بعد از اتمام سمامان
او پسرى شوخ و پر .  خنداندیسجاد با حركاتش ما را م. زدگان سومالى بھ سر میز ھجوم بردیم

 دو قلو بودنمان تاثیر زیادى در. انرژى است اما من آرام تر ھستم و شیطنت ھایم پنھانى است
مى توانیم فكر ھمدیگر را بخوانیم و گاھى ھمزمان بھ یك چیز مى .  است بدنمان داشتھساختمان

 .اندیشیم
اداھا و حركاتش خنده ى بابا .  با ھیجان درباره ى گلى كھ امروز در بازى زده بود مى گفتسجاد

. سجاد بھ این باور رسیده بود كھ مى تواند خودش تغییر ایجاد كند.ھمھ چیز عالى بود. را در اورد
 نی ترنیریش,  رسدی کھ آدم با تالش بھ ھدفش میوقت. تى بیشتر از ھمیشھ حس مى شدخوشبخ

 . شودیلحظات عمرش م
بابا برخاست و با عجلھ بھ سراغ تلفن كھ .  تلفن بھ صدا در آمد و بھ خنده ھایمان خاتمھ دادزنگ

ناگھان . گوشى تلفن را برداشت و جواب داد. روى میز كوچكى بین مبل ھا قرار داشت رفت
سجاد مضطرب از روى صندلى . لبخندش محو مى شود و صورت مانند مجسمھ ھاى گچى شد

 . از بین دست ھاى زحمت كش بابا سر خورد و روى زمین افتاد فنگوشى تل. برخاست
 .  روى تلفن ثابت ماندنگاھم
 چى شده؟:  نگران پرسیدمامان

 ...سنا: بابا تنھا توانست زیر لب زمزمھ كند 
 .اما بى فایده بود كسى پشت خط نبود. سجاد دوید و تلفن را برداشت و حرف زد 
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  ؟سنا چى: مامن با صدایى لرزان گفت 
 ...نمى دونم:  ھاى بابا لرزیدندلب

 ... بدنم کرخت شده و توان حركت كردن ندارم. ھمچنان نگاھم روى زمین بود 
 

 )تئاتر ترانھ:  پنجمفصل
  سازى بھ دستم داده اند 

  اند ترانھ اى بنوازمگفتھ
  و من با تمام قدرتم 

  ى سكوت را بھ نمایش مى گذارمترانھ
  

 . ند و پنجره اش را پایین مى دھد ماشین را كم مى كسرعت
 !كارت لطفا:  نزدیك مى شود و مى گویدمردى

داشبورت ماشین را باز مى كند و مقواى سیاه رنگى را بر مى دارد و كمى از پنجره بیرون مى  
 . گیرد
صدمتر . مستقیم میرى تھ جاده بعد مى پیچى سمت راست:  نگاھى بھ كارت انداخت و گفتمرد

 . فقط زود حركت كن.  مى رسى كھ دو تا مرد جلوش وایسادنجلوتر یھ درى
سنگ ریزه ھا زیر چرخ ھاى مقاوم ماشین . دوباره راه افتاد.  لبخند محوى زد و تشكر كردكیارش

. تكان ھاى ماشین كھ تمام مى شود، چشمانم را باز مى كنم. مى غلتند و صدایشان در مى آید
 ...نمایشى بھ یاد ماندنى. ایش اجرا كنمجایى كھ من باید نم.رسیدیم بھ تئاتر

ابتدا پاى راست و سپس پاى چپم را روى زمین گذاشتم و .  پیاده شد و در را برایم باز كردكیارش
 . مردى كھ جلوى در ایستاده بھ سمتم آمد و خوش آمد گفت. بلند شدم

 . نسوئیچ ماشین رو بھ من بدین و خانوم رو ھمراھى كنی:  رو بھ كیارش گفتسپس
بھ كیارش اشاره مى كنم و جلوتر .  را با تردید بھ مرد مى دھد و ماشین از نظر ما ناپدید شدسوئیچ

از . وارد كھ مى شویم، مرد دیگرى بھ استقبال آمد و ما را راھنمایى كرد. از او قدم برداشتم
 طورى. تصورم از اینجا كامال درست بود. راھروى طوالنى گذشتیم و بھ فضاى اصلى رسیدیم

 . بھ شدت ھم محافظت مى شد. طراحى شده بود كھ بھ راحتى كسى نتواند بفھمد اینجا چھ خبر است
بھبھانى قصد داشت امشب را بھ یادماندى كند .  در باغ بودند و وسایل پذیرایى فراھم بودمھمانان

 ...اما من بھ یادماندتى تر خواھم كرد
 .  شیناونجا راھنمایى مى. لطفا بفرمائین باال - 

خدمتكارى . كیارش ھم سر بھ زیر دنبالم مى آید.  تكان دادم و از پلھ ھاى شیشھ اى باال رفتمسرى
چیزى الزم داشتین . اینجا مى تونین لباستون رو تعویض كنین: اتاق را نشانم داد و با احترام گفت

 . بھ من بگین
اتاق بزرگى بود و .  كیارش اشاره كردم تا بیرون از اتاق منتظر بماند و خودم وارد اتاق شدمبھ

یكى از دیوارھایش تماما آینھ شده بود و كنارش رگالى . وسایلش از بھترین و گران ترین ھا بود
 . قرار داشت

آینھ ایستادم و بھ رو بھ روى . خدمتكار آنھا را گرفت و آویزان كرد.  و شالم را در آوردممانتو
كیفم را برداشتم و از اتاق . رژ لبم را تجدید كردم و موھایم را اطرافم ریختم. خودم چشم دوختم

 . خارج شدم
 . خواھش مى كنم تشریف ببرین پایین تا ازتون پذیرایى شھ:  پشت سرم آمد و گفتخدمتكار
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چقدر خدمتكارانش . تظر ایستادهمردى در پایین پلھ ھا من.  شیشھ اى مى گذرمی از پلھ ھادوباره
 . سرم را كھ مى چرخانم فرد جدیدى را مى بینم. زیاد است

 !حضورتون رو بھ جناب بھبھانى اطالع بدم؟:  محترمانھ پرسیدمرد
  چھ مى خواھى بگویى؟ دختر دشمنت در این مھمانى با شكوه حضور یافتھ؟ 
 . خیر نیازى نیست -

تو : كیارش كنارم مى آید تا بنشیند اما با تشر مى گویم. نشینم بر مى دارم و روى صندلى مى قدم
 ! باید وایسى

 .  مى خورد و سكوت مى كندجا
نمى دونم چقدر از اصول این كار با خبرى كھ البتھ . بیا اینجا وایسا:  سمت چب اشاره مى كنمبھ

. كسى زل نزنبھ ھیچ وجھ بھ . بھ ھر حال حواستو جمع كن سوتى ندى. فكر نكنم چیزى بدونى
 . سعى كن بیشتر سرت پایین باشھ...مخصوصا خانوما

 !خانوم...بلھ:  بریده گفتبریده
تمام . عده اى با آھنگ مالیمى در وسط جمع مى رقصیدند. بھ بررسى اطراف مشغول مى شوم 

 ھم با یخانم ھا لباس ھاى اروپایى گران بھ تن داشتند و اكثر مردھا كت شلوار با كروات و اندک
 . روى لبان ھمھ لبخند دیده مى شد. پاپیون دیده مى شدند

 پذیرایى بزرگى در گوشھ ى باغ بود كھ انواع خوراكى ھا و نوشیدنى ھا روى آن چیده شده میز
بھبھانى و افراد ! و البتھ رویایى...ھمھ چیز ساكت و آرام... نبودیاز مواد منفجره خبر. بود

 . نزدیكش نیز دیده نمى شدند
آن را دنبال مى كنم . بھ زمین مى كنم و متوجھ سیمى مى شوم كھ از زیر پایم گذشتھ است نگاھى

 . كامال مشخص است كھ بھبھانى نقشھ ھاى زیادى براى امشب دارد. اما بھ جایى نمى رسم
 .عزیزم چرا خبر ندادى كھ اومدى! واى ترانھ -
  
 

 !نجا كھ كسى مرا نمى شناسدای.  در سینھ حبس مى شود و از جایم تكان نمى خورمنفسم
زنى با آرایش غلیظ و پیراھن . بھ ناچار سرم را برگرداندم! چقدر آشنا. دوباره صدایم مى كند 

 . كوتاه نارنجى دست بھ كمر ایستاده است
 ...دینا:  گرفتھ ام باز مى شود و بھت زده مى گویمصورت

 ...مرا در آغوش كشید و خندید. بھ سختى بلند شدم 
 اینجا چیكار مى كنى؟: شش گفتمزیرگو 
 .االن وقت این حرفا نیست: بازویم را فشار مى دھد 
 !چرا ھست - 
 . من ھم بازیت شدم. نقشھ كمى عوض شده: خنده اى مصنوعى كرد و آرامتر گفت 

 ...دو تا شربت بیار: رو بھ كیارش گفتم.  یكدیگر جدا شدیماز
 . یده استانگار كھ صدایم را نشن. گیج نگاھم مى كند 
 . برو دو تا لیوان شربت بیار. با توام -
 !خانوم...چشم چشم -
تو ھم بھش . حتما تا حاال خدمتكار این جورى نبوده: كیارش كھ دور مى شود، دینا آھستھ مى گوید 

 . سخت نگیر
 . من موندم ھومن اینو از كجا پیدا كرده. خدا شانس بده یھ وقت گند نزنھ -
 . اسم كسى رو نیار! ھیس آروم -
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مى خوام تو رو بھ یكى از بزرگترین ! بیا ترانھ جان:  بعد لبخند غلیظى زد و بلند ادامھ مى دھدو
 . مرداى جھان معرفى كنم

 . او براى من مورچھ اى بیش نیست كھ با لگدى لھ مى شود! بزرگ.  مى زنمپوزخندى
راه رفتن با كفش پاشنھ بلند آسان نیست اما چاره .  دارم را مى گیرد و ھمراه با او قدم بر مىدستم

بھ ھمین علت بود . ھنگام عبور از میان مھمانان، متوجھ نگاه سنگین بعضى از آنھا شدم. اى ندارم
 . كھ بابا پافشارى مى کرد کھ لباس باز نپوشم

ستھ بودند و ھر  گوشھ اى از باغ رسیدیم كھ بھبھانى و بھنام، شكار امشب من، روى صندلى نشبھ
دینا . افرادى ھم دورشان جمع بودند و با یكدیگر گفت و گو مى كردند. كدام گیالسى بھ دست داشتند

و سپس  خیلى محترمانھ عذرخواھى مى كند. از میان آنھا مى گذرد و خود را بھ بھبھانى مى رساند
 . مرا معرفى مى كند

 ! جناب بھبھانى، دخترخالھ ام ترانھ -
 . لبخند میلحى زدم و سرم را پایین انداختم.  بھ من چرخاند را روسرش
 ...باالخره اومدى ترانھ جان:  بلند قد كنار مى آید و با لبخند مى گویدمردى

 . بابا كم كم داشت نگرانت مى شد: دینا سریع گفت 
 !دایى.  اى در ذھنم نقش بستكلمھ

 . یھ كمى سخت اینجا رو پیدا كردیم! ببخشید دایى جان - 
 . بھ خاطر امنیت نمى تونستیم صریح تر آدرس بدیم:  میان حرفمان مى پردبھبھانى

 !شما کار درستى انجام دادین جناب بھبھانى..درك مى كنم -
 . زیاد از رسمى بودن خوشم نمیاد. منو بھادر صدا كن: خنده اى كرد و گفت 

ف عكس ھایش صورت درست ھم سن و سال باباست ولى برخال.  چھره اش خیره مى شومبھ
موھاى كوتاھش كامال سفید شده بود و . چیزى كھ در تصوراتم نمى گنجید. خندان و مھربانى داشت

. حرف ھایى جذابیتى برایم نداشتند. ایستاده بودم و بھ حرف ھایشان گوش مى دادم. تھ ریش داشت
وجودش بھ من آرامش تزریق مى كرد و نگرانى ام را بابت .  اظھار نظر مى كردھىدینا ھم گا

 . نمایش امشب كم مى كرد
پس چرا ھیچ . شنیدم كھ شما از خریدارھاى بزرگ ما ھستى:  نگاھى بھ من كرد و پرسیدبھادر

 وقت خودتو معرفى نمى كردى؟
اصوال كسایى مثل شما خشن و . مشاید دلیلش اینھ كھ نمى دونستم با مرد خوشرویى طرف ھست - 

 . عصبى ھستن
مى دونى علتش چیھ؟ تموم خوشنتم رو منتقل كردم بھ . كامال باھات موافقم:  زد و جواب دادقھقھھ

 ...اینجورى خودم راحتم. برادر ناتنى ام
جا ...جا خورده ام. او اخم مى كند و رویش را برمى گرداند. و دستش را بھ سمت بھنام مى گیرد 

 .ھیچ كس از نسبت بھنام و بھادر با خبر نبود! رده ایمخو
 !خشونت بھنام توى دنیا نظیر نداره: چشم غره اى بھ بھنام رفت و ادامھ داد 
او مى خندد و من بھ این فكر مى كنم تا بھ حال چند زن در برابر او و خواستھ ھایش ...مى خندد 

خنده ھایش اعصابم را بھم . و جنسیت مشخص كنمشاید ھم بھتر است بگویم چند نفر . تسلیم شده اند
 . مى ریزد و شقیقھ ھایم را بھ درد مى آورد

 . با سر اشاره اى مى كنددینا
من اطالعات درباره ى مواد جدیدتون :  ھایم را روى ھم فشار مى دھم و رو بھ بھادر مى گویمپلك

 !قراردادى كھ بھ سود شماست...شاید بشھ امشب بھ توافق برسیم و قراردادى ببندیم. مى خوام
 مثال چقدر؟: گیالسش را بھ خدمتكار مى دھد و مى پرسد 
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 !  میلیون یا حتى بیشتر٥٠٠مثال  - 
 

حتى تصور اینكھ یك زن جوان چنین پولى را براى خرید مواد منفجره .  برق مى زنندچشمانش
 . صرف كند، غیر ممكن است

تا اون موقع بھنام توضیحات الزم رو . حتما بعد از ھنرنمایى امشب از خریدت مطمئن میشى -
 . میده

 با وجود رسمى بودن مھمانى، لباس اسپرت پوشیده بود و سعى داشت خود را جوان و بھادر
تور قبل از اینكھ بھ دس. اما بھنام كت شلوار كرم با كراوات قھوه اى بھ تن داشت. شاداب جلوه دھد

 . برادرش اعتراض كند، خدمتكار جلو مى آید و اعالم مى كند كھ شام حاضر است
بھادر نفس عمیقى كشید و سپس . نتوانستم لب خوانى كنم.  در گوش برادرش چیزى مى گویدبھنام
 . خب شما برین شام منم بعدا بھتون ملحق میشم: گفت

 ى پیراھنم روى زمین كشیده مى شد و آستین دنبالھ.  را جمع كرده و بھ طرف میز شام رفتمپیراھنم
 . كیارش مرا از دور مى بیند و نزدیك مى آید. ھاى بلندم از مچ دستم آویزان شده بودند

 . خانوم ھمھ جا رو دنبالتون گشتم ولى پیداتون نكردم كھ شربت بیارم -
 . بشقابى بردار و از چیزایى كھ میگم بكش:  توجھ بھ حرف گفتمبى
 . چشم خانوم: مل جواب داد كمى تابا

 .  میز مى ایستم و بھ ھر چھ كھ اشاره مى كنم، كمى از آن مى كشدكنار
فكر كنم با شما :  از اینكھ بشقاب را بھ من بدھد، نگاھش را بھ پشت سرم مى دوزد و مى گویدقبل

 . كار دارن خانوم
طمئن بودم ساكت نمى م...آمدى؟ منتظرت بودم شكار من.  مى زنم و بھنام را مى بینمچرخى

 ...شینى
در چھره ى او بى . لبخند غلیظى روى لبانم مى نشیند و موھایم را بھ پشت گوشم ھدایت مى كنم 

 !من موفق مى شوم...مشكلى نیست. تفاوتى و تا حدى خشونت فریاد مى زند
 بگو چى مى خواى؟ - 
خودت دو دستى تحویلش مى  !جانت را. لحن كالمش كوبنده ست و قلبم را بھ لرزه در مى آورد 

 دھى؟
 ...مشخصھ: خودم را كنترل مى كنم و پاسخ مى دھم 
 . صورتم از درد جمع مى شود و اخم مى كنم. در حركتى سریع مچم را مى گیرد و فشار مى دھد 
 من شبیھ احمقام؟ اخھ یھ دختر این ھمھ مواد مى خواد چیكار؟ -
فكر نمى كنم این رسم مھمون نوازى باشھ كھ موجب  :دستم را بیرون مى كشم و خونسرد مى گویم 

من . در ضمن شما فقط فروشنده ھست، و نباید در كارھاى مردم دخالت كنى. آزار مھمونتون بشى
 !تا قبل از امروز غیر مستقیم خرید مى كردن اآلن كھ خودم اومد مشكلى بھ وجود اومده؟

صداى بھادر را . اما ناگھان دستش مشت مى شدانگشت اشاره اش را بھ حالت تھدید باال مى آورد  
 . كھ از پشت سرم مى شنوم علتش را متوجھ مى شوم

 خب ترانھ از چیا مى خواى بخرى؟ -
 . كیف منو بیار: بشقاب غذایم را از كیارش مى گیرم و مى گویم 

ره ى من فقط چند تا سئوال دربا. برادرتون كھ حرفى نزدن:  را برداشتم و بھ بھادر گفتمچنگالم
  این جزو اصولتون ھست كھ در زندگى خصوصى دیگران دخالت كنین؟. پرسیدن
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تكھ اى گوشت لذیذ در دھانم مى .  چشم غره اى بھ بھنام مى رود و از من عذرخواھى مى كندبھادر
بشقاب را بھ او مى دھم و كیفم را مى . كیارش كیف سیاه و چرمى ام را آورد. گذارم و مى جوم

 .گیرم
من ھمین اآلن مى تونم پولتون : ھ چك ام را در مى آوردم و خطاب بھ ھردوى آن ھا مى گویمدست 

 . پس كارى نكنین كھ پشیمون بشم. رو بدم
از . من فقط مى خواستم بدونم این ھمھ رو مى خواى چیكار:  پوزخندى زد و با حرص گفتبھنام

 . ھمھ این سئوال رو مى پرسم
پس الكى حرف نزن . ترانھ جزو ھمھ نیست: ھد و با مالیمت جواب داد ابروانش را باال مى دبھادر

 . و كارى كھ ازت خواستم رو انجام بده
نگاھم را روى چھره اش متمركز كردم تا بھادر متوجھ شدت .  بھنام پر رنگ تر شدپوزخند

مرد یك . جذابیت زیادى در صورتش نمى بینم. ناراحتى ام نسبت بھ اعمال و رفتار برادرش شود
 . مانند دیگر مردان اطرافم فقط خیلى پوچ و بى محتوا

 خب ترانھ چیكار مى كنى؟:  نگاه پر از خشم و نفرتم را مى بیند و با مكثى مى پرسدبھادر
 . بعد از دیدن نمایشى كھ ازش تعریف مى كنى، چك رو مى نویسم و میگم كھ دقیقا چى مى خوام - 
 

 !الحق كھ دختر باھوشى ھستى:  ى زد و گفتقھقھھ
بخند كھ بھ زودى دنیا از شنیدن صداى خنده ھاى ...بخند بھادر! یك ھزارم ھوش مرا ھم ندیدى 

 ...مزخرفت آسوده مى شود
 ...فكرى در سر دارد. بھ خدمتكارش اشاره مى كند و دستور مى دھد كھ سھ گیالس بیاورد 
 . منون من میل ندارمم: دستم را باال آوردم و گفتم 

 چرا؟:  ریزى كرد و پرسیداخم
حتى . دلم نمى خواد از این ھوش با ارزشم ذره اى كم شھ: ضربھ اى بھ سرم زدم و جواب دادم 

 !براى چند دقیقھ
از لبخند تمسخر آمیز بھنام كامال مشخص بود . از حرفم خوشش آمد و سرش را بھ شدت تكان داد 

 . كھ در دل بھ من مى خندد
 ...من میرم:  بھ برادرش كرد و گفترو

 . بھادر توجھى نكرد و گیالسش را از خدمتكار اتو كشیده اش مى گیرد 
 خانوم غذاتون رو مى خورین؟:  از سكوتى كھ بھ وجود آمده بود، استفاده كرد و پرسیدكیارش

 . نھ دیگھ مى تونى ببریش - 
قدش از . م برداشت و خود را بھ دینا رساندبلند و سریع قد.  لب چشمى گفت و از ما دور شدزیر

حال كیارش . دینا خیلى بلند تر است بھ ھمین علت خم مى شود تا او سخنش را آسان تر بگوید
 . باید خود را از بھادر دور كنم. حامل پیغامى براى من است

 چرا شامت رو نخوردى؟ -
 . م عالى بودخیلى ھ..ممنون صرف شد: نگاھم را از آنھا جدا كردم و گفتم 
 قصد فضولى ندارم ولى میشھ بدونم براى كى كار مى كنى؟ -
 . فقط یھ واسطھ ھستم. براى كسى كار نمى كنم: انگشتانم را در ھم قالب مى كنم و پاسخ مى دھم 

در فكر .  را بھ طرف لبان ترك خورده اش مى برد و با لذت جرعھ اى مى نوشدگیالسش
 !شدت درگیرش كردمبھ ...مسلما در فكر من...است

 اگھ من بھت پیشنھاد كار بدم چى؟ قبول مى كنى؟: نفس عمیقى كشید و پرسید 
 ...براى كار؟ من تردید دارم قصد تو فقط كار باشد...چشمانش برق مى زند 
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باھوش البتھ قابل ...تو بھ كارت خیلى واردى و من بھ چنین افرادى نیاز دارم: توضیح مى دھد 
 . نى در كنار من بھ خواستھ ھات برسىتو مى تو! اعتماد
ھر كس دیگرى ھم جاى . من بھ راحتى دم بھ تلھ نمى دھم!  بھ خودت مطمئنى جناب بھبھانىزیادى

 . من بود از حرف ھاى بى مقدمھ ات احساس خطر مى كرد
 از كجا مى دونى من خواستھ اى دارم؟ -
 . نگاه تیز و خیره اش آزارم مى دھد 

ھر احمقى مى فھمھ كھ كسى توى اینكار میاد كھ ھدف خیلى :  با حرص گفت مى زند وپوزخندى
 . من قول میدم تو بھ ھدفت برسى بھ شرط اینكھ ھمكارى كنى...مقام یا پول...بزرگى داره

 !بھادر خان من با بقیھ متفاوتم... كجى روى لبانم مى نشیندلبخند
من از موقعیتم . ھ تشكر كنم بابت پیشنھادتبھ ھر حال ادب حكم مى كنھ ك...من ھیچ ھدفى ندارم - 

 . خیلى راضیم
گیالسش را یك نفس سر .  تغییر نمى كند اما احساس مى كنم در درونش آشوبى بھ پا شدحالتش

 . كشید و بھ خدمتكار داد
 چجورى مى تونم باھات تماس بگیرم؟...حیف شد -
كاش مى فھمیدم در مغزش چھ . لحن كالمش ھر بار متفاوت است و این موضوع خوشایندى نیست 

 ...مى گذرد
 . براى خرید باز ھم میام. گم نمیشم...نگران نباش - 
 . آخر شب درباره ى معاملھ صحبت مى كنیم:  نوك زبانش لب ھایش را تر مى كند و مى گویدبا

 .  كردم و بھ رفتنش نگاه كردم را بھ نشانھ ى احترام كمى خمسرم
اون :  با سرعت خودش را بھ من مى رساند و بھ دست اشاره اى بھ دینا مى كند و مى گویدكیارش

 ...خانوم گفت كھ
 !با دست نشون نده: با عصبانیت وسط حرفش پریدم 
 .دستش شل مى شود و مى افتاد 
 . قیھ توجھى نكنینگفت كھ مطابق برنامھ عمل كنین و بھ واكنش ب...ببخشید - 

این .  ریزى مى كنم و بھ كفش ھاى ورنى كیارش كھ نور در آنھا منعكس شده خیره مى شوماخم
تغییراتى در نقشھ ایجاد شده یا من بھ طور كامل از ھمھ چیز . پیغام دو معنى مى تواند داشتھ باشد

 ... با خبر نبوده ام
 ...ببین دختر كوچولو -
بھ كیارش اشاره مى كنم تا عقب برود . ه اش قلبم را بھ لرزه در آوردصداى خشمگین و آزاردھند 

قیافھ ى عبوس و خشكى بھ خود گرفتھ است و كمى صورتش بھ سمت . و بھ طرف بھنام مى چرخم
 . غرور و خشم از تمام وجودش مى بارید و نفرت مرا دو چندان مى كرد. باال تمایل دارد

از باال بھ ھمھ چیز نگاه كنى كھ در نظرت من كوچیك ھمیشھ عادت دارى :  حرص مى گویمبا
 !شدم؟ باید بگم من دختر كوچولو نیستم، آقا بزرگ

 . بفھم دارى با كى حرف مى زنى. حد و حدود خودتو حفظ كن: قدمى بھ جلو برداشت 
 
 !البتھ كھ من شك دارم آدم باشى. تو ھم یكى مثل بقیھ. خیلى خودتو دست باال گرفتى - 
خنده ھایش درست مانند بھادر روح و روانم را آزار ...گاھم مى كند و از تھ دل مى خنددخیره ن 

 . مى دھد
 !زبون درازى دارى و البتھ تند و تیز. نھ خوشم اومد -



 31 

بھ اراده ى . تندى ببینھ تند میشھ و بالعكس. زبون من رام شده: شانھ اى باال انداختم و جواب دادم 
 !من نرم ھم میشھ

چنان با بھادر حرف مى زدى كھ انگار ملكھ ى . خودم یھ نمونھ شو دیدم.  بھ توضیح نیستالزم - 
محض اطالعت برات خواب ھاى قشنگى . خیلى زود خودتو توى دلش جا كردى. ھفت آسمونى

 !مغز تو بھ اندازه و مغز سوسك ھم نیست...ببخشید مثال باھوش! دیده، خانوم باھوش
واقعا استعداد شما در زمینھ تشبیھ ستودنى و اعجاب ! واو: ن مى دھمقیافھ ام را شگفت زده نشا 

در ! بھترپیشنھاد میدم برى در ادبیات تحصیل كنى شاید بھ جایى رسیدى جناب مثال محترم...آوره
 ارهایشون قلب بزرگى د. ضمن من ھمون طورى كھ با بقیھ برخورد مى كنم با بھادر خان ھم كردم

اگھ مشكلى دارى نخ و سوزن بردار و قلبشو تنگ . ایراد از بنده نیستكھ ھمھ توش جا میشن و 
 . كن
 ! بابا نیستى ھنرنمایى دختر عزیزت را ببینى.  جواب خودم افتخار مى كنمبھ

بساطت رو جمع كن برو یھ جا دیگھ :  اشاره اش را تھدید كنان تكان مى دھد و مى گویدانگشت
 . م بھ افرادم بگم زبونت رو از وسط نصف كننیھ كارى نكن مجبور ش. طرح دوستى بریز

 . انگشتش را در مشتم مى گیرم و محكم بھ پایین مى كشم.  مى زنمپوزخندى
استعداد بازیگرى ھم . ولى نمایش قشنگى بود...حواست باشھ انگشتت كجا رو نشونھ مى گیره -

 . دارى
 روى صندلى نشستھ بود مى پیش دینا كھ... كنارش مى گذرم و صداى نفس ھایش را مى شنوماز

 ...مثل ھمیشھ با قدم ھاى محكم و استوار...روم
. چند قدمى فاصلھ داشتیم كھ ھمھ جا تاریك شد. و لبخند زنان منتظرم مى شود. دینا مرا مى بین 

 .براى چند ثانیھ ھیچ صدایى نیامد. سرجاى خود میخكوب شده و ناخودآگاه چشمانم بستھ شد
 ترانھ؟:  رسیدصداى ضعیفى بھ گوشم 
 ...ھیچى نمى بینم...من اینجام - 
 ! حتى ماه ھم در آسمان نیست...ھیچ نورى نبود. چشمانم را باز كرده بودم ولى ھیچ چیز نمى دیدم 
در قبلم زلزلھ آمد .  انفجار شدن ماده ى پرصدا و رنگارنگى، زن ھا جیغ كشیدند و حركتى كردندبا

موسیقى ھیجان انگیزى از بلندگوھاى اطراف پخش شد و مواد منفجره یكى پس . و قدمى عقب رفتم
 . از دیگرى فعال مى شدند و آسمان را روشن مى كردند

چھره ھا متحیر و . بسیار زیبا و اعجاب آور بود. یده بودم مى كنم تا بھ حال چنین چیزى نداعتراف
از نور مواد استفاده كردم و بھ ساعت . شگفت زده شده بودند و لحظھ اى نگاھشان را نمى دزدیدند

 ...از نیمھ شب گذشتھ بود. نگاه كردم
 . دینا بازویم را مى گیرد و محكم مرا عقب مى كشد 
 . ھو دیدى ھمھ رو فرستادن ھوای! مراقب باش:  نگرانى مى گویدبا

دلم نمى خواست ثانیھ اى از این نمایش را از .  تكان دادم و دوباره بھ رو بھ رو خیره شدمسرى
 ...دست بدھم

صداى دست و جیغ مھمانان سكوت . چند دقیقھ گذشت و با قطع شدن موسیقى، ھمھ جا تاریك شد 
 .را شكست

 ! ھمین؟ چقدر كوتاه 
این بار . مع ھاى بلندى روى زمین یكى یكى روشن شدند و دایره اى پدید آمدش... ھمین نبوداما

 . موسیقى مالیمى پخش شد و نورھاى در آسمان بھ رقص در آمدند
 این نورا از كجا اومد؟:  اینكھ نگاھم را برگردانم، از دینا پرسیدمبدون
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عتشون باالس نمى تونى سر. فكر كنم مواد توى باغچھ جاسازى شدن و بھ آسمون پرتاب میشن - 
 . حركتشون رو ببینى

 ! ماھرانھ بود... مى زنمپوزخندى
 . ھا زیر نورھاى رقصان و در دایره ى شمع ھا بھ حركت در آمدند و رقصیدندمھمان

در چشمان سبزش حسرتى دیده مى شد كھ تا عمق .  محو این صحنھ ى رمانتیك شده بوددینا
. یقت كھ نمى تواند آزادانھ زندگى كند، آزارش مى دھدھمیشھ این حق. وجودش نفوذ كرده بود

از عالقھ اش نسبت بھ برادر كلھ . متاسفم كھ بھ عنوان تنھا دوستش ھیچ كارى از دستم بر نمى آید
 . خبر ھستم ولى اظھار بى اطالعى مى كنم شقم با
او دختر فوق .  مردى ست كھ فقط در اندیشھ خوش گذرانى است و دینا را بھ تباھى مى كشدعرفان

. العاده احساساتى ست و ھنگامى كھ نمى تواند بھ خواستھ ى دلش عمل كند، بسیار صدمھ مى بیند
 !اما كنار آمده است با ھمھ چیز

 . بھ چى زل زدى؟ جواب آقاى محترم رو بده - 
پسر جوان . اخم ریزى كردم و سرم را برگرداندم. ورت خندان دینا را مى بینم خودم مى آیم و صبھ

چشمانش مانند دو تا تیلھ مى . و بلند قامتى كھ سر تا پا سفید پوشیده بود رو بھ رویم ایستاده بود
 . صورتش گرد بود و باالى لبانش سبیل كوچكى بود. درخشیدند

 شما چیزى گفتین؟. ببخشید من متوجھ نشدم -
 پرسیدم افتخار مى دین؟: لبخند شیرینى بر لبانش نشست و با لحن مالیمى پاسخ داد 
ھنوز ھم در فكر دینا و عرفان ...ھنوز كامال از دنیاى افكارم بیرون نیامده ام. گیج نگاھش مى كنم 

 ...ھستم
 ...ناز نكن دختر: دینا خنده اى كرد و بھ شوخى گفت 
دینا تشویقم كرد . ن را در حال رقصیدن دیدم و جریان را فھمیدماز پشت شانھ ى پسر جوان مھمانا 

 .و بھ این معناست كھ براى نقشھ سودمند است
 ..باعث افتخار بندس: لبخند دلربایى زدم و گفتم 
 ...ھوا سرد است اما نھ در حدى كھ دستش یخ باشد. دستم را در دست یخش مى گذارم 
چشمانش مغناطیسى داشتند . تر رفتم و رو بھ رویش ایستادمقدمى جلو. وارد دایره ى شمع ھا شدیم 

 . چیزى در آنھا نھفتھ بود...كھ نمى توانستم نگاھم را بگیرم
 .فراموش كردم عرض كنم من زیاد بلد نیستم:  مى گویمآھستھ

 . فقط كافیھ كارى كھ بقیھ مى كنن رو بكنیم. منم بلد نیستم: دستم را مى فشرد و بھ گرمى مى گوید 
من فقط بھ چشمانش ...در واقع او بود كھ مرا تكان مى داد.  حركت كردیم و تكان مى خوردیمآرام

 ...نگاه مى كردم تا رازش را بفھمم
 ...من حتى اسم شما رو نمى دونم - 
 ...یاشار ھستم: خندید 
 !من این چشم ھا را مى شناسم...چشمانش 
 شما پسر جناب بھبھانى ھستین؟: با تردید چیزى كھ بھ ذھنم خطور كرده است را بھ زبان آوردم 
 . از حركت ایستاد و متعجب در چشمانم خیره شد 
 مى دونستى؟...تو -
 ..چشماتون كامال بھ پدرتون رفتھ...نھ: لبخند محوى زدم 
 !راست گفت...بابا گفت كھ شما خیلى باھوش ھستین - 
در حاضر نیست بھ ھیچ قیمتى این گوھر گرانبھا را از دست بدھد و پسرش را براى پس بھا 

 ...چقدر بابا از شنیدن این موضوع خواھد خندید. شكارم فرستاده
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پیراھنم را جمع كردم تا بھ شمع ھا برخورد . از یاشار عذرخواھى كرده و از دایره بیرون آمدم 
در یك نقطھ ى مناسب از باغ، محلى كھ از ھمھ . دم برداشتمبا وقار و متین بھ طرف راه پلھ ق. نكند

و من بھ  فاصلھ داشت و در راس نگاه بھنام و بھادر بود، پاشنھ ى كفشم روى پیراھنم گذاشتھ شد
 ... زمین برخوردم

 
 )شمشیرى در غالف: فصل ششم(
 ...خیلى ماھرانھ زمین خورد 
ھر حركتى ترانھ كرد، تو كارى :  در گوشم پیچیدناخودآگاه قدمى بھ سمتش برداشتم اما حرف دینا 

 ...نكن
بھادر فریادى مى كشد و بھ بھنام دستور مى . كامال پخش زمین شده بود و چشمانش بستھ بودند 

دھد كھ بھ كمك ترانھ برود از طرف دیگر پسر جوانى كھ با ترانھ مى رقصید ھراسان قدم برداشت 
 بود دهتنھا چند قدم مان.ع تر از پسر خودش را بھ ترانھ رسانداما بھنام بدون ھیچ میل و رغبتى سری

متعجب خیره . كھ دستى را دیدم كھ از بین بوتھ ھا بیرون آمد و چیزى را جلوى پاى بھنام انداخت
 !پاكت آبمیوه اى بود كھ رویش پرتقال كشیده شده بود...شدم
ود كھ صداى مھیبى آمد و بھنام در دود  كمى خم شد تا آن را بردارد اما دستش بھ آن نرسیده ببھنام

. مھمانان دست از رقصیدن برداشتند و جیغ زنان و وحشت زده متفرق شدند. و آتش غرق شد
باغ بھ سرعت تخلیھ شد و . بھادر فریادى مانند غرش شیر زد و بھ خدمتكارانش دستور مى داد

 . فرار كرده بودند ھمھ
مانى خونین تبدیل شد و بھ قیمت خون بھنام بھ اتمام  سورى بھادر بھبھانى بھ یك مھچھارشنبھ

 ...رسید
كمى سرش را بلند كرد و ھالھ ى خاكسترى اطرافش را . ترانھ ھنوز بى حركت روى زمین بود 

چرا او صدمھ ندیده بود؟ آنھا كھ با ھم فاصلھ اى ...قطرات خون روى پیراھنش مشھود بود. دید
 ...یك معماى غیر قابل حل! نداشتند

البتھ . ھیچ كدام بھ جنازه ى تكھ تكھ شده ى بھنام نگاه نمى كردند. دینا بھ كمكش رفت و بلندش كرد 
چیزى براى دیدن باقى نمانده بود بھ جز چند تكھ ى سوختھ كھ بوى بد و زننده اش ھمھ جا را پر 

 . بودمدیدن چنین صحناتى اثرى روى قلبم نمى گذاشت چون مى دانستم این حق بھنا. كرده بود
. خدمتكارھا نیز غیب شده بودند.  یك آن دود ناپدید گشت و ھمھ جا بھ طرز مشكوكى ساكت شددر

 . سریع برگشتم و حالت مبارزه بھ خود گرفتم. صدایى از پشت مرا تكان داد
 ...آروم باش كیارش:  بھ رویم لبخندى زد و گفتھومن

مراه ھمان مرد میانسالى كھ موھاى جو ھومن بھ ھ. نفس عمیقى كشیدم و بدون حرف كنار رفتم 
من نیز جلو رفتم تا از . گندمى داشت، تفنگ بھ دست از كنارم رد شدند و بھ پیش ترانھ و دینا رفتند

 . دستورات بعدى آگاه شوم
 خوبى؟ اتفاقى كھ نیفتاد؟:  با لحن دلسوزانھ اى از ترانھ پرسیدھومن

مگھ : را خونسرد جلوه داد و با لبخندى پاسخ داددر حالى كھ ترس در چشمانش موج مى زد، خود  
 ...میشھ بد باشم؟ نقشھ ھاى بابك ھمیشھ بدون نقص ھستن

 .حدود سى و ھشت سال باید داشتھ باشد اما چھره ى شادابى دارد...پس نامش بابك است 
ھومن نگاھى بھ بابك كرد و لبخند محوى روى لبانش نقش بست اما انگار چیزى موجب آشفتگى  

 .ذھنش شده بود كھ بھ شدت آزارش مى داد
 !خیلى مراقب باش...ترانھ رو از اینجا ببر:  سر تفنگش را پایین آورد و رو بھ من گفتبابك

 پس شما چى؟: ترانھ موھایى كھ روى پیشانى اش ریختھ بود را كنار زد و گفت 
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كار آنھا كمى بیشتر دوست عزیزش، دینا سعى كرد با مالیمت برایش توضیح دھد كھ بھ دالیلى  
 . طول مى كشد و او بھ دستور پدرش باید بازگردد

مصمم سر جاى خود ایستاد و خواستارش شد .  از اتفاقاتى كھ در حال وقوع بود، متعجب بودترانھ
و من بھ معنى واقعى كلمھ در نقش چغندر آنجا بودم و . كھ تمام ماجرا را كامل برایش بازگو كنند

 .  آنھا را تماشا مى كردمفقط جدال بیھوده ى
 چرا بھش نمى گین مى خواییم چیكار كنیم؟:  صدایى بھ این جدال پایان داداما

مھرداد جلو آمد و دخترش را در آغوش . بابك و ھومن تسلیم شدند و كنار رفتند...مھرداد سردار 
 . كشید
عزیزم امشب ھمون شبى ھست كھ من سالھاست منتظرش :  اى بر پیشانى اش زد و گفتبوسھ
 ...خستھ شدم و مى خوام ھمھ چى تموم شھ...بودم

چشمان ترانھ بھ یكباره ھراسان شدند و خواست چیزى بگوید كھ انگشت اشارت ى پدرش بر  
 . روى لبانش فرود آمد و مھر سكوت بر آن ھا زد

مى دونم كھ ...ترانھ ھر اتفاقى افتاد، نذار این گروه از ھم بپاشھ: بانى ادامھ داد مھرداد با مھرسپس
 . مى تونى

چھره اش بر از درد و خستگى بود اما مطمئن بود كارى كھ مى .  از احتماالت حرف مى زداو
 .خواھد بكند، درست است و موفق مى شود

شاید در .  اما ناراحت و دلخور نشدپسرش، عرفان نیز از راه رسید و این حرف پدرش را شنید 
 . دل خوشحالم شد كھ این مسئولیت بھ ترانھ واگذار شده است

 .  تذكر ھومن كھ ممكن است بھادر فرار كند، مھرداد از دخترش جدا شدبا
 ..از ترانھ مراقبت كن:  نگاھى بھ من كرد و گفتنیم

باور كنید یك .  ام را گوشزد مى كنندھمھ نگرانش ھستند و مدام بھ من وظیفھ! چقدر او عزیز است 
 !بار ھم بگویید متوجھ مى شوم

 !خیالتون راحت. چشم قربان: سرم را كمى خم كرده و گفتم 
بغض . مھرداد و دوستانش از ما دور مى شوند و ترانھ با چشمان نمناكش بھ پدرش نگاه مى كرد 

نھ بھ خاطر اینكھ . فقیت كردمدر دل برایشان آرزوى مو. اجازه ى صحبت کردن بھ او نمى داد
 . چون در ھمین چند ساعت بھ بدذاتى بھادر پى برده بودم. طرفدارشان ھستم

زندگى و ... از زاویھ اى دیگر، آنھا مى خواستند آدم بكشند و این موضوع اصال شوخى نبوداما
 ... قانون را مى شکنندنیمرگ دست خداست و قاتالن ا

اھمان بیاید ولى او نپذیرفت و بھ ترانھ اطمینان داد كھ بالیى سرش ترانھ از دینا خواست كھ ھمر 
 . نخواھد آمد

 !ترانھ رو از اینجا ببر:  بدون اینكھ بھ من نگاھى كند، محكم گفتعرفان
 . چشمى گفتم و بھ ترانھ اشاره كردم كھ برویم 

 . الم برگردونىدینا رو ھم باید س...مراقب خودت و بابا باش:  با گریھ بھ عرفان گفتترانھ
 ...برو ترانھ:  ھمھ چیز را نادیده گرفت و فقط گفتبرادرش

 . ترانھ خم شد و كفش ھاى پاشنھ بلندش را در آورد و بھ گوشھ اى پرت كرد 
 ...بدو:  رو بھ من گفتبعد

 . و با چنان سرعتى دوید كھ احساس كردم پلنگ از مقابلم گذشت 
كتھ ى مھمى كھ بھ آن توجھ نكرده بودم، مكانى بود كھ ماشین ن.  دنبالش دویدم از باغ خارج شدیمبھ

خوشبختانھ آنھا بھ این موضوع فكر كرده بودند و ماشین و ھمراه با سوئیچش جلوى . پارك شده بود
 ھم بھ من. ترانھ بدون درنگ در عقب را گشود و خود را درون ماشین پرت كرد. در گذاشتھ بودند
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بھ خاطر حس مسئولیتم نسبت بھ ترانھ و ترس از اینكھ . وردمسرعت ماشین را بھ حركت در آ
در كوتاھترین . افراد بھبھانى تعقیبمان كنند، پدال گاز را فشار دادم و سرعتم از حد مجاز خارج شد

 . منگھبان در را باز كرد و من ماشین را بھ داخل برد. زمان ممكن بھ آن قصر رسیدیم
 . اده شد و مرا تنھا گذاشت با حالتى افسرده و خستھ پیترانھ

 
 

جنازه ى بھنام، كھ چیزى از آن باقى نمانده بود مدام جلوى چشمم مى .  لحظھ در فكر فرو رفتمچند
 . شاید قدرى دلسوزى كھ اینطور فجیعانھ كشتھ شده بود. ھیچ احساسى نسبت بھ مرگش نداشتم. آمد

تقریبا دو ساعت از نیمھ شب . شد جا ساكت و آرام بود و نور كمى در ساختمان دیده مى ھمھ
من نیز براى آنكھ بھ آنھا بپیوندم، زودتر . خدمتكارھا حتما در خواب رویاھایشان بودند. گذشتھ بود

 بھ ذھنم هسرم را روى بالش نرم و خنك كھ گذاشتم، افكار دوبار. بھ اتاقم رفتم و آماده ى خواب شدم
بول كردم وارد این گروه شوم، باید بھ این فكر مى وقتى كھ دنبال كار مى گشتم و ق. ھجوم آوردند

 . كردم كھ براى این انسانھا مسائل، از قبیل قتل یك امر عادى است
حتى اگر آدم بدى بوده شاید این ... جریحھ دار نشد اما ھر چھ باشد یك انسان كشتھ شدهاحساساتم

 ... و افكارم درگیر شده انداحساسات! نمى دانم درست و غلط چیست...طرز مردن حقش نبوده باشد
تصور مى كردم بھ عنوان یكى از . رفتارھاى تحقیر آمیز امشب ترانھ دور از تحمل من بود 

آن ھم خدمتكار دخترى كھ خود را باالتر از ھمھ مى ! اعضاى گروه بھ اینجا آمده ام نھ یك خدمتكار
. ام ھنوز جایگاھم را محكم نكردهاما . كاش مى توانستم اعتراضى كنم بدون آنكھ اخراج شوم. بیند

 . شاید بعدھا قدرت گفتن این اعتراض را بھ ھومن پیدا كنم
ھوشیار كھ شدم بھ . چند لحظھ تشخیص ندادم كھ كجا ھستم.  شكستن چیزى مرا از جا پراندصداى

از جا برخاستم و بدون تعویض . دو ساعت نشده بود كھ بھ خواب رفتھ بودم. ساعت نگاه كردم
 . بھ طبقھ ى باال رفتملباس 

چراغ ھا را . ھنوز لباس خونین اش را بھ تن داشت.  ترانھ با عجلھ از پلھ ھا پایین آمدھمزمان
 . دست خونى عرفان را كھ دید جیغى زد. روشن كرد و عرفان پدیدار شد

 . تاریك بود، خوردم بھ گلدون...ساكت باش! ھیس:  اخم ریزى كرد و با خشم گفتعرفان
رنگ بھ رخ نداشت و چند خراش .  جا روى زمین نشست و سرش را بھ دیوار تكیھ دادھمان

 . نفس نفس مى زد و خیس عرق بود. كوچك روى پیشانى اش بود
 چى شده؟ بقیھ كجان؟:  كنارش زانو زد و متعجب و نگران پرسیدترانھ

 جاى بابك قرار شد این بھ. باید طبق نقشھ عمل كنى فقط با یھ تغییر جزئى. ترانھ وقت نداریم - 
 . ھومن ھمھ كاراتون رو درست كرده. پسره كیارش باھات بیاد

چند كاغذ كھ شبیھ بلیط .  خستگى كولھ پشتى اش را باز كرد و تمام محتویاتش را بیرون ریختبا
ھیچ كدام ھنوز متوجھ حضور من نشده بودند و كار خود را . ھواپیما بود را پیدا كرد و بھ ترانھ داد

 . ى كردندم
. دو، سھ روز دیگھ ھم ما میاییم...من باید برگردم:  چشمانش را بست و با مالیمت گفتعرفان

 ...ترانھ زود باش
با اشاره . نگاھش كھ بھ من افتاد، مكثى كرد. ترانھ پلك ھایش را روى ھم فشرد و از جا برخاست 

 . ى سرش، عرفان رو بھ من چرخید
. الزم نیست چیزى با خودت بیارى. برو حاضر شو. پس شنیدى : جدیت اما بدون انرژى گفتبا

 . فقط لباست رو عوض كن
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اثرى از عرفان نبود و فقط چند قطره خون .  آلود لباسم را عوض كردم و دوباره باال رفتمخواب
 . جاى او بود

 . نداختھ بودسر تا پا سیاه پوشیده بود و كولھ پشتى اش را روى شانھ اش ا.  دقیقھ بعد ترانھ آمدچند
 ...بریم:  ماشین را بھ طرفم گرفت و گفتسوئیچ

 مى تونم بپرسم كجا مى ریم؟. من گیج شدم: جرئت بھ خرج دادم و مؤدبانھ پرسیدم 
 !فرودگاه: نیم نگاھى كرد و كوتاه جواب داد 
ست ، بھ راستى كھ فرق بین ما و آنھا یك كلمھ ا. روى صندلى ھواپیما، بین مردم عادى نشستھ ایم 

بھ ترانھ نگاه كردم كھ خونسرد روى . نمى فھمم چگونھ از راه قانونى سفر مى كنیم! خالفكار
در طول راه تنھا در حد ضرورت با ھم . صندلى كنارم نشستھ بود و بھ موسیقى گوش مى داد

 . كردیمتصحب
 . اما نفھمیدتك سرفھ اى كردم تا توجھ اش را جلب كنم . سوالى از او داشتم و باید مى پرسیدم 

 ...ببخشید:  را كمى خم كردم و گفتمسرم
 . ھدفون بزرگ بنفشش را از روى گوش ھایش برداشت و منتظر حرف من شد 
 ھیچ اسلحھ اى بھ من نمى دین؟:  مالیمت پرسیدمبا
 براى چى؟؟: چشمانش گرد شدند و با نھایت تعجب گفت 
 درستھ؟. خب اگھ اتفاقى بیوفتھ من باید از شما محافظت كنم - 
اما اشتباه . حتما از حس مسئولیت پذیرى من خوشش آمده است. لبخند محوى روى لبانش مى نشیند 

 ...مى كردم
 كسى بھت نگفتھ نقشت اینجا چیھ؟ - 
 غیر از اینھ؟. فكر مى كردم باید از شما محافظت كنم - 
نگاھى كردن و با . از داخل كولھ اش شناسنامھ ى مرا درآورد و بھ طرفم گرفتسرى تكان داد و  

 . تردید گرفتم
 !نگاھى بھ صفحھ ى دومش بنداز:  جدى گفتكامال

 ...از حرف ھایش چیزى نفھمیدم و تنھا كارى كھ گفت را انجام دادم 
  
ھ ى حرارت بدنم بھ سرعت با دیدن اسم ترانھ در شناسنامھ ام، آتش فشان درونم فوران كرد و درج 

تمام خشمم را در نگاھم . در آن لحظھ مغزم قفل شده بود و نمى دانستم چھ باید بگویم. باال رفت
 . ریختم و بھ چشمان جدى ترانھ خیره شدم

الزم بود ...نگران نباش:  با لبخند كمرنگش كھ حال مطمئن بودم از روى تمسخر بود، گفتخونسرد
 !ولى ھمون طور كھ اسمم وارد شد، ھمون طور ھم پاك میشھ؛ بدون ھیچ اثرى. این كار انجام شھ

چھ ! آرامشش مرا دیوانھ مى كند. و ھدفونش را روى گوش ھایش قرار داد و چشمانش را بست 
من مى خواستم بھ عنوان یك عضو حرفھ اى در این گروه فعالیت كنم ...دم و چھ شدفكرى مى كر

 . ولى ابتدا شوفرى و حال ھم عنوان ھمسر بھ من داده اند
. اگر از زاویھ اى دیگر نگاه كنم، من در این گروه ھمھ كاره محسوب مى شوم.  مى زنمپوزخندى

 این افتخار آمیز است، نھ؟
دلم برایت مى ...شیده شده كھ خودت را با افكار مزخرف آرام مى كنىكیارش كارت بھ كجا ك 

! سوزد كھ بازیچھ ى دست یك عده آدم خالفكار كھ سابقھ ى درخشانى در كار خود دارند، شده اى
 ...جاى مادرت خالى كھ تو را در این اوضاع ببیند و لذت ببرد

بعد از حرف ھاى خلبان و خوش آمد  .با برخورد چرخ ھاى ھواپیما با زمین، چشمانم باز شدند 
. درھاى ھواپیما بھ سرعت باز شدند و ھمھ ى مسافر ھا خارج شدند. گویى اش، از جا برخاستم
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كمتر كسى بود كھ با حجاب از این ھواپیما خارج . ترانھ شالش را در آورد و در كولھ اش گذاشت
 ...تقسیم: سوار تاكسى زرد رنگى شدیم و ترانھ فقط گفت.شود

ترانھ بى توجھ بھ . كنار میدانى پیاده شدیم كھ پر از كبوتر بود و مردم زیادى بھ آنھا دانھ مى دادند 
یك ...پنج ستاره و لوكس نبود. وارد ھتلى شد. اطرافش، سرش را پایین انداختھ بود و راه مى رفت

 .ھتل خیلى معمولى و سھ ستاره كھ موجب تعجب من شد
. ر داد كھ بروم و یك اتاق بگیرم و سھ اتاق دیگر نیز رزرو كنم مبل نشست و بھ من دستوروى

چند . با زبان انگلیسى شروع بھ صحبت كردم. شناسنامھ ھا را برداشتم و بھ پذیرش مراجعھ كردم
. حرف ھایم را نفھمیده بود. كلمھ بیشتر از زبانم خارج نشده بود كھ مرد گیج سرش را تكان داد

 . ش شرایط را توضیح دادمپیش ترانھ بازگشتم و برای
بھ سمت مرد .  بدى بھ من كرد و بھ زور شناسنامھ ھا را از دستم كشید و زیر لب چیزى گفتنگاه

كارت اتاق را گرفت و بھ . تعجب آور این بود كھ تركى حرف مى زد. رفت و با او صحبت كرد
 . طرف آسانسور رفت

 تو تركى بلدى؟ -
 !بودن را ندارمدیگر حوصلھ ى مؤدب ...نگفتم شما 
 . نھ داشتم عربى حرف مى زدم: با تمسخر جواب داد 
بھ انتھاى راھرو كھ رسیدیم، كارت را درون .  آسانسور پر سر و صدا بھ طبقھ ى دوم رفتیمبا

 . در بوقى زد و با صداى تقى باز شد. محلش كرد و در آورد
واپیما بھت گفتم مجبوریم تو یھ اتاق بھ خاطر موضوعى كھ تو ھ:  از اینكھ وارد شویم، تذكر دادقبل

 !ولى اگھ دست از پا خطا كنى خودم مى كشمت. باشیم
تو درباره ى من چھ فكرى مى كنى؟ شماھا دیكھ كى : این بار طاقت نیاوردم و خشمگین گفتم 

ھر كارى دلتون مى خوایین مى كنین بدون اینكھ آدم رو در جریان بذارین بعد ھم ھزار ! ھستین
 ... بھش مى چسبونینجور ننگ

برو تو اتاق ھر چقدر دلت خواست ...صداتو بیار پایین: صورتش را نزدیك آورد و عصبى گفت 
 !بحث كن

 . اتاقى بسیار كوچكى كھ یك تلوزیون و یخچال با دو تا تخت خواب یك نفره در آن قرار دارد 
 . ى حرف ھاى من شد اش را روى تخت كنار پنجره انداخت و دست بھ سینھ منتظر ادامھكولھ

نمى . تصمیم گرفتم حرف ھایى را كھ آماده كرده بودم تا بھ ھومن بگویم، براى ترانھ بازگو كنم 
 ...دانم شاید عجوالنھ تصمیم گرفتم اما ھیچ گاه پشیمان نمى شوم

 !نھ شوفرى...من براى كار حرفھ اى درخواست استخدام داده بودم: با لحن مالیمى گفتم 
وقتى حق كسى خورده مى شود، بھ خصوص اگر آن شخص مردى باشد، نمى . ودماخم کرده ب 

 ...تواند خشمش را كنترل كند زیرا مثل این است كھ غرورش را زیر پایش لھ كرده
ولى ! واقعا؟ چرا پس تا اآلن ساكت بودى؟ مى تونستى زودتر بگى: ترانھ چشمانش را ریز كرد 

اشخاص حرفھ اى توسط خودمون تربیت . ر استخدام مى كنیمنكتھ اى كھ وجود داره ما فقط خدمتكا
 ...مى شن

لبخند كجى ھم . سر تا پایم را برانداز مى كند و اندكى در فكر فرو مى رود. چیزى نداشتم بگویم 
 . ھر چھ بود مرا آزار مى داد...نمى دانم از روى تمسخر بود یا نھ. روى لبانش بود

 ...اما.من حرفى ندارماگھ مى خواى یھ حرفھ اى باشى  -
 !اما؟: یكى از ابروھایم را باال مى دھم 
 !من بھ تو شك دارم - 
 . لحظھ اى فكر كردم شوخى مى كند اما صورتش جدى تر از ھمیشھ بھ نظر مى رسید 
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ولى یك ...آره بھت شك دارم:  جوابى را كھ در ذھنم بود، سریع بگویم كھ خودش ادامھ دادخواستم
 ...فقط یك فرصت. دتو اثبات كنىفرصت میدم تا خو

 . روى جملھ ى آخرش تاكید مى كند 
 چرا؟:  كلمھ مى پرسمیك

مى تونى بھ عنوان یھ ھمراه كنارم باشى ولى . چرا فرصت؟ چون فكر مى كنم بھش نیاز دارى - 
 .باید مراقب رفتارت باشى

ترانھ برخالف رفتارھاى اولیھ اش كھ او را فردى مغرور و خودخواه نشان مى دادند، از شروع  
او آرام و متفكر است و سعى دارد حتى االمكان . این سفر طرز برخوردش با من متفاوت شده است

اما ھنوز نمى توانم قضاوت كاملى . كوچكترین كارھایش را نیز خودش انجام مى دھد. سخن نگوید
 .  او داشتھ باشم زیرا ممكن است داراى نوسان اخالقى باشدزا

كنار میدان تقسیم، خیابانى بود كھ ھیچ ماشینى در آن .  از كمى استراحت از ھتل خارج شدیمبعد
در وسط خیابان استقالل، ریل ترانواى قرمزى بود كھ . وجود نداشت و تنھا محل گذر انسان ھا بود

 . مى داد و مردم كنار مى رفتندبا صداى زنگش خبر از آمدنش
مغازه ھا و رستوران ھاى متنوع، مشترى ھاى زیادى . وارد این خیابان شلوغ و پرھیاھو شدیم 

 . معروف ترین برندھا و مارك ھا در اینجا ھستند. جذب مى كردند
 

د كھ پوشاك مردانھ ى معروفى بو.  كنار یكى از مغازه ھا توقف كرد و بھ تابلویش خیره شدترانھ
ترانھ اینجا را كامال مى . داخل مغازه رفت و من ھم بھ دنبالش رفتم. در ایران ھم شعبھ داشت

 مرد قد بلند و درشت ھیكل با كت شلوار خوش دوختى جلو آمد و با. شناخت و بھ سراغ كسى رفت
م اما صورت ترانھ بعد از اتما. تركى حرف مى زدند و من چیزى نمى فھمیدم. ترانھ صحبت كرد

در خودش فرو رفتھ بود و . سریع خارج شدیم. این مكالمھ كمى ناامید و درھم بھ نظر مى رسید
در اینجا اكثر . ھدفونش را دور گردنش انداختھ بود و چیزى گوش نمى كرد. چیزى نمى گفت

 ! مانند ترانھ.  جوان از این ھدفون ھاى بزرگ استفاده مى كننددخترھاى پسرھا و
در كمال تعجب ترانھ .  كھ رسیدیم، دور زدیم و دوباره ھمان مسیر را برگشتیم انتھاى خیابانبھ

علت . مرد وقتى ما را دید، چھره اش متعجب شد و اخمى كرد. براى دومین بار وارد آن مغازه شد
 . حضور ما را پرسید و ترانھ جوابش را داد

 . برو انتخاب كن:  رو بھ من گفتسپس
 .  نگاھش كردمگیج

 . فقط زود باش. دوست دارى مى تونى بردارىھر چى  -
ترانھ سرى تكان داد و آن را رد كرد بعد خودش كتى بھ .  را انتخاب كرده و آن را پوشیدمكتى

در این بین حرف ھایى بین ترانھ و آن . از سلیقھ اش خوشم آمد و ھمان كت را برداشتم. دستم داد
 . ا شدندمرد زده شد و در آخر ھر دو عصبى از یكدیگر جد

 میشھ بپرسم چیكار مى كنى؟:  ترانھ پرسیدماز
 ...دنبال كسى مى گردم: فقط گفت 
این كار . انقدر مھم بود كھ دو روز تمام در خیابان ھاى استقالل پرسھ مى زدیم" كسى"و این  

صحنھ ھاى خنده دار و جذاب و البتھ عاشقانھ اى در . خستھ كننده بود اما خیلى ھم بد نمى گذشت
. كنم بعضى از آنھا را ھم توانستم با دوربین موبایلم ثبت. ینجا دیدم كھ فراموش نشدنى بودندا

. دختران و پسران آزادانھ عالقھ ى خود را ابراز مى كردند و دست در دست یكدیگر قدم مى زدند
 .صحبت درباره ى آرزوھایشان، لبخند بر روى لبانشان مى كاشت
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ھزاران مسجد در این شھر وجود دارد اما تعداد . ر مسلمانان است شك مى كنم كھ تركیھ كشوگاھى
بھ خصوص در منطقھ اى كھ ما ھستیم زیرا جزو قسمت اروپایى . معتقد ھا بسیار اندك است

 . استانبول است
حجاب ھایشان با ایرانى ھا .  گفت كھ با حجاب ھا بیشتر در منطقھ ى آسیایى زندگى مى كنندترانھ

توھاى بلندى تا مچ پایشان مى پوشند و روسرى ھایشان را پشت گردنشان گره مان. متفاوت است
 . مى زنند

 اى كھ حائز اھمیت است، احترامى ست كھ دو قشر با حجاب و بى حجاب بھ یكدیگر مى نكتھ
 . پیوند دوستى نا گسستنى بین آنھا وجود دارد. گذارند

ساعات نماز، دختران بى حجابى را مى دیدم در .  ھمھ جور آدمى با اعتقادات مختلفى ھستنداینجا
 .  رفتند و دامن ھا و مقنعھ ھاى بلندى مى پوشیدند و بھ نماز مى ایستادندیكھ بھ مسجد م

 مواقعى كھ ترانھ در ھتل استراحت مى كرد، من بھ گردش مى پرداختم و بھ مكان ھاى دیدنى در
 . استانبول مى رفتم

ندم، كالفگى و ناراحتى اش را حس مى كردم زیرا تالش ھایش  را كھ كنار ترانھ مى گذرااوقاتى
در این مدت حرفى بھ زبان نمى آورد و من نیز سئوالى نمى . بى فایده بود" كسى" براى یافتن 

شب ھا بھ راحتى و بدون ھیچ ترسى سر بر بالین مى گذاشتم اما ترانھ كمى سخت مى . كردم
 . خوابید

لباسم را پوشیده بودم و منتظر . سوم كھ كسى در اتاقمان را زد این صورت گذشت تا صبح روز بھ
انتظار دیدن عرفان را . با اشاره اش برخاستم و در را گشودم. بودم تا ترانھ نیز حاضر شود

ریشش نیز بلند شده بود و . اوضاعش خیلى بد بود و موھایش ژولیده و چرب شده بودند. نداشتم
 .قرمزى خون شده بودند و خستگى از چھره اش مى باریدچشمانش بھ .  بھ اصالح داشتازنی
سپس از او . ترانھ مرا كنار زد و برادرش را در آغوش كشید و شدت نگرانى اش را ابراز كرد 

 . خواست تا اتفاقاتى را كھ رخ داده است را تعریف كند
 . از اتاق برو بیرون:  كھ رمقى نداشت، نگاھى بھ من كرد و با بى حالى گفتعرفان
 . در اتاق بھ آرامى بستھ شد.  تكان دادم و بیرون رفتمسرى

ھر . انسانى از جنس مذكرم كھ دلخور مى شوم! سنگ كھ نیستم.  بدى دارداری بودن حس بساضافى
 . چقدر ھم این موضوع خصوصى باشد و من مربوط نباشد، نباید اینگونھ بھ من دستور دھند

 . اتاق بیرون آمد دقیقھ ھم طول نكشید كھ عرفان از یك
تو ھم مراقب ترانھ . قراره زمینى بیان. من باید برم دنبال دینا و صابر:  عمیقى كشید و گفتنفس
 . فعال بذار تنھا باشھ...باش

ناراحتى در چشمانش موج . سرش را پایین انداخت و با قدم ھاى بلندى رفت.  در اتاق تكیھ دادمبھ
، فھمیدم كھ نگران حالش است اما نمى تواند كارى انجام مى زد و وقتى درباره ى ترانھ مى گفت

 . حتى شاید احساس بى عرضگى مى كرد. دھد
 ... گریھ اى مرا از افكارم بیرون آوردصداى

  
 )دنیاى رشد یافتھ: فصل ھفتم (
  

  گشتمی برمی بھ زمانکاش
  بودمی لب ھای بھانھ لبخند رویکھ ب 
 , مادربزرگی قصھ ھادنیشن, میآرزو 
  امی غمم فرار بادبادک کاغذنیو بزرگتر 
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 . آسمان بودیبھ سو 
 ...اما 

اما كودك بزرگ مى شود و با .  كودك مانند خودش كوچك و ھمراه با مشكالتى ساده استدنیاى
 . بزرگ مى شود با مشكالت سخت تر و پیچیده تر. رشدش، دنیایش نیز رشد مى كند

بزرگ شدن یك . گردند و دوباره تجربھ نمى شوند و شیرینى آن لحظات ھیچ گاه برنمى كوكى
 . اشتباه محض است كھ انسان بعدھا بھ آن پى مى برد

 !  مى خواھد بزرگ شود و بزرگ مى خواھد كودك شودكودك
 ... نیز كودكى بودم با آرزوھاى كودكانھمن

 .سالھا سریع پس از دیگرى مى آمدند و مرا بھ نوجوانى و بلوغ رساندند 
 !تلخ و انكار ناپذیر...حقایقى را دیدم. از شدچشمانم ب 
دنیا چیزى . تصویرى كھ از كودكى در ذھنم از دنیا بود، بھ یكباره تكھ تكھ شد. اطرافم را شناختم 

 . نبود كھ من مى دیدم
 .  ھا تازه كنار زده شده بود و من واقعیت را لمس مى كردمپرده

 ما سالم بودیم و در كنار ھم زندگى مى كردیم اما ھمگى. خانواده ى كامال خوشبختى نبودیم...ما
 . تعداد روزھایى كھ ھمدیگر را عذاب مى دادیم، بسیار بود

درست مانند یك دفتر خاطرات كھ در آخر ... خوبى كھ داشتیم ھمیشھ در یادم خواھند ماندروزھاى
 . یا گم مى شود یا با خود بھ گور مى برم

اما من . طنت ھا و بازیگوشى ھایم خانواده را شاد مى ساختم وقتى كھ من كودك بودم، با شیتا
 ...این موضوع در زندگى نھ تنھا من، بلكھ كل خانواده تاثیر داشتھ است...بزرگ شدم

 . حتى تصورش را ھم نداشتم...یك چیز را ھیچ وقت فكر نمى كردم 
 !  ى پدر و مادرمرابطھ

اما دعواھاى پدر و مادرم سر نكات . د مى آید یك زندگى بھ دلیل اختالف عقیده بحث بھ وجودر
تعداد بحث ھایشان خیلى زیاد است و . بسیار خنده دار و مسخره است كھ ھمھ را آزار مى دھد

 ! دلیلشان نامشخص
 ... این موضوع را در زندگى مان تا قبل از این سن نمى دیدممن

ھمھ چیز بھ ظاھر آرام و ! پدرىمادر و خانواده ى . اما اوضاع رابطھ ى دیگرى نیز خوب نبود 
گاھى اوقات فشارھایى كھ آنھا درباره ى . درست است ولى در باطن آشوب و غوغایى بھ پاست

 . ماجراھاى مختلف بھ پدرم مى آورند، تبدیل بھ فریاد ھایى بر سر مادرم مى شوند
ى دانم اما من زیر بنفشھ را نم.  تازگى در بعضى از دعواھا، پاى من و بنفشھ ھم كشیده مى شودبھ

 ...این فشار لعنتى، لھ مى شوم
و ھر روز كشف جدیدى در زندگى مى كنم كھ تا روز قبل چیز دیگرى درباره اش تصور مى  

اما آسمان زندگى ھر شخص را خودش رنگ مى زند و من دوست ندارم بھ رنگ خانواده ام . كردم
 ...ر روى لبانم دوختھ شده استبراى ھمین گرچھ درونم طوفان است اما لبخند ب...بزنم

 امتحانت رو خوب دادى؟: كنارم مى نشیند و با مالیمت مى پرسد 
مطمئن بودم كھ خوب ندادم زیرا فكرم خیلى مشغول بود و نمى توانستم . صداقانھ جوابش را دادم 

 . تمركز كنم
 چیزى شده؟:  را روى شانھ ام گذاشت و پرسیددستش

 ...فقط لبخند زدم 
 !شاید حتى از خودم..از دوستانم...از خانواده ام...در این چند روز اخیر از ھمھ دور شده ام 
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دستانش را كھ بھ سویم دراز كرد، . اما حانیھ تنھا كسى بود كھ با قلب مھربانش بھ یارى ام شتافت 
بھ زبان درد دلم را ...پر شدم از احساسات خوب و گرم كھ دیگر بھ من اجازه ى سكوت نمى دادند

 .آوردم
طبق عادات . ترك كرد) ع(چھارشنبھ بود كھ مادر خانھ را بھ مقصد روضھ ى امام حسین 

 کھ بھ آنھا عالقھ ییھمیشگى كمى درس خوانده و بعد ھمھ چیز را كنار گذاشتھ و بھ انجام کارھا
 .مندم پرداختم

 . از این فرصت ھاى كوتاه تنھایى بیشترین استفاده را باید كرد 
صداى بلند آواز مى خوانم، براى خودم بازى مى كنم و حتى در مواقع اعیاد و شادى ھا بھ  با

اما كارى كھ از انجام آن عاجز ھستم، استفاده از كامپیوتر و اینترنت است . موسیقى گوش مى دھم
 مىزیرا مادر در كمد را قفل مى كند و كلیدش را در جایى پنھان مى كند كھ عقل جن نیز بھ آن ن

 . البتھ من ھیچ گاه حوصلھ ى جست و جو نداشتھ ام وگرنھ حتم دارم آن را پیدا مى كنم. رسد
از آن جایى كھ خود ھیچ كتاب شعرى نداشتم، بھ .  روز ھوس كرده بودم كھ كتاب شعرى بخوانمآن

 حال او تنھا شعر مى خواند و. یكى از قفسھ ھاى كمدش پر بود از این دستھ كتابھا. اتاق بنفشھ رفتم
 ...من معنى این شعر خواندنش را درك مى كنم

خواستم از اتاق خارج شوم كھ چشمم بھ فلش ممورى طوسى . یكى از كتاب ھا را بیرون كشیدم 
خیلى عالقھ . تسلیم حس كنجكاوى شدم و آن را برداشتم. رنگى افتاد كھ روى میز تحریرش بود

. یك ماده ى قوى شیمیایى برایم ھیجان داشتمانند كشف كردن . داشتم تا بفھمم كھ درونش چیست
در آخر آن را .  بھ خاطر این فلش كوچك تمام خانھ را زیر و رو كنم تا كلید را پیدا كنمشدم مجبور

آن لحظھ انگار جعبھ ى ھدیھ اى را باز كرده بودم كھ . پشت قاب عكس پدربزرگ مرحومم یافتم
 . فلش را بھ كامپیوتر متصل كردمبا خوشحالى قفسھ را گشودم و. درونش دنیا بود

اسكرین شات . با دیدن محتویات داخلش، تمام ذوق و شوقم بھ یك باره ناپدید گشت و بدنم یخ كرد 
ھاى پیامك ھایش و چند عكس از بنفشھ كنار یك غریبھ و با ظاھرى كامال متفاوت، كافى بود تا 

 . ذھنیت مرا نسبت بھ خودش تغییر دھد
و ھر چھ . ت است ھنگامى كھ مى فھمى باورھایت مطابق واقعیت نبوده اندخیلى سخ... استسخت

 ...از باورھایت ساختھ بودى، ناگھان روى سرت فرو مى ریزند و تو زیر آوار مى مانى
 ...اما باید نجات پیدا كنم...حال من زیر فشار آوار خودساختھ ھایم ھستم 
 . استان را باید تا آخر براى حانیھ بگویماین د. بغض گلویم را مى فشرد اما ادامھ مى دھم 

 ... ھنوز پایانى نداردآخر؟
بھ پسرى كھ درباره بنفشھ از من پرسیده بود، ایمیل فرستادم . بھ حانیھ گفتم كھ منتظر ایمیلى ھستم 

 . تا بفھمم چھ كسى حقیقت را مى گوید و ماجرا دقیقا چیست
 
 

 ...برد، چھ نوشتھ بود و من چھ خواندم در آن پیامكى كھ مرا بھ تابستان گذشتھ اما
بنفشھ با مظلومیت درباره ى خواستگارى نوشتھ بود كھ بھ دلیل تفاوت فرھنگ خانواده ھا، مادرم  

 . ولى او سماجت بھ خرج داده بود و بارھا بھ پاى بنفشھ افتاده بود.  راه نداده بودیحت
برایم دور . ن عاشقانھ جلویم گشوده اند این حرف ھا را مى خواندم، احساس كردم كھ یك رماوقتى

 . از تصور بود
رازى كھ من . این راز بنفشھ بود...حانیھ مرا در آغوش كشید... اشكى روى گونھ ام چكیدقطره

حال نمى دانم چھ كنم با این حقیقت . او با پسرھا رابطھ داشت. ناخواستھ و بدون اطالعش فھمیده ام
 !تلخ
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 .  شروع كنمشاید بھتر باشد كھ از خود 
كم كم داریم با یكدیگر آشنا مى !  این پانزده سال زندگى، خودم را خوب شناختم اما اطرافم را نھدر

 . شویم و من از این آشنایى خوشبخت نیستم
 ،بھار حاتمى، در یك خانواده ى مذھبى بھ دنیا آمده ام كھ متعصب نیستند اما با عشق خدا را من

 این باور رسیده بودند و بھ فرزندانشان ھم كمك كردند تا بھ این خودشان بھ. اطاعت مى كردند
 ھیچ ااز دوران كودكى، نھ از ھمان نوزادى شوق بندگى را در ما بھ وجود آوردند ام. باور برسند

 ...گاه اجبار نكردند
با این تفاوت كھ در آخر او چادرش را . من و بنفشھ ھر دو در یك مدرسھ ى مذھبى درس خواندیم 
طبیعتا با مخالفت ھایى . نار گذاشت و ساختار ھاى خانواده كھ از قبل تعیین شده بود را شكستك

 . رو بھ رو شد ولى او بھ ھدف خود رسید و در این مبارزه پیروز شد
 دیگر حرفى نمى زد اما مادر نگاھش كھ بھ بنفشھ مى افتاد، ناراحت مى شد و زیر گوش من پدر

 !كھ تو با چادر كنارم قدم بر مى دارىافتخار مى كنم : مى خواند
اما تعداد این مكان ھا . ناگفتھ نماند كھ بنفشھ ھنوز در برخى مكان ھا با عالقھ چادر سرش مى كند 

 .بسیار اندك است
اوایل . گمان مى كردم كھ تنھا چادرش را كنار گذاشتھ است اما او حجابش را نیز از یاد برده بود 

 بیرون مى آمد و پدر تذكرى مى داد، تصور مى كردم كھ عمدى نبوده كھ موھایش از زیر روسرى
 . است

او در جلوى پدر و مادر حفظ ظاھر .  كھ پدر براى او ماشین خرید من بھ نتایجى رسیدمھنگامى
مطمئن بود كھ من دل رحم ھستم . مى كرد و حتى دیگر در كنار من نیز بھ حجابش اھمیت نمى داد

 . یمو چیزى بھ كسى نمى گو
یك بار براى كسى اعمال و رفتارش .  كمال تعجب كسانى ھستند كھ كار خواھرم را تحسین كننددر

را توصیف كردم و او بھ من گفت كھ انسان ھایى كھ ساختارھا را مى شكنند و طبق خواستھ ى 
این را ھم اضافھ كرد كھ مشكل از ماست . درونى خود رفتار مى كنند، بسیار آدم ھاى جالبى ھستند

 . ساختار اصال نباید وجود داشتھ باشد تا انسان آزادانھ انتخاب كند. ساختار تعیین مى كنیم ھك
اما با توجھ بھ جامعھ اى كھ . من خود چادر را برگزیدم.  این حرف ھم مخالف ھستم و ھم موافقبا

  انتخاب من ھمچنان چادر بود؟ایما زندگى مى كنیم، اگر این ساختارھا نبودند، آ
من احساس نیازى نسبت بھ چادر . ین این ساختارھا بودند كھ باور مرا بھ وجود آوردندمسلما ا 

وقتى بدون چادر در خیابان راه مى روم، حس . محافظت مى كند و نظرھا را دور مى كند. دارم
 . خیلى بدى دارم و تصور مى كنم تمام نگاه ھا روى من متمركز شده است

این من ھستم كھ بھ چادر نیاز دارم، نھ چادر بھ . دشوار مى شود و آرامش كھ نباشد، زندگى امنیت
 !من

ھر كارى كھ دوست داشتھ باشم را انجام مى دھم و ھر . اما چادر وسیلھ اى براى محدودیت نیست 
دیگران ھر فكرى كھ مى كنند براى خودشان است و بھ من مربوط . جایى كھ بخواھم مى روم

 ...د، من پاى باور خود ایستاده امتا ابد ھم مسخره ام كنن. نیست
. با وجود تمام این حرف ھاى صادقانھ، ھرگز فكر نمى كردم كھ اوضاع تا این حد وحشتناك باشد 

بنفشھ روسرى اش عقب رفتھ بود . عكس ھایى كھ دیدم از خط قرمز خانواده ى ما عبور كرده بود
 ...حال بودند و لبخند مى زدندھر دو خوش. و با آرایش غلیظى دست در دست مردى نشستھ بود

اگر امروز ھم ایمیلى از آن خواستگار .  از حانیھ خواستم كھ برایم دعا كندیبا لحن خواھشگرانھ ا 
این كابوس . من باید بفھمم ماجرا چیست. دریافت نكنم، دیوانھ مى شوم و كارى دست خود مى دھم
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بیدار .  تا وقتى كھ خواب ھستى بد استخواب بد. اى كاش واقعا یك خواب بد بود. شروع شده است
 . كھ مى شوى تنھا یك خواب بوده است

 ... من در بیدارى كابوس مى بینماما
ساعت ده كھ بھ خانھ بازگشتم امیدوار بودن كھ مادر در . در ماه امتحانات زود تعطیل مى شویم 

اما در باز شد و من ناامید زنگ را كھ فشار دادم در دلم دعا كردم كھ كسى پاسخ ندھد . خانھ نباشد
 . وارد شدم

دست و صورتم را شستم و روى مبل .  از سالم با مادرم بھ اتاق رفتم و لباسم را تعویض كردمبعد
 . مادر مثل روزھاى گذشتھ، درباره ى امتحانم پرسید. نشستم تا تلویزیون ببینم و استراحت كنم

 !معلوم میشھنمره ام كھ بیاد . نمى دونم:  جواب مى دھمھمیشھ
 . باشھ من میرم پایین تا بھ كاراى آشپزخونھ برسم: مادر با مھربانى گفت 

نبود .  بھ این مى اندیشم كھ من دختر بسیار بدى ھستم كھ نبود مادرم مرا خوشحال مى كندگاھى
 ...منظور دور شدنش از من فقط براى چند دقیقھ. خدا آن روز را نیاورد! ھمیشگى اش را نھ

كامپیوتر را روشن مى كنم و بھ . از شانس خوبم در قفسھ باز است. ق مطالعھ مى رومبھ اتا 
نگاھم را بھ مانیتور دوختھ بودم و براى باال آمدن صفحھ . سرعت صفحھ ى ایمیلم را باز مى كنم

 . لحظھ شمارى مى كردم
پس . ا نمى خواھماما من این ر.  خودت مى دانى كھ شاید دیر شود و ھمھ چیز را بر مال كنمخدایا

 ...نگذار اتفاقى ناخوشایند رخ دھد
 !ممنونم خدا كھ صداى ضعیفم را شنیدى. با دیدن لیست ایمیلم ضربان قلبم بھ اوج رسید 
نامش حامد بود و عكس پروفایلش، صورت . روى اسمش كلیك كردم تا متن پیامش را بخوانم 

در مجموع قیافھ .  موھایش كم پشت بودپوست سبزه اى داشت و. گردش را بھ نمایش گذاشتھ بود
 . اش معمولى بود

اما بدون اینكھ جواب مرا بدھد، .  كرده بود و از دریافت چنین ایمیلى شگفت زده شده بودسالم
 شما با بنفشھ حاتمى نسبتى دارید؟: سئوال چند ماه پیش را تكرار كرده بود

سخش را دادم بھ امید اینكھ ھمین حاال سریع پا! پنج دقیقھ ى پیش. بھ ساعت ایمیل نگاه كردم 
تایپ كردم كھ ابتدا او خودش را معرفى كند و داستان را تعریف كند تا من جواب . جواب بدھد

 . سئوالش را بدھم
در این مدت از دلھره راه مى رفتم و ھر از گاھى سرم را از اتاق .  دقیقھ بعد، پاسخش رسیدده

 .  نكندبیرون مى بردم تا مادر مرا غافلگیر
من حامد پناھى ھستم و چھار سال پیش عاشق بنفشھ شدم و ھنوزم :  مختصر توضیح داده بودخیلى
قرار بود تا آخر . خانوادش بھ دلیل اینكھ ما بھ ھم نمى خوریم اجازه ندادن بریم خواستگارى. ھستم

 ماس با من تاگھ مایل ھستین. من نمى تونم اینطورى توضیح بدم...با ھم باشیم ولى بنفشھ رفت
 . بگیرین

 .  پایان ھم نوشتھ بود كھ نسبت تان را ھم بگوییددر
باید با او حرف مى زدم تا جریان را كامل .  مفیدى از حرف ھایش بھ دست نیاوردماطالعات

 اما كى و چگونھ؟. بفھمم
بھ . بعد از كمى تامل تصمیم نھایى را گرفتم. شاید اگر بفھمد من خواھرش ھستم چیزى نگوید 

 ...حرف بنفشھ عمل خواھم كرد
خودم را عمھ ى بنفشھ معرفى كردم و بھ او اطالع دادم كھ فردا ساعت چھار بعد از ظھر با او  

 . تماس خواھم گرفت
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. شماره ى خانھ ى حانیھ را گرفتم. را برداشتم كامپیوتر را خاموش كردم و تلفن بالفاصلھ

نمى توانستم احساساتم را محار كنم و باید خودم را در جایى تخلیھ مى . خوشبختانھ خودش برداشت
 . كردم
صداى .  از شنیدن صدایم خوشحال بود اما نمى دانست در مقابل حرف ھاى من چھ بگویدحانیھ

 مطمئنى مى خواى باھاش حرف بزنى؟: با مكثى پرسید. نفس ھایش را مى شنیدم
عقلم مى گفت كھ اشتباه است اما دلم تا پایان این ماجرا آرام نمى گرفت آدمى نیستم كھ ھمیشھ بھ  

 . در این مسئلھ عقلم نیز مرا كمى بھ سمت جلو ھل مى دھد. نداى قلبم گوش بدم
من ناخواستھ وارد این بازى . تنھا چاره اى كھ برام مونده ھمینھ:  عمیقى كشیدم و جواب دادمنفس

 ...شدم و فكر نمى كنم بھ راحتى بتونم خارج بشم
 
فرق بین ساعت چھار دیروز و امروز در این بود كھ من امروز در آموزشگاه زبان ھستم و بھ  

تكھ كاغذى كھ شماره اش بر روى . امد تماس بگیرمراحتى و بدون ھیچ دل شوره اى مى توانم با ح
 نفس عمیقى كشیدم و دكمھ ى. آن نوشتھ شده بود را در آوردم و با تامل ھر عدد را وارد مى كردم

موبایلى كھ در دست داشتم، در گذشتھ متعلق بھ مادرم بوده و حال من . سبز رنگ موبایل را فشردم
زیرا مى دانستم خرید موبایل براى سن من غیر . ل ھستمصاحبش شدم و از این بابت بسیار خوشحا

 !در كمال تعجب صداى خانمى شنیدم كھ گفت دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است. ممكن است
ترسى . دوباره گرفتم و این بار با خوردن چند تا بوق، صدا، كلفت و مردانھ اش در گوشم پیچید 

. با یك پسر غریبھ صحبت مى كنم اما این بار تفاوت داشتبار اول نبود كھ . دلم را بھ لرزه انداخت
 !این پسر براى من غریبھ است اما براى بنفشھ نھ

كلمات ناخودآگاه ...اما نتوانستم. بھ ذھنم خطور كرد كھ قید ھمھ چیز را بزنم و تماس را قطع كنم 
 . از دھانم خارج شدند

 آقاى حامد پناھى؟...سالم -
 !بھار، محكم باش. ن موضوع باعث مى شد حرف ھایم را باور نكندصدایم مى لرزدید و ای 
 شما؟. بلھ خودم ھستم - 
 . شاید یادش رفتھ است كھ قرار بود تماس بگیرم 
 .بھار حاتمى ھستم:  قدرت گفتمبا
 . ببخشید اما من ھنوز متوجھ نشدم شما چھ نسبتى با بنفشھ دارین - 

 ! نوشتھ بودمتوى ایمیل كھ براتون:  جواب دادممتعجب
 حق دارم باور نكنم؟: با مكثى گفت 
با وجود اینكھ صدایم با گشتن از سن بلوغ كمى كلفت تر و زنانھ تر شده بود حق ...حق داشت 

  اما من این حق را از او مى گیرم. داشت باور نكند
 . نھ دلیلى وجود نداره كھ باور نكنین -
 . خدانگھدار. ارمباشھ اگھ عمھ ى بنفشھ ھستین، من حرفى ند -

 ...من این را نمى خواھم.  نباید قطع مى كندنھ
 چھ دلیلى براى قطع كردن دارین؟: سریع گفتم 
بعدشم، یادم افتاد بنفشھ . شما با من صادق نیستین و منم دلیلى نمى بینم كھ با شما صحبت كنم - 

 ...احتمال میدم كھ شما. خواھرى داشت
.  صداقتھ؟ اگھ اینطوره منم حق دارم حرف ھاى شما رو باور نكنمدلیل شما: در میان حرفش گفتم 

 . و قصدتون چیھ...من نمى دونم شما كى ھستین
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 . من عین حقیقت رو گفتم. نھ شما ھم حق ندارین باور نكنین -
پس بھتره . اما من مدركى ندارم كھ حرف ھاى شما رو ثابت كنھ:  عمیقى كشیدم و پاسخ دادمنفس

 . تعریف كنینقضیھ رو كامل 
اگھ من بھتون مدرك بدم حاضرین باھام صادق باشین؟ چون در غیر این صورت من حرفى  -

 . بھ خصوص اگھ واقعا عمھ اش باشین. ندارم كھ بھ شما بگم
این را ھم خوب . خوب بلد بود مرا وادار بھ حرف زدن بكند.  ى راه ھاى ممكن را بستھ بودھمھ

 . را را بفھمممى دانست كھ باید تا آخر ماج
 . باشھ ولى بعدش باید ماجرا رو كامل شرح بدین:  ناچار گفتمبھ
 ....حاال براتون خونھ ى بنفشھ رو كامال توصیف مى كنم تا قانع بشین...چشم حتما -
یعنى تا بھ حال . حامد محل درب ورودى تا رنگ اتاق مرا ھم مى دانست. سر جایم میخكوب شدم 

  ن چیزى ممكن است؟بھ خانھ آمده؟ چطور چنی
 خانوم حاتمى؟ چى شد؟ ھنوزم اصرار دارین كھ عمھ اش ھستین؟:  را كھ دید، گفتسكوتم

 ...من خواھرشم: بى اراده زیر لب زمزمھ كردم 
 . بعدا تماس مى گیرم. من باید برم توى جلسھ. حاال درست شد - 
 از كجا معلوم حاال كھ بھ ھدفتون رسیدین منو نپیچونین؟ -
اگھ از اول صادق . بھ خصوص االن كھ فھمیدم خواھرشى. من كھ گفتم باھاتون كارى ندارم - 

 . بودى اوضاع فرق داشت
با . مرا مجبور كرد كھ واقعیت را بگویم بدون آن كھ بھ خواستھ ام برسم.  نھایت نامردى استاین

صدایش در . كالمھ نبودمدیگر قادر بھ ادامھ دادن م. خشم و عصبانیت سریع موبایل را قطع كردم
از  انگار او. گردم و مردانھ بود و در عمقش خنده و شادى احساس مى كردم. گوش ھایم مى پیچید

 .ھمھ چیز خبر داشتھ و مرا بھ بازى گرفتھ بود
تا بھ حال این چنین .  در گذشتھ با بنفشھ بوده است، حتما مى دانستھ خواھرى بھ نام بھار دارداگر

 ...رت را با یكدیگر نچشیده بودمطعم شكست و مقا
كسى نباید . در تمام طول كالس زبان، ذھنم مشغول بود اما لبخند را از لبانم دریغ نمى كردم 

 ...متوجھ حال درونم شود
  
 ...یك عمل، یك اتفاق بزرگ 
بھ عنوان یك اسطوره . خوب یاد بد، ھر چھ بود موجب شد كھ نام آن ھا در كتاب تاریخ ثبت شود 
با این ھدف كھ این مطالب ملكھ ى . و ما مجبور بھ حفظ این نام ھا و رویدادھا شده ایم... یك خائنیا

 چیزى اما افسوس كھ ھیچ كس نفھمید با زور نمى توان. ذھنمان شود و از آنھا عبرت بگیریم
 تنھا  ، تمام اطالعات از مغزمان پاك مى شود ومیبھ محض اینكھ كتاب را كنار مى انداز. یادگرفت

و این اجبار براى كسانى كھ بھ مطالعھ ى . ذره اى از آنھا بھ طور نامعلومى در ذھن مى ماند
 . تاریخ عالقھ اى ندارند عذابى بھ ارمغان مى آورد

اما عالقھ اى بھ این درس .  تاریخ برایم درس نسبتا راحتى بود و نمره ھاى خوبى مى آوردمھمیشھ
رخى از اتفاقات گذشتھ را كھ دیگران آنھا را مفید تلقى مى كنند، شاید علتش این است كھ ب. ندارم

 ...من یك اشتباه بزرگ مى دانم
بعضى اوقات نباید نظرات . در واقع بھتر است بگویم نمى خواھم. نمى توانم نظرم را مطرح كنم 

 . را بھ زبان آورد
 .  چیزى كھ نمى توانم با آن كنار بیایم این استاما
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و ھمین آدم ھا فرزندانشان را . باید بھ آینده فكر كرد. گوییم كھ نباید در گذشتھ ماند آدم ھا مى ما
 ...مجبور بھ مطالعھ ى گذشتھ مى كنند

كتاب تاریخ ام را كھ جلدش بھ دلیل خوب نبودن صحافى اش از آن جدا شده بود روى تخت  
نگاھم بھ موبایلم افتاد و . دمجامدادى بنفشم را از داخلش در آور. انداختم و بھ سراغ كیفم رفتم

 زبا دیدن پیامكى ا. آن را برداشتم و روشنش كردم. دوباره فكرم بھ سمت اتفاقات دیروز كشیده شد
 .طرف حامد دلم آشوب شد

ببخشید مزاحم شدم ولى مى خواستم . سالم و صبح بخیر: با لحن بسیار محترمانھ اى نوشتھ بود 
 . باھات حرف بزنم

 !او كھ دیروز مى گفت با من حرفى ندارد؟. انم نقش بست روى لبپوزخندى
 سالم شما كھ دیروز گفتین با خواھر بنفشھ حرفى ندارین؟ چى شد نظرتون تغییر كرد؟ - 
من نامرد نیستم ولى . معذرت مى خوام بابت حرف ھاى دیروز: با فاصلھ ى كوتاھى جواب داد 

ولى اآلن تنھایى .  بودم بھ بنفشھ حرفى بزنىاز طرفى نگران. نمى خواستم فكرت الكى مشغول شھ
 . بھم فشار آورده

  جمالتش كمى مبھم و نامربوط است؟چرا
اگھ نامرد نبودین كھ دیروز . من احمق نیستم كھ بھ بنفشھ چیزى بگم چون بھ ضررم تموم میشھ - 

 . درد تنھایى تون ھم بھ من ربطى نداره. اون كار زشت رو انجام نمى دادین
رز حرف زدنم درست نبود اما آنقدر عصبانى ھستم كھ بھ چیزھایى مانند ادب و احترام فكر  طشاید
 . نكنم

امروز مى خوام جبران كنم و . رفتار دیروزم درست نبود ولى عذرخواھى كردم. حق با شماست -
 . جواب سوالت رو بدم

با این حال . ل نیستقطعا بى دلی...نھ بھ حرف ھاى دیروز، نھ بھ حرف ھاى امروز.  كردمتعجب
بعد از چند ! با جزئیات بیشتر. سوالم را برایش تكرار كردم و خواستم كھ ماجرا را كامل شرح دھد

 . دقیقھ یك پیامك طوالنى بھ دستم رسید
یك عشق . ھمھ چیز خیلى خوب بود و با ھم رفت و آمد داشتیم. چھار سال پیش عاشق بنفشھ شدم -

اما خانوادت راضى . از اول ھم قرارمون بود. استم بیا خواستگارىتا اینكھ خو...كامال رویایى
 امحتى اجازه ندادن یك بار بی. نشدن و گفتن كھ ما از نظر فرھنگى و خانوادگى بھ ھم نمى خوریم

خالصھ من و بنفشھ ادامھ دادیم و من سعى داشتم موضوعات . نمى دونستم چى باید بگم. خونتون
. اما نمى دونم چى شد كھ بنفشھ یھویى رفت. ما خبر داشتیابطھ مادرت ھم از ر. رو حل كنم

 كرده اما دلم نذاشت ولش كنم تا اینكھ گفت نامزد. اعتمادى كھ بینمون بود تقریبا از بین رفتھ بود
مدتى كھ گذشت، كم كم بى خیال شدم و االنم چیزى . ولى من باور نكردم و مدام مزاحمش مى شدم

 !این بود قصھ ى شنیدنى ما.  جسم خاكىازم باقى نمونده جز یھ
اما ...پس تا حدودى حرف ھاى بنفشھ بھ آن پسرى كھ در حال حاضر با یكدیگر ھستند، درست بود 

 تمام داستان ھمین است؟ اما محال است کھ مادر خبر ایمى توان بھ حرف ھاى حامد اعتماد كرد؟ آ
 ! ممکن استریغ...داشتھ باشد

شاید ھم بھ خاطر گریھ ھاى شب ھاى . شاید چون حدس مى زدم... خورمنمى دانم چرا غصھ نمى 
 . من غصھ ھایم را خورده ام. گذشتھ است

بیست و سھ سالھ بود و در یك . كمى از خودش گفت.  سواالتى كھ در ذھنم بود را پرسیدمھمھ
زى اش كارشناسى كامپیوتر داشت و بھ دلیل خدمت سربا. خانواده ى متوسط بھ دنیا آمده بود

حتى درباره ى حجره ى پدرم در بازار فرش فروش ھا و رابطھ ى . نتوانستھ براى ارشد اقدام كند



 47 

یك بار ھم بھ نزدیكى حجره ى پدرم رفتھ بود اما خود را فورا پنھان . فامیل ھایشان گفت یكى از
 . مى كند

نكھ از بنفشھ جدا شدین آقاى پناھى خواھش مى كنم بگین این داستان حقیقت داره؟ شما بعد از ای -
. حتى دانشگاھش ھم رفتین و پاشو از روى كفش بوسیدین. خیلى سعى كردین دوباره باھاش باشین

 این درستھ؟
 تو اینا رو از كجا مى دونى؟ - 
 ...جوابى نداشتم 
 . معذورم از گفتنش - 

 .  از اصرارھاى زیادى، كوتاه آمد و پرسید كھ ھدف از پرسیدن این سواالت چھ بوده استبعد
 !جز این مگر جوابى دارم؟.  خواستم حقیقت را بدانممى
 !بدون تمرکز و حواس جمع...یچھ درس.  میان پیامك ھا، درس نیز مى خواندمدر

 ھستش؟نامزد بنفشھ، سلمان راد . پس حاال من ازت یھ سوال بپرسم - 
 . چقدر برایم آشنا بود...راد  
 خیر میشھ بدونم ایشون كى ھست؟ -
 . از دوستان من كھ خواستگار بنفشھ ھم بوده - 

 لحظھ بھ این فكر كردم كھ اگر بگویم بنفشھ اصال نامزى ندارد، چھ مى شود؟ حامد دوباره یك
  برایش مزاحمت ایجاد مى كند؟

 . حتى در پیامك ھایش این را حس مى كنم. حرف ھاستاو خستھ تر از این ... نمى كنمگمان
 . چند سالھ ام و چكار مى كنم... را عوض کرد و از من پرسیدبحث

 تو چقدر مذھبى ھستى؟ -
. حجاب بنفشھ چجورى بود؟این آخرین پیامكى كھ مى تونم بدم: جوابش را دادم و در آخر نوشتم 

 . چون شارژم تموم شد
 . شارژت كردم. قب مى رفت ولى كال حجابش كامل بودگاھى مقنعھ اش یھ كم ع -
چشمانم ! ده ھزار تومان شارژ خریده بود.  دیدن جملھ ى آخر، سریع كد را گرفتم تا اطمینان یابمبا

  دلیل این كار چھ بود؟. از شدت تعجب گرد شده بودند
دمان و موبایل ھایمان چھار ساعتى بھ خو.  او بسیار تشكر كردم و پاسخ بقیھ ى سواالتش را دادماز

 . درسم كھ بھ اتمام رسید، بھ سراغ موبایلم رفتم و پیامكش را باز كردم. دادیم
 تا حاال دوست پسر داشتى؟ -
  

 )سوار بر ابر: فصل ھشتم( 
  
 ای آسمان بی بی ابر دل گرفتھ یا
 ای ناگھان بی مالحظھ یباران ب 
جایى كھ ھیچ انسان عاقلى دوست ! بیمارستان...عاقبت خنده ھا و شادى ھایمان بھ كجا كشیده شد 

چگونھ و با چھ سرعتى بھ . چھ شد و چھ اتفاقى افتاد را نمى دانم. ندارد گذرش بھ آن جا بیوفتد
 حتى یك اشتنتنھا مى دانم رو بھ روى در اتاق ایستاده ام و قدرت برد. اینجا رسیدیم را ھم نمى دانم

اما بابا دستش را روى دستگیره ى در مى گذارد و محكم آن . سجاد ھم ھمین طور. قدم را ھم ندارم
 . در باز مى شود و وارد مى شویم. را بھ سمت پایین ھل مى دھد
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 رود یبھ طرفش م.  با دیدن سنا، سریع صورتش خیس مى شود و ھق ھقش شدت مى گیردمامان
صورت سنا رنگ پریده و خیس عرق بود و . روى گونھ اش مى گذاردو دستش را مى گیرد و 

 . موھاى سیاھش، بالش را پر كرده بودند
 ...چشماتو باز كن...مامان اومده. عزیز دلم بیدار شو...سنا جان -
ھیچ كدام نمى دانستیم چھ اتفاقى رخ داده و این سردرگمى . بابا با ناراحتى فقط نگاھش مى كرد 

 . ادآزارمان مى د
 . بیا بریم با دكترش حرف بزنیم. اینجورى نمیشھ:  زیر گوشم زمزمھ كردسجاد

مامان با گریھ صدایش كرد .  جوابش را بدھم كھ پلك ھاى سنا لرزیدند و دستش تكانى خوردخواستم
 . با حركت لب ھایش و بى صدا مامان را صدا كرد. و او چشمانش را گشود

 ...من اینجام...جون دلم:  میان ھق ھقش جواب دادمامان
قطره اشكى از گوشھ ى چشمش جارى شد و بھ روى دست . لبخند محوى زد و چشمانش را بست 

 . مامان افتاد
 سپھر بریم؟:  با بغض گفتسجاد

  كجا بریم؟ فكر مى كنى اینا بھ دو تا بچھ حرف مى زنن؟ - 
 بابا شما بگین چى شده؟ اصال مى دونى؟:  بھ بابا گفت ناراحتى نگاھى بھ من كرد و سپس روبا
 ...ولى مى فھمم: سرى بھ نشانھ ى منفى تكان داد و آرام گفت 
 . سجاد قدمى بھ طرف در برداشت اما مچ دستش را گرفتم 
تو چت شده سپھر؟ نمى بینى :  خشم بھ صورتم چشم دوخت و با صدایى كھ فقط من بشنوم گفتبا

واقعا ! خت و معلوم نیست كى این بال رو سرش آورده؟ چرا انقدر سنگدل شدى؟سنا افتاده روى ت
 ...تو...تو...ازت توقع نداشتم

لعنتى تو از دل من خبر دارى؟ اینكھ احساسم : كاش مى توانستم دھان باز كنم و بگویم...ادامھ نداد 
 را بروز نمى دھم یعنى سنگدلم؟

 ! حال وقت بحث كردن نیست. شاید مقصودم را بفھمد...اما سكوت كردم 
بابا .  وارد شدن دكتر بھ اتاق، صورت در ھم سجاد باز شد و مچش را از فشار دستم خالص كردبا

 . سرش را بلند كرد و بدون مقدمھ خواست بھ دكتر چیزى بگوید كھ خودش پیش دستى كرد
 . حال ھردوشون خوبھ. نگران نباشید -

  از این واضح تر؟! دام متوجھ برآمدگى شمكش نشدیم؟چرا ھیچ ك.  روى سنا ثابت شدنگاھم
 . مامان ضجھ اى زد و حالش بدتر شد. برق اشكش نشانھ ى ناراحتى او بود.  سجاد نگاه مى كنمبھ

 شما خبر نداشتین؟:  دكتر، عكس العمل ھاى ما را دید و متعجب پرسیدخانم
 ...نھ: بابا با صدایى گرفتھ پاسخ داد 
 !در تلخچق...دھانم گس شد 
راستش حال فعلى دخترتون خوبھ اما خب در شرایط خطرناكیھ و ممكنھ ...چھ دنیاى عجیبى شده - 

بھ خاطر نوزاد نمیشھ بعضى داروھا رو تجویز . یھ شوك عصبى باعث مرگ نوزاد و مادر بشھ
 از ما فعال كھ بھ چیز مشكوكى بر نخوردیم ولى بھتره بعد. كرد و آزمایشات ھم كامل انجام نشد

فكر مى كنم تا چھل و ھشت ساعت دیگھ بشھ . نوزاد ھم یھ بار دیگھ معاینات كلى انجام بشھ تولد
 . ترخیصش كرد

 چھ اتفاقى براش افتاده؟:  بدون توجھ بھ حرف ھاى دكتر پرسیدبابا
پلیس منتظر بود بھ . فقط اطالع دارم كھ گوشھ ى خیابون پیداش كردن. من ھم در جریان نیستم - 

تلفن شما رو ھم . بیاد و حرف بزنھ اما در جواب ھمھ سواالشون گفت كھ چیزى یادم نمیادھوش 
 . خودش بھ پلیس داد
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 كھ تنھا گریھ مى كرد و بھ حرف ھایشان گوش نمى داد، وقفھ اى میان ضجھ ھایش ایجاد مامان
 چند ماھشھ؟: كرد

 ...وارد نھ ماه شده - 
سرش را پایین انداخت و بعد . چھره و كالمش دیده مى شداو نیز ناراحتى در ...صدایش آرام بود 

 . از مدتى سكوت، از اتاق خارج شد
 اتفاقى در حال وقوع است؟ انگار احساس خوشبختى چند ساعت پیش میلیون ھا سال از ما چھ

 ...فاصلھ است
 خواھر من؟. بغض گلویم را چنگ مى زند. سنا آخ بلندى مى گوید و چشمانش را باز مى كند 

 گوشھ ى خیابان؟ پس این ھمسر لعنتى اش كجاست؟
چیزى مى خواى دخترم؟ حالت : بابا بوسھ اى عمیق روى پیشانى اش نشاند و با مالطفت گفت 

 بده؟ مى خواى پرستار رو صدا كنم؟
 ...بچم: تنھا مى گوید 
 ...ى كنیماما حال ھیچ كدام بھ او توجھ نم. چقدر منتظر این بچھ بودیم...خالى مى شوم از حس 
 . حال ھردوتون خوبھ عزیزم: مامان اشك ھایش را پاك مى كند و مى گوید 

 ...لبخندى پر از درد.  نفس عمیقى مى كشد و لبخند مى زندسنا
 . بر خالف من پر از احساس است اما نمى تواند حركتى كند. سجاد با پوست لبش بازى مى كرد 

لبان .  كھ مى گذرد، سنا ھوشیار تر مى شود و نیروى كافى براى سخن گفتن پیدا مى كندكمى
 . خشكش را با نوك زبانش تر مى كند

 . اینجورى بشھ...نمى خواستم...منو ببخشین -
 .  مى لرزید و بغض داشتصدایش

 
 پلیس گفتى سنا جان چى شده؟ چرا بھ: بابا اخم ریزى روى پیشانى اش بود اما مھربان پرسید 

 چیزى یادت نمیاد؟
 . یادم نمیاد...چون: آھستھ جواب داد 

  چیزى یادت نمى آید یا نمى خواھى بھ یاد بیاورى؟.  فریاد مى زدند كھ دروغ مى گویدچشمانش
توقع دارى باور كنیم؟ سنا یھ چیزى :  طاقتش تمام مى شود و با صداى نسبتا بلندى مى گویدسجاد

 . بگو كھ آروم بشیم
 . لبخند غلیظى زد.  تازه متوجھ ما شد و نگاھش كمى رنگ گرفتناس
 ...شما دو تا خل ھم كھ اینجایین -
 سنا جان االن وقت شوخیھ؟: با مالیمت گفتم. دیگر نتوانستم ساكت بمانم 
امیرسجاد توقع دارى با حرف ھاى من آروم : سرش را كج مى كند و با ناراحتى جواب مى دھد 

 ...حالت بدتر میشھ. كنىبشى؟ اشتباه مى 
 . قدمى جلو مى رود...تنھا كسى كھ او را بھ نام كاملش یعنى امیرسجاد صدا مى كند، سناست 
مى خوام بدونم كى این بال رو سرت . تكلیفم رو مشخص كن...فقط تو حرف بزن. آروم میشم -

 . آورده
 .  دستش را روى شانھ ى سجاد مى گذارد او را متوقف مى كندبابا

 . من خودم حلش مى كنم...سجاد اداى بزرگترا رو در نیار -
 . تعریف كن...بگو دخترم:  رو بھ سنا ادامھ دادو

 .  از عمق وجودش كشیدآھى
 . حتى پلیس. بابا قول بدین با ھیچكس دربارش صحبت نكنین -
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شش ...راو سنا آغاز مى كند حرف ھاى تلخش ! قولى از نوع مردانھ... با تردید قول مى دھدبابا
تلفنى در تماس بودیم اما از آخرین تماس دو ھفتھ . ماه قبل بھ خاطر كار ھمسرش از تھران رفتند

 !ما تنھا ھمین قدر مى دانستیم. بود كھ مى گذشت
با خوشحالى اومد خونھ و گفت كھ یھ كار خوب پیدا كرده كھ كلى . ھنوز نمى دونستم كھ حاملم - 

منم قبول كردم و براى سفر بھ كرمان حاضر .  كار خوب و درستیھبھم اطمینان داد كھ. پول توشھ
 ىاما بھ كس. در این فاصلھ مشكوك شده بودم براى ھمین آزمایش دادم و فھمیدم كھ حاملم. شدم

خیلى جلوى خودم رو نگھ داشتم تا روزى كھ ازتون داشتم خداحافظى مى كردم . چیزى نگفتم
مى دونستم اگھ بگم .  مى خواست یھ جورى غافلگیرتون كنمدلم. حرفى نزنم چون خیلى ذوق داشتم

 مى خواستم وقتى رسیدیم یھو. بھ اونم نگفتم. احتمال زیاد بھم اجازه نمیدین كھ باھاش برم كرمان
 ...اون خوشحال بود...من خوش حال بودم! شاید از بھتر ھمیشھ. ھمھ چیز خوب بود. بھش بگم

. از ضمیر سوم شخص استفاده مى كرد...ش را نمى بردنام. قطره اشكى روى گونھ اش چكید 
 ...داستان عشق سنا بھ پایان رسیده است

رسیدیم . توى راه كرمان، از تلفن ھایى بھش مى شد فھمیدم كارش ممكنھ مدت ھا طول بكشھ - 
وانمود كرد كھ خیلى خوشحال . چند شب كھ گذشت، بھش گفتم حاملم. كرمان و رفتیم یھ ھتل خوب

صبح ھا زود مى رفت و شب ھا ھم دیر . چھار ماه توى اون ھتل زندگى كردیم...ما نشده بودشده ا
تازه رفتھ بودم توى ھفت ...وقتى ھم كھ میومد، انقدر خستھ بود كھ نمى شد باھاش حرف زد. مدمیو

اون شب ھمھ ...اون شب...دیگھ خستھ شدم و بھش گلھ كردم. ماه و شكمم حسابى برآمده شده بود
 ... رو گفتچیز

  خدایا آیا طاقت شنیدن ادامھ ى حرف ھایش را دارم؟ او چھ مى خواھد بگوید؟ 
 ... ھاى سجاد سست مى شود و روى صندلى مى نشیند اما من ھمچنان ایستاده امزانو

نفھمیدم كارش . گفت كھ میلیاردر میشیم اما دیگھ ھیچ وقت نمى تونیم پیش خانوادمون برگردیم - 
گفت چون دوستم ...تھش نامعلوم بود...خالف بود. ، اما ھر چى بود خیلى ریسك داشتدقیقا چى بود

 ...كنارش بمونم یا برگردم پیش خانوادم. داره مى ذاره خودم انتخاب كنم
 .ھق ھق گریھ مى كند و از تھ دلش حرف مى زند 
مگھ مى تونستم یكى رو انتخاب كنم؟ ھزار بار التماسش كردم . نمى دونین توى چھ برزخى بودم - 

درستھ توى قصر زندگى نمى كنیم اما یھ سقف باال . مگھ ما وضعمون بده. كھ اینكارو نكن
 دنمى دونم چھ اتفاقى براش افتاده بو...عاشقانھ زندگى مى كنیم و بچھ مون ھم كھ تو راھھ. سرمونھ

 كھ باعث شده بودن یادی زیگوشش با پر شده بود از وعده ھا. كھ انگار اصال حرفامو نمى شنید
ھنوز ھم . یھ آدم دیگھ بود. مطمئنم این كسى نبود كھ باھاش ازدواج كرده بودم. ھیچى دیگھ نشنوه

 نداشتم از یھ طرف ھم قدرت اینو. دوسش داشتم اما نمى تونستم بذارم بچم با نون حرام بزرگ شھ
. ھفتھ ى پیش فرار كردم. كھ توى چشماش نگاه كنم و بگم كھ من نمى تونم اینجورى باھات بمونم

بقیھ رو مجبور شدم . پول كمى ھمراھم بود كھ فقط تونستم باھاش خودمو بھ نزدیكى تھران برسونم
 بھ ھوش قتىدیگھ چیزى نفھمیدم تا و. چھار ساعت طول كشید تا بھ خود تھران رسیدم. پیاده بیام

 . اومدم و خودمو اینجا دیدم
   بگویم در جواب این ھمھ حرف تلخ؟ چھ مى توانم بگویم؟چھ

بابا كمرش یك دفعھ خم شده و شكستھ بھ نظر مى .  با گریھ ھایش سنا را ھمراھى مى كندمامان
 دخترى كھ روى پنبھ بزرگ شده است، چگونھ توانستھ این سختى ھا را تحمل كند؟. رسید

ھنوزم دوسش دارم ولى كسى . دوسش داشتم و باھاش خوشبخت بودم. اون لعنتى دنیاى من بود - 
. من بین گناه نكردن و عشقم یكى رو انتخاب كردم. كسى كھ بچش اینجاست. كھ تركش كردم رو نھ

 این...بابا...مامان. من خدا كھ بھترینھ رو انتخاب كردم. این جدال بین عشق بھ خدا و بنده اش بود
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اآلنم من این بچھ رو بھ بھترین نحو ممكن بزرگش . اگھ نبودین، من اینجا نبودم...رو مدیون شمام
 .. تنھا امیدى كھ برام مونده ھمین بچھ اس...مى كنم بدون اینكھ ذره اى احساس كمبود بكنھ

 
 

سنگ ھم حرف ھاى تو را مى شنید، ترك . وجودم كرخت شد.قلبم آتش گرفت!  كن سناتمامش
 مامان چھ کرده اند کھ زیبا تو چھ کرده اند؟ با دختر بابا و عز. قى برمى داشت و مى شكستعمی

  د؟ی گری گونھ با درد منیا
مامان سرش را روى سینھ ى سنا گذاشت و اشك ھایش . با دو دستش صورتش را پوشانده بودسجاد

 . را روى لباس دخترش خالى كرد
 . منو ببخش سنا ولى باید با پلیس حرف بزنم:  با قاطعیت گفتبابا
 !ولى شما قول دادین:  نالیدسنا

 تو از من مى خواى اون نامرد رو مجازات نكنم؟ - 
 ! قلب او در بدترین شرایط ھم مھربان است. لبانش را بھ داخل دھانش برد و سرش را تكان داد 

 ...ید سكوت كرد در مقابل بعضى حرف ھا و كارھا، باگاھى
 
او در حال پس دادن یكى از امتحانان مھم . سنا روى تخت دراز كشیده بود و كتاب مى خواند 

در ظاھر ھیچ چیزى تغییر نكرده و لبخند . چقدر مقاوم و محكم مبارزه مى كند. زندگى اش است
 .  از پا درآوردروى لبانش است اما در درونش ھیاھوى بى سابقھ اى بھ پا شده كھ سعى دارد او را

 
 ھر روز سركار مى رود و مامان مانند پروانھ اى بھ دور سنا مى چرخد و از او مراقبت مى بابا
با این تفاوت كھ یك نفر بھ زودى بھ خانواده ى ما اضافھ مى . انگار ھمھ چیز مثل گذشتھ است. كند

نوه اش است و مى مامان در پوست خود نمى گنجد و در تدارك تھیھ ى سیسمونى براى . شود
 .  سنگ تمام بگذاردواھدخ

 چھره ى بابا ھم خوشحالى ھمراه با غمى دیده مى شود كھ نمى تواند آن را پنھان كند اما ما در
حال كھ تابستان است و فشار درسى زیاد . من نیز بیشتر اوقات در اتاق سنا ھستم. نادیده مى گیریم

 كھ بدى درباره ى آینده و اتفاقات خوب و.  مى زنمبا او حرف. نیست، مى توانم بھ او كمك كنم
رفتارھاى ما برایش حكم ترحم را ندارد زیرا مى داند كھ كارھاى ما از صمیم . ممكن است رخ دھد

 . قلب است و از روى مھربانى عشقمان بھ اوست
  خواستھ ى سنا ھمسرش از زندگى ما حذف شده و نامش ھیچ گاه بر زبان ما جارى نمى شودبھ

 . حتى اگر مجبور باشیم
گوشھ ى اتاق مى نشیند و .  كسى كھ ھنوز نتوانستھ با این داستان كنار بیاید، امیرسجاد استتنھا

من ھم اگر مانند او ...با این كارش احساس كینھ و انتقام جویى را در خود مى پروراند. فكر مى كند
 كھ خواھر تمبى غیرت نیس. م نمى گیردتنھا باشم ھمین اتفاق برایم مى افتد و فكرم لحظھ اى آرا

كار دیگرى مى توانستم بكنم؟ حتى بابا بھ خواست سنا سكوت . دلبندم اذیت شده و من سكوت كردم
این درست است كھ من برخالف خواستھ اش عمل كنم؟ كاش امیرسجاد ھم مى . كرد و اقدامى نكرد

 گویم نمى. دیگران را ناراحت نكندتوانست كمى احساستش را كنترل كند و با تخلیھ كردن آنھا
حداقل آنھا را براى خود نگھ . احساسات و عواطفش را كنار بگذارد و سنگدل و بى رحم شود

نبضم كند مى شود و مغزم تیر مى . من ھم یك پسر جوانم و با دیدن سنا قلبم فشرده مى شود. دارد
 ... داردیازتر از ھمیشھ بھ كمك ما نسنا بیش. كشد اما لبخند مى زنم كھ لبخند بر ھر دردى دواست

 امیر سجاد كى مى خواى تمومش كنى؟:نفس عمیقى كشیدم و باالخره سخن گفتم 
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 دقت كردى ھر وقت عصبانى ھستى منو بھ اسم كاملم صدا مى كنى؟ چى رو باید تموم كنم؟ - 
 ...مسخره بازى ھاتو - 
 !سپھر دست از سرم بردار: با صداى بلندى گفت 
مى فھمھ . مى كنى كار درستى مى كنى؟ سناى بیچاره ھر بار كھ اسم تو میاد بغض مى كنھفكر  - 

تو بھ جاى اینكھ كمكش كنى دردى بھ درداش اضافھ مى . تو دارى بھ خاطرش عذاب مى كشى
 . كنى

 . تا اون نامرد بھ سزاى اعمالش نرسھ من ھمین جوریم:  را جلو آورد و عصبى جواب دادصورتش
 دارى بھ این فكر مى كنى كھ من چقدر راحت با این قضیھ كنار اومدم ولى اشتباه مى مى دونم -

سجاد من و تو عالوه بر اینكھ ھم . من كنار نیومدم فقط ساكت شدم تا بھ وقتش حرف بزنم. كنى
 مى رھردومون داریم بھ این فك. پس بدون احساسانى كھ تو دارى، منم دارم. سنیم، دو قلو ھم ھستیم

كارى بھ . بابا رو نگاه كن. ولى این راھش نیست.  كھ دیگھ مرد شدیم و باید كارى انجام بدیمكنیم
غیر خواستھ ى سنا انجام میده؟ این معنیش بى غیرتیھ؟ ھمین كھ سنا طالق غیابى بگیره و بھ 

 ...رسھ اونم بھ مجازاتش مى. خدا ھم كھ كارى رو بى جواب نمى ذاره! آرامش برسھ براش كافیھ
احساس مى كنم اگر كمى بیشتر در این باره صحبت . اخم ریزى كرده و چشمانش را بستھ است 

 . كنم، امكان دارد من نیز بھ درد سجاد مبتال شوم و ھر دو در اتاق بنشینیم و فقط بھ فكر انتقام باشیم
 ...مگھ قرار نشد ما تغییرى توى خانواده ایجاد كنیم؟ پس بلند شو:  محوى زدملبخند

چرا ناگھان . دستش مشت مى شود. چشمانش را باز مى كند و با بغضى در گلو نگاھم مى كند 
  کرد؟رییحالتش تغ

 ...یھ اتفاق...دلم یھ تغییر مى خواست. تقصیر منھ - 
 ! داشتھودهیپس او عذاب وجدان ب 

ن دلش خواست ای. خدا كھ فقط بھ حرف تو گوش نمیده! چرت نگو خواھشا:  حرفش مى پرموسط
ولى اتفاقیھ كھ افتاده . فكر نكن چون راحت ازش حرف مى زنم برام مھم نیست. امتحان رو بگیره

 . و نمیشھ كارى كرد
 .  نگرانم كھ برایش سوتفاھمى درباره ى احساسم ایجاد شودمدام

آھى كشیدم و وسایل نقاشى ام را از روى میز برداشتم و بھ .  را در بین دستانش قرار دادسرش
ھمچنان روى تختش نشستھ بود اما دیگر كتاب نمى خواند و بھ دنیاى بیرون از . نا رفتماتاق س

 . پنجره خیره شده بود
 .  اى كردم تا توجھش بھ من جلب شودسرفھ

 مزاحم كھ نیستم؟ -
 ...این چھ حرفیھ پسر؟ تنھایى آزارم میده: سرش را چرخاند و با لبخند شیرینى گفت 
 ...ھجوم افكار بھ ذھن و ایجاد آشفتگىتنھایى یعنى ...مى دانم 
 . روى صندلى كنارش مى نشینم و تختھ شاسى ام را روى پایم قرار مى دھم 

 مى خواى منو بكشى؟:  رنگینى بھ من كرد و با ذوق گفتنگاه
سرم را بھ نشانھ ى مثبت تكان دادم و . خوشحالى اش را كھ مى بینم، قلبم بھ پرواز در مى آید 

 پس منم برات كتاب مى خونم؟: كتاب كنار دستش را برداشت و گفت. دست گرفتممدادم را بھ 
 درباره ى چیھ؟ - 
 ...مادر - 
 . باید حالش را عوض كنم. غمى در صدایش بود 
 . پس چرا براى من مى خونى؟ من كھ مادر نیستم حرفاى این كتاب رو بفھمم:  خنده گفتمبا

 . اى از كتاب را گشودصفحھ
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 . پس چرا براى من مى خونى؟ من كھ مادر نیستم حرفاى این كتاب رو بفھمم: گفتم خنده با

 .  اى از كتاب را گشودصفحھ
 . بذار این قسمت رو برات بخونم كھ زن ھا طرفدارى مى كنھ...نوشتھ ھاى لطیفى داره -
ن اتفاق چون آ. مھم ترین اتفاق ھیچ وقت تغییر نمى كند:  صدایى گوش نواز و پر احساس خوندبا

براى ھمین وقتى . مھم ترین كار خدا آفریدن انسان بود. زیربنا و مقدم بر ھمھ ى اتفاقات دیگر است
 وقتى ندھمھ فكر مى كرد. كار انسان را بھ سامان كرد، بھ خودش لقب بھترین آفریدگاران را داد

 كھ ھمھ ى كارھاى ظاھرا این عادت ماست. خدا این جملھ را بلند بلند مى گفت نگاھش بھ آدم بود
وقتى خدا تصمیم . ولى خدا مسئولیت خطیر آفریدن را بھ آدم نسپرد. خوب را بھ مردان نسبت دھیم

.  افتادآن رعشھ بر اندام عرش و ساكنان. گرفت جانشینى بر زمین انتخاب كند، زن را برگزید
ادر مى شود، این ھر بار زنى م. وقتى كھ زن مسئول آفرینش و جانشین انسان شد، زیر و رو شد

این حالت تحمل و زیر و رو شدن بھ خاطر سنگینى و شرافت . تجربھ در او تكرار مى شود
 ...مسئولیت مادر شدن است

 .  داشتیزیبا و دل نواز بودند و آدم را بھ تفکر وا م.چقدر این كلمات بھ دلم نشست 
ھ شما زن ھا نمى تونین مادر یعنى چى؟ اگھ ما مردا نباشیم ك:  ریزى كردم و بھ شوخى گفتماخم

 !بشین
 .لبش را گزید و جلوى خنده و خود را گرفت 
 ...زن ھا موجودات منحصر بھ فردى ھستن: بعد با افتخار گفت 
 !و البتھ خود شیفتھ - 
خواستم بگویم كھ اگر ما مردھا نباشیم، شما زن ھا نمى توانید دنیا را اداره كنید و توان مراقبت از  

درباره ى مردھا باید با احتیاط سخن گفت زیرا احتمال . خود را ندارید اما جلوى زبانم را گرفتم
 . شكننده استاریبس, او مانند بال پروانھ. ناراحت شدن سنا وجود دارد

 !مردھا ھم اعتماد بھ سقف كاذب دارینشما  - 
اما ناگھان خنده اش كامال ناپدید گشت و بھ پشت سرم ! من ھم خندیدم چون سنا خندید...و خندید 

سرم را برگرداندم و امیرسجاد را دیدم كھ سر بھ زیر . چشمانش رنگ غم بھ خود گرفتند. خیره شد
 . لبانم نشست و آرامش بھ قلبم تزریق شدناخودآگاه لبخند محوى روى . كنار در ایستاده بود

حال سنا :  در حالى كھ شرمندگى در چشمانش موج مى زد، جلو آمد اما خیلى عادى گفتسجاد
 خانوم ما چطوره؟

سجاد كنارش روى . سنا متعجب نگاھش كرد و لبانش را گاز گرفت تا اشك ھایش جارى نشوند 
 . شیدمتخت نشست و من در سكوت مداد را بر كاغذ مى ك

 ...تو رو ھم اذیت كردم. حالم زیاد خوب نبود! ببخش سنا جان -
 . دست سجاد روى گونھ ى نرمش فرود آمد. اشك ھاى سنا دیگر مقاومت نكردند و سرخوردند 
 !بھ خدا قسم اگھ گریھ كنى دیگھ باھات حرف نمى زنم و دوباره میرم توى الك خودم -
سجاد چند دقیقھ ى در آغوشش بود و . را برایش باز كردسنا در میان ھق ھقش خندید و آغوشش  

 !این بچھ مزاحمھ نمى ذاره درست بغلت كنم: بعد از او جدا شد و با خنده گفت
نكنھ بھ سپھر بره؟ آخھ میگن بچھ : بالفاصلھ دستش را محكم بر صورتش زد و با نگرانى گفت 

 !حالل زاده بھ داییش میره
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در ضمن بھ من بره بھتره از ! نھ كھ تو دایى اش نیستى: واب دادمسرم را بلند كردم و معترض ج 
اما تو . من كلى استعداد دارم كھ خوبھ از من بھ ارث ببره.  شیمیاینھ كھ مثل تو بشھ چون بدبخت م

 . چى دارى؟ چند تا كرم كھ نمى تونى ازشون مراقبت كنى و مدام باعث آزار دیگران میشن
بھ چھ . استعدادات بخوره تو سر دشمنت. دشیفتھ كمتر بھ خودت بنازآقاى خو:  در مى آوردشكلكى

آخھ حسودى .دردت مى خورن؟ كرم ھاى من خیلى مفیدن باعث خنده ى بقیھ میشن نھ اذیت و آزار
 !ھم حدى داره برادر من

  بھ چیھ تو حسودى كنم خداى اعتماد بھ سقف؟: لبم را كج مى كنم 
  دوباره شروع كردین؟...از دست شما دو تا خل : با صداى بلندى خندید و گفتسنا

بذار تا ابد بھ من ...سنا جون ولش كن:  صدایش را نازك كرد و با لحن خالھ زنكى گفتسجاد
كجا بودیم؟ اھا داشتیم درباره ى این جیگر دایى حرف . با اینكارش بھ جایى نمى رسھ. حسودى كنھ

 . آموزش ھاى الزم رو شروع مى كنمبذار بھ دنیا بیاد از ھمون روز اول . مى زدیم
دوما كھ فكر آموزش این دختر رو از كلت بكن . اوال كھ اقاى مرد با غیرت صداتو مثل زنا نكن -

 . بیرون
 . سنا جان من خودم یھ دختر با استعداد و ھنرمند تحویلت میدم:  بھ سنا ادامھ مى دھمرو
 .شید نگاھى بھ شكمش كرد و با مھربانى دستى بھ آن كسنا

شماھا دعواتون میشھ بچم رو اذیت مى . الزم نكرده خودم ازش یھ دختر تمام و كمال مى سازم - 
 . كنین
 !خوردى؟:  ھایم را براى سجاد باال و پایین دادم و گفتمابرو

 ...فعال كھ خودتم ضایع شدى! بشین سر جات نقاشى تو بكن: غرید 
 ...نمى خوام مثل شما دو تا بشھ. عوان نكنینتو رو خدا جلوى این بچھ د: سنا خندید و گفت 
 . سجاد بینى اش را باال كشید 
اصال سپھر جان بلند شو بریم كھ جاى من و تو دیگھ ...ما دیگھ شدیم آدم بده...باشھ سنا خانوم -

 . اینجا نیست
 .  بازویم را محكم كشیدو

 ...دستمو خط زدى! ولم كن:  كردم و با غیظ گفتماخمى
 .  درد طرفدارى كردن ھم نمى خورىبھ! ایش - 

 . حاال من یھ چیزى گفتم...بشین امیرسجاد:  از اینكھ چیزى بگویم، صداى سنا آمدقبل
 ! چون تویى مى بخشمت -

نگاھى بھ نقاشى من كرد و دستش را روى قسمتى از آن .  را جلو كشید و كنار من نشستصندلى
 ...بھ سنا نگاه كن! اینجا رو نباید اینجورى مى كشیدى: گذاشت و مانند یك استاد گفت

 . تو دخالت نكن. خودم مى دونم چجورى باید بكشم - 
لطفا تجدید نظرى در رفتارتون ! ىواه واه این اخالق در شأن یك ھنرمند نیست آقاى مظاھر -

 . بكنین
آخش بلند شد و دستش را روى پھلویش گذاشت و اخم غلیظى .  ى محكمى بھ پھلویش زدمضربھ

 . كرد
دوباره لمس . كم كم عصبانیت سجاد ھم جایش را بھ لبخند داد. من ھم خندیدم.  خندیدسنا

 ...خوشبختى
سنا . میز بود را برداشت و نزدیك دھان سنا بردسجاد لیوان آب پرتقالى كھ دست نخورده روى  

 . لبخندى زد و لیوان را ازش گرفت و جرعھ اى نوشید
  خب حاال اسم این جیگر دایى قراره چى بشھ؟ -
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 . ھنوز انتخاب نكردم...نمى دونم:  شانھ ھایش را باال انداخت و گفتسنا
 .من ھم با جدیت بھ كشیدن نقاشى ام ادامھ دادم.  دستى بھ چانھ اش كشید و مشغول تفكر شدسجاد

 . اینجورى با اسم من جور میشھ! اسمشو بذار آسمان - 
 .  ابروانش باال داد و نگاه تند و تیزى كردسجاد

  اینم آخھ اسم بود تو پیشنھاد دادى؟! واه واه آسمان -
میگن اسم خیلى ! حاال كھ اینطوره اسمشو بذارى ساجده بھتره : را بھ طرف سنا چرخاندسرش

 !درست میشھ مثل من. روى شكل گیرى شخصیت تاثیر گذاره
 !اونوقت این خونھ سالم نمى مونھ با وجود شماھا! خدا اون رو نیاره: سنا خندید و گفت 
  

 )شكالت داغ با طعم نعنا: فصل نھم (
  

  سوختی کھ در من مدی ھمھ خورشآن
 !ختی اندوه شد و از چشم ترم ریچشمھ  
 !نھ جان در بدن دارم، نھ حس در روح 
غافل از اینكھ زمین گرد است، . دلم مى خواھد بھ گوشھ اى از این دنیا برم و در تنھایى بمیرم 

 ! گوشھ اى ندارد
گار براى فرار از این روز...كاش گوشھ اى داشت... زمین حرف ھاى گالیلھ را باور نمى كردكاش

 ...دردناك
حال كھ امروز غیرمعمول ترین روز است، باید ...حتى در یك روز معمولى ھم خوب نیستم 

  چگونھ باشم؟
اگر با آن ھا مبارزه كنم، مانند آن است .  كرده ام بھ این دردھا كھ جز سكوت چاره اى ندارندعادت

 ! نداردیدرد من درمان...نمكھ رویشان نمك مى پاشم و وضعشان را با دو دست خود وخیم تر مى ك
 ! پس بارى دیگر سكوت مى كنم بھ احترام زخم جدیدم 

ساعت ھاست كھ از دنیاى بیرون خبرى .  جا برخاستم و لنگ لنگان بھ طرف در اتاق مى روماز
. روى موكت ھاى كثیف ھتل نشستھ بود. در را كھ باز كردم، كیارش مثل یك فنر از جا پرید. ندارم

مى  آب دھانم را قورت. ھیچ لغتى را پیدا نمى كند كھ بھ زبان بیاورد. نگاھم مى كندمتعجب و گیج 
 !چقدر داغ بودم. دستم را روى پیشانى ام گذاشتم. دھم تا كمى از طعم شورى دھانم بكاھم

چرا نگفتى درو باز كنم؟ یھ در زدن خیلى كار سختیھ؟ چند ساعتھ اینجا : با صدایى گرفتھ گفتم 
 نشستى؟

 ...ھمش اینجا نبودم. مھم نیست - 
از جلوى در كنار . روى صورتم خیره شده بود و مى خواست چیزى بگوید اما سكوت مى كرد 

 . رفتم
 . من میرم یھ دوش بگیرم. بیا تو -

پوزخندى روى لبانم ظاھر . سرم را كھ بلند كردم، خود را در آینھ دیدم.  حال بھ داخل حمام رفتمبى
رنگ .. قیافھ ام غیرقابل تحمل شده بود. كیارش حق داشت كھ متعجب بھ من خیره شود. شد

 . صورتم كامال زرد بود و زیر چشمانم كبودى دیده مى شد
نم را از ھمھ چیز خالى كنم و تنھا بھ صداى قطرات آب  زیر دوش آب گرم رفتم و سعى كردم ذھبھ

از برخورد آب با پوست بدنم، احساس . كھ با قدرت بھ روى سرم فرود مى آمدند گوش كنم
دوش كوتاھى گرفتھ و . خوشایندى بھ من دست مى داد كھ موجب مى شد بھ چیز دیگرى فكر نكنم

 .خودم نیز عالقھ نداشتم جلوى او لباس بپوشم .لباسم را پوشیدم تا كیارش معذب نشود در ھمان جا
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از . از حمام كھ بیرون آمدم، ھواى محیط بھ پوست صورتم رسید و در جا احساس خشكى كردم 
از جیب كوچكش . مقابل كیارش كھ روى تختش نشستھ بود، گذشتم و بھ سراغ كولھ پشتى ام رفتم

در آینھ .  سفید را بھ پوست صورتم زدمكرم دست و صورتم را در آوردم و الیھ ى نازكى از كرم
كیارش . موھایم را با كش بستم و سرم را چرخاندم. اوضاع بھبود یافتھ بود.  خود كردمھنگاھى ب

 . اما تنھا با اندوه و غم نگاھش كردم. ھمچنان منتظر بود تا من حرفى بزنم
 ترسم در یم. دتر مى كردمعده ام بھ شدت مى سوخت و حال مرا ب.  بودم اما اشتھا نداشتمگرسنھ

 .رمی اوضاع معده درد ھم بگنیا
 تو ھم میاى؟. میرم بیرون یھ چیزى بخورم. كیارش من خیلى گرسنمھ - 
 .اگھ حالت خوب نیست زنگ بزنم از پایین برات غذا بیارن: با تردید جواب داد 
من نیز .زى نمى گویداز چشمانم مى خواند كھ اتفاق بدى افتاده است اما چی! دلم برایش مى سوزد 

 . تارھاى صوتى ام این اجازه را نمى دھند كھ صحبت كنم
 . دلم نمى خواد توى این وضعیت مسموم بشم. نھ معلوم نیست غذاى اینجا توش چى مى ریزن -

 .  كھ از اینجا خریدیم را برداشت و روى دستش انداختكتى
 ...باشھ بریم -
كت نازكم كھ تنھا لباسى بود از ایران با خود آورده بودم را بھ ژا. این بار كولھ ام را با خود نبردم 

تن كردم و ھدفون بنفش بزرگم كھ خیلى دوستش دارم، بھ دور گردن انداختھ و با كیارش از اتاق 
 . خارج شدم

 . كیارش سریع كتش را پوشید.  بیرون سرد بود و باد خنكى مى وزیدھواى
 ...سردت نیست؟ لباست خیلى كمھ -
 . خودم این اجازه را بھ او دادم. مھم نیست! رخالھ شدپس 

 !نھ سردم نیست:  و خشك جواب دادمسرد
این خیابان را دوست ندارم زیرا تنھایى را از ھمھ دریغ . دوباره خیابان استقالل شلوغ و مزدحم 

مھمھ صداى خواننده مرا از ھ. ھدفونم را بھ موبایلم وصل كرده و روى گوشم قرار دادم! مى كند
 یك مدل. بھ نام رستوران ھا نگاه مى كردم اما ھیچ كدام مرا جذب نمى كرد. ى اطراف خالص كرد
 !چیز ویژه مى خواست

تا اینكھ چشمم بھ یك جاى دنج و . كوتاه و آھستھ قدم برمى داشتم و بھ موسیقى گوش مى دادم 
مانند كودكى كھ . ا آرامتر است نیست، اما اینجیالبتھ كھ در استانبول ھیچ جاي خلوت. خلوت افتاد

 . آب نبات بھ او داده اند، ذوق كردم
 !ھمین جا خوبھ -
 مگھ غذا نمى خواستى؟! اینجا كھ كافى شاپھ: كیارش متعجب گفت 
 !نھ - 
 . معده را كھ حتما نباید با غذا سیر كرد. محكم و قاطع جواب دادم 

د ھمھ ى كافھ ھاى مدرن، كم نور با دكور مانن.  كافى شاپ را بھ داخل ھل دادم و وارد شدیمدر
بھ محض اینكھ منو را دیدم، فھمیدم كھ دلم چھ . یك میز دو نفره را انتخاب كرده و نشستیم! تیره

 !من از این مى خوام: انگشتم را روى سفارشم گذاشتھ و رو بھ كیارش گفتم. چیزى مى خواھد
 ھات چاكلت با نعنا؟ - 
 ...نابا نع...سرم را تكان دادم 
 ! كیك ھم مى خواى؟ - 
 . نھ فقط حواست باشھ كھ باید صبر كنى و سفارش رو تحویل بگیرى -
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گاھى بھ خدا . بھترین اتفاق دنیا تنھا بودن است...دوباره تنھایى. اى گفت و از جا بلند شد" باشھ"
 .غبطھ مى خورم كھ تنھاست

 آرامى سر جاى خود نشست و نگاھش بھ. چند دقیقھ بیشتر طول نكشید كھ سینى بھ دست بازگشت 
بوى نعنا . بى توجھ بھ این نگاه، دستم را جلو بردم و فنجانم را برداشتم. را روى من متمركز كرد

 شدت اخم ریزى روى پیشانى ام نمایان شد وبھ. جرعھ اى از آن را نوشیدم. در تمام وجودم پیچید
 .  را برایم خوشایند كندحتى طعم شكالت ھم نمى تواند نعنا. احساس تھوع كردم

 خوشت نیومده؟ مى خواى یھ چیز دیگھ سفارش بدم؟ -
 ...نھ از عطش، نھ از طعمش...نھ ھیچ وقت از نعنا خوشم نیومده: فنجان را بھ لبانم چسباندم 
 پس چرا اینو گرفتى؟: ابروان قھوه اى رنگش را باال داد 
 ...طعم نعنا باعث میشھ كھ یھ چیزایى رو ھیچ وقت فراموش نكنم - 
 ! تا ابد از نعنا متنفرم.وقتى كھ بھ ھوش آمدم، دھانم بوى نعنا مى داد 
 

قھوه اش را در سكوت . بھ خوبى دریافتھ است كھ از سئواالت پى در پى بیزارم.  ھیچ نگفتدیگر
 . نوشید و ھر از گاھى بھ من نگاه مى كرد

 دور سرم ایحالم اصال خوب نبود و دن.  را روى میز گذاشتم و بھ طرح درونش خیره شدمجانفن
 ! حتى آدامس نعنایى ھم این بال را سرم مى آورد. دی چرخیم

 میشھ بگى چھ اتفاقى افتاده؟:  را در موھایش فرو كرد و كالفھ پرسیددستش
اما من باید . ھ گفتن غرورش را لھ كنمنخواستم با ن. خیلى برایش پرسیدن این سئوال دشوار بود 

 !چھ جوابى مى دادم؟
 !اگھ نمى خواى بگى مشكلى نداره - 
 ...بابام: بى توجھ بھ حرفش، نفس عمیقى كشیدم و بھ سختى گفتم 
لبش تكانى خورد اما كلمات قدرت خارج شدند . چشمانش تا اندازه ى ممكن گرد شدند و ماتش برد 

 ! درست مثل من. نداشتند
. برق اشك در چشمانم بھ وضوح دیده مى شد اما گریھ بس است.  گزیدم و سرم را تكان دادملب

 .الزم نیست بھ زبان بیاورى. درست حدس زده اى! آرى كیارش
پیشانى اش پر از خط ھاى كوتاه و بلند شده . سرش را عاجزانھ پایین انداخت و در فكر فرو رفت 

 .بود
 ...باید بگم...چى...ن نمى دونمم: آھستھ و بریده بریده گفت 
 . بغضم را قورت دادم 
 . چیزى الزم نیست بگى -
 آخھ چطورى؟ مگھ چھ اتفاقى افتاد؟ -
 .من ھم سرگردانم و در نادانى غوطھ ورم. بھ صندلى تكیھ دادم و چشمانم را بستم 
 ...بخور زودتر بریم - 
مى خواست چیزى نپرسد . خودش استقھوه اش را كوفتش كردم اما تقصیر . دستش را عقب كشید 

 . تا این را نشنود
 .من دیگھ نمى خورم -
كیارش مات و مبھوت . از جا برخاستم و از كافى شاپ خارج شدم. ھنوز ھم متعجب و حیران بود 

چرا انقدر ناراحت و گرفتھ شده بود؟ شاید آنھا در مجموع سھ بار . با قدم ھاى سنگین بھ دنبالم آمد
 نكند بھ حال و ھواى من مى اندیشد؟! ف زده باشندبا یكدیگر حر

 كیا كجایى؟ - 
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 . سرش را بلند كرد و نگاھى بھ پشت سرش انداخت 
 كیا كجان؟ -
با غرور مردھا خوب آشنا ھستم . مسخره اش نكردم. كامال مشخص بود كھ فكرش آشفتھ شده بود 

 .و مى مى دانم كھ نباید در مسائل كم اھمیت با آن بازى كرد
 میگم در كجا سیر مى كنى؟...كیارش منظورم خودتى - 
 ...ھیچ جا: زیر لب گفت 
 !من اگر نمى دانستم تو كجایى كھ ترانھ نبودم 
 ...درستھ بابام. ببین من بى احساس نیستم - 
اما توى . فھمیدى كھ دوسش داشتم. تو كھ روابط من و بابام رو دیدى: آھى كشیدم و ادامھ دادم 

بابام ھم اینو . مرگ ھمیشھ در كمین ماست و نمى تونیم ازش فرار كنیم. زندگى ما این چیزا طبیعیھ
 ارهتوى این چند روز دلم آشوب بود و حس مى كردم اتفاق بدى د. منم مى دونستم...مى دونست

حاال من چیكار مى تونم بكنم؟ بشینم تا ابد گریھ كنم تا روح بابا آزرده بشھ؟ ھمھ ى ! و افتاد. میوفتھ
اون . اگھ اتفاقى افتاد، باید چیكار كنیم...حتى بابا با من حرف زد و گفت كھ اگھ. ما حاضر بودیم

 . اصال دوست نداشت من وقتمو براى عزادارى اش تلف كنم
درباره ى مرگ بابا حرف . اما سخت بود. رف ھا بسیار ساده بھ نظر مى رسید زدن این حشاید

در كالمم غم و تلخى . با این كھ آمادگى ھر خبر بدى را داشتم اما ناامید نبودم. زدن خیلى سخت بود
 . پنھانى حس مى شد و لرزش خفیفى داشتم

و دیگر درباره ى من بد فكر جواب سوالش را گرفتھ بود .  نداد و در سكوت راه مى رفتیمجوابى
 دھم اما دادم تا حی توضشی نداشت برای لزومدیشا. اما در چھ فكرى بود تنھا خدا مى داند. نمى كرد

 .  نکندیدرباره من فکر مزخرف
 را روى گوش ھایم قرار دادم و بھ سایھ ھایمان خیره شدم كھ دو دختر روى آنھا با مى ھدفونم
 . ھ ھاى افراد پشت سرمان پا مى گذاریمحتما ما ھم روى سای. گذشتند

 ترانھ تو چند سالتھ؟ -
 . ھدفونم را كمى جا بھ جا كردم و زیر چشمى نگاھى بھ او انداختم 
 چرا این سوال رو كردى؟...  ماه٧بیست و پنج سال و  -
 ...ھمین طورى: شانھ اى باال انداخت و بى تفاوت جواب داد 
 .بى دلیل سوال نمى پرسدكسى . تیز و خشمگین نگاھش كردم 

دخترى بھ سن تو در اوج احساسات و :  را از جیب كتش در آورد و بھ آرامى گفتدستانش
 . عواطف قرار داره و با یھ ضربھ ى سخت نمى تونھ بھ راحتى كنار بیاد اما انگارى تو فرق دارى

   از من و احساسم چھ مى دانى؟تو
 . اگھ تو ھم جاى من بودى، راحت كنار میومدى -

بھ میدان تقسیم كھ .  بود كھ بیشتر توضیح دھم اما دیگر ھیچ نگفتم و بھ راه رفتن ادامھ دادممنتظر
تنھا با یك ...بدون مادر...حال دوباره من اینجا ھستم اما بدون پدر. رسیدیم، خاطراتم تداعى شدند

 ! برادر
 ...ما من نفسم مى كشم دیگر نفس نمى كشد ااو
قلب او دیگر نمى زند و بدنش خاموش و سرد شده است اما قلب من ھنوز ھم در سینھ ام مى تپد و  

 ...خون در رگ ھایم جریان دارد
 . او مرده است و روى خاك افتاده و من زنده ام و روى خاك قدم بر مى دارم 

 !تار موبھ باریكى یك .  فاصلھ ى مرگ و زندگى باریك استچقدر
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شاید بابا ھم بكى از این ستاره . بھ آسمان سیاه شب خیره مى شوم کھ چند ستاره در آن مى درخشد 
 ...این را بھ وضوح حس مى كنم كھ مرا مى بیند و كنارم است. ھا شده و مرا مى بیند

 ! بابا، در آرامش بخواب 
ھمان گونھ كھ تو مى . ى كنمكار نا تمامت را تمام م.  من ھنوز زنده ام و ادامھ مى دھمچون

 ...خواستى
كیارش جلوتر از من وارد ھتل شد و از مردى كھ پشت میز پذیرش نشستھ بود، كلید اتاق را  

 ...بى حال, بى حس. بھ سمت آسانسور رفتم. گرفت
 ... ترانھ - 
 

صاحب صدا را مى شناختم و . تردید داشتم براى چرخیدن.  آشنا مى لرزید و بغض داشتصداى
اما چرخیدم و با دو چشم سبز و . مى دانستم اگر برگردم باید بھ جاى خودم، او را تسكین دھم

 ...بارانى رو بھ رو شدم
اگر محكم نایستاده بودم، بى شك بھ زمین پرت . بھ سرعت جلو آمد و خودش را در آغوشم انداخت 

ھاى گرمش تند تند روى اشك . دستانش را از زیر بازوانم رد كرد و روى كمرم گذاشت. مى شدم
 چشمم بھ پشت. شوكھ در جاى خود ایستاده بودم. شانھ ام مى ریختند و لباسم را مرطوب مى كردند

صابر روى مبل بھ خواب رفتھ بود و عرفان با سر و وضع نامناسب و چشمان بھ .  افتادسرش
 . خون نشستھ، بھ دیوار تكیھ داده بود

مایى كھ خیلى ادعامون مى شد ھیچ ...؟ بابات رفت زیر خاكترانھ دیدى چھ بالیى سرمون اومد -
 ...بابات مفت و مجانى جونشو از دست داد...ھیچى...كارى نتونستیم بكنیم

مھرداد براى او حكم یك رئیس اسطوره و مقتدر را . تمام وجودش مى لرزید. دینا مى لرزید 
حتى شاید بیشتر از من او را دوست مى داشت و این . او در آرزوى داشتن چنین پدرى بود. داشت

ھمان طور كھ بھ مادرم . بھ باباى من تا مى توانست محبت مى كرد. موضوع را مخفى نمى كرد
آنھا ھم براى دینا كم . احساس مى كرد كھ بھ این شكل مى تواند خال عاطفى اش را پر كند .مى كرد

. اما دینا براى من فقط بھترین دوست بوده و خواھد بود. نگذاشتند و مانند دخترشان بزرگش كردند
 او اام. حرف ھایى را كھ بھ عرفان نمى توانستم بگویم، با دینا در میان مى گذاشتم! نھ یك خواھر

براى مرگ مادرم او تا یك سال عزادارى مى كرد اما من . بیشتر از من خانواده ام را دوست داشت
 . ھنوز با ھیچ چیز كنار نیامده بودم. البتھ ھمھ بھ من حق دادند. یك قطره اشك ھم نریختم

 .  را روى شانھ ى دینا گذاشتم و كمى او را عقب كشیدمدستم
خودت كھ مى دونى اون . یھ ھات تن بابام رو توى گور مى لرزونىدارى با گر...دینا بس كن -

 . دوست نداشت براش گریھ و عزادارى كنیم
. او ھم مانند كیارش مرا سنگدل مى پنداشت! شاید خشمگین، شاید ھم افسرده و محزون.  كردنگاھم

 .كاش از دل یك دیگر با خبر مى شدند. كاش آدم ھا زود قضاوت نمى كردند
 حالت خوبھ؟. باورم نمیشھ...ترانھ:  گفتبا بغض 
این چھ سوالى بود؟ حالم خوبھ؟ اگر روح خود را لحظھ اى در جسم من تجسم مى كردى ھرگز  

ھنوز صداى عرفان كھ این خبر . ھنوز از اشك ھایم داغم و مى سوزم. این سوال را نمى پرسیدى
 گذارند؟اسم این حال را خوب مى . را داد و رفت، در گوشم مى پیچد

! دینا اگھ باز ھم گریھ كنى، خودم با دستام خفت مى كنم: نفس عمیقى مى كشم و با خشم مى گویم 
 . اینو مطمئن باش

لب گزید تا سدى براى اشك ھایش بسازد و بغضش را . اما الزم بود. از لحنم، از كلماتم.  خوردجا
 . قورت داد
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و اگھ جلوتو نگیرن تا ابد مى خواى عزادارى ت. دینا ببخشید ولى باید اینطورى حرف مى زدم -
 . بذار تكلیفمون مشخص شھ بعد ھر چقدر خواستى گریھ كن. االن وقتش نیست. كنى
دستمال مچالھ شده اى كھ در دستش بود را بھ گونھ .  قدم عقب رفت و از من فاصلھ گرفتچند

 . آرامتر بھ نظر مى رسید. ھایش كشید و سرش را پایین انداخت
 بھادر ھنوز زنده اس؟: ھایم را روى ھم فشردم و از عرفان پرسیدم پلك

 . نمى خواھم از ھوایى تنفس كنم كھ بھادر نفس مى كشد. اگر جوابش مثبت باشد، نفسم مى گیرد 
 .  خش داشتصدایش

 ...نھ -
نسیم خنكى . انگار بارى از روى دوشش برداشتھ اند. شادى نھ اما سبك شد. دلم رنگ عوض كرد 

 .  تمام تنم وزید و احساس خوشایندى بھم دست داددر
 ! خیلى. خستھ بود.  از دیوار جدا شد و از روى مبل كولھ اش را برداشتعرفان

 . صابر و كیارش مراقبتون ھستن. ترانھ من میرم -
. حرارت بدنم اندكى باال رفت و خشم در صورتم پدیدار شد.  با سر اشاره اى بھ من و دینا كردو

 . بوى سیگار سر تا پایش را فرا گرفتھ بود.  جلو رفتمدو قدم
نا سالمتى تو باید بھ . كجا میرى؟ چرا یھ ذره احساس مسئولیت سرت نمیشھ؟ بابا دیگھ نیست -

چند وقت صبر . بفھم عرفان كھ با رفتنت ھمھ چیز رو بھم مى ریزى. جاش وایسى و ادامھ بدى
وقت . بعدا ھر چقدر دلت خواست خوش بگذرون. تفریح و دیسكو ھیچ وقت فرار نمى كنن. كن

اصال تو آینھ بھ سر و وضعت نگاه كردى؟ بھ خدا دارم از بوى سیگارت !  چیزیھوبشناسى ھم خ
 ! خفھ میشم
 .  روى لبانش نشستپوزخندى

گرچھ مى شد ھم . خوشحالم كھ این مسئولیت من واگذار نشد! بابا بھ تو گفت ادامھ بده نھ بھ من -
الزم نیست نگران . ھومن و بابك احتماال فردا صبح مى رسن! حتى با زور.  نمى كردمن قبول

 !چیزى باشى ترانھ خانوم
 . با ھمان سر و ضع. رفت و ما را تنھا گذاشت. منتظر جواب نایستاد 
من میرم یكى از اتاق ھایى كھ رزرو كردیم رو براى شما دوتا . كیارش لطفا صابر رو بیدار كن -

 . ینا شناسنامھ ھاتون رو بدهد. بگیرم
چگونھ مى توانستم بھ او بفھمانم كھ لیاقتش بیشتر از عرفان .  دینا ھنوز بھ دنبال عرفان بودچشمان

دستم را جلوى صورتش بردم و تكان ! تفریح بدون مرز. است؟ او فقط بھ یك چیز فكر مى كند
 . از جا پرید و ھراسان نگاھم كرد. دادم

 .  شناسنامھ ھا رو بدهكجایى بچھ؟ میگم -
سریع شناسنامھ ھا را از او گرفتم و .  اشك گوشھ ى چشمش، مانند خارى در قبلم فرو مى رفتبرق

 . یكى از اتاق ھا را گرفتم و كلیدش را بھ دست كیارش دادم. بھ طرف میز پذیرش رفتم
ال زیاد جاھا عوض احتم. امشب استثنا تو و صابر توى این اتاق بخوابین تا بابك و ھومن بیان -

اگھ اتفاقى افتاد، نباید ھمدیگرو بى خبر . فقط خیلى مراقب باشین. دینا ھم پیش من مى خوابھ. میشھ
 . بذاریم
سپس دست یخ دینا را گرفتم و بھ .  جوابش صبر نكردم و كلید اتاقمان را از دستش قاپیدمبراى

 . دنبال خود كشیدم
چشمانش از شدت گریھ سرخ . ھ سینھ بھ دینا چشم دوختم ام را روى مبل پرت كردم و دست بكولھ

 !از غم و اندوه و البتھ خستگى. ھمھ ى ما چشمانمان بھ خون نشستھ بود. شده بودند
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این عرفان بى فكر فقط . دینا اگھ دوباره گریھ نمى كنى برام بگو دقیقا چى شده: بھ مالیمت گفتم 
 . اومد خبر رو داد و رفت

 . ھنوز ھم بغض داشت و صدایش مى لرزید.  را كمى باال آورد و آب دھانش را قورت دادسرش
یھ جاى كار . ھمھ چیز طبق نقشھ پیش نرفت. ھیچ كس نفھمید. واقعا نفھمیدم...نمى دونم ترانھ -

با یكى دو تا از محافظ ھاى بھادر درگیر بودیم كھ یھو صابر داد . لنگید و ھمھ چیز رو خراب كرد
 مى من و بابات وایسادیم ولى بقیھ بھ سرعت رفتن بھ سمت كسى كھ داشت.  بھادر فرار كردزد

خودش ھم . مھرداد بھم گفت كھ برم پشت یھ دیوار مخفى شم تا وقتى كھ بھم نگفتھ بیرون نیام. دوید
! بھادر نبود. چند دقیقھ بعد مردھا برگشتن با جنازه ى ھمون كسى كھ دنبالش بودن. غیب شد

 گیراونا با ھم در. رداد فھمیده بود كھ اون شخص بھادر نیست و برگشتھ بود داخل ساختمونمھ
 ..نفس ھاى آخرش بود...وقتى مى رسیم باالى سرشون، بھادر مرده بود و مھرداد! با چاقو. میشن

احساس . دستش را باال برد و بھ سرعت پاكش كرد. قطره اشكى از گوشھ چشمش جارى شد 
گلویم تنگ بود و . گلویم را مالیدم اما فایده اى نداشت. نفس كشیدن براى دشوار شدخفگى كردم و 
 . آغوش گرمى كھ حامى ام بود. دیگر آغوش بابا را ندارم. دلم ھم تنگ شد

شاید قدرى از دل . تا مى توانستم بھ خود فشردمش.  را باز كردم و دینا در آغوش گرفتمدستانم
ودش را رھا كرد و اجازه داد اشك ھایش جارى شوند اما از ترس من او نیز خ. تنگى ام كاش یابد

 . بى صدا اشك مى ریخت
 ! من نمى گذارم این كار نیمھ تمام باقى بماند.  بھ قولى كھ دادم عمل مى كنمبابا
 
این . دیگر نمى توانستم بیشتر در ھتل بمانم. تقریبا ظھر شده بود و از بابك و ھومن خبرى نبود 

 . یم مثل زندان شده است و ھواى خفھ اینجا حالم را بھم مى زنداتاق برا
دیشب از فرط خستگى سرش را كھ بر بالش گذاشت بھ خواب رفت و تا بھ .  ھنوز خواب استدینا

چھره اش مانند یك بچھ گربھ ى مظلوم و غمگین . االن حتى لحظھ اى پلك ھایش را باز نكرده است
بھ آشپزخانھ زنگ زدم و برایش . دلم نیامد كھ تنھایش بگذارم .شده كھ از درد بھ خود مى پیچد

سینى . چند دقیقھ بعد، صداى در بلند شد و خدمتكارى صبحانھ را آورده بود.  سفارش دادمحانھصب
دستم را روى گونھ ى نرم و لطیفش كشیدم و بھ . را روى میز گذاشتم و روى تخت دینا نشستم

باالخره رضایت داد و . یدند اما نمى خواست بیدار شودپلك ھایش لغز. آرامى صدایش كردم
چھ دردھایى كھ در این چشم . دستم را عقب بردم و بھ چشمان سبزش خیره شدم. گشود چشمانش را
 ...ھا نمى دیدم

 . بلند شو برات صبحونھ آوردن - 
 . خمیازه اى كشید و چشمانش را مالید.  تخت نشستروى

 . رم تا اونجا بیاممیشھ سینى رو بدى؟ جون ندا -
وسایلم را . خیلى گرسنھ بود و لقمھ ھایش را مى بلعید.  تكان دادم و سینى را برایش بردمسرى

 . جمع كرده و زیپ كولھ ام را بستم
میرم بیرون و سعى مى كنم . از بابك و ھومن ھم خبرى نیست. دینا من دیگھ نمى تونم اینجا بمونم -

 . تا قبل از غروب برگردم
 تنھا بمونم اینجا كھ چى بشھ؟. منم مى خوام باھات بیام.  كم صبر كنیھ -
 !فقط بدو: خودم را روى تخت انداختم و گفتم 
براى لباس پوشیدن معطل نمى شویم چون ھمھ یك . بھ سرعت صبحانھ اش را خورد و حاضر شد 

 . دست لباس داریم كھ با آن ھمھ جا مى رویم
 . نمیشھ كھ با یھ دست لباس باشیم. باید لباس بخریم: و گفت ناراحت بھ آینھ نگاه كرد دینا
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ھر جا . فقط ممكنھ بوى گند بگیریم براى ھمین یھ دست دیگھ الزمھ. این چیزا كھ مھم نیست -
 . اما گرون نباشھ كھ پول زیاد نداریم. چیزى دیدى بخر

 .  كھ تا شانھ اش مى رسیدند را شانھ اى زد و رو بھ من چرخیدموھایش
 . باید براى پول ھم یھ فكرى بكنیم -

باید . براى چنین روزى پول ذخیره مى كرد. سعى و تالش ھاى بابا بیخودى كھ نبود.  با او بودحق
كولھ و ھدفونم را برداشتم و با اشاره ى سر دینا را ھم بھ دنبال .این منبع را بھ دست مى آوردیم

 . خود كشیدم
 . بر بدیم؟ تنھایى یھ كمى خطر دارهبھتر نیست بھ كیارش و صابر ھم خ -
 . اگھ نبودن ما از پس خودمون بر میایم. اگھ بیدار بودن كھ با ما میان. بھ اتاقشون سرى مى زنیم -

. كیارش حاضر و آماده در چھارجوب در ایستاده بود.  اتاق كنارى را زدم و بھ سرعت باز شددر
 . بسیار سرحال و شاداب بود

 صابر بیداره؟ -
 .  اصال جا نخوردرایقع نداشت كھ سالم كنم و احوالش را بپرسم زتو 
 . سعى كردم بیدارش كنم اما خوابش خیلى عمیقھ. نھ -

 . حتما خیلى خستھ است كھ حاضر نیست از تخت خوابش دل بكند.  مسئولیت نبودبى
 . ولش كن بیا بریم -

 یادداشت براش بذارم؟:  تكان داد و مردد پرسیدسرى
كلید اتاق ھا . لبش را كج كرد و در را بھ آرامى بست. نچ غلیظى گفتم و ابروھایم را باال انداختم 

. از در ھتل كھ خارج شدیم، آفتاب چشمانم را آزرد. را بھ پذیرش تحویل ندادم و در كولھ ام گذاشتم
 ! ھوا سرد بود اما آفتابش داغ و سوزان

خب حاال كجا مى خواییم بریم؟ مثل قبل مى : پرسید دستش را سایھ بان چشمانش كرد و كیارش
 خواى دنبال كسى بگردى؟

با اینكھ بھ او شك . تقصیر خودم بود كھ او پسرخالھ شده بود و درباره ى ھر ماجرایى نظر مى داد 
دچار تضادى بودم اما امیدوارم كھ . داشتم اما از طرفى دیگر بودنش حس امنیت بھ من مى داد

 .  بیھوده باشند و كیارش ھمان چیزى باشد كھ ھستاحساساتم پوچ و
قلب مھربان دینا طاقت نیاورد و بھ .  پر از خشمى بھ او انداختم و سوالش را بى جواب گذاشتمنگاه

 . جاى من پاسخ داد
 . آره كیارش باید دنبالش بگردیم -

پرسیدن باقى سوال او جرئت .  مغز كیارش پر از سوال بود كھ دینا بھ یكى از آنھا پاسخ داددر
ھایش را نداشت اما بھ خوبى مى فھمیدم كھ درباره ى آن شخصى كھ دنبالش مى گردیم، بسیار 

 . اما بھ در كنار ما بودن بھ عنوان یك فرد حرفھ اى قانع بود. كنجكاو است
 چشمانش را ریز كرده بود و بھ پشت سرم.  دینا اشاره كردم كھ برویم اما از جایش تكان نخوردبھ

ھر چھ . دو مرد از دور مى آمدند. اخم ریزى كردم و روى پاشنھ ى پا چرخیدم. نگاه مى كرد
ھومن و بابك نفس زنان خودشان را بھ ما . نزدیكتر مى شدند، بیشتر بھ حدسم مطمئن مى شدم

 . خستگى از سر و صورتشان مى بارید و جانى در بدن نداشتند. دندرسان
. و بھ من خیره بودند و زبانشان قادر نبود كھ كلمھ اى بگویدھر د.  زیر لب سالمى كردھومن

براى این كھ از این كالفگى درشان . متاسف بودن، چیزى را حل نمى كند و داغ مرا آرام نمى كند
 . بیاورم، خودم آغاز بھ حرف زدن كردم

 . برین استراحت كنین. براتون اتاق رزرو كردم. بعدا دربارش حرف مى زنیم -
 ! بھ راستى كھ عاجز بود از حرف زدن. ا نگاھش از من تشكر كرد ببابك
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 ھنوز پیداش نكردین؟:  گفتتنھا
اما من پیدایش مى . قطره اى شده و در زمین فرو رفتھ است. سرم را بھ چپ و راست تكان دادم 

 !كنم
 . باشھ پس ما چند ساعت مى خوابیم بعدش مى ریم دنبالش - 

نمى دانم اما شاید اشتباه بابك باعث مرگ . ھر كارى دلتان مى خواھد بكنید.  اى باال انداختمشانھ
 . تا ماجرا را كامل نشنوم نمى توانم قضاوت كنم. پدرم بوده است

او ھم مى خواست جیزى بگوید اما قدرتش . ناراحت و غمگین.  بھ سینھ ى من خیره شده بودھومن
قدمى برداشتم اما صداى محكم ھومن مرا نگھ . فقط وقت مرا تلف مى كندبالتكلیفى آنھا . را نداشت

 . داشت
 ...ترانھ بذار برات بگم كھ -
 . باید استراحت كنى. خستھ اى: در میان حرفش مى پرم 

 . حالش خیلى خراب بود.  نكردتوجھى
ز خوب پیش ما بھت قول دادیم كھ ھمھ چی. قبول دارم كھ من و بابك توى مرگ مھرداد مقصریم -

 . ھر مجازاتى كھ دلت مى خواد ما رو بكن. حاال ھم تاوانش رو میدیم. بره
یعنى نمى خواھد قبول كند كھ او نیز مقصر است .  متعجب سرش را بھ طرف ھومن برگرداندبابك

  و از اینكھ ھومن از طرف او حرف زده است، دلخور شده است؟
 

ام دلش نمى خواد كھ ما االن سر این چیزاى بیخودى باب:  را پشت گوش مى زنم و مى گویمموھایم
در ضمن توى یھ كار گروھى یا ھمھ . پس باید قوى و محكم تر از قبل ادامھ بدیم. بحث كنیم

 !مقصرن یا ھیچ كس
او . لبخندش مرا یاد بابا مى اندازد. لبخند محوى كھ روى لبان ھومن نشست،مرا تحسین مى كرد 

 ! بى دلیل و ھمھ جا. ھمیشھ مرا تحسین مى كرد
 .  عمیقى مى كشم و سعى مى كنم ناراحتى ام را نشان ندھمنفس

 . ما تا یكى دو ساعت دیگھ بر مى گردیم. شماھام برین استراحت كنین. صابر توى اتاقش خوابھ -
دلم نمى خواست بیشتر از این بھ چشمان پر از عذاب ھومن .  مى افتم و تند تند قدم بر مى دارمراه

شاید ھم مثل من مى خواست با مھم جلوه ندادن . بابك ھم كھ انگار برایش اھمیت نداشت.  كنمنگاه
 فشرده مى مقلب. دینا شدت ناراحتى ام را مى فھمد و دستم را مى گیرد. داستان خودش را آرام كند

 . یاد دیشب و عصبانیتم كھ مى افتم، صورتم خجالت زده مى شود. شود و دردم بیشتر
 . یھ كمى تند رفتم! ابت حرف ھاى دیشب معذرتدینا ب -

 .با اینكھ لحنم خشك و مغرورانھ بود اما خوشحال مى شود.  مى شودخوشحال
من بعد از این ھمھ . حق با تو بود. خودتو ناراحت نكن:  را فشار مى دھد و با محبت مى گویددستم

مثال مھرداد دائما داشت بھم یاد مى داد كھ چجورى محكم . اتفاق نباید از خودم ضعف نشون بدم
 . باشم و با یھ نسیم خورد نشم

طوفانى بود كھ درون ھمھ را بھ ھم این حادثھ !  دینا حرفى نزن كھ خودت بھش اعتقاد ندارىنسیم؟
 . ریخت
 . محكم و با قدرت باشد. خوب است كھ سعى مى كند بزرگ شود.  كردم و حرفى نزدمسكوت
این چند روز . شلوغ و پر از ھیاھو. حالم از این خیابان بھم مى خورد.  خیابان استقاللدوباره

اما كسى كھ باید . ى مختلفى بودیمبیشتر ساعات در این خیابان پرسھ مى زدیم و شاھد صحنھ ھا
 . پیدا مى كردم را در بین این جمعیت ندیدم
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اطمینان دارم كھ او از . نامش حسن است و زیاد نمى شناسمش.  دیگر ھمان مغازه، ھمان مردبار
ھر چھ عصبانیت و خشم داشتم را بھ صورت و نگاھم . آن شخص با خبر است و جایش را مى داند

 . ھ حرف بیایدپاشیدم تا بلكھ ب
توقع دارى باور كنم كھ مغازشو فروختھ . من كھ مى دونم تو از جاش با خبرى. حرف بزن حسن -

مجبورم نكن از راھى كھ دوست . بھ تو و رفتھ؟ اصال تو پولت كجا بود كھ بتونى اینجا رو بخرى
 . خودت عین آدمیزاد بیا ھمھ چى رو بگو. ندارم وارد بشم

كور خوانده . وانمود مى كند كھ از ھمھ جا و ھمھ چیز بى خبر است. كند و واج نگاھم مى ھاج
 . تا او را پیدا نكنم نمى گذارم قطره اى آب خوش از گلویش پایین برود! است

 . بھت پول داده تا دھنت رو ببندى؟ چقدر؟ بگو تا من ده برابرشو بھت بدم:  مى زنمداد
او ھم خشمگین و دست بھ سینھ ایستاده . ركى حرف بزند حرف ھایم را مى فھمد اما نمى تواند تدینا

احساس مى كنم آماده است تا با اشاره ى من بھ حسن . كیارش ھم كھ از ھمھ جا بى خبر است. است
 . حملھ كند

 .  انگشت اشاره اش را بھ حالت تھدید باال مى آوردحسن
 ترانھ از اینجا میرى یا پلیس رو خبر كنم؟ -
بھ اندازه ى كافى ازت مدرك دارم كھ . پلیس رو خبر كن:  با حرص مى گویمپوزخندى مى زنم و 

 . بدم بھشون
فكر كردى كھ من نمى دانم تو در این . پوزخندم پر رنگ تر مى شود.  از رخش مى رودرنگ

  مغازه عالوه بر لباس چھ چیزى مى فروشى؟
مطمئن باش اگھ . غام مى فرستھاگھ كارى داشتھ باشھ برام پی. من نمى دونم كجاس:  مى گویدآرام

 . پیغام جدیدى دریافت كردم، خبرت مى كنم
بحث و دعوا فایده ندارد و باید از روش . دروغ گفتن براى حسن كارى ندارد.  نمى شوممطمئن

 . دیگرى استفاده كنم پس قانع مى شوم
 .منتظرتم. مى دونى كجا باید پیدام كنى. باشھ -
سرم را كھ بر مى گردانم، صداى نفس عمیقش را مى . جى مى زندسرى تكان مى دھد و لبخند ك 

! منو ھنوز نشناختى: كاش مى توانستم بھ وسیلھ ى تلھ پاتى برایش این پیغام را مى فرستادم. شنوم
 !نمى تونى دورم بزنى جوجھ

 . دینا تعجب كرده اما چیزى نمى گوید 
 . ه نمیامبھ این راحتى كوتا. خیالت راحت:  توضیح مى دھمبرایش
. سوال دارد اما نمى پرسد. نیم نگاھم بھ كیارش انداختم.  یك لبخند از روى اطمینان بودجوابم

 .جرئت دارد اما نمى خواھد من غرورش را لھ كنم
بریم لباس بخریم؟ من دیگھ نمى تونم این لباساى : دینا بازویم را مى كشد و با خواھش مى گوید 

 ! عطر مى زنم بوش بدتر میشھھر چقدر. بوگندو رو تحمل كنم
لبانم . چھار روز است كھ شب و روز ھمین لباس را بھ تن دارم. من ھم كالفھ بودم از این لباسھا 

 . را داخل دھانم بردم و آرام سر تكان دادم
مغازه ى .  ذوق چشمانش را بھ مغازه ھا دوخت و یكى از برندھاى معروف را انتخاب كردبا

دینا خوشحال و خندان قفسھ ھا و رگال ھا را زیر و رو .  فقط لباس داشتبزرگى بود و دو طبقھ
 . مى كرد

تیشرتى با .  تفاوت بھ بھ تمام مغازه نگاھى كردم و بھ قسمتى رفتم كھ لباس ھایش تیره بودندبى
لباسم را . آستین ھاى كوتاه ھمراه با شلوار ورزشى بھ رنگ سیاه انتخاب كردم و بھ اتاق پرو رفتم

ھم  دینا. لبخندى از سر رضایت زدم و بیرون آمدم.  كردم و در آینھ بھ خودم خیره شدمعوض
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ژاكتى . بى توجھ بھ آنھا از كنارشان گذشتم. لباسى بھ تن داشت و از كیارش نظرخواھى مى كرد
گرم و نرم بود و تا باالى زانوھایم . را بھ صورت رندم از روى رگال برداشتم و امتحانش كردم

 رنگش ھم بنفش تیره. كالھى ھم داشت كھ براى پنھان كردن صورتم بسیار مفید است. دمى رسی
 .بود كھ خیلى دوست داشتم

 !شبیھ جاسوس ھا شده ام. دوباره در آینھ سر تا پایم رانگاھى كردم 
 . صداى دینا بھ گوشم خورد 
  كیارش این چطوره؟-

 ! گرىچھ لباس، چھ ھر چیز دی.  انتخاب ھایش وسواس دارددر
 !بھ نظر من كھ خیلى خوبھ. این خیلى بیشتر از قبلیھ بھت میاد:  صادقانھ جواب مى دھدكیارش

با چرخیدن سر كیارش، نگاھم . دینا سرش را تكان مى دھد و حرف ھاى كیارش را تائید مى كند 
 !چقدر بھت میاد: كمى جلوتر آمد و آھستھ گفت. را دزدیدم اما متوجھ شد

 
فكر كردى من بھ دینا حسودى كردم ؟ اصال كسى نظرت . ناخودآگاه پوزخندى بر لبانم مى نشیند 

  را خواست؟
 كسى ازت نظر خواست؟:  عاقل اندر سفیھى مى كنم و با حرص مى گویمنگاه

عصبى قدم بر مى دارم . با غرورش بازى مى كنم اما سكوت مى كند. با آرامش برخورد مى كند 
 . نمى دانم چرا من بھ جاى او ناراحت مى شوم و حرص مى خورم. مى شومو از او دور 

 پسندیدین؟:  اتاق پرو كھ بیرون مى آیم، زن جوانى لباس ھا را از دستم مى گیرد و مى پرسداز
 . بلھ اگھ ممكنھ لباسھاى دوستم رو ھم بگیرین - 
از جیب كوچك كولھ . لھ گرفتلبخندى زد و از من فاص.  انگشتم را بھ طرف دینا نشانھ مى گیرمو

لیرھایم تمام شده . پول ھایم را كھ دیدم، اخم ھایم در ھم رفتند. ام، كیف پول چرمى ام را در آوردم
 را بھ من وربا دینا و كیارش بھ كنار صندوق مى رویم و فروشنده ى مرد فاكت. اند فقط دالر دارم

 . مى دھد
 مى تونم دالر بدم؟ -
 . ش نیستنھ امكان: قاطع گفت 

وقت كمھ و تا بخوام . ما مسافریم و عجلھ داریم:  را مظلوم و عاجز كردم و با خواھش گفتمحالتم
 . برم دالر رو بھ لیر تبدیل كنم خیلى طول میكشھ

 ...باشھ:  اندكى فكر كرد و بعد دستش را بھ چونھ اش كشید و گفتمرد
. س صد دالرى در آوردم و بھ او دادماز داخل كیف پولم یك اسكنا. لبخندى زدم و تشكر كردم 

او بھ من خیلى چیزھا ھدیھ . انگشتم را رویش كشیدم و لبخند محوى زدم. چشمم بھ عكس بابا افتاد
 . از یادگارى ھاى اوست, امیدى كھ در قلبم موجب مى شود بھ موفقیت اطمینان پیدا كنم. كرد

 
 ى خرید را از فروشنده گرفت و بعد از تشكرات دینا كیسھ.  را آرام بستم و در كولھ ام انداختمكیفم

 . فراوان، از مغازه خارج شدیم
 خب خانومى االن كجا بریم؟:  دستش را دور شانھ ام مى اندازد و خندان مى گویددینا

 !ھتل - 
  ھتل؟ بریم چیكار؟ بشینیم ھمدیگرو نگاه كنیم سماق بمیكیم؟: معترض گفت 
 . ستراحت ھم بكنیممى تونیم كارھاى دیگھ اى مثل ا -
 . چقدر استراحت كنیم؟ ھمش دو ساعتھ از خواب بیدار شدم -

 .  را نزدیك صورتش كردم و در چشمان سبزش زل زدمصورتم
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 اینجورى دوست دارى؟. لخت مى شیم، سینھ مى زنیم -
لعنتى تو كھ . از لحن كوبنده و عصبانى كالمم، نفسش حبس مى شود و سرش را پایین مى اندازد 
 چرا با كفش ھاى میخى روى مغزم راه مى روى؟. ى دانى من اعصابم بھم مى مى ریزدم
مگر بد گفتم؟ كار دیگرى مى . كیارش لبانش را بھ ھم مى فشرد و جلوى خنده اش را مى گیرد 

 توانیم انجام دھیم؟
 !كسى براى خندیدن دعوات نمى كنھ. راحت باش: خیلى جدى بھ كیارش گفتم 
 ! راحتم: د و جواب دادكتش را صاف كر 

دیگر ھیچ از این دنیا نمى خواھم و مى توانم با آرامش . راحتى تو براى من كافى است!  شكرالھى
 . گستاخى تا چھ حد؟ آن ھم كسى كھ مى داند من بھ او شك دارم! سرم را بر زمین بگذارم

با قدم ھاى بلند و  . در جوابش چشم غره اى مى روم كھ از ھزاران فحش ركیك ھم بدتر استتنھا
كاش مى توانستم . تند جلو مى روم و ھدفونم را روى گوشھ ھایم مى گذارم تا ھیچ چیز نشوم

 چشمانم را نیز ببندم و ھمھ جا تاریك شود و با عنكبوت ھایى كھ روى دیوارم تار مى بندند، تنھا
 . این حصار تنھایى را با تمام وجودم نیازش دارم. شوم
دیگر پاھایم . پوزخندى روى لبانم مى نشیند. كردم، دوباره مغازه ى حسن را دیدم را كھ بلند سرم

 . عادت كرده اند كھ در اینجا توقف كنند
 .  كنارم ایستاد و كالفھ بھ مغازه نگاه كردكیارش
 . حواست باشھ حسن نبینتت. مخفیانھ برو یھ سرو گوشى بھ آب بده:  گفتمآھستھ

كیارش كھ از دیدم . دینا كنار دیوار رفت و ھمان جا نشست. زیر لب گفت و دور شد" باشھ اى"
 . خارج شد، پیش دینا رفتم و بھ دیوار تكیھ دادم

 تو واقعا فكر مى كنى تو این نیم ساعت اتفاقى افتاده كھ كیارش رو فرستادى؟ -
 . چیزى تغییر كرده باشھمن توى یھ دقیقھ ھم احتمال میدم . نیم ساعت كھ خیلیھ - 

 !با دست ھایى در جیب كتش. چند دقیقھ بعد، كیارش برگشت.  كرد و ساكت شدپوفى
اما یھ مردى كنار مغازه وایساده بود كھ بھ ھر . خبرى نیست و داره بھ مشترى ھاش مى رسھ - 

 . قیافش براى من خیلى آشنا بود ولى نشناختمش. مى مى رفت توى مغازه زل مى زد
 . چھره ى آشنا براى كیارش؟ او كھ كسى را در اینجا نمى شناسد یك

 مطمئنى آشنا بود؟ -
 . ھر چى فكر كردم یادم نیومد كجا دیدمش. گفتم كھ نمى دونم: شانھ باال انداخت 

 . پلك ھایم را روى ھم فشردم و كمى فكر كردم.  خودم مى دیدمباید
 . ین و منم جلوتر از شماھا میرمتو و دینا با ھم بیا. باید از ھمھ جدا بشیم -

بابا تو كھ سفارش كرده .  خواست اعتراض كند كھ كف دستم را باال آوردم و ساكتش كردمدینا
  بودى باید بھ حرف من گوش بدھند پس چرا این ھمھ اعتراض؟

 
دستانم را در جیب ژاكتم فرو مى برم و سریع از كنار مغازه رد مى شوم در حالى كھ زیر چشمى  
صداى قدم ھاى . صورتم را سریع برگردانم اما دیر شده بود! شناختمش. ھ مرد نگاه مى كردمب

. بازویم را چنگ زد و بھ شدت عقب كشید. محكمش را مى شنیدم و قدم ھایم را سریعتر كرده بودم
 . چشمان گردش گرد تر شد و قدمى عقب تر رفت.  آرامى كشیدم و وحشیانھ نگاھش كردمیغج
 ا چیكار مى كنى؟تو اینج -
این چھ طرز برخورده؟ اگھ من نبودم مى خواستى : بازویم را محكم از دستش بیرون كشیدم و گفتم 

 چى بگى؟
 .حرف ھایم را نشنیده گرفت و سوالش را تكرار كرد 
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بابات . ھمون كارى رو مى كنم كھ باید بكنم! عذر خواھى ھم خوب چیزیھ واال: با حرص گفتم 
 ...ط آدماى كلھ گنده اى ھستم؟ االنم اومدمبھت نگفت من راب

فھمیدم كھ تو دختر . نمى خواد دروغ بگى! ھیس: انگشتش را نزدیك لبانم آورد و با غضب گفت 
 . مھردادى

 . نفسم را محكم بھ بیرون فوت كردم.  عصبانى اش كفرى ام كردلحن
 میرى كنار یا بزنمت كنار؟. انگار یھ چیزى ھم بدھكار شدم -
 . ندى روى لبانش نشستپوزخ 
بابات بدون اینكھ تك دخترشو بھ ھمھ معرفى . دلم برات مى سوزه. خیلى خودتو دست باال گرفتى -

 . كنھ رفتش
ببینم چقدر از اون . تو رو سننھ؟ دلت براى خودت بسوزه كھ بابات پشیزى برات ارزش قائل نبود -

  ثروتش رو برات گذاشت؟
 .  حرص بھ چشمان خشمگینم زل زد را روى لبش كشید و بادندانش

. اما مى دونم چى مى خوام و تو چى مى خواى. تو راست میگى من اآلن پول زیادى ندارم -
 ! ھدفمون یكیھ

 من چھ ھدفى دارم كھ خودم ازش خبر ندارم؟:  ھایم را زیر بغلم زدم و با تمسخر گفتمدست
 . الزم بھ تكرار نیست. خودت خوب مى دونى: صورتش را نزدیكتر آورد 
 اآلن من باید چیكار كنم؟. بر فرض اینكھ ھدفمون یكى بود -
سرم را تكانى . دینا و كیارش كمى با فاصلھ پشت سرش ایستاده بودند و منتظر اشاره ى من بودند 

 . بدون توجھ بھ حضور آن ھا، خواستھ اش را گفت. دادم و آنھا جلو آمدند
 . پس مانعى وجود نداره كھ ما با ھم ھمكارى نكنیم. مھرداد و بھادر االن دیگھ وجود ندارن -

 .این آدم ھم وجود دارد؟ قھقھھ اى مى زنم خیال تر از خوش
پسر ھمون پدرى . چقدر فكر كردى تا بھ این نتیجھ رسیدى؟ البتھ توقعى جز این ازت نداشتم - 

 . دیگھ
 .  را بلند مى كندصدایش

 . توھین رو نمى تونم تحمل كنم -
ز جلوى راه ما ولى ا. ھر كارى عشقت مى كشھ انجام بده! من كھ نگفتم تحمل كن:  جدیت گفتمبا

 . برو كنار
دنیا ھمین است و اگر ! حرص نخور پسر.  ھایش را روى ھم مى گذارد و نفس عمیقى مى كشدپلك

 !تو براى تمام مسائل دنیا حرص بخورى، از چاقى مى تركى
ولى دارم ! تو از من بھترى، قبول! ھیچ كس نیست كھ كمكم كنھ، قبول! من آس و پاسم، قبول - 

 . خوام كھ بذارى باھات ھمكارى كنماالن ازت مى 
 چندمین بار است كھ یك مرد غرورش را براى من كنار مى گذارد؟ تعدادش از انگشتان دستم این

 . خارج شده است
 اونوقت دلیلى وجود داره كھ من قبول كنم؟ -
 . صدایش خش دار شد 
 . نھ ولى شاید بھ دردتون بخورم -
 .  اش را باال انداخت و چیزى نگفتشانھ.  نگاھم از دینا سوال كردمبا
 . ما كھ سربار زیاد داریم تو ھم روش. بھ درد بخور كھ فكر نمى كنم باشى اما دلم برات مى سوزه -

حتما در . كیارش بود اما اصال بھ خودش نگرفت و خیلى خونسرد ایستاده بود" سربار"  ازمنظورم
 !دلش بھ من مى خندد
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 نى انقدر راحت راضى شدى؟واقعا؟ یع: یاشار متعجب گفت 
 . سرم را بھ شدت تكان دادم 
این آقایى ھم اینجا وایساده من بھش بھ شدت مشكوكم اما كارى . من راضى نیستم ولى قبول كردم -

. خب بھ تو ھم میدم. بھ كیارش یھ فرصت دادم. بھ تو ھم شك دارم. نكرده كھ بخوام مجازاتش كنم
 . من كھ بخیل نیستم

 . كمى خشم بھ لحنم اضافھ كردم. گاھم مى كرد نناباورانھ
 . ولى اگھ دست از پا خطا كنى، بالیى بھ سرت میارم كھ مرغ ھاى آسمون بھ حالت گریھ كنن -

 .  نیاوردطاقت
 . كارى نمى كنم كھ بھ ضرر خودم تموم شھ. منو تھدید نكن -

ى بزرگ رو ندارى وگرنھ مى دونم عرضھ ى انجام كارھا:  كجى زدم و با طعنھ جواب دادملبخند
 . اجازه بھت نمى دادم كھ حتى باھام ھم كالم شى

 .  ھا تمام بدنش را گاز مى گرفتندمورچھ
 . تو ھم یھ آدمى ھستى مثل بقیھ! یھ جورى حرف نزن كھ انگار دختر شاه پریونى -

 .  را چرخاندم تا حرفى بزنم اما كیارش پیش قدم شدزبانم
 .  فراتر از دختر شاه پریونھترانھ چیزى. اشتباه نكن -

دستم را روى دھانم گذاشتم تا صداى خنده ام توجھ كسى را ! بدون ھیچ تمسخرى.  و قاطع بودجدى
 . جلب نكند

اصال ھر كى بھتر چاپلوسى كرد، . از ھمین اول رقابتتون شروع شد. نھ خوشم اومد:  خنده گفتمبا
 . اون مى مونھ و اونكى پرت میشھ سر جاى اولش

 
 . بھ طرف كیارش برگشتم 
پس فكر نكن با از این راه مى تونى . من از چاپلوسى خوشم نمیاد. آقا اشتباه راھتو انتخاب كردى -

 . مثل یھ مرد از راه درستش وارد شد. خودتو ثابت كنى
خودت نمى فھمى . فقط حقیقت رو گفتم. من چاپلوسى نكردم:  خیال نگاھم كرد و صادقانھ گفتبى

 . رات و كارات معنیش اینھ كھ من از ھمھ بھترم و سر ترماما رفتا
چگونھ جرئت مى كند این حرف ھا را بزند؟ گستاخى ھم حدى .  شدت عصبانیت دستم مشت شداز

 . دارد
كیارش من بھت اجازه دادم راحت . مرده شور ھمتون رو ببرن كھ نمى تونین مثل آدم باشین -

بھ تو ھیج ربطى نداره كھ من .  حرف ھاى توھین آمیز بزنىباشى نھ اینكھ درباره ى رفتارھاى من
 . چجورى رفتار مى كنم

من توھین نكردم فقط منظورم از حرفم رو :  را در موھایش فرو كرد و مالیم تر گفتدستش
 . توضیح دادم

دماى بدنم آرام پایین آمد و مشت دستم .  خودم را نگھ داشتم تا تف بھ صورتش پرتاب نكنمجلوى
 . شدباز 
پس سعى نكن حرفتو بھ . رئیس بازى نداریم:  و پنج درجھ چرخیدم و خطاب بھ یاشار گفتمچھل

دعوا ھم راه . یا قبول میشھ یا رد. حرفى كھ دارى رو فقط بھ صورت یھ نظر میگى. كرسى بشونى
 . نمى اندازى

 من كى دعوا راه انداختم؟ -
 ! تن صدایش كلفت بود و مردانھ 
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اینو سعى . اگھ خطایى ازت سر بزنھ، بخششى در كار نیست. وباره تكرار مى كنمد... كلى گفتم -
 . كن توى مغزت حك كنى

 مطمئنى كارت درستھ؟:  آھستھ زیر گوشم گفتدینا
 ! نھ: خیلى صریح گفتم 

 . خوبھ:  را تكانى مى دھد و تمسخرآمیز مى گویدسرش
 .  مكث كوتاھى رو بھ یاشار مى كندبا
 تو چیزى مى دونى؟. یزى بفھمیمما نتونستیم چ -
 . حسن ھم كھ ادعا مى كنھ خبر نداره. نھ ھیچ چیز سر جاش نیست: خمیازه اى كشید و گفت 

 .  مى كنمتائید
 .بھ خصوص درباره ى واگذارى مغازه. كامال مشخصھ چرت میگھ. خودت ھم دارى میگى ادعا -
 خب حاال باید چیكار كنیم؟: دینا كالفھ مى گوید 
 . فعال كردن اون فسیلى كھ توى كلتھ! فكر:  كردم و جواب دادمپوفى 

 . بابك و ھومن ھم نمى توانند پیدایش كنند.  كنیم؟ وقت تلف كردن استصبر
 .  را تعقیب كنیم؟ مگر این چند روز از طریق او كارى انجام دادیم؟ پس بى فایده استحسن

 ... سومراه
  اى رو نمى شناسى؟ترانھ تو كس دیگھ: یاشار سكوت را شكست 
 . منظورت رو واضح بگو - 
 . فكر كنم حسن بتونھ جاى اوراقان رو بھمون بگھ -

 .  راه سوم است؟ احتمالش زیاد نیست اما چاره ى دیگرى نداریماوراقان
ولى اوراقان سالھاست كھ . انگار مجبوریم ھمین كارو بكنیم:  را از روى سرم برداشتم و گفتمكالھم

 . راھشو جدا كرده
 . درستھ ولى احتماال ازش بى خبر نیست:  تائید كرد و جواب دادیاشار

 حسن تو رو دیده؟ باھاش حرف زدى؟ -
 .  ندادمسرش را بھ چپ و راست تكان داد و خواست توضیحى دھد كھ اجازه 
 . ما مى ریم ازش مى پرسیم. تو اینجا وایسا -

حسن مرا كھ دید، صروتش در ھم رفت و اخم ریزى .  را كج كرده و بھ داخل مغازه رفتمراھم
 ! ببخشید كھ محبور شدى دوباره قیافھ ى مرا ببینى. كرد

 اوراقان كجاست؟ -
 . ابرو ھایش باال پریدند 
 .  سالھ ندیدمشچند! اوراقان؟ من چھ مى دونم -

 . مشتم را روى میزش مى كوبم.  كارى جز دروغ گفتن بلد نیستلعنتى
 . قول میدم اگھ جاشو بگى دیگھ ریخت منو نبینى -

من خودم ازش . من كھ مى دونم چھ بگم چھ نگم تو دست از سرم بر نمى دارى:  كشید و گفتآھى
 . خبر ندارم اما یكى از آشناھام فكر كنم بتونھ كمكت كنھ

 !خب كجاست اون آشنات؟:  گفتممشتاق
 . ممكنھ فردا برگرده. متاسفانھ رفتھ سفر: لبخند كجى زد 
بھ نفعتھ كھ وقتى اومدم اون آشناتون اینجا باشھ وگرنھ مطمئن . خب پس مجبورى فردا منو ببینى -

 . باش یھ جاى سالم توى بدنت نمى مونھ
ن ھمان حسنى بود كھ خودش را بھ تو مى مالید تا ذره اى بابا ای.  بھ اندازه ى كافى كوبنده بودلحنم

 ! سود كند؟ مى بینى چگونھ براى من دم در آورده است؟ اما من این دم را مى چینم
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 .  جلوى در مغازه منتظر بودیاشار

 چى شد؟: دی جلو آمد و پرسعیسر
ره حسابى بھش چى مى خواستى بشھ؟ حسن واقعا عوض شده و معلومھ یكى دا: دینا جواب داد 

 . سرویس میده كھ دھنشو باز نمى كنھ
  فكر مى كنى حرفاش راست بود؟:  رو بھ من پرسیدكیارش

 . نمى دونم ولى امیدوارم راست باشھ چون اوراقان كلید حل این معما رو داره -
 . خودتم گفتى كھ چند سالھ راھشو عوض كرده. انقدر مطمئن نباش:  گفتیاشار

 . اوراقان حتى اگھ دقیقا ندونھ كجاست مى تونھ ما رو راھنمایى كنھ.  گفتمخودم مى دونم چى -
 . از بحث ھا و حرف ھاى بیھوده ى ما.  كالفھ شده بوددینا

 االن مى خوایین چیكار كنین؟. بسھ دیگھ:  كنان گفتغرغر
 . باید با بابك و ھومن حرف بزنم...بریم ھتل: بھ آرامى جوابش را دادم 
كیارش در سمت چپم حركت مى . در میان مردم رنگارنگ با احساسات متفاوت.  قدم برداشتمو

 . كرد
اونجا ...وقتى كھ اونا با ھم درگیر شدن...ترانھ تو:  خودش را بھ من رساند و با ترید پرسیدیاشار

 بودى؟
 . ضعیفى از گلویم خارج مى شود" نھ "
اما ...خواستم خاكشون كنم اما.  جنازه ى سرد بودنمن وقتى رسیدم باال سرشون كھ فقط دو تا -

 . فكر مى كنم پلیسا این لطف رو در حقمون مى كنن
 .  را باال مى آورم و وحشت زده نگاھش مى كنمسرم

نمى دونم كدوم كثافتى بھشون خبر داده . متاسفانھ پلیسا جاى ما رو پیدا كردن:  ناراحتى مى گویدبا
 . ممنم بھ سختى فرار كرد. بود

باباى من بھ دست پلیس افتاد؟ حتى در این . از خشم، از بغض.  ھایم تند شد و چونھ ام لرزیدنفس
قطره ! لعنت. لحظات آخرى كھ جسم فانى اش در این دنیا بود؟ لعنت بھ باعث و بانى این ماجرا

 . سریع با انگشتم پاك كردم. اشكى از گوشھ ى چشمم سر خورد
 ، بابانشد

 . نشد دست پلیس بھ تنت نخورد 
 .  خودت این كار را تمام كنىنشد
 .  از این ثروتى كھ یك عمر زحمتش را كشیده بودى، استفاده كنى و لذت ببرىنشد
 ... كھ نشدنشد

 . خیلى چیزھا نشد و نخواھد شد 
   زمانھ تلخ و ناخوش است؟ چرا پایان خوشى ندارد و بعد از رفتنت ھم آزار مى بینى؟چرا
تو در قلب منى و تا زنده ھستم در ھمین قلب مى .  یك دنیا بین ما فاصلھ افتاد اما جدا نیستیمبابا

 !من نام تو را زنده نگھ مى دارم. مانى
 . چشمانش بارانى شده بودند و غم در صدایش موج مى زد. دینا دستم سردم را گرفت و فشرد 
 . دیگھ ھیچ وقت نمى تونیم برگردیم ایران -

 . پس باید حتما پیداش كنیم:  را تكان دادم و رو بھ یاشار گفتممسر
 . خودش را مقصر مى دانست.  اش گرفتھ بودچھره

 ...مى خواستم دفنشون كنم اما نشد... ببخش ترانھ -
 . نفسم را از دھانم خارج كردم 
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دقیقا اونجا چھ من نمى دونم اونا . كسى كھ باید سرزنش بشھ االن اینجا نیست...مقصر تو نیستى -
 . غلطى كردن كھ حتى نتونستن بابا رو خاك كنن

اگھ یھ لحظھ دیرتر فرار كرده بودیم ممكن . ھمھ ى ما ترسیده بودیم! ترانھ:  با تشر جواب داددینا
از اولم باید حدس مى زدم كھ تو ما رو مقصر مرگ . خیلى بى رحم شدى. بود ھر اتفاقى بیوفتھ

 . مھرداد مى دونى
ولى حداقل ! من كى گفتم شماھا مقصرین؟ ھمھ مون مقصیریم. چرت نگو دینا: را بلند كردم صدایم

 .كارى كھ مى تونستین بكنین این بود كھ دفنش كنین
 ...دیگھ ھیچ چیز مھم نیست...مھم نیست: مكثى كردم و با سوز ادامھ دادم 
ا رفتن و یھ مشت احساس اون...چرا ھنوزم یھ چیزاى مھم وجود داره: یاشار آھى كشید و گفت 

وقتى . بھادر براى من پدرى نكرد اما خب باز ھم پدرم بود...براى اطرافیانشون بھ جا گذاشتن
 باورم نمى كردم آدمى بھ قلدرى اون انقدر راحت بھ زمین. خونین دیدمش، حالم بد شد و تنم لرزید

ترانھ، تو بابات رو ...رو ھوا ھمون طور كھ باور نكردم بھنام توى چند ثانیھ رفت . افتاده باشھ
اما من مطمئنم بابام دوستم . واقعا دوست داشتى چون اونم دوست داشت و اینو بھت نشون مى داد

 رفت ىباھاش مخالفت مى كردم چون از این راھى كھ م. نداشت و حتى یك بار ھم بھم افتخار نكرد
من نظرم اینھ كھ آدم باید . ى دادبى شرفیش آزارم م. منظورم خالفكار بودنش نیست. بیزار بودم

 ...چھ خالف چھ ھر كار دیگھ اى. توى ھر كارى شرافت داشتھ باشھ
 ...این حرف ھا چھ چیزى را تغییر مى دھد؟ تنھا زخم ھاى من عمیق تر و سوزناك تر مى شوند 
 . رو بھ روى در ھتل كھ رسیدیم، یاشار جا خورد. ادامھ ى راه در سكوت طى شد 

وسع ما در ھمین حد . ببخشید شازده كھ اینجا دو تا ستاره كم داره: دم و با طعنھ گفتم زپوزخندى
 . بود
 .  چپ نگاھم كردچپ

  من چیزى گفتم؟ -
حاال ھم اگھ مشكلى دارى مى تونى . از حالتت ھمھ چیز رو مى شھ فھمید. الزم نیست چیزى بگى -

 . برى یھ ھتل لوكس و پنج ستاره
 . خواستم بھ دنبالش بروم كھ لباسم كشیده شد.  چیزى نگفت و وارد ھتل شدیاشار

 . میرم یھ گشتى این اطراف بزنم. من نمیام -
 !چى میگى دینا؟ اآلن وقت گشت و گذاره؟ از تو دیگھ توقع نداشتم -
بھ قول خودت لخت شم سینھ بزنم؟ انقدر مخالفت . خب بیام اونجا چیكار: بى حوصلھ جواب داد 

 . میرم یھ چیزى مى خورم و زود بر مى گردم. نكن
مچ دستش را . گشت و گذار و غذا بھانھ ھستند.  چشمانش خواندم دردش چیز دیگرى استاز

 . گرفتم
اسمشو از توى اون مغزت بیرون كن و انقدر بھش . بھت اجازه نمیدم برى. فھمیدم چى تو كلتھ -

 . خودش خستھ بشھ برمى گرده. فكر نكن
 .  گشاد شدند و بین دو لبش فاصلھ اى افتادشچشمان

 ...تو...تو:  زده گفتبھت
اما اون رفت پى كار خودش و ما ھم باید . من چى؟ ببخشید كھ عرفان برادرمھ و منم نگرانشم - 

 ...برنگشت ھم. باالخره یھ روزى برمى گرده. بریم پى كار خودمون
ى توانم درباره ى برادرم اینگونھ صحبت كنم؟ من مگر م. خواستم بگویم بھ درك اما زبانم نچرخید 

عرفان . او را با تمام وجودم دوست دارم و احساس ضعف مى كنم كھ نتوانستم جلویش را بگیرم
 . سعى داشت مشكالت را از من دور كند اما او ھم بھ دل مشغولى ھایم اضافھ شده است
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 !برنگشت ھم خودم برش مى گردونم:  كشیدم و گفتمآھى
كاش مى فھمیدى كھ نباید عاشق . ام آرام لبخندى روى لبانش آمد و با نگاھش تشكرى كردآر 

 ...كاش! عرفان باشى
 نمیاین؟: كیارش از باالى پلھ ھا گفت 
 . تو برو ما االن میایم - 

 . صدایم را پایین آوردم.  شدم تا كامل بھ داخل برود و سپس بھ اطراف نگاھى كردممنتظر
تكلیف یاشار كھ . من نمى تونم ھمزمان ھم حواسم بھ یاشار باشھ ھم بھ كیارشگوش كن دینا،  -

ولى خب یھ حسى بھم میگھ . مشخصھ و مى دونیم كیھ و احتمالش ھست كار غیر عادى انجام بده
كیارش ھم رفتارش مشكوكھ و من بھش اصال اطمینان . كارى نمى كنھ چون اونم ھدف ما رو داره

 . كزتو بذارى روش و خودتو بھش نزدیك كنى تا سر از كارش در بیارىبھتره تموم تمر. ندارم
فقط تو با . كیارش كجاش مشكوكھ؟ بیچاره كھ خیلى عادى رفتار مى كنھ:  اى كرد و گفتخنده

 نكنھ این موضوع لجتو در آورده؟. حرفات سعى دارى لھش كنى اما اون عین خیالش نیست
بھ . ممكنھ توى انتخاب كیارش اشتباه كرده باشن. ا نیستنبابك و ھومن كھ خد. چرت و پرت نگو - 

 . كارى كھ گفتم رو بكن. ھر حال من حس بدى نسبت بھش دارم
 . بذار ببینم چیكار مى تونم بكنم...خیلھ خب:  را كج كرد و گفتلبش

 
 
بوى عطر خوشى . جلوى چشمى در ھتل كھ قرار گرفتم، در بدون مكث باز شد و وارد شدم 

در ھمان لحظھ اى اول، صداى ھاى بلندى توجھ مرا بھ خود جلب . بى را پر كرده بودفضاى ال
كیارش . صابر ھم كنارش بود اما از بابك اثرى نبود. ھومن با خشم جلوى یاشار ایستاده بود. كرد

 .  آنھا را تماشا مى كرد و دخالت نمى كردلھھم با فاص
 ... كثافت و رذلىكى بھ تو اجازه داد بیاى اینجا؟ تو پسر یھ -
 !من بھش اجازه دادم: خودم را بھ آنھا رساندم و بلند گفتم 
ھیچ كس نمى تواند كار احمقانھ ى . ھومن بھت زده نگاھم كرد. ھمھ ى سرھا رو بھ من چرخید 

ھر چھ عقلم بگوید ھمان را عملى . اما این روش من است و آن را تغییر نخواھم داد. مرا باور كند
 . مى كنم

 تو چرا اینكارو كردى؟ دیوونھ شدى؟ مى دونى این پسر كیھ و اصل و نسبش چیھ؟ -
 . خونسرد جواب تمام نگرانى ھایش را دادم 
 . براى این كارم دلیلى داشتم كھ الزم بھ گفتن نیست. این پسر یھ آدمھ و من ھم دیوونھ نشدم -

 .  كرد كھ آرام باشد و صدایش را مالیم كندتالش
اما نباید بدون . ببین ترانھ جان، درستھ كھ حاال تو اختیاردار گروھى و حرف حرف توئھ -

 . مشورت ما تصمیمى بگیرى
كى گفتھ ھرچى من بگم ھمونھ؟ ما فقط یھ رئیس داشتیم كھ :  را باال دادم و متعجب گفتمابروھایم

خوش . با ھم كار مى كنیماز االن بھ بعد ھیچكس رئیس نیست و ھمھ . ھمھ گوش بدین. حاال نیست
 رشدر ضمن اینكار بدون مشورت انجام نشد و دینا و كیا. ندارم كسى فكر كنھ من جانشین بابامم

 . اونجا بودن
 كیارش نگاه نكردم تا متوجھ شوم چھ عكس العملى نشان داد نسبت بھ اینكھ من یك بار برایش بھ

از .  احساسى شده باشد، آن را مخفى مى كندالبتھ كھ گمان مى كنم حتى اگر دچار. ارزش قائل شدم
 ایشطرفى دیگر ناراحت و آشفتھ بودم كھ این حرف ھا را بھ ھومن زدم و تمام تجارب و فعالیت ھ

اما یك روزى باید جلوى ھومن و بابك مى ایستادم تا متوجھ شوند ھمیشھ . را بھ زیر سوال بردم
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من .  ھا داشت، این افتضاح را بھ بار آورده بوداعتمادى كھ بابا بھ آن. كارشان درست نبوده است
 اما بازگرد زمان را نمى توان بھ عقب. مھرداد سردار نیستم و نمى گذارم كھ اشتباھى تكرار شود

 . مى توان از گذشتھ براى حال و آینده استفاده كرد
 !اصال كجاست؟...ھومن حرف ھاى منو بھ بابك ھم بگو -
 ...بابك ھنوز خوابھ: مین صابر گفتھومن جوابم را نداد براى ھ 
شاید بى دردسر ترین . صابر ھیچ گاه در امور دخالتى نمى كند و تنھا دستورات را انجام مى دھد 

جواب سوالت را مى دھد . آدمى بود كھ از نوجوانى در این باند تربیت شده بود و كار مى كرد
. و بھ دیگران كارى نداردبدون اینكھ حرف اضافھ اى بزند و سرش در الك خودش است 

یكى از آنھا جثھ ى . كھ او داشت موجب شدند كھ بابك از او در عملیات ھا استفاده كند معیارھایى
یك نمونھ ى بارزش، مھمانى باشكوه بھادر بود كھ . ریزش بود كھ باعث افزایش سرعتش مى شد
 .او بمب را جلوى پاى بھنام انداخت و غیب شد

 ...ى؟ بعدم زود بیاین ھمین جامیشھ برى صداش كن - 
روى مبل . چند دقیقھ بعد ھمراه با بابك برگشت. سرش را پایین انداخت و بھ طرف آسانسور رفت 

 . بابك ھنوز ھم خواب آلود و خستھ بھ نظر مى رسید. ھاى البى نشستیم و ھومن بھ من زل زده بود
م دھنشو گل گرفتھ و الم تا كام حرف حسن ھ. انگارآب شده رفتھ توى زمین. نتونستم پیداش كنم -

 ...نمى زنھ
 یعنى چى كھ حرف نمى زنھ؟: بابك عصبانى گفت 
 ...احتماال یكى خریدتش: ھومن دستش را روى زانوى بابك گذاشت و جواب داد 
 .من حدس مى زنم فھمیده كھ پاى پلیس وسط كشیده شده و جیم شده...كار خودشھ - 
 پلیس؟: ھومن و بابك ھمزمان گفتند 
 ...بلھ پلیس: یاشار سرش را تكان داد و جواب داد 
باید . مھم اینھ كھ ممكنھ ما ھم لو رفتھ باشیم. مھم اینھ كھ كى خبر داده...حاال این مھم نیست - 

 . زودتر پیداش كنیم تا از شر این وضع خالص شیم
 .خودم حسن رو بھ حرف میارم:  بلند شد و با حرص گفتبابك

 . نكرم تا بھ چشمانش نگاه كنمسرش را بلند  
 . فقط اوراقان مونده...فقط. فایده اى نداره. بشین بابك -

از كجا مى خواى پیداش كنى؟ تازه پیداشم كنى معلوم نیست ازش ! اوراقان؟:  با تعجب گفتھومن
 . خبر داشتھ باشھ

 ...اون كمكمون مى كنھ:  پاسخ دادممطمئن
قبل از اینكھ . كرد و چند گیالس نوشیدنى روى میز گذاشتخدمتكار ھتل صحبت ھایمان را قطع  

یاشار ھم . و یكى از گیالس ھا را برداشت. چیزى بگویم، ھومن گفت كھ او سفارش داده است
 . بدون ھیچ تعارفى خم شد

 نگفتى مى خواى از كجا پیداش كنى؟:  جرعھ نوشید و پرسیدھومن
 . فردا آدرسشو حسن میده - 
 این بھ نظرت وقت تلف كردن نیست؟. ا بیكاریم و مى تونیم استراحت كنیمپس یعنى تا فرد -
 !تو راه بھترى بلدى كھ وقتمون از بین نره؟ - 
 ...چقدر بالتكلیفى درد بدى است. بابك دستانش را در ھم قالب كرد و پشت سرش گذاشت 
اما اتاق . تا فردا ھر كى ھركارى دوست داره انجام بده: از جایم برخاستم و با لحن دستورى گفتم 

اتاق . صابر و بابك و یاشار ھم توى اتاق بغلى ما. من و دینا و كیارش توى یھ اتاق مى خوابیم. ھا
 نظرى نیست؟. رو بھ رویى مال ھم ھومن
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چرا این جورى؟ خب منم میرم پیش ھومن كھ تنھا : بابك اخم ھایش در ھم رفت و با تعجب پرسید 
 . نباشھ
 . اینجورى طبیعى تره. ترانھ خوب ما رو تقسیم كرد. من خیلى موافقم:  بھ جاى من پاسخ دادھومن

 . نمیشھ شب تنھا باشین. اگھ اجازه بدین من بیام پیش شما:  با مالیمت گفتكیارش
كیارش جان ولى تو باید توى اتاق دینا و ترانھ ممنون :  زد و با لحن تشكرآمیزى گفتلبخندى
 . دیگھ ھم در این باره بحثى نكنین. اونا دو دختر جوون ھستن و نیاز بھ حفاظت دارن. بخوابى

چیزى نفھمیدم و .  چشمان ھومن خیره شدم تا بفھمم چرا انقدر روى حرف من پافشارى مى كندبھ
 . مجبور شدم كھ سوال كنم

 افقى؟ھومن تو واقعا مو -
. تو ھم درست مثل مھرداد با دلیل و منطق حرف مى زنى. معلومھ: لبخندش را پر رنگ تر كرد 

 . درایتى كھ توى تصمیمات بھ كار مى برى واقعا قابل تحسینھ
من .  این حرف ھا را بھ زبان مى آورد؟ بھ یاد ندارم حتى یك بار از من تعریف كرده باشدھومن

اگر ھم توجھى مى كرد تنھا بھ خاطر حساسیت . نھ بیشتر.  بوده امھمیشھ براى او دختر مھرداد
 . شاید اثر نوشیدنى بوده كھ اینگونھ با مالطفت سخن مى گوید. ھاى بابا بود

اگر بفھمد كھ نسبت بھ این حرف ھایش بى اعتنا نبودم، شاید .  كردم كھ باید تشكر كنماحساس
 . رابطھ ى سردى كھ داشتیم بھتر شود

 !خیلى...م ھومنممنون -
ھر . اونم بھ این قدرت و سرعت...من باید ازت تشكر كنم كھ دارى راه مھرداد رو ادامھ بدى - 

 . كس دیگھ اى جاى تو بود حداقل تا یھ ماه عزادارى مى كرد
نمى دانم چرا حرف ھایش بھ دلم نمى نشست اما ھیچ چیزى در لحنش حس نمى .  محوى زدملبخند
 . كردم
 تو ھم میاى؟. كیا من دارم میرم جاى دیشب: ھ كیاش چرخاندم و پرسیدم را رو بسرم

 .  سرش را تكان دادیگردنش را صاف كرد و با مکث. جا خوردنش را بھ وضوح حس كردم 
 ... ھات چاكلت با طعم نعنا... بار مى دانستم دقیقا چھ مى خواھماین

 
مالفھ ى سفید و . ام، نھ نرم است نھ سفتتختى كھ روى آن دراز كشیده . خواب بھ چشمانم نمى آید 

افكارم را در . نازكى ھم روى پاھایم كشیده ام تا باد كولر بھ درونم نفوذ نكند و سالمتى ام را ندزد
 اى مى شد كھ قیقھچند د. اما بى فایده است. ذھنم طبقھ بندى مى كنم تا خستھ شوم و بھ خواب بروم

 . یمى بودن ھتل مى گذارمصداى تق تقى مى شنیدم اما بھ پاى قد
 روى تخت اضافھ اى كھ از ھتل گرفتیم، دراز كشیده اما از تكان ھایش مى فھمم كھ زیاد كیارش

ھنوز بوى نعنا بھ مشامم . دینا ھم در تخت كنارى من با آرامش چشمانش را بستھ بود. راحت نیست
پاھایم را درون شكمم . این بوى لعنتى حس تھوع بھ من مى داد. مى رسید و سرم گیج مى رفت

. دلم جرعھ اى آب خنك مى طلبید اما قدرت برخاستن نداشتم.  كردم و چند نفس عمیق كشیدمعجم
غلتى زدم و از این پھلو بھ آن پھلو . صداى تق تق قطع شد و اتاق در سكوت سنگینى فرو رفت

 .شدم
ى داد و بیشتر فكرم را این صدا آزارم م.  ثانیھ بعد، دوباره صداى تق تق بھ گوشم خوردچند

پاورچین پاورچین سمت . مالفھ را كنار زدم و بھ سختى از روى تخت برخاستم. مشغول مى كرد
چون تاریك بود، تشخیص دادن شیشھ ى آب از شیشھ ى . یخچال رفتم و بھ آرامى درش را گشودم

صدا دوباره قطع  .جرعھ اى از آب را نوشیدم و شیشھ را سرجایش برگرداندم.  بوددشوار نوشیدنى
  داد؟ی بھ من می چھ بود کھ حس بدی صدانیا. شد و من ناخودآگاه چرخیدم
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نمى دانم چرا نفسم در سینھ حبس شده بود و ترس ذره . چند ثانیھ نگذشتھ بود كھ دوباره صدا آمد 
آھستھ بھ سمت در قدم برداشتم و دستم را روى دستگیره و در گذاشتھ . ذره بھ قلبم راه پیدا مى كرد

. بود صدایى شنیده نمى شد و ھیچكس در راھرو نگرید. و در یك حركت محكم در را باز كردم
نور چشمانم را اذیت مى كرد براى ھمین خواستم بھ داخل اتاق برگردم كھ چیزى . سكوت مطلق

با كف دستم .الى در اتاق ھومن باز بود و از داخلش نورى بیرون زده بود. توجھم را جلب كرد
 . ضربھ اى بھ در زدم

 ھومن بیدارى؟ -
 ھومن بیدارى؟ چرا در اتاقت بازه؟: دوباره در زدم و بلند تر از قبل گفتم. جوابى نشنیدم 
. بى توجھ بھ صدا تق تقى كھ دوباره مى شنیدم، با وارد كردن یك فشار زیاد در را بھ جلو ھل دادم 

 ...بویى مى آمد كھ مانند بوى نعنا تھوع آور بود
  

 ) ھولناکیواقعھ : فصل دھم (
  

 کندی منیی حد تاشی مھمان ھای ھم براایدن
 ؟یمان نواز است رسم مھنیا 
  میگشویھرگاه کھ پلک م 
 شودی متی نفر بدرقھ بھ ابدکی
 شوندیھمھ تنھا م 
 با عشق 
 بدون عشق 
  کار خود را کردهزبانیم 
 ! دعوت کرده استتیسرنوشت ھمھ را بھ ابد 

این تخت بدترین تختى است كھ تا بھ حال روى آن .  ھومن اجازه مى داد در اتاقش بخوابمكاش
. ھر تكانى كھ مى خورم، صداى وحشتناكى مى دھد و مرا از خواب بیدار مى كند. دراز كشیده ام

گردنم بھ . روى سنگ مى خوابیدم راحت تر بودم تا روى این تختى كھ از سنگ ھم سخت تر است
از شدت خواب نمى . رفتھ و ھر چھ با دست ماساژ مى دھم، دردش كاھش نمى یابد گدشدت در

صداى . توانم پلك ھایم را باز نگھ دارم اما در ھمان مستى خواب ھم متوجھ حركت سایھ اى شدم
حتما مثل من بدخواب . باز شدن در كھ آمد، سرم را از بالش جدا كردم و جاى خالى ترانھ را دیدم

 . شده است
 

چند ثانیھ بعد صداى جیغ خفھ اى بھ گوشم خورد كھ باعث شد مانند فنر از .  حكم فرما بودوتىسك
ترانھ را دیدم كھ دستش . در حالى كھ چشمانم را مى مالیدم با سرعت از اتاق خارج شدم. جایم بپرم

 و محكم بھ دیوار مى خورد. را بر روى دھانش گذاشتھ با چشمانى گرد شده عقب عقب مى آید
كمى طول كشید وضعیت را درك كنم و ھوشیار ! مبھوت و ماتم زده. ھمان جا متوقف مى شود

 . در اتاق كنارى باز شد و بابك و صابر با عجلھ بیرون آمدند. شوم
 .  ترانھ را كھ دید، نگران شدبابك

 چى شده ترانھ؟ -
 . ھیچى نگفت و دستش را محكم تر روى دھانش فشرد 
 ترانھ؟ -
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دلش نمى خواست اول . بابك نگاھى بھ من و بعد بھ صابر كرد. ه اى بھ اتاق ھومن كردبا سر اشار 
 . خودش جلو برود

 . ھمیشھ قدم اول دشوار است.  عمیقى كشیدم و آرام قدم اول را برداشتمنفس
نگاھم روى دیوار سفید بود كھ با طرح ھاى خشن و .  اتاق شدم و نفس در سینھ ام حبس شدوارد

نگاھم . بوى خون بینى ام را پر كرد و حالم را بد شد. ز رگھ ھاى خون آراستھ شده بودزننده اى ا
 !جنازه اى غرق در خون. را از دیوار بھ زمین مى برم

صورتش خونین است اما از جثھ و لباس ھایش مى توان تشخیص داد كھ چھ كسى كارش بھ پایان  
نمى توانستم از روى . دم خونسرد باشمنواى قلبم محزون و غمگین شد و سعى كر. رسیده است

 . جنازه نگاھم را بدزدم
. بلندى مرا بھ خود آورد و بابك را كھ دو دستش بر روى سرش بود در كنارم دیدم" واى" صداى

این صحنھ . یاشار ھم آمد و این صحنھ را دید. صابر خشكش زده بود و چند ثانیھ قلبش بى صدا شد
 . شاید در ذھن باید حك شود و تا آخر عمر باقى بماند. دیددیدنى نیست، اما باید آن را 

دست سردش را گرفت و .  تلو تلو خوران كنار جنازه رفت و ھمان جا بھ روى زمین افتادبابك
ترانھ ھمچنان . نمى خواستم شاھد این صحنھ ھا باشم بھ ھمین خاطر از اتاق بیرون رفتم. تكان داد

  .شوكھ و عصبى. در ھمان حالت بود
 یعنى كار كیھ؟:  ھم بیرون آمد و با صدایى گرفتھ آمیختھ بھ غم گفتصابر

 . ترانھ پلك ھایش را محكم فشرد و سرش را بھ دیوار تكیھ داد 
 باید چیكار كنیم؟:  در چھارچوب در اتاق ایستاد و وحشت زده گفتیاشار

سپس رو بھ من برگشت و  كرد و ینیبھ یاشار نگاه خشمگ. ترانھ تكانى خورد و چشمانش را گشود 
چند ثانیھ كھ گذشت، با یك . منظورش را فھمیدم اما عادى برخورد كردم. كمى سرش را پایین برد

بعد با یك حركت . حركت سریع، پاى راستم را محكم زدم بھ زانوھاى یاشار تا بھ زمین بیوفتد
 .  تر، دستانش را بھ پشت كمرش بردم و سرش را بھ زمین چسباندمریعس
اما فكر نمى كردم ...این بود ھدفى كھ مى گفتى؟ بھت مشكوك بودم...خاك...خاك بر سرت یاشار -

 ...بتونى صابر و بابك رو دور بزنى
با نفرت بھ . ترانھ با وجود تالشى كھ براى خونسرد بودنش مى كرد، لرزش صدایش مشھود بود 

 . یاشار زل زده بود و قفسھ ى سینھ اش باال و پایین مى رفت
 ...بھ یكى از صندلى ھا ببندش...كیارش توى یكى از اتاقھا زندانیش كن -
 . اگر گوش ھایم را تیز نكرده بودم، حرفش را نمى شنیدم. این جملھ را خیلى آھستھ گفت 

 !من نكشتمش:  با خشم گفتیاشار
 ...چقدر این صحنھ و این جملھ برام آشناس: ترانھ صورتش درھم رفت و زیر لب زمزمھ كرد 
 . بعدا تكلیفشو معلوم مى كنم...كیا ببرش: بعد بلندتر گفت 
زیر لب با خودش حرف مى زد و .  تمام قدرتم بلندش كردم و بھ سمت اتاق خودشان ھلش دادمبا

اول دستانش . او را روى صندلى چوبى نشاندم و مالفھ ھاى سفید را برداشتم. اخم ھایش درھم بود
 . با یك مالفھ ى دیگر ھم بھ صندلى متصلش کردم. را بستم و بعد ھم پاھایش

 من كشتمش؟تو ھم فكر مى كنى  -
 . جوابش را ندادم 
 اصال ترانھ چرا تو رو متھم نكرد؟ مگھ بھ تو شك نداشت؟ -
 . چون من تموم شب پیشش بودم: با لحن خشكى جواب دادم 
 !خب منم پیش بابك و صابر بودم -
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دیگر حرفى نزدم و از محكم بودن مالفھ ھا كھ اطمینان یافتم، از اتاق خارج . خیلى عصبى بود 
 . ترانھ بھ داخل اتاق رفتھ بود و كنار جنازه ى ھومن نشستھ بود. در را قفل كردمشدم و 

 ! بابك باید تا قبل از اینكھ كسى چیزى بفھمھ از اینجا ببریمش -
 
 
مى تونى برى دینا رو بیدار كنى : ترانھ آھى كشید و بدون اینكھ نگاھم كند پرسید. بابك جوابى نداد 

 ...ش بد نشھ؟ بعدشم بیارش اینجا باید كمك كنھو یھ جورى بھش بگى كھ حال
از من چھ توقعى دارد؟ بھ یك دختر احساساتى خبر بدى بدھم بدون اینكھ حالش بد شود؟ چھ  

دینا حالتش عوض . سرى تكان دادم و بھ اتاق رفتم. اما مجبورم انجامش دھم! مسئولیت سنگینى
 . ت كھ متوجھ سر و صداھا نشده استعجیب اس. نشده بود و در خواب عمیقى فرو رفتھ بود

 ..دینا:  سرش رفتم و با آرام ترین صداى ممكن گفتمباالى
 . این بار از جایش پرید و با چشمان ھراسان مرا نگاه كرد. بلند تر صدایش زدم. حركتى نكرد 

 چیزى شده؟:  آلود گفتخواب
 . آب دھانم را قورت دادم و سرم را باال و پایین بردم 
   شده؟خب چى -

  چرا قبول كردم؟.  دانستم چھ بگویمنمى
 ...فقط...ھیچى -
 !فقط؟ - 
چرا اینگونھ نگاھم مى كند؟ سرم را كمى پایین مى اندازم و جمالتى كھ بھ ذھنم مى آمد را با  

 . مالطفت بیان كردم
سخت بود اما باید باھاش . مرگ مھرداد بدترینش بود...توى این چند روز اتفاقات مھمى افتاده -

اگر مى شستى گریھ و زارى مى كردى فقط باعث . این خواستھ ى خود مھرداد بود. كنار میومدى
 ...در واقع با این كار. ناراحتى مھرداد و بقیھ مى شد

فقط یك جملھ بگو و . بدون مقدمھ...برو سر اصل مطلب: دستش را باال آورد و با تردید گفت 
 !خالص

 . اگر مى دانستى این جملھ چھ خواھد بود، ھیچ وقت این را از من نمى خواستى 
 ...ھومن بھ قتل رسیده:  عمیقى كشیدم و گفتمنفس

 . شوكھ بھ چشمانم زل زده بود. بھ یكباره رنگ از چھره اش پرید و مثل گچ سفید شد 
 مى كنى؟... خى...شو...دارى -
 ...نھ: با تاسف گفتم 
 .دی لرزی مشیصدا. چانھ اش لرزید و قطره اشكى روى گونھ ى سفیدش چكید 
 بھ قتل رسیده؟ چجورى؟ بھ دست كى؟ - 
 ...ترانھ فكر مى كنھ كھ كار یاشار بوده - 
 ...لعنتى زھرشو ریخت: با بغض مى گوید 
درست ! چقدر این دختر احساساتى است. سرش را پایین مى اندازد و ھق ھقش شدت مى گیرد 

 . نقطھ ى مقابل ترانھ كھ یك قطره اشك ھم نریخت
بھ این فكر . ترانھ بھ كمكت احتیاج داره. یعنى االن نكن. اما گریھ نكن...مى دونم ناراحتى... دینا -

حتما االن از تویى كھ ھنوز . نازه ى خونین ھومن رو دیدهكن كھ اون بیچاره اولین نفرى بوده كھ ج
 ...ندیدى حالش خراب تره
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گفتى ترانھ كمك مى :  داشت و سریع اشك ھایش را با دستش پاك كرد و پرسیدری تاثمیحرف ھا 
 خواد؟

 ...مى خوان بى دردسر ھومن رو ببرن بیرون...اره - 
 را پشت گوشش زد و سعى كرد لبخند محوى موھایش. از روى تخت بلند شد و كفشش را پوشید 

 . بزند
 . ولى باید كمكش كنم! نتونستم...ترانھ بھش عادت كرد اما من. ھمیشھ بوده...دنیاى ما ھمین جوره -

دینا نفس عمیقى كشید . ترانھ سرش را چرخاند و دینا را با ناراحتى نگاه كرد.  اتاق بیرون رفتیماز
 . و بغضش را قورت داد

 چیكار كنم؟...باید -
 ؟یلوازم آرایش دار: ترانھ با لحن تشكرآمیزى گفت 
 !مى خواى چیكار؟...آره: دینا با تعجب جواب داد 
 ...صابر با كیارش اون كارى كھ گفتم رو انجام بدین...بریم تو اتاق بھت میگم - 
  ؟چھ نقشھ اى در این مغز متفكر بود. ترانھ دست دینا را كشید و بھ داخل اتاق برد 

 ...بیا كمك:  صابر مرا بھ خود آوردصداى
صابر . بابك ھنوز كنارش بود و دست بى جان ھومن را در دستش گرفتھ بود. بھ اتاق ھومن رفتیم 

انقدرشوکھ بود كھ نمى توانست . نزدیكش رفت و آرام دستانشان را جدا كرد و بابك را عقب كشید
 . صابر را كنار بزند

 ...بیا زیر بغلشو بگیر -
با . صابر دوش را برداشت و شیر آب را باز كرد. جنازه را بلند كردیم و در وان حمام گذاشتیم 

كارش كھ بھ پایان رسید، دوباره . دست دیگرش خون ھا را از روى صورت و دستان ھومن شست
یك دستش روى شانھ ى من و دست دیگرش روى شانھ ى صابر بود و تقریبا . جنازه را بلند كردیم

ھمزمان با خروج ما از اتاق، ترانھ و دینا .  مى كشیدیم چون جثھ اش خیلى سنگین بودمینزروى 
ھر دو آرایش غلیظى كرده بودند و چھره ى شان بھ كلى ! ھم خارج شدند اما با ظاھرى متفاوت

 . فرق كرده بود
 ...بریم:  با تحكم گفتترانھ

. یاد بود و اجازه ى نفس كشیدن نمى دادفشار وارد بر كمرم خیلى ز. با آسانسور پایین رفتیم 
 . امیدوارم این نقشھ كھ نمى دانم چیست، درست اجرا شود

ترانھ بھ زبان .  آسانسور كھ باز شد، ترانھ و دینا جلوتر رفتند و خودشان را بھ پذیرش رساندنددر
شتش صدایش پر از عشوه بود و با انگ. تركى تند تند حرف مى زد و چیزى را توضیح مى داد

 . بھ وضوح مى شد برق چشمان مرد را دید. موھایش را تاب مى داد
 ...كیارش ھمراھى كن:  با تشر گفتصابر

 اینا چى میگن؟ - 
 . نگاه بدى كرد اما جوابم را داد 
اداھا ...دارن میگن كھ ھومن مست كرده و حالش بده ما ھم داریم مى بریمش بیرون تا ھوا بخوره -

 ...سریع باش كیارش. ، حواس یارو رو پرت مى كنھو عشوه ھایى كھ میان
 . با گام ھاى بلند از ھتل بیرون رفتیم و بالفاصلھ ترانھ و دینا آمدند 
 ...عجلھ كنین تا كسى ما رو ندیده -
درد امانم را بریده بود و بدنم خیس عرق شده . نمى دانم چقدر راه رفتیم تا بھ یك خرابھ رسیدیم 

 یرو. ھر دو تقریبا پرتش كردیم. با حركت صابر فھمیدم كھ باید جنازه را روى زمین بگذارم. بود
 . تا سوزشش کمتر شوددمی را مالمیگلو.  خم شدم و پشت سرھم نفس كشیدممیزانوھا
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 باید ھمین جورى ولش كنیم؟:  با بغض گفتادین

 . حتما در دلش با او سخن مى گفت. ترانھ بھ ھومن خیره شده بود 
 ...مجبوریم:  كشیدآھى

 . و قدم برداشت 
 ...ببخش ھومن:  اشك ھایش را پاك كرد و زمزمھ كرددینا

ه ى كسى نگاه كردم كھ براى آخرین بار بھ چھر. صابر ھم ھمین طور. بھ دنبال ترانھ بھ راه افتاد 
 ...كاش مى توانستى در آرامش بخوابى. باعث شده بود من وارد این باند قاچاق مواد مخدر شوم

 
 .ساعت چھار صبح است و ھمھ چیز بھ ھم ریختھ 

و من، نمى ...صابر بى تفاوت...دینا گریان...ترانھ بى خواب...بابك مبھوت و گیج... زندانىیاشار
 ! دانم

نشستھ ایم رو بھ روى ھمدیگر و لب باز نمى . چ كس دلش نمى خواھد آن را بشكند كھ ھیسكوتى
 . خواب چشمانم را مى سوزاند. كالفھ ام از این اوضاع وخیم. كنیم

 حاال باید چیكار كنیم؟ -
 . این صداى پر از غم، صداى دینا بود 

 .  سرش را از مبل جدا كرد و نگاھى بھ او انداختترانھ
 ...واقعا نمى دونم...نمى دونم -
 !چرا نمى دونى؟ یھ چاقو بردار منو بكش: یاشار پوزخندى زد و عصبى گفت 
 . نوبت تو ھم میشھ. نگران نباش...كارھاى مھم تر براى انجام دادن ھست - 

دلم مى خواست .  یاشار از این جواب ترانھ بستھ شد اما پوزخندش ھمچنان روى لبانش بوددھان
 . فرود بیاورم تا دندان ھایش خورد شود اما خودم را کنترل کردممشتم را روى دھانش

 .دینا زانوھایش را در آغوشش گرفتھ بود و خود را تاب مى داد 
  مگھ نھ؟. ترانھ باید پیداش كنیم - 
 ...اوھوم -
چھار روز تمام . دیگر نمى توانم این جملھ را بشنوم بدون آن كھ بدانم از چھ كسى سخن مى گویند 

 .  كھ این جملھ در ھمھ جا تكرار مى شوداست
 . شماھا حتى اسمشو نمى برین! این كیھ كھ باید پیدا بشھ؟:  گفتمعصبى

 ! برایش دلیلى وجود نداشت كھ جواب خدمتكارش را بدھد.  چشم غره اى رفت و جوابى ندادترانھ
اسمشو نمى بریم بھ اگھ :  بدون آن كھ سرش را از روى زانوھایش بلند كند، با مالیمت گفتدینا

ھیچكس نمى دونھ فردا قراره چھ اتفاقى بیوفتھ ولى ھمھ مى دونن بھ محض . خاطر مسائل امنیتیھ
 لیدفعال در ھمین حد بدون كھ اون ك. لو رفتن اون دیگھ شانسى براى نجات پیدا كردن وجود نداره

 . تموم قفل ھاى ماست
 .  دستم را بھ پیشانى ام كشیدمكالفھ

باالخره منم . پس بھتره برام توضیح بدین كھ باید دنبال كى بگردیم.  كسى اینجا نیستاالن كھ -
 ...جزوى از این گروھم

 . موقعیت از این بھتر پیدا نكردى؟ نبینم دیگھ توى این كارا دخالت كنى: ترانھ با حرص جواب داد 
چرا فكر مى كند خیلى از ھمھ بھتر است؟ وقتى بھ استانبول .  دختر اعصاب مرا بھم مى ریختاین

اما با بھ وجود آمدن مشكالت و . آمدیم، اخالقش عوض شد و دید خوبى نسبت بھ او پیدا كردم
 . جلوى چنین كسى باید ایستاد. فشارھاى عصبى دوباره ھمان دختر مغرور و خودشیفتھ شده بود
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پس . نظر بدم و انتقاد كنم. تفاقى میوفتھ اگھ دخالت كنم؟ من اینجا ھستم براى اینكھ دخالت كنمچھ ا -
 . اینم حقمھ كھ بدونم اینجا چھ خبره

. برایم فرقى نمى كند.  جواب دادن عاجز ماند یا شاید براى در آوردن حرص من سكوت كرددر
 . ھمین كھ حرفم را زدم كافى بود

ترانھ . شد و شیشھ و نوشیدنى را از روى میز برداشت و یك نفس سر كشید بى حوصلھ بلند صابر
 . نگاه بدى بھ او كرد اما چیزى نگفت

 . ترانھ باید بھ حسن پول بدى تا جاى اوراقان رو لو بده -
 .  باال پریدندابرھایش

  كى این حرفو زده؟ -
كى حسن بدون پول حرف زده . این یھ چیزه مشخصھ:  شانھ اى باال انداخت و با جدیت گفتصابر

 كھ بار دومش باشھ؟
وقتى ھم كھ مى . صابر زیاد حرف نمى زد. ترانھ دستى بھ چونھ اش كشید و در فكر فرو رفت 

 . زد، درباره ى كار چیزى مى گفت یا تذكر مى داد
 !باید پول رو از توى حساب برداریم...ترانھ -
ھمھ ى سرھا رو بھ او . صار سكوتش را شكستاین صداى بم و گرفتھ متعلق بھ بابك بود كھ ح 

 .بھ دیوار تكیھ داده بود و پاھایش را دراز كرده بود. چرخید
  منظورت چیھ؟: ترانھ متعجب پرسید 

 .  نگاه تند و تیزى بھ صابر كردبابك
  مگھ صابر بھت نگفتھ كھ ھیچى نداریم؟ -
 

خورده بودند و ھر دقیقھ كھ مى مشكالت در ھم گره .  دستش را محكم بھ پیشانى اش زدترانھ
 . گذشت یكى از این گره ھا كور مى شد

 . مى تونیم از توى حساب برداریم...ناراحت نباش -
میشھ بگى دقیقا چجورى؟ فكر اینجاشو نكرده بودى :  ى ھیستریكى كرد و با تمسخر گفتخنده
 . ره نابود مى كنھقبول كن این بار نقشت یك اشتباه بزرگ بود كھ ھمھ ى ما رو دا...بابك
 دست راستش را روى موكت زرشكى رنگ فشار داد و از جایش برخاست و رو بھ روى بابك

 . دو دستش را روى تكیھ گاه مبل گذاشت و در چشمان سیاه ترانھ خیره شد. ترانھ قرار گرفت
 بھ حاال من شدم گناھكار؟ دختر كوچولو ى تازه!  كار گروھى ھمھ مقصرن؟ھیمگھ نگفتى توى  -

تا قبلش تو دقیقا چیكاره ...چند روزه مھرداد مرده؟ چھار روز. دوران رسیده، خوب گوشاتو باز كن
 من ىحاال نمى دونم چى شده برا. بودى؟ فقط یك ابزار، یك وسیلھ اى كھ ما رو بھ ھدفمون برسونھ

 جمع كن و بذار ببخشید ولى باید بھت بگم بساط خالھ بازیتو. دم در آوردى و ھى قلدرم بلدرم میگى
 ...من بھ كارم برسم

در . چونھ ى ترانھ منقبض شد. صداى بابك بلند بود و مانند سیلى بھ صورت ترانھ مى خورد 
بابك ھمھ چیزش را، غرورش را در . چشمانش ھم برق اشك دیده مى شد، ھم خشمى آتشین

ا روى سینھ ى ستبر نفسش را از دھانش خارج كرد و دو دستش ر. دستانش گرفتھ بود و مى فشرد
از روى مبل قھوه اى و ساده ى ھتل برخاست و با عصبانیت و .  محكم ھل دادرا بابك گذاشت و او

 . نفرت بھ بابك نگاه كرد
جلوى پاى بابام زانو مى زدى و تا چشمشو دور مى دیدى ھر غلطى ! خیلى...خیلى دورویى بابك -

جورى قربون صدقھ ى من مى رفتى و در یادت میاد جلوى بابا چ. دلت مى خواست مى كردى
 اما دم میچرا مى فھمید... جواب سالمم نمى دادى؟ فكر نكن نمى فھمیدم و نمى فھمیدیخلوت حت
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 ھردومون مى دونستیم كھ بھ ما احتیاج دارى براى ھمین كارى نمى كنى كھ بھ چون نمى زدیم
من ھیچ وقت ادعا نكردم . ولى تو با اشتباھاتت دارى ھمھ چیزى بھ باد فنا میدى. ضررت تموم شھ

 ... بكنىیاما بھ تو ھم اجازه نمیدم كھ برخالف نظر من و بقیھ کار...كھ رئیسم
این حرف ھا بوى كھنگى مى .  ھا سكوتش را بشكند و حرف بزنددلش مى خواست بیشتر از این 

بابك حتى نیم نگاھى ھم بھ . دادند و مشخص بود كھ مدت ھاست در یك سینھ نگھ دارى مى شوند
 . فقط بھ نقطھ اى در رو بھ رو خیره شده بود و اخم كرده بود. ترانھ نکرد

زودتر از این وضعیت خالص شم تا از زیر باشھ من آخرین پیشنھادم رو میدم چون دلم مى خواد  -
 ...دست بى تجربھ و قلدر، مثل تو بیرون بیام

 . ترانھ بدون توجھ بھ متلك آخر بابك دست بھ سینھ ایستاد و پرسشگرانھ نگاھش كرد 
 !خب؟ -
 !تنھا راھى كھ مونده، ھك كردن حسابھ - 
من ھكرم یا ! چجورى ھك كنیم؟: در كمال خونسردى پرسید. ترانھ نھ تعجب كرد، نھ خشمگین شد 

تازه ریسكش ھم خیلى ! تو؟ اون عرفان بى مسئولیت فقط مى تونھ كھ معلوم نیست كدوم گوریھ
 ..زیاده

 ھی...بھتر از اینھ كھ زحمت چندسال مھرداد بھ باد بره...آره ریسكش باالست اما مى ارزه - 
 . باید عرفان رو پیدا كنیم... ھماما درباره ى ھكر... مقدارى اش ھم جا بھ جا بشھ، كافیھ

خیلى خیلى ! این فرصت خیلى خوبى است.  گمشده اى كھ باید پیدا شود در اینجا زیاد استچقدر
 . آدم ھا و اطرافم را زیر نظر گرفتم تا موقعیت را بسنجم! خوب

 ! چجورى پیداش كنیم؟...پرجمعیتھ...استانبول شھر بزرگیھ -
 . نمى خواست بھ سراغ برادرش برود.  دنبال راه دیگرى مى گشتترانھ

باید از دیسكوھاى ...فھمیدن اینكھ عرفان كجاست شاید زیاد سخت نباشھ اما خب وقت مى بره -
 . معروف شروع كنیم

 .  پافشارى مى كرد تا نقشھ اش عملى شودبابك
 . ما زیاد وقت نداریمبابك ... از كجا معلوم بره دیسكو؟ عرفان خیلى جاھا میره -

بحث زمان، موضوع .  ھك كردن بود اما نمى خواست این كار توسط عرفان صورت بگیردموافق
 .جداگانھ اى بود

. این مشاجره بھ جایى نمى رسید و دوباره اوج مى گرفت. ھر دو كالفھ بھ یكدیگر خیره بودند 
 . از بیانش ھراسى نداشتم! بھ خصوص چنین فرصتى. ھمیشھ باید فرصت ھا را غنیمت شمارد

 ...من ھك کردن بلدم -
 . ترانھ بھ طرف من برگشت و سرتا پایم را برانداز كرد و پوزخندى زد 
 !كیا خواھشا دیگھ از این شوخیا نكن كھ مردم از خنده -
 !ترانھ شاید راست بگھ: دینا معترض گفت 
من آدم شوخى نیستم و عادت ندارم : مقبل از اینكھ ترانھ چیزى بگوید، با صداى تقریبا بلندى گفت 

 . حاال میل خودتھ مى خواى باور كن، مى خواى نكن. توى اینجور موقعیت ھا شوخى كنم
 میشھ بگى چیو دقیقا ھك كردى؟ -
 . زیر چشمم را خاراندم 
 . ھر چیزى كھ تو فكرشو مى كنى -

ھ زبانى باید بھ او مى دادم را تمام اطمینانى ك.  را تنگ كرد و چند ثانیھ خیره نگاھم كردچشمانش
 . در چشمانم ریختم و من نیز نگاھش كردم

 .  و شك در صدایش مشخص بودتردید
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 . اشتباھى كھ رخ نمیده؟ مبلغ پولى كھ قراره جا بھ جا بشھ خیلى زیاده -
 . فقط وسایلشو فراھم كنین. مطمئن باش من كارمو بلدم -

 . ابر اشاره كردبھ ص.  نشده بود اما چاره اى نداشتراضى
 .ببین چى مى خواد -
 !کامال مجھزم. یمنو دست کم گرفت:  گفتیصابر جلو آمد و با غرور خاص 
 با خودتون جا بھ جا ییزای چھ چنیشی وارد منی تازه دارنیآفر:  زد و گفتیترانھ لبخند کج 

 ساعت چنده؟... نیکن
 . ردمبھ ساعت مچى ام كھ پول كمى بابتش پرداختھ بودم نگاھى ك 
 !ساعت پنج و نیمھ -
 . دو ساعت دیگھ صبر مى كنیم و بعد میریم بیرون! خوبھ - 

 .  انگشتش را رو بھ تك تك مان مى گیرد و وظایفمان را مى گویدبعد
بابك . من و صابر ھم میریم سراغ حسن. دینا آرایش مى كنھ و میره بانك و یھ حساب باز مى كنھ -

 ! كیارش تو ھم بمون و مراقب یاشار باش. احت كنىتو حالت خوب نیست بھتره استر
چشمان ترانھ كھ قرمز شده بودند و خستگى از ھمھ . شاید توانستم چرتى ھم بزنم.  نكردماعتراضى

 . ھیچ كدام از ما خواب درستى نكردیم. جاى بدنش مى بارید
 ! بوددهیقاتل چھ راحت خواب. سرش كج شده بود و بھ خواب فرو رفتھ بود.  نگاه کردماشاری بھ
بھ كنار پنجره رفتم . اوضاع كمى آرام تر بھ نظر مى رسید و دوباره اتاق در سكوت فرو رفتھ بود 

 ... و بھ اولین پرتوھاى نور خورشید نگاه كردم كھ قصد گرم كردن زمین را دارند
 
 )انیشمان گرچ: فصل یازدھم (
  

  کشدی نفس نمستی وقتری شمار ساعتم دھیثان
 ی دل تنگی شب ھانیدر ا 
 می ھاھی گریسمفون 
 ... کندی را کامل ممیآواز اشک ھا 
این نقشھ اى كھ كشیده ام نمى گذارد بھ چیز دیگرى . كنار حانیھ روى پلھ ھاى حیاط نشستھ بودم 

حانیھ بھت زده بھ من خیره شده بود و من ! رفتھ استیك فكر شیطانى تمركزم را از من گ. فكر كنم
 . باالخره بعد از چند دقیقھ سكوت، بھ حرف آمد. لبخند كجى روى لبانم بود

 ...اونوقت مى خواى. تو خل شدى؟ ھنوز یھ ماھم از دعواى بدى كھ باھاش كردى نگذشتھ -
وام قتلى مرتكب بشم كھ با مگھ مى خ. یك ماه و دو ھفتھ و سھ روز گذشتھ: میان حرفش مى پرم 

 این لحن حرف مى زنى؟
 . آرام تر مى شود 
 !قتل نھ ولى انگار یادت رفتھ اقا بھت چھ پیشنھادى داد -
 . براى ھمین مى خوام این كارى بكنم. نھ یادم نرفتھ: سرم را بھ شدت تكان دادم و گفتم 

 !كمى ھم عصبانى. ناراحت و نگران.  شد و رو بھ رویم ایستادبلند
بھار چرا نمى فھمى، حامد یكى از اون پسرایى نیست كھ سركارشون مى ذاشتى و بعدش ولشون  - 

 . اون قبال با بنفشھ بوده و شماھا رو مى شناسھ. مى كردى
 .  شده بودم اما بھ رویش نیاوردم و با قاطعیت حرف ھایم را زدمكالفھ
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براى ھمین وقتى حامد بھم . حانیھ اینا اولین چیزایى ھستن كھ من بھشون فكر كردم! مى دونم -
پیشنھاد دوستى داد من باھاش دعواى بعدى كردم و گفتم كھ تو مى خواى از این طریق از بنفشھ 

 ! نگیرم؟ امدارم بھ این فكر مى كنم كھ چرا من انتق...اما االن كھ از اون روز گذشتھ. انتقام بگیرى
 از كى؟ براى چى؟:  تر از قبل پرسیدمتعجب

 ...از حامد، از بنفشھ - 
چون اصال دلم نمى خواد این كارو . از بنفشھ نمیشھ گفت مى خوام انتقام بگیرم: با مكثى ادامھ دادم 

فقط مى خوام بھش ثابت كنم كھ كاراش روى . اون خواھرمھ و ھنوزم دوسش دارم. بكنم
 كھ مھم اینھ كھ بنفشھ بفھمھ. ھر چقدر ھم طول بكشھ برام اھمیتى نداره. یر مى ذارهاطرافیانش تاث

 . چقدر كارش اشتباه بوده
 ! بدون یكبار پلك زدن.  ثانیھ نگاھم مى كندچند

حاال بگو . انگارى تصمیمت رو گرفتى و خیلى ھم مصممى! نمى دونم چى بگم:  مى گویدآھستھ
 . دقیقا قصدت چیھ

من خیلى بیشتر اون چیزى ...ببین! عاشقتم حانى جون: گوشم باز شد و با خوشحالى گفتم تا بنانیشم
مى دونى اگھ دو سال پیش این اتفاق برام ... كھ تو تصور مى كنى درباره این ماجرا فكر كردم

 مسائل ورچون ما توى خانواده ھایى بھ دنیا اومدیم كھ اصال اینج. افتاده بود، خیلى تعجب مى كردم
اما من توى این دو سال از طریق دنیاى . دوست دختر و دوست پسر براشون معنایى ندارهو 

براى ھمینھ كھ . بیشتر پسرھا این روزا دنبال اینجور چیزان. مجازى، دنیاى واقعى رو شناختم
 تا دو حامد ھم با دادن این پیشنھاد مى خواست با یھ تیر. میگن شوھر و مرد خوب كم پیدا مى شھ

ولى ...اول خودش از تنھایى دربیاد و نیازھاش برطرف شن، دوم از بنفشھ انتقام بگیره. بزنھنشون 
تو ! از حامد انتقام بگیرم، بھ بنفشھ ثابت كنم، سرگرم بشم. من مى خوام با یھ تیر سھ تا نشون بزنم

ى  برقرار مطھكھ مى دونى من صرفا جھت سرگرمى و بھ خاطر تنفر از جنس مذكر باھاشون راب
 ...كنم

این جامعھ ! یھ كمى بترس بھار...حرفات داره منو نگران مى كنھ: لبانش را گزید و ھراسان گفت 
 . مى دونى و دارى خطر مى كنى. پر از گرگھ و تو مى دونى حامد ھم یكى از اوناست

 .  تلخى مى زنملبخند
تازه فقط . ا ھم احمق نیستماونقدر ھ. من بلدم چیكار كنم...نترس حانیھ...بھ خطر كردنش مى ارزه -

تازه اگھ بدونى فكر من تا كجاھا پیش ! من كھ نمى تونم باھاش بیرون برم. قراره اس ام اسى باشھ
 ...رفتھ و چھ داستان پردازى ھایى كھ نكرده

 . یك نمونھ از پایان ھایى كھ براى داستانم در نظر گرفتھ بودم را در ذھنم مرور مى كنم 
 از روزھاى گرم تابستانى، بھار كنار پنجره ایستاده بود و بھ دنیاى بیرون از خانھ خیره شده روزى

كسى كھ بیاید و دستش را بگیرد و با . این دختر قصھ ى ما، انتظار كسى را مى كشید. بود
 ماماو با ت. بھار مى دانست آن شخص كھ خواھد بود. نجواھاى عاشقانھ اش او را شیفتھ ى خود كند

 !حس تنفر. وجودش نسبت بھ آن شخص احساس داشت
. بھار برمى گردد و لبخند زیبایى مى زند. صداى در اتاقش بلند مى شود و مادرش وارد مى شود 

. مادر قربان صدقھ ى قد و باالیش مى رود و با مھربان ترین لحن و كلمات با او سخن مى گوید
درست مانند . تعداد خواستگارانش كم نبود. دبار اول نبود كھ درباره ى این موضوع حرف مى ز

 . اما این بار براى بھار متفاوت بود.  بنفشھواھرشخ
 مشخصات پسر و خانواده اش را مى گوید و لبخند بھار پر رنگ و پر رنگ تر مى شود و بھ مادر

ا از ال بھ الى حرف ھاى مادرش، متوجھ مى شود كھ این پسر براى او كمى آشن. ھدفش نزدیك تر
 در پسر بھ خواستگار بھار مى آید و. از این بابت خدا را شاكر بود. بود اما نتوانستھ بود بشناسد
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یك جلسھ ى خانوادگى گذاشتھ مى شود و بنفشھ در آن حضور . چند جلسھ جواب مثبت را مى گیرد
 ...كندحتى شاید ھم غش . با دیدن حامد چشمانش گرد شده و فشار خون اش كاھش مى یابد. مى یابد

 . صداى حانیھ مرا بھ خود آورد 
 بھار؟ مى شنوى صدامو؟ میگم تا كجا مى خواى پیش برى؟ -
 ... تا آخرش: بھ رو بھ رو خیره مى شوم و محكم مى گویم 
 
 آخرش كجاست؟ ازدواج؟ یا بدبخت شدنت؟ -
ى دیگھ نگاه حانیھ میشھ از یھ زاویھ : دستم را بھ زیر مقنعھ ام مى برم و كالفھ جواب مى دھم 

من حاضر نیستم كسى كھ بنفشھ انداختھ . آخرش ھر جا باشھ، ازدواج نیست! كنى؟ بھ منم حق بده
 . توى سطل آشغال رو بردارم

 ...ھر كارى كھ بكنى من تا تھش ھستم. باشھ:  كرد و گفتپوفى
درد دلم را حانیھ اولین كسى بود كھ . كمى از احساس تنھایى ام كم شد. لبخندى زد. لبخندى زدم 

در كنار . زنگ كالس بھ صدا در مى آید و مرا از جا بلند مى كند. شاید آخرى ھم باشد. برایش گفتم
 . حانیھ قدم بر مى دارم و بھ سمت كالس مى روم

 راستى حرفاتو آماده كردى؟ مى دونى مى خواى چى بگى؟ -
 حرفامو؟: اخم ریزى كردم و گیج پرسیدم 
 . ھ شانھ ام زدخنده اى كرد و با مشت ب 
ھمون مقالھ اى كھ مى ... مییادت رفت؟ االن ادبیات داریم و باید درباره ى نوجوونى جرف بزن -

 ...خواییم با ھم بنویسیم
 . زدم بھ پیشانى ام و آخى گفتم 
كل كتاب پارسال و . خدایى شورشو در آوردن. حاال خوبھ نوشتى نیست! پاك فراموش كردم -

انگار نھ انگار سوم راھنمایى ھستیم و باید براى دبیرستان آماده . ونى بودامسال درباره ى نوجو
 . بشیم

ببین ما كھ بزرگ بشیم دیگھ احساس االنمون رو درك . آره اما من با حرفاى خانوم موافق بودم -
این مقالھ رو كھ بنویسم و نگھش داریم، مى تونیم با خوندنش یاد احساسامون بیوفتیم و . نمى كنیم

 . ھ ھامون رو بیشتر درك كنیمبچ
من كھ ھیچ گاه احساسات این سن را فراموش نمى كنم و خیلى خوب مى توانم درباره .  ندادمجوابى

 .تک تک خاطراتم با احساساتم گره خورده اند. اش صحبت كنم
كالس ادبیات . می دوم رفتیوسایلمان را از روى میز برداشتیم و از كالس خارج شدیم بھ طبقھ  
 . حانیھ سمت راستم نشستھ بود. دایره شكل نشستیم. مروز در نمازخانھ تشكیل مى شدا
 دارى فكر مى كنى كھ چى بگى؟ -
 . پوزخند كمرنگى زدم 
 !نھ من خیلى حرفا دارم براى زدن -
بھ . سالمى كرد و روى صندلى نشست. با ورود معلم ھمھ از جا بلند شدیم. سرش را پایین انداخت 

بعد از كمى گفت و گو با ما، لیستش را باز كرد و . ین معلمى ست كھ تا بھ حال داشتھ امگمانم بھتر
 ھایش حرف بدون ھیچ حرفى از جایش بلند شد و كنار معلم ایستاد و. نام یكى از بچھ ھا را آورد

 . فكرم درگیر تر از این حرف ھاست. اصال گوش نمى دادم و در كالس نبودم. را شروع كرد
  آرزو چى شد؟: زویش را آرام بھ پھلوم زد و زیر گوشم زمزمھ كرد باحانیھ

 .  بھ رویمان نشستھ بود و نگاھم را كنترل مى كردم تا بھ طرفش نرودرو
 .اصال حرفاى منو قبول نمى كنھ و ھمش حرفاى تكرارى مى زنھ...ھیچى -
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اوضاع روحى من بھم این ماجرا كھ پیش آمد و . آرزو دوستى بود كھ فقط دو ماه با ھم بودیم 
 . ھر چھ برایش توضیح مى دھم فایده اى ندارد. ریخت، او ھم عقب كشید

 تو كھ ماجرا رو براش نگفتى؟ -
 . یھ جورى كھ قانع بشھ اما بدتر شد! خیلى خالصھ و سر بستھ - 

 . نباید بھش مى گفتى! خب خواھر من اشتباه كردى دیگھ:  غره اى رفت و بلندتر گفتچشم
 ...حانیھ:  چپ چپ معلم را كھ مى بینم، سرم را پایین مى اندازم و آرام مى گویمنگاه

ھر چند . و من در خاطراتم با آرزو غرق مى شوم. خودش متوجھ مى شود و دیگر ھیچ نمى گوید 
 . تعدادشان بھ انگشتان یك دست ھم نمى رسد

 ...بھار حاتمى -
خره نوبتم مى شد و باید درباره ى نوجوانى صحبت باال. حانیھ نگاھم مى كند و من بلند مى شوم 

 چھ فرقى داشت نفر سوم یا نفر آخر؟. مى كردم
از دقایقى كوتاھى كھ مھلت داشتم باید بھترین استفاده . كنار خانم معلم ایستادم و نفس عمیقى كشیدم 

 مرا یادداشت بچھ ھا دست بھ قلم شدند تا حرف ھاى. را مى كردم تا بتوانم تمام حرف ھا را بزنم
 . باید از این حرف ھا براى نوشتن مقالھ استفاده كنیم. كنند

یھ ...در حد چند جملھ. راستش چون وقتم كمھ سعى مى كنم زیاد حاشیھ ھا رو توضیح ندم -
زیاد خیال پردازى مى كنھ و ...نوجوون، زودرنج و حساسھ براى ھمین زود از كوره در میره

 . ى كنھدرباره ى آیندش خیلى فكر م
 مانند خودم كھ ھر شب قبل از خواب رویاھایى كھ براى آینده داشتم را در ذھن بھ تصویر درست

 . مى كشیدم
دوست داره آزادانھ نظراشو بیان كنھ . احساس نیاز شدیدى نسبت بھ مستقل شدن و تنھا بودن داره -

داراى نوسان ...ا حل كنھسعى مى كنھ مشكالتشو تنھ.و از اینكھ كسى تو كارش دخالت كنھ بیزاره
 كھ از ىو اما كارھای...یھ روز مثل ابر بھار گریھ مى كنھ و روز بعد بى دلیل مى خنده. اخالقیھ

بھ خلوت و تنھاییش احترام بذارن و مدام ازش سوال نكن كھ چى . نظر من خانواده باید انجام بدن
. ى ما نوجوونا مى خواییم تنھا باشیمبعضى وقتا واقعا دلیلى نداره ول. شده كھ مى خواى تنھا باشى

نھ اینكھ . زنھیھ محیطى براى نوجوون بھ وجود بیارن كھ موجب اعتمادش بشھ و حرفشو راحت ب
 ...بھ فكر عواقبش باشھ و سكوت كنھ

. منشا این جمالت، قلب و احساساتم بودند.  داشتم اما زمانم بھ پایان رسیده بودیادی زیحرف ھا 
 ...دنم فریاد مى زدند اما كسى نمى شنیدتك تك سلول ھاى ب

  
موبایلم را از جیبم . كنار آموزشگاه ایستاده بودم و بھ اطراف نگاه مى كردم تا ماشین پدر را ببینم 

چند دقیقھ . با خوردن دو بوق برداشت و گفت كھ االن مى آید. در آوردم و شماره ى پدر را گرفتم
جواب . سالمى كردم و كمربندم را بستم.  سوار شدمبعد جلوى در آموزشگاه توقف كرد و من

 . سالمم را با خوش رویى داد و فرمان ماشین را چرخاند
 كالس چطور بود؟ -
 ! چقدر این سواالت بدم مى آید 
 ...مثل ھمیشھ -
این كارش را . دستم را مى گیرد و با انگشتانم بازى مى كند. خستگى را در كالمم حس مى كند 

گاھى ھم شعرى را مى خواند كھ مادربزرگش برایش . یك نوع ابراز عالقھ ى پدرانھ. دوست داشتم
از سرحال بودنش، حدس مى زدم كھ . عجیب دلم مى خواست امروز آن شعر را بخواند. مى خواند
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من ھم مثل ھمیشھ دستم را شل كردم و بھ . مچ دستم را گرفتم و تكان داد. كار را ھم بكند ھمین
 . انھ اش گوش دادمصداى گرم و مرد

 نون خورده و جون نداره -
 دستم استخون نداره 
  پشت بوم ندارهلیم 
 ...امان از آش رشتھ 
دستم را آھستھ روى زانویم . ادامھ اش را نخواند. نگاه مھربانى بھ او انداختم و لبخندى زدم 

 . گذاشت و دنده را عوض كرد
 ...خب تعریف كن -
 . زیر چشمى نگاھى كردم 
 یو؟چ -
 . از كالس زبان...از مدرسھ - 

امروز ھیچ . اگر اتفاق جذابى بیوفتد بھ طور خالصھ مى گویم.  دانست اھل تعریف كردن نیستممى
 . چیز خاصى نداشت اما دوست نداشتم او را ناراحت كنم

 . شما تعریف كنین...خب مثل ھر روز بود -
دلم بى اختیار دستم را حركت . نگاھم افتاد بھ دستش كھ روى دنده بود.  زد و چیزى نگفتلبخندى

برایم مھم . من بیشتر از ھر كسى در این دنیا پدر را دوست داشتم. داد و روى دست پدر گذاشت
 بود كھ با مادر دعوا مى كند اما بحث عالقھ كھ مى شد، صحنھ ھاى فریادھایش از ذھنم پاك مى

 .درى بود كھ براى بچھ ھایش كم نذاشتھ بود و دوستشان داشتپ. شد
توجھات پدر بھ من خاص تر بود زیرا راھى را . بنفشھ معتقد است كھ پدر مرا بیشتر دوست دارد 

با این وجود من و بنفشھ را بھ یك اندازه دوست دارد چون یك پدر . مى رفتم كھ او دوست داشت
 . البتھ پدرى كھ واقعا پدر باشد. بذاردنمى تواند بین فرزندانش تفاوتى 

امروز قبل از كالس با مامان رفتم كلى . راستى پدر اگھ ممكنھ بیست ھزار تومن بھ من بدین -
 . كتاب خریدم

از ماھیانھ . بیشتر حرف ھاى ما شده بود درباره ى پول و ھزینھ ھاى مختلف.  مى كشیدمخجالت
پدر ھم بدون ھیچ حرفى پول . ھ را پس انداز مى كردماى كھ مى گرفتم استفاده نمى كردم و ھم

پول مى داد و سكوت مى كرد و من بیشتر خجالت زده مى . براى لوازمى كھ مى خریدم مى داد
چون ھر زمانى كھ بھ اتاقش مى رفتیم از او پول مى . بھ خاطر اینكھ خرجى كھ مى كردم نھ. شدم

 . خواستیم
 چیا خریدى؟. بدمباشھ توى خونھ یادم بنداز بھت  -
 . از توى قفسھ ى بزرگساالن برداشتم. چند تا كتاب كالسیك و معروف: با ذوق گفتم 

 كھ درباره ى كتاب صحبت مى كردم یا صحبتى مى شد، چشمانم برق مى زدند و شوقى در ھربار
 . من بھ وجود مى آمد

 اصال یھ خطشو مى فھمى؟. دختر اینا براى تو زوده -
اخھ . كتاباى نوجوونا برام كسل كننده شده. معلومھ كھ مى فھمم: فتم و متكبرانھ گفتمسرم را باال گر 

تازگیا ھم . بیشتر كتاباى خوب این دوره رو خوندم. من وقتى پنجم دبستان بودم اونا رو مى خوندم
 . چھ ایرانى چھ خارجى. كتاب خوب كم چاپ میشھ

اما نمى دونم چھ ... بینى ھم كتاب زیاد مى خونىتو ھم فیلم زیاد مى:  را كشید و با خنده گفتلپم
 . سرى توى این كتابا وجود داره كھ اشكتو در میاره اما گریھ دار ترین فیلم ھم اثرى روت نداره

 .  اى باال انداختمشانھ
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 ...البد با كتاب بھتر مى تونم ارتباط برقرار كنم...نمى دونم -
 . یاد چیزى افتادم و خندیدم. خت و چیزى نگفتنگاھى پر از محبت و تحسین بھ صورتم اندا 
 راستى پدرجان اون كتابى كھ براتون خریده بودم رو خوندین؟ نظرتون راجبش چى شود؟ -
. لبانم را داخل دھانم بردم و سعى كردم كھ نخندم. رنگ نگاھش عوض شد و تك سرفھ اى كرد 

 داشبورت در آورد و بھ طرفم بدون ھیچ حرفى، خم شد و جعبھ ى دستمال كاغذى را از درون
 . متعجب و پرسشگرانھ نگاھش كردم. گرفت

 ...لبت داره خون میاد -
لبخند محوى زدم و دستمالى را برداشتم و روى لبانم فشردم تا ! چقدر آشكار موضوع را تغییر داد 

 . خونش بند بیاید
 ...خریدم براتونالبتھ تقصیر خودم بود كھ ھمچین كتاب كلفتى ...مى دونستم نخوندین -
من نھ وقتش رو دارم نھ . اون دو صفحھ ى اولى رو ھم بھ زور تو خوندم...بھار ناراحت نشو - 

 . ترجیح میدم تو شبا بیاى از كتابایى كھ خوندى برام بگى! كشش رو
 

البتھ كھ بھ روم نمیارین ! چقدرم كھ شما گوش میدین:  را از لبم فاصلھ دادم و با خنده گفتمدستمال
 . اما مى فھمم دلتون مى خواد از اتاق بیرونم كنین

اما داستاناى تو ھم یھ كم . خب من اون موقع خستم و چشمامو مى بندم. این چھ حرفیھ وروجك -
 ...آدم گیج میشھ. پیچیدن

جوان . با یك دستش موھاى بھم ریختھ اش را مرتب كرد و با دست دیگرش فرمان را چرخاند 
ھیچ . این تارھا خارى بودند در چشمان من. ى سفید خودشان را نشان داده بودندمانده بود اما تارھا

 . او ھمیشھ قھرمان من بوده و خواھد بود. گاه دلم نمى خواھد پیر شدن پدرم را ببینم
  پدر بریم بستنى بخوریم مثل ھفتھ ى پیش؟ -
تو . بذار یھ كمى الغر شم. ھھر روز میگم از فردا دیگھ رعایت مى كنم اما نمیش...نھ ولم كن بچھ -

 باباى خوش ھیكل نمى خواى؟
 . خنده ى بلندى كردم 
االن بھ این فكر كنین كھ بستنى شكالتى خوشمزه ...نھ پدرجون من شما را اینجورى دوست دارم -

 ..جلوى روتونھ و داره بھتون چشمك مى زنھ
زیر چشمى نگاھى كرد و لبخند  .لحنم بھ اندازه ى كافى وسوسھ انگیز بود كھ پدر را راضى كند 

 . پر رنگى زد
 ! من نمى دونم تو چجورى انقدر راحت آدمو راضى مى كنى -

راه ھاى متفاوت من و . دلیلش مشخص بود.  در مقابل خواستھ ھاى بنفشھ زود كوتاه نمى آمدپدر
 !بنفشھ

منم . ولى بستنى رو شوخى كردم...خب دیگھ اینم خودش یھ جور ھنره كھ من توش خیلى ماھرم - 
 . خستم زیاد حوصلھ ھم ندارم

 مطمئنى؟:  را ریز كرد و پرسیدچشمانش
 . سرم را تكان دادم 
ھمشون مى . فردا ھم كھ سھ شنبھ اس و روزى كھ درساى حفظى مونھ. تازشم كلى تكلیف دارم -

 !یعنى كھ چى ھمش امتحان داریم. اصال تصمیم گرفتم یھ خط ھم نخونم. حان بگیرنخوان امت
 ...تو كھ درس خوندنو دوست دارى. بس كن دختر، این غر زدنا بھت نمیاد - 
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نمى دانم چھ كسى گفتھ است كھ من از خواندن درس ھایى كھ مى دانم در آینده اى نھ چندان دور  
تنھا علوم و ریاضى ھستند كھ كمى مرا بھ وجد مى آورند و .  برمآنھا را فراموش مى كنم لذت مى

 . با عالقھ درسشان را مى خوانم
خب بگھ بد میگم؟ پس فردا كھ میرم دنبال كار نمى پرسن جغرافى سال سوم راھنمایى تو خوب  -

 كالس مثال ھمین. كال من با این مسئلھ مشكل دارم...ھیچ كس اینا رو یادش نمى مونھ. بلدى یا نھ
. یك كلمھ ھم ازشون یادم نیست. پنجم كھ كشورھاى ھمسایھ بودن و ھمھ چى با ھم قاطى مى شد

 .  یادمھ حفظ كردنشون چھ عذابى داشتفقط
بیشتر اوقات در جوابم سكوت مى .  دوست داشت حرف ھایم را بشنود و تنھا شنونده باشدھمیشھ

این گاھى ھا را دوست ندارم كھ ھر . ھ بودگاھى ھم گوش نمى كرد و كالف. كرد و لبخندى مى زد
پدر، مرد . مى ترسم گاھى شود بیشتر اوقات و یا حتى ھمیشھ. روز ھم بھ تعدادشان اضافھ مى شود

حتى اگر بدترین آدم . ھر جورى كھ باشد و ھر كسى كھ باشد. قھرمان اول زندگى یك دختر است و
، لباس سفیدى از جنس حریر كھ مادرم خریده بود یادم مى آید وقتى كھ چھار سالھ بودم. دنیا باشد

چقدر . را با كفش ھاى ورنى سیاھم مى پوشیدم و ھمھ جا خودم را عروس پدرم معرفى مى كردم
 . خاطرات برایم شیرین ھستند اما انگار قرن ھاست كھ از آنھا گذشتھ استینا
 . امروز مھمونم داریم! آخ پدرجون یادمون رفتا - 

 .  لحن نگرانم خندیدبھ
 ! یادم بود -

 .  خانھ كھ رسیدیم، سرم را پایین انداختھ و از ماشین پیاده شدمبھ
 .كجا بھار؟ صبر كن پولتو بدم -
آرام از دستانش بیرون كشیدم و . و دست در جیبش كرد و چند اسكناس در آورد و بھ طرفم گرفت 

 . تشكر كردم
 !ھمین؟ -
 . او ھم گونھ ام را بوسید. لند شدم و بوسیدمش و روى نوك پایم بدمیخند 

جلوتر از او وارد خانھ شدم و چادرم را در آوردم و .  را بھ داخل قفل انداخت و در را باز كردكلید
مادر در آشپزخانھ مشغول درست . بى حوصلھ و خستھ از پلھ ھا باال رفتم. روى دستم انداختم

 كردم زیر لب سالمى. ال با من سرسنگین رفتار مى كنددیشب با او بحث كردم و ح. كردن شام بود
فراموشى از خصلت ھاى انسان است و مادر بھ خاطر این خصلت مرا سرزنش . و بھ اتاقم رفتم

 . مى كند
 از كالس میاى؟! چطورى بھار؟ -
كت دامن كرم رنگى ! چھ مھربان شده بود. در چھار چوب در ایستاده بود و لبخندى بھ لب داشت 

 . آرایش مالیمى ھم داشت. بھ تن داشت و موھاى فرش را روى شانھ ھایش ریختھ بودھم 
 . این اتاق در داره، مگھ نھ؟ حاال ھم برو بیرون -

 .  را زیر بغلش زددستانش
 . االنم تو نیستم. در كھ داره اما درش بستھ نبود كھ من در بزنم -

 .  در اتاق جلوتر آمده بود، اشاره كردمبھ انگشت شصت پاى چپش كھ از.  پاھایش نگاه كردمبھ
 ...برو عقب تر -
 !چھ بداخالق: صدایش را شنیدم كھ مى گفت. و در را محكم بستم 
تا بھ حال چند بار شده بود كھ اعصاب من را ! تو خوش اخالق شدى و این شگرف آور است 

 باید درسم را شروع بدون ھیچ استراحتى. داشتھ باشى؟ لباسم را عوض كردم و پشت میزم نشستم
 . خستھ شده ام از این ھمھ فشارھاى ھیچ و پوچ. مى كردم
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بھ آیفون نگاه ! مھمانان رسیدند. صداى زنگ در كھ بلند شد، از جا پریدم و از اتاق بیرون رفتم 

از نرده ھاى پلھ ھا آویزان شدم تا صداى حرف . دو خانم چادرى و شیك وارد خانھ شدند. كردم
 یفمثل ھمیشھ ابتدا سالم و احوال پرسى، صحبت ھایى درباره ى خانواده، تعر. شنومھایشان را ب

بنفشھ . مادر و بنفشھ چادرھایشان سر كردند. یھ ربع بعد ھم دوباره زنگ بھ صدا در آمد! از بنفشھ
 .در خواستگاى بھ اجبار مادرم چادر بھ سر مى كرد

دستھ گلى . بوى ادكلن مردانھ اش بھ مشامم رسید. مردى قد بلند وارد خانھ شد و از پلھ ھا باال آمد 
چھره اش را درست نتوانستم ببینم اما در مجموع . را كھ در دست داشت بھ سمت مادر گرفت

 . ظاھرش معمولى بود
 بھار اینجا چیكار مى كنى؟ -
پدر با لباس راحتى مقابلم ایستاده .  گاز گرفتم تا جیغ نكشمدستم ناخودآگاه روى قلبم رفت و لبم را 

 . سعى داشت اخم كند اما لبخندش بیشتر بھ چشمم خورد. بود
 ...چیزه...من -
فكر نكن نمى دونم كار . فال گوش وایسادن كار درستى نیست. بیا برو سر درس و مشقت - 

 ...ھمیشتھ
دلیل جواب ھاى . نم كھ بیھوده مى آیند و مى رونداما مى دا! چندمین خواستگار بود، نمى دانم 

كسى كھ بھ احتمال زیاد عاشقش شده . او منتظر شاھزاده اش بود. منفى بنفشھ را حال درك مى كنم
 . است

جسمم مقابل كتاب بود، اما ذھنم در جاى دیگرى سیر .  اتاقم برگشتم و دوباره كتابم را باز كردمبھ
 ...مى كرد

 . بیا شام...بھار...بھار - 
نیم ساعت بود كھ . سرم را از روى میز بلند كردم و با دلھره بھ ساعت نگاه كردم. بنفشھ بودصداى

چشمانم را مالیدم . درسم ھنوز تمام نشده بود و امشب ھم باید بیشتر بیدار مى ماندم. خوابم برده بود
 رفتھ ماناھاوش بود و مھچراغ ھاى پذیرایى خام. بھ طبقھ ى پایین رفتم. و آبى بھ صورتم زدم

 . بودند
گناه من چھ بود؟ .  آشپزخانھ كھ شدم، از رفتارھاى مادر متوجھ شدم كھ ھمچنان دلخور استوارد

فراموشى غیر عمد؟ یا عذرخواھى نكردن بھ خاطر كارى كھ نكردم؟ صندلى را عقب كشیدم و 
 . نشستم

 . خوابت برده بود؟ ده بار صدات زدم -
 .  با چنگالم كاھوھاى ساالدم را جا بھ جا كردم را ندادم وجوابش

 . بخور دیگھ...با غذات بازى نكن:  با مھربانى گفتپدر
دلم مى خواھد مرا بھ حال خود .  مى دانستند گاھى این محبت ھا و حرف ھا آزارم مى دھدكاش

 . رھا كنند
 .  مجبور شدم بمانم از شام و جمع شدن میز، خواستم بھ اتاقم بروم كھ مادر صدایم كرد وبعد

 . با یھ ببخشید گفتن كھ چیزى ازت كم نمیشھ...خیلى مغرور شدى بھار -
من و غرور؟ من در خودم ھیچ نشانى از .  گلویم را فشرد و ناخنم را در گوشتم فرو كردمبغض

 . فقط ھر كارى كھ بھ حق باشد را انجام مى دھم. غرور نمى بینم
 .  را فرو خوردمبغضم

 ...نكردم كھ بھ خاطرش عذرخواھى كنممن كارى  -
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من مقصر . بھ تازگى حتى داد ھم مى زدم و ھمھ را ناراحت مى كردم. صدایم كمى بلند بود 
 ...نیستم

 . اخم ھاى درھمش مرا نمى ترسانند 
 . مى تونى برى...من دیگھ با شما كارى ندارم -

 . ى شونداشك ھایم جارى م.  مى گزم تا صدایم ناخودآگاه بلند نشودلب
این روزا انقدر توى مغزم پره كھ ھمھ چى قاطى پاتى ...مگھ دست خودم بود؟ خب یادم رفت -

 شما چرا دعوام مى كنین؟...شده
حرف من اینھ كھ آدم وقتى یھ كار اشتباه مى كنھ، چھ عمدى چھ غیر ...حرف من این نیست - 

 . عمدى عذرخواھى مى كنھ
 . لبانم مى لرزند. ى مى شوم كھ دوست ندارم و حقم نیست و ھزار باره مجبور بھ كاردوباره

حاال میشھ برم بھ درس ...عذر مى خوام...اشتباه كردم...بگم ببخشید خوبھ؟ درست میشھ؟ ببخشید -
 ھام برسم؟

مادر كھ سرش را تكان داد، لحظھ اى صبر نكردم و بھ . در دلم بھ خودم و ھمھ ناسزا مى گفتم 
 . اتاقم دویدم

اما گاھى در اثر رفتارھاى دیگران عصبى مى . ن و بنفشھ را دوست ندارد؛ عاشق ماست ممادرم
من ھر دو را بھ یك . او فكر مى كند كھ من پدر را بیشتر از او دوست دارم،اما اشتباه است. شود

 ى هشرایط خانواد. اگر ارتباطم با پدر بیشتر است، دلیلش چیز دیگرى مى باشد. اندازه دوست دارم
از این بابت خوشحال نیستم اما . طورى شده كھ من با پدر و بنفشھ با مادر ارتباطش بیشتر استما 

 . كارى نمى شود انجام داد
بھ كارى كھ مى خواھم انجام .  را روى تخت مى اندازم و موبایلم را جلوى صورتم مى گیرمخودم

 . پیام را تایپ مى كنم و یك بار دیگھ مى خوانم. دھم، اطمینان دارم
 !خاطره ساختن لیاقت مى خواھد...از بعضى آدم ھا خاطره مى ماند و از بعضى ھاى دیگر ھیچ -
. دكمھ ى ارسال را فشار دادم. كھ باید دید حامد كدام را مى فھمداین جملھ ھزاران معنا داشت  

 . شاید سى ثانیھ ھم نشد كھ جوابش آمد
 !ببخشید شما؟ -
مرا نمى شناخت؟ چطور ممكن است؟ باید باور كنم شماره ام را . جا خوردم و ابروھایم باال پریدند 

 . پاك كرده؟ حتما مى خواھد اذیت كند
 شناختى؟! دشمن -
 . خودتو معرفى كن. ھرھر خندیدم - 
 ...فكر كن یادت میاد -
البتھ خیلى زود جواب مى داد و . كتاب جغرافى ام را برداشتم و ھمزمان درس ھم مى خواندم 

 . برایش یك جملھ ى عاشقانھ ى دیگر زدم. مھلت نمى كردم چیزى حفظ كنم
 . تو كى ھستى؟ زود باش معرفى كن -

 . در حالى كھ لبخند بھ لب داشتم، جوابش را تایپ كردم. ستور دھد اجازه ندارد بھ من دكسى
 . چیزى كھ باید مى فھمیدم رو فھمیدم. مگھ فرقى ھم مى كنھ -
 ... یك جملھ ى عاشقانھ ى غمناك دیگرو
 مسخره من برات مھمم؟ - 
 . تو كلیدى براى رسیدن بھ اھدافم ھستى! خیلى 
 . فقط خیلى رو اعصابمى. تىمعلومھ كھ نیس. مسخره خودتى بیچاره -
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من ! میشھ خواھش كنم، التماست كنم، معرفى كنى؟. بھت تبریك مى گم كھ دارى منو لھ مى كنى-
 . اذیتم نكن. شرایطم خیلى بده

 !  لھش مى كنم؟ نمى دانم این خوب است یا بددارم
 . ولى مى تونم بھت این فرصت رو بدم كھ حدس بزنى...شرایط من بدتره -
 الھھ؟ مینا؟ بھنوش؟ بنفشھ؟:  مكث جواب داد كمىبا
 
شاید خیلى ! مى دانستم اطرافش دختر زیاد بوده اما نھ بھ این اندازه. پوزخندى روى لبانم نشست 

موبایل را زیر پتویم پنھان كردم . خواستم جوابش را بدھم كھ صداى بنفشھ مانعم شد. بیشتر ھستند
 . و از اتاق بیرون رفتم

 . حانیھ...دوستھ: فم گرفت و بى حوصلھ گفت را بھ طرتلفن
گوشى تلفن را روى . سابقھ نداشتھ كسى این موقع تماس بگیرد! ده شب.  بھ ساعت انداختمنگاھى

 . گوشم قرار دادم
 سالم حانیھ خوبى؟ چیزى شده؟ -
 باھاش حرف زدى؟. فقط نتونستم تا فردا صبر كنم. نھ چیزه خاصى نشده...سالم بھار جونم - 
لبخندى مصنوعى زدم و بھ اتاقم رفتم و . نفشھ روى مبل نشستھ بود و زیر چشمى نگاھم مى كردب 

 . در را كامال بستم
 . دارم اذیتش مى كنم! منو نشناختھ. حانیھ باورت نمیشھ...دارم حرف مى زنم -

 .  خندم و صداى خنده ى آرام او را ھم مى شنوممى
نمى دونم ...از اون بى بند و باراس...ازش بدم میومد االن متنفرم...آقا ھزارتا دوست دختر داشتھ -

 ...چجورى ادعا مى كنھ عاشق بنفشھ شده و خودشو بھ خاطرش بھ آب و آتیش زده
 . عكساشو دیدم...بھار، من صفحھ ى اجتماعى شو توى اینترنت پیدا كردم - 

واقعا؟ خب چى بودن؟عكس دوست دختراشو گذاشتھ : ب مى گویم گرد مى شود و با تعجچشمانم
 بود؟

ممكنھ فامیالش بوده . نھ فقط توى یكى از عكساش یھ دختر بود كھ اونم با دو تا پسر دیگھ بودن - 
 . باشن

 . طاقت نیاورده بود و دوباره پیام داده بود.  را از زیر پتو در آوردمموبایل
 نكنھ پریسایى؟ -
 !ممكنھ: جواب دادم 
 . موبایل را روى تخت گذاشتم و گوشى را در دستم جا بھ جا كردم. خنده ام گرفت 
 .حانیھ اسم یكى دیگھ از دوست دختراشو فھمیدم -
. كاش اینجا بودى عكساشو مى دیدى...اینا رو ول كن: نفسش را با دھان بیرون داد و آرام گفت 

 . و نمى شناسىتو كھ حامد ر. بھار بیا و از خیر این كار بگذر
 . ھر چھ زحمت كشیده بودم تا قانعش كنم بر باد رفتھ بود.  ریزى كردماخم

  چى دیدى توى اون صفحھ كھ اینو میگى؟ -
با لباس نظامى عجیبى كنار چند تا . یھ سرى عكساش مربوط بھ یھ مھمونیھ توى سفارت ایتالیا -

 .نمرد ایستاده بود كھ قیافشون داد مى زد ایتالیایى ھست
 . نتوانستم جلوى خودم را بگیرم و با صداى بلند خندیدم 
 . نھ خوشم اومد...پس آقا با آدماى گنده مى پره -

سریع كتابم را روى پایم .  دستگیره ى در بھ سمت پایین كشیده شد و در با صدایى باز شدناگھان
 . گذاشتم و وانمود كردم درباره ى درس حرف مى زدیم
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 .  ى چھل و دوصفحھ...آره حانیھ -
 مامانت اومده؟:  خنده گفتبا
 ...بعدشم باید صفحھ ى پنجاه رو حل كنى..بلھ - 
سرم را تكان دادم و مادر از . آھستھ گفت كھ زودتر قطع كنم. مادر صدایم زد و سرم را بلند كردم 

 . نفس عمیقى كشیدم. اتاق خارج شد
ز طریق یكى از فامیالشون اونجا دعوت حتما ا. خب كجا بودیم؟ اھا ببین موضوع مھمى نیست -

 بقیھ عكساش چیھ؟. شده
راستى بھ نظرم از این سربازاس كھ . یھ سرى عكس با دوستاش گرفتھ توى رستوران، سربازى - 

 . شب میره خونھ
تمام مدت بدون ھیچ .  دقیقھ دیگر ھم با حانیھ حرف زدم و بیشتر عكس ھا را توصیف كردچند

حس جاسوسى را پیدا كرده بودم كھ با ھمكارش اطالعات . اى روى لبانم بوددلیلى لبخند خبیثانھ 
 . رد و بدل مى كند

 . نمى دونم چجورى باید جبران كنم. حانیھ جونم، خیلى ممنون -
اما یھ كارى مى تونى برام . این بھ اون در. من با تو زیاد درد و دل مى كردم:  اى كرد و گفتخنده
دیگھ بقیھ ...و مدرسھ جا گذاشتم و خانوم ناظم محترم ھم توقیفش كردنراستش من ژاكتم ر. بكنى

 !شو خودت مى دونى
باشھ سعى ! من نمى دونم اگھ من با خانوم وزیرى رفیق نبودم شماھا مى خواستین چیكار كنین - 

 اگھ كارى ندارى من دیگھ برم تا مامانم نكشتھ. مى كنم بدون اینكھ نمره ازت كم كنھ برات بگیرمش
 . منو
از جواب من عصبى شده بود و چند تا پیام .  را كھ روى میز گذاشتم، بھ سراغ موبایلم رفتمتلفن

من ھم كم نیاوردم و جوابش را دادم اما . تا نیم ساعت بعد بحث مى كردیم. پشت سر ھم داده بود
 زدم دریا  را بھدلم. از طرفى دیگر باید مى خوابیدم تا صبح خواب نمانم. واقعا خستھ و كالفھ شدم

 . و مقاوت چند ساعتھ ام را كنار گذاشتم
 حاال خیالت راحت شد؟...من بھارم -
 . عصبى شده بودم 
 خوبى جیگر؟. واى عزیزمى -
 . چشمانم از حدقھ بیرون زدند و دستم را روى دھانم گذاشتم تا صداى خنده ام را كسى نشنود 
 ! بھ نظرم اشتباه گرفتى برادر -
 بھار سفارت دیگھ؟ -
 . پس یك دختر بھ نام بھار در مھمانى سفارت بوده كھ توجھ حامد را بھ خود جلب كرده بود 

 !نھ:  جوابش تنھا فرستادمدر
  بھار درخشان؟ - 
 
مگر چند بھار در زندگى اش وجود داشت؟ این پسر خراب تر از چیزى است كھ فكرش را مى  

 . تیر خالص را زدم. مى مى اندیشید بھ طور حتم مرا مى شناختاگر ك. كالفھ ام كرده بود! كردم
 . البتھ اگھ ھنوز ھم عاشقش باشین. بھار خواھر عشقتون، بنفشھ -

 .  كامال متفاوت بودلحنش
 خوبى؟ چیزى شده كھ سراغ منو گرفتى؟ -
 !من آن بھارى نبودم كھ مى خواست 
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امشب ھم دلم گرفتھ بود گفتم از حالتون با خبر  .نھ بیشتر اوقات كھ دلم میگیره یاد شما میوفتم - 
 !شم

 !نمى دانم چرا مودب شدم 
 مگھ من در حقت بدى كردم كھ وقتى ناراحتى یاد من میوفتى؟ - 
 . بدون اینكھ بخواھى، باور ھایم را مانند آوار بر سرم خراب كردى 
كھ شما دوست داشتین و مزاحم ببخشید كھ اون بھارى نبودم . یھ چیزه غیر ارادیھ. نھ بھ ھیچ وجھ -

 . اوقات شریفتون شدم
 فقط برخورد آخرتو یادت میاد؟ چھ دعوایى كردى؟. چرت نگو مزاحم نیستى -
 ! چھ جالب كھ این مورد را بھ یاد داشت. پس دلخور بود 
 . شما بھ بزرگى خودتون ببخشید. من اون لحظھ عصبانى بودم -

الالیى مى خوانم تا خوابت ببرد و زھرم را ! امد پناھى و نرم وارد دلت مى شوم، آقاى حآرام
 . بریزم

 مى خواى با ھم باشیم؟. خیلى مشكالت دارم. ببین بھار، من خیلى تنھام -
یك بار . از صراحت و رك گویى این مرد در عجبم. بدون مقدمھ دوباره پیشنھادش را تكرار كرد 

 . اما این دفعھ من آن بھار قبلى نیستم.  مى رودبا خشونت جواب رد شنیده اما دوباره ھمان راه را
 . دلم مى خواد یكى بھ حرفام گوش بده...منم خیلى تنھام و مشكالت دارم كھ نمى تونم با كسى بگم -

 . اما فایده نداشت و بدتر شد.  كردم كلماتم بغض داشتھ باشند تا او شدت ناراحتى ام را بفھمدسعى
 . تو با من اذیت میشى. من پشیمون شدم. بھار ببخشید -

 .  اتفاقى افتاد كھ نظرش تغییر كرد؟ آن یك ذره غرور را ھم كنار گذاشتمچھ
 ...كاش دركم كنین. من بھ یھ ھم صحبت و ھمراه نیاز دارم...نھ اذیت نمى شم -
مردى كھ تنھا براى رفع نیازش . حال من با حامد ھستم. اصرار كرد و اصرار كردم و پیروز شدم 

 . با من حرف مى زند و خوب مى دانم كھ چھ مى خواھد
ھمان لحظھ بود كھ در اتاق باز شد و .  را روى بالش گذاشتم و پتو را تا چانھ ام باال كشیدمسرم

بوسھ اى بر گونھ ام مى زند و .  را بستم و آرام نفس كشیدمچشمانم. سایھ ى مادر بھ رویم افتاد
 !درست مانند ھر شب. موھایم را نوازش مى كند

 
صدایى كھ ھمیشھ برایم . صداى اصابت توپ ھاى پینگ پونگ با در و دیوار آشفتھ ام مى كرد 

مربى . منمى توانستم متمركز شوم و بازى كن. دوست داشتنى و لذت بخش بود حال عذابم مى دھد
 . راكتم را پایین آوردم و كنار رفتم. منتظر ضربھ ى من بود

 . اگھ اجازه بدین امروز بازى نكنم...ببخشید خانوم اما یھ كمى سرم گیج میره -
 .  كرد اما لبخندى زدتعجب

 . باشھ ولى برو با دیوار تمرین كن -
چھ اتفاقى درون من رخ . بستمچشمانم را .  را تكان دادم و رو بھ روى دیوارى قرار گرفتمسرم

داده است؟ آن بھار شاداب و پر انرژى كجا رفتھ؟ چشمانم را باز كردم و سعى كردم صداى توپ 
ھمھ ى ضربات را با سرعت . راكت را باال آوردم و با فشار توب را بھ دیوار زدم. ھا را نشنوم

 . حرص و خشمم را تخلیھ مى كردم.  بودموابگوج
 بھار صدامو مى شنوى؟ -
 . حانیھ نگران كنارم ایستاده بود. از خلسھ بیرون آمدم و توپ روى زمین افتاد 
 چى شده؟ چرا اخم كردى و قرمز شدى؟ -
 . دستم را روى پیشونى داغم كشیدم و عرق ھایم را پا كردم 
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 . سر بھ سرم نذار...حانیھ اعصابم داغونھ -
صبح كھ دیدمت، فھمیدم اوضاع خرابھ اما نیومدم پیشت چون من كى سر بھ سرت گذاشتم؟ از  -

 . ولى دیگھ طاقتم تموم شد. منتظر بودم خودت بیاى كھ نیومدى. مى ترسیدم ناراحت شى
زنگ ورزش ھم مرا شاداب نمى كرد و بدتر .  صندلى نشستم و راكتم را كنارم پرت كردمروى

 . قرار دادم و با ناراحتى حرف زدمسرم را بین دو دستم . افكارم پیچیده تر مى شدند
دیشب بھم گفت بیا با ھم یھ جور دیگھ حرف بزنیم و منم . غیبت میشھ. ولش كن...حامد واقعا یھ -

 . خواھشا بى خیال شو. برگشتم قاطع گفتم من از اوناش نیستم
 .  بھت زده و كنجكاو كنارم نشستحانیھ

 خب؟ -
  
 . نیم نگاھى بھ او انداختم 
اگھ بخوام این بازى رو . االنم پشیمونم كھ بد جوابشو دادم. دوباره باھاش دعوام شد...یگھھیچى د -

 . تموم كنم باید باھاش راه بیام
خودتو توى آینھ دیدى؟ قیافت داد مى زنھ ...بھار بیا و بى خیال این داستان شو:  التماس گفتبا

باور كن بھت شك مى . ت نیستپاى چشمات گود افتاده و لبخندم دیگھ روى لب. حالت خرابھ
 .تو دارى عوض میشى...كنن

 . بھ دل نگرانى ھایش لبخند محوى زدم 
اگھ دوباره سراغم رو . مشكلم رو ھمون دیشب باھاش حل كردم. حانیھ موضوع فقط حامد نیست -

 ...اگھ نگرفت بره بھ درك. گرفت كھ ادامھ میدیم
 . ابروھایش باال پریدند و متعجب شد 
 ضوع چیھ؟پس مو -
. ھر روز جلوى چشمامھ و ھر چى مى خوام ندید بگیرمش نمى تونم...بنفشھ: آھى كشیدم و نالیدم 

 . بدتر اینكھ ھر روز بیشتر از دیروز راجبش مى فھمم
 . قبل از اینكھ چیزى بپرسد، ادامھ دادم.  پر از سوال بودچشمانش

حدس زدم . د و اس ام اس مى دادسرش مدام توى گوشیش بو. دیروز عصر با ھم رفتیم خرید -
بھ طور اتفاقى نگام افتاد بھ صفحھ ى گوشیش كھ . اسمش چى بود؟ آھا صدرا باشھ...اون پسره

 ...اما اسم جدیدى بھ چشمم خورد. ھمش سعى داشت مخفى كنھ
 صدرا كیھ؟ چرا گنگ حرف مى زنى؟: وسط حرفم پرید 
ھمونى كھ نمى دونھ . صدرا ھمون پسریھ كھ اس ام اس ھاشون رو خوندم و فھمیدم حامد كیھ - 

نمى دونم شایدم باشھ اما اسمى . من فكر مى كردم االن صدرا با بنفشھ اس. حامد قبال با بنفشھ بوده
 . نفر سومى بھ نام امیرعلى بود. كھ من دیروز دیدن نھ صدرا بود نھ حامد

ھیچكس در مدرسھ گریھ ى . بغض داشتم اما نمى خواستم اشك بریزم. و آرام فشرد را گرفت دستم
 . نمى خواھم ذھنیتشان را تغییر دھم. مرا تا بھ حال ندیده است

شاید برات توضیح بده و قضیھ اونجورى . بھش بگو كھ چى مى دونى. بھار با بنفشھ حرف بزن -
 . نباشھ كھ تو فكر مى كنى

 .  زدمپوزخندى
اگھ مى خواى بگى اونا فقط اس ام اس بودن ... اس ام اس ھاى عاشقانھ شو با صدرا خوندممن -

اصال امیرعلى اونى نباشھ كھ . این رو كھ نمیشھ انكار كرد. باشھ قبول اما من با حامد حرف زدم
 ...صدرا و حامد چى؟ شاید نفر چھارم و پنجمى ھم وجود داشتھ باشھ. من فكر مى كنم
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نفسم را با فشار از .  جا خورد و سرش را پایین انداخت و با انگشتانش بازى كرداز لحن تندم 
 . دھانم خارج كردم و دستانم را روى چشمانم گذاشتم

 ...خیلى بدبین شدى بھار:  وار گفتزمزمھ
با چیزایى كھ فھمیدم، نباید بشم؟ حانیھ دالیل زیادى وجود داره براى این : عصبى جواب دادم 

اما دوستاش كم مقصر .  خوام بگم كھ فقط دانشگاه باعث شد كھ بنفشھ عوض بشھنمى. ماجرا
من . فقط كافیھ یھ ربع كنارشون بشینى تا بھ این نتیجھ برسى كھ چقدر اوضاعشون خرابھ...نبودن

دوستش روزه و نماز نمى دونھ چیھ و . كدوم رو از نزدیك ندیدم اما بنفشھ تعریف مى كنھ ھیچ
ھر چقدر ھم دختر خوب و . انگار ایرانى نیستش و از خارج اومده. ا عجیبھبراش اعتقادات م

كمال ھمنشین در بنفشھ اثر ... باوراش متفاوتھ...خوش اخالقى باشھ دلیلش نمیشھ دوست خوبى باشھ
شاید یھ روزى بزرگ ترین آرزوم رسیدن ...درونش رو نمى دونم اما ظاھرش كھ تغییر كرد...كرد

 از یکیمن االن ...اما امروز تنھا آرزوم درست شدن وضع جامعھ اس...ا بودبھ اون باال باالھ
چقدر دیگھ توى صفحھ ... تونھ بزنھ رو لمس کردمی ادم مھی جامعھ بھ نی کھ ایی صدمھ ھانیبدتر

 از آزارھا و اذیت ھا و سواستفاده ھا بخونیم؟ ببین چقدر خرابھ كھ مایى كھ معتقدیم داریم ثى حواد
من خودم رو میگم كھ براى گرفتن انتقام از پسرا بھ چھ جاھایى کھ پام باز .  مى كنیماشتباه عمل

 از حامد بعد... توبھ کردم... کارو نمى كنمنیمن االن پشیمونم و دیگھ ا...نشد و چھ حرفایى كھ نزدم
اینجورى احساس ...دیگھ با ھیچ پسرى ھم كالم نمیشم و توى چشماى ھیچ كدومشون نگاه نمى كنم

 ...نفرتم بر عقلم غلبھ نمى كنھ
سبك . شقیقھ ھایم را مالیدم و بھ حانیھ كھ غرق در افكارش بود ، نگاھى انداختم. سرم تیر كشید 

فریاد ھایى كھ در دلم نگھ داشتھ شدند تا . من حرف ھاى زیادى در این سینھ دارم! شده بودم؟ نھ
 . دنیا نلرزد

ابود شدن چھ دردى دارد؟ شاید ھركسى دیگرى در  كسى درك مى كند باورھاى یك انسان نچھ
اما من نتوانستم بھ . جایگاه من قرار داشت، در دلش مى گفت بھ درك و بھ راحتى مى گذشت

 . تماشاى خرد شدن خود و باورھایم مقابل چشمانم بنشینم
 !بھار من گفتم، بازم میگم؛ تا آخرش باھاتم -
براى . حانیھ آرامش دھنده ى این روزھاى من شده بود. چشمانم را گشودم و لبخند كمرنگى زدم 

 . اولین بار در زندگى ام، دوستى را پیدا كردم كھ بودنش برایم اھمیت دارد
من بیشتر از این نمى خوام تو . ممنون كھ مثل آرزو عقب نكشیدى و تركم نكردى...ممنون حانیھ -

 ...خواھش مى كنم خودت سراغم نیا. رو درگیر كنم
 . من نیاز داشتم بھ كسى كھ حمایتم كند و حانیھ تنھا كس بود. مالت را بھ سختى بیان كردماین ج 

 .  را بھ پھلویم زد و اخم مصنوعى كردبازویش
 ! جرئت دارى فقط یھ بار دیگھ بگو -
آخھ من چھ رفیقى ھستم كھ دارم ! درست مثل من. مگھ دروغ میگم؟ فكرت حسابى مشغول شده -

 . ا دستاى خودم بھ ھمون باتالقى مى كشم كھ خودم دارم توش فرو میرمدوست عزیزم رو ب
اینارو كھ میگى فكر . من دوستتم! بھار جون من این حرفا رو نزن:  چپ نگاھم كرد و گفتچپ

 . مى كنم فقط یھ وسیلھ بودم تا تو ھر چى توى دلت بود رو تخلیھ كنى
 مگھ غیر از اینھ؟:  شیطنت گفتمبا
 !لیاقت ندارى:  و دلخور جواب دادلبش را كج كرد 
 ... نیریتلخ و ش...دمیخند 
 
 ) غیرتى از جنس سكوت: فصل دوازدھم (
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  از جنس سکوتیسالم

 ...پاسخش ھم سکوت است 
  گرفتن تودی ندیتا ک 
  امروز استنی ھممَی زندگیبھانھ  
 ...ی ھستی کھ تو در آن زندانیسکوت 
  استادی از جنس فریسکوت 
بررسى ام كھ . نقاشى ام را براى بار آخر باال بردم و مقابل چشمانم قرار دادم تا نواقصش را ببینم 

با احتیاط زیر تختم پنھانش كردم و از . تمام شد، سریع الى روزنامھ گذاشتم و بستھ بندى اش كردم
 . سنا خوابیده بود و مامان در آشپزخانھ مشغول تھیھ ى شام بود. اتاق خارج شدم

 مامان سجاد رو ندیدى؟ -
 ...اسمش یادم رفت...چرا پسره طبقھ باالیى مون: بدون اینكھ نگاھم كند، جواب داد 
 محمد؟ - 
 . اومد ازش خواست بره براش چند تا بازى كامپیوترى نصب كنھ...آره محمد - 

ت از ما دورى محمد رابطھ اش با ما خوب نبود و تا جایى كھ مى توانس.  را بھ زبان نیاوردمتعجبم
دوست . چھ شده كھ چنین درخواستى از سجاد كرده است؟ بھ ھر حال بھ نفع من شد. مى كرد

 . نداشتم سجاد بفھمد كھ چھ كار مى خواھم بكنم چون ممكن بود بھ ھمھ بگوید
 چیزى از سوپر نمى خواى؟.  شام نون بخرمیمامان من میرم برا -
 . نگاه متعجبى بھ من انداخت 
 ... داریمنون كھ -
 ! تازش یھ چیز دیگس...ولى...مى دونم: من من كنان گفتم 

در كابینت را باز كرد و لیست خرید را .  را روى تختھ گذاشت و از روى صندلى بلند شدچاقو
بھ اتاقم برگشتم و روزنامھ را آرام برداشتم و با سرعت از . برداشت و با مقدارى پول بھ دستم داد

زیبا  یك قاب شیك و.  خیابان اصلى مغازه اى بود كھ كارم را انجام مى داددر. خانھ بیرون آمدم
 . چند روز طول مى كشید تا آماده شود چون كارم سفارشى بود. براى نقاشى ام انتخاب كردم

سجاد روى مبل نشستھ بود و تلوزیون مى .  سرعت خریدھاى الزم را كردم و بھ خانھ بازگشتمبھ
 . پن گذاشتم و كنار سجاد نشستمكیسھ ھا را روى ا. دید

 كجا بودى؟ -
 . بھ كیسھ ھاى پشت سرش اشاره كردم 
 محمد واقعا ازت خواست براش بازى بریزى؟! خرید -
 . سرش را باال و پایین برد 
اولش مى خواستم بگم نمیام ولى ترسیدم دردسر . خودمم شاخ در آوردم وقتى گفتش چى مى خواد -

 . شھ
فقط . قضیھ مشكوك بود اما دلیلى براى نگرانى وجود نداشت. س عمیقى كشیدم فكر كردم و نفكمى

از این پسر خیلى . امیدوارم محمد قصد نداشتھ باشد برایمان پاپوش درست كند و آبروریزى كند
 نیمھ دستم را روى زانوھایم گذاشتم و از جا برخاستم تا بھ اتاق مشترك من و آن. كارھا بر مى آید
سرم را از در اتاقش بھ .  اما با دیدن روشن بودن چراغ اتاق سنا منصرف شدمى دیگرم بروم

دستش را روى شكمش گذاشتھ بود و زیر لب . داخل بردم و با لبخندى شیطنت آمیز نگاھش كردم
 . حتما با دخترش درد و دل مى كرد. چیزھایى مى گفت

 ...راست میگن نو كھ اومد بھ بازار كھنھ میشھ دل آزار...اى بابا:  لحن دلخور گفتمبا



 97 

 . سرش را بلند كرد و با دیدنم لبخند پر رنگى زد 
  چى میگى تو؟ -

 !دیگھ با از ما بھترون حرف مى زنى:  را بھ سمت شكمش گرفتم و جواب دادمانگشتم
حسودى ...ى زندگیمھ � �ھم...نفسمھ...دخترمھ...معلمومھ كھ از شما بھترونھ: خندید و گفت 

  داره؟
متوجھ ترسیدن من نشد . سجاد كنارم ایستاده بود.  روى شانھ ام نشست و مرا از جا پرانددستى

  فقط بھ سنا نگاه مى كرد و شكلك در میاورد. وگرنھ برایم دست مى گرفت
از . ست بچھ رو انقدر ناز پرورده كنىخوب نی! واه واه بذار بیاد بعد انقدر لى لى بھ الالش بذار -

 . االن بگم من كلى باھاش دعوا مى كنم تا بفھمھ اینجا قصر نیست و اونم شاھزاده نیست
 .  حالت خشمگین بھ خودش گرفت و سعى كرد لبخندش را پنھان كندسنا

لوس مگھ من اجازه میدم تو از گل نازك تر بھ دخترم بگى؟ اصال چیكار دارى، دلم مى خواد  -
 . بشھ

وقتى پس فردا خواستى شوھرش ! خود دانى:  شانھ ھایش را باال انداخت و با بى تفاوتى گفتسجاد
دختر باید . بدى ھیچكس نیومد این دختر لوس و بى جنبھ ى تو رو بگیره متوجھ اشتباھاتت میشى

نھ اینكھ تا شوھرش بگھ . جورى بار بیاد كھ از شوھرش اطاعت كنھ و چشم ورد زبونش باشھ
 . از ما گفتن بود. ات شم، باال، چشمت ابروئھ، قھر كنھ بره خونھ ى باباشفد ،عزیزم

 .  ادا و اصول خاصى این جمالت را بیان كرد كھ من و سنا وادار بھ خندیدن شدیمبا
 . من كھ برات نمیام خواستگارى! خدا بھ زن آیندت رحم كنھ:  در میان خنده ھایش گفتسنا

 . ش را كج كرد ابروھایش را باال داد و لبسجاد
االن اگھ بھ پامم بیوفتى نمى ذارم با ما بیاى . تا وقتى سپھر جون ھست، من ھیچ غمى ندارم! نیا -

 ...االن مى فھمم. براى خواستگارى
 . حدس زدم چھ مى خواست بگوید و در دلم آشوب شد. ادامھ ى جملھ اش را خورد 
 ...االن مى فھمم كھ -
 مى كند و حرف مى زند؟چرا فكر ن. دوباره سكوت كرد 
 ! االن مى فھمم كھ چقدر داشتن برادرى مثل سپھر خوبھ - 

مشخص بود كھ متوجھ . سنا لبخند محوى زد.  را كھ در سینھ ام حبس شده بود، بیرون دادمنفسم
 . شده كھ سجاد چیز دیگرى مى خواست بگوید

از این فكرا ! دیم داداش خوبھحاال ما ش:  سجاد را از روى شانھ ام برداشتم و با غیظ گفتمدست
  مگھ دیوونم دختر مردم رو دستى دستى بدبخت كنم؟. من با تو یكى ھیچ جا نمیام. نكن

 
 .  موقع مادر كنارمان آمد و ما را عقب كشیدھمان

 . سنا مى خواد بره حموم باید كمكش كنم. بچھ برید دنبال كارتون -
قبل . مكى بھ او زدم و با سجاد از اتاق بیرون رفتیمچش.  سرش را چرخاند و لبخندى بھ مادر زدسنا

 . از اینكھ من چیزى بگویم، سجاد دستش را آرام بھ سرم زد
بار . دیدى نزدیك بود گند بزنم پسر؟ بار اول اومدم بگم االن مى فھمم چرا شوھرت ولت كرد -

 ...توئھھمش تقصیر ...دومم ھم خواستم بگم االن مى فھمم چرا آمار طالق باال رفتھ
بھ قول . صدبار بھت گفتم فكر كن و حرف بزن! بھ من چھ: نگاه تند و تیزى كردم و با خشم گفتم 

 . مامان حرف رو مزه مزه كن و ببین مناسب موقعیت ھست یا نھ
خدا رو شكر توى . باور كن دیگھ خستھ شدم از اینكھ انقدر با مالحظھ حرف بزنم! چھ عصبانى -

 .  بچھ بھ دنیا میاد و كار ما آسون تر میشھاین ھفتھ احتمال زیاد
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مامان مى گفت اكثر زن ھا بعد از بھ دنیا . خیلى ھم مطمئن نباش:  عمیقى كشیدم و آھستھ گفتمنفس
نمى دونم بعدش . االن بھ اندازه ى كافى اوضاع سنا بعد ھست. اومدن بچشون افسردگى مى گیرن

 ...نگران آزمایشایى ھستم كھ باید بده.  ترسونھتازه حرفاى دكترش ھم منو مى...قراره چى بشھ
من كھ بھ دلم افتاده ھمھ . ایشاال كھ چیزى نیست...نگران نباش: لبخندى زد و با مھربانى جواب داد 

 . چى خوب میشھ
 ...خدا كنھ:  كردمزمزمھ

، سعى اگر خوددارى كردم، داد نزدم. نگران بودم و از فردایى كھ در انتظار سنا بود مى ترسیدم 
كنترل كردن خشم و . نكردم بھ پلیس بگم تا دنبال ھمسر نامردش بگردند، تنھا بھ خاطر سنا بود

غیرت براى یك پسر نوجوانى كھ بھ تازگى معنى ناموس و غیرت را درك كرده، بسیار سخت 
جاد س. گاھى دلم مى خواھد زمین دھان باز كند و من در آن فرو روم اما درد ناموسم را نبینم. است

. االن را نمى دانم كھ ھنوز درگیر است یا نھ. احساسات مرا در روزھاى اول خیلى شدیدتر داشت
 . اما این را مى دانم كھ بدترین چیز براى یك مرد، دیدن عذاب كشیدن ناموس و خواھرش است

سپھر مى خوام یھ كارى كنم كھ سنا خیلى خوشحال بشھ اما نمى :  روى تختش نشست و گفتسجاد
  تو چیزى بھ فكرت نمى رسھ؟. ونم چیكار كنمد

 . ذھنم مشغول چیزھاى دیگر بود.  اى باال انداختم و سرم را بھ نشانھ ى نفى تكان دادمشانھ
 . باور كن اوضاع من از تو بدتره اما باید تمومش كنیم...سپھر دوباره بھم ریختى -

 .  شدت انكار كردمبھ
 . خودت رو یادت رفتھ كھ با ھمھ قھر بودى و حرف نمى زدىبرو بابا كجام بھم ریختھ؟ انگار  -

 .  را گرفت و محكم بھ سمت خودش كشید و در چشمانم خیره شددستم
 . ھر احساسى كھ تو دارى، منم دارم. سپھر انگارى تو یادت رفتھ من نیمھ ى دیگھ ى توام -

  حرف ھاى خودم رو بھ خودم برمى گردونى؟:  زدمپوزخندى
عصبى دستش را الى موھایش فرو برد و صورتش از .  را رھا كرد و از جایش برخاستدستم

 . كمى سرخ شد
حتى نمى ذاره . اما سنا دھن ھمھ مون رو بستھ. ھمھ ى دنیا رو خبر كنم...دلم مى خواد داد بزنم -

نا تا كى وایسم و بى آبرویى س. جواب شایعات و حرفایى كھ مردم پشت سرمون مى زنن رو بدیم
 دمى فھمى سپھر؟ من در. رو ببینم؟ اون نامرد بى آبرومون كرد و االن راحت داره نفس مى كشھ

ھر روز منتظرم بابا بیاد و بگھ طالق سنا رو ...بغضى كھ توى گلومھ داره آتیشم مى زنھ. دارم
 . گرفتھ ولى ھنوز این وكیل بى عرضھ ھیچ كارى نتونستھ بكنھ

وكیلش گفت كھ بالفاصلھ بعد از بھ دنیا ... چرت نگو امیرسجاد : تر از سجاد جواب دادمعصبى
. من ترسم از اینھ كھ اون نامرد برگرده و سنا ببخشتش. اومدن بچھ طالق غیابى رو مى گیره

باید این عشق رو از . خودت مى دونى كھ سنا مھربونھ و ھنوزم عشقش بھ اون توى قلبش ھست
 .  آوردونریشھ بیر

نمى ذارم حتى یھ بار چشمش بھ سنا و . اگرم برگشت با ما طرفھ... برگردهمن فكر نمى كنم -
 !خودم مى كشمش. خواھرزادم بیوفتھ

 . دستانش از خشم مشت شده بود و صدایش مى لرزید 
بھ نظرم این روزا تنھا درد سنا ...دخترش چى میشھ:  از تھ دل كشیدم و با ناراحتى گفتمآھى

 . ن فكر مى كنھ كھ وقتى بزرگ شد، درباره ى باباش چى بھش بگھحتما داره بھ ای. دخترش باشھ
با این حرفات بیشتر منو مى ...سپھر بس كن:  را رو بھ من چرخاند و با صداى بلندى گفتسرش

 ...سوزونى
 ...آروم باش! ھیس - 
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 میرم ھمھ چى رو بھ پلیس مى. من دیگھ نمى تونم تحمل كنم: دستى بھ صورتش كشید و ادامھ داد 
 . گم

من ! كھ چى بشھ؟ فكر مى كنى اونا بھ تو توجھى مى كنن؟ نخیر:  كجى زدم و با تمسخر گفتملبخند
 ...نھ كمتر نھ بیشتر...ِو تو براى اونا دو تا جوجھ غیرتى تازه بھ دوران رسیده ایم

دم و سریع خودم را جمع كر. بابا آھستھ وارد اتاق شد. با صداى باز شدن در ھر دو از جا پریدیم 
 . لبخندى زدم

 . خستھ نباشى...سالم بابا -
 ...سالم بابا:  خیلى خشك گفتسجاد

 . تارھاى موى سفیدش بیشتر از ھمیشھ بھ چشمم مى آمد. بابا شكستھ و خستھ بھ نظر مى رسید 
 ...سالم بچھ ھا -
رش من اطاعت كردم و كنا. اشاره كرد كھ ما ھم بنشینیم. قدم برداشت و روى تخت من نشست 

مطمئن . سجاد روى تخت خودش، رو بھ رویمان نشست و كالفھ سرش را پایین انداخت. نشستم
 . نمى دانم باید خوشحال باشم یا ناراحت. بودم كھ بابا حرف ھاى ما را شنیده بود

دركتون مى كنم اما نمى تونم كمكى بكنم و این ...بچھ ھا مى دونم داره بھتون سخت مى گذره -
 ...عذابم میده

 ... بابا شما خودتو اذیت نكن: سریع گفتم 
 .  پر از غم روى لبانش نقش بستلبخند

درست مثل شماھا روحیھ ى سركش و ...ھم سن شماھا كھ بودم، شایدم یھ كم كوچیكتر، جنگ شد -
. شجاعانھ و صد البتھ غیرتم بر ھمھ ى وجودم غلبھ مى كرد و نمى ذاشت عاقالنھ تصمیم بگیرم

بابام خیلى زود . گھ برم جنگ، یعنى آدم با غیرتى ھستم و پیش ھمھ عزیز میشمفكر مى كردم ا
راضى ...براى ھمین بھ مادرم گفتم.  و نذاشت من اصال بگم كھ منم مى خوام برمبھھرفت ج

پاشو كرده بود توى یھ كفش كھ اگھ . بھ ھر درى كھ زدم، ھر كارى كھ كردم، راضى نشد...نشد
قدیما كھ مثل االن نبود كھ بچھ ھا توى روى والدینشون وایسن و با . نھبرم، شیرشو حاللم نمى ك

بابام وقتى كھ برگشت یھ پاشو از دست داده بود و ... حرفشون رو بھ كرسى بشوننىكمال پرروگ
اما بابام ...راستش من حسرت مى خوردم كھ كاش جاى بابام بودم. كلى توى محلھ ازش تقدیر كردن

اون روز معنى جملھ شو نفھمیدم ... گذاشت و گفت كھ آفرین بھ غیرتتبرگشت و دست روى شونم
اما بعدھا كھ از اون سن فاصلھ گرفتم، درك كردم كھ غیرت فقط حفاظت و . دمو توى دلم خندی

جنگیدن بھ خاطر ناموس و وطن نیست، كسى كھ از مادرش اطاعت كنھ و ازش دفاع كنھ ھم با 
مى كنن با كتك و دعوا بھ خاطر ناموسشون مى تونن غیرتشون متاسفانھ جووناى ما فكر ...غیرتھ

 . رو ثابت كنن
 .  عمیقى كشید و دستش را روى شانھ ى من گذاشتنفس

نمى گم یھ گوشھ وایسین و ...گاھى اوقات با سكوت و صبر كردن باید غیرتتون رو نشون بدین -
الن اگھ شما برین اون رو پیدا ا...آزار دیدن ناموستون رو ببینین ولى ھر كارى بھ جاش درستھ

مى دونم ...غیرت در اینجاس كھ معنیش عوض میشھ. كنین و كتكش بزنین بدتر سنا ناراحت میشھ
اما بھ خاطر خواھرتون ھم كھ شده، باید ... سختھ كھ این احساساتتون رو سركوب كنینتونبرا

 ...سكوت كنین
با . ت پر چروكش را گرفتم و فشردمدس. حرف ھاى بابا بھ دلم نشست و مایھ ى آرامشم شد 

چشمانم بھ او اطمینان دادم كھ تا عمر دارم در كنار خانواده ھم مى مانم اما سجاد ھمچنان سرش 
 . پایین بود
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فكرتون رو با :  از جایش بلند شد و قبل از اینكھ از اتاق خارج شود، رو بھ ھر دویمان گفتبابا
مى دونم كھ ...ى كھ در این شرایط میشھ كرد، خیال بافیھبدترین كار...چیزاى الكى مشغول نكنین

 ...یكى از ویژگى ھاى یھ نوجوونھ اما شما تالش كنین كھ بھ چیزاى خوب فكر كنین
. سجاد در فكر فرو رفتھ بود و سرش را باال نمى آورد. و از اتاق بیرون رفت و ما را تنھا گذاشت 

 .  حرف زدمبراى اینكھ بیشتر از این فكر نكند و با او
 ...یھو غرق میشى من نمى تونم نجاتت بدما...سجاد بى خیال انقدر در فكر حرفاى بابا نباش -
 . سرش را بلند كرد و لبخندى زد 
 ! بس كھ بى عرضھ اى -

 ...اوى حواست باشھ دارى با كى حرف مى زنیا:  كردم و جواب دادماخم
یادم رفت دارم با پادشاه سرزمین ھاى دور دورتر از دسترس : زبانش را در آورد و با ادا گفت 

 !معذرت قربان...صحبت مى كنم
 !دیگھ تكرار نشھ. این بار مى بخشمت: پایم را روى پاى دیگرم انداختم و با غرور گفتم 
  میگم سپھر تو نمى خواى رشتتو عوض كنى؟...خوبھ حاال پررو نشو - 

 !چى؟:  باال پریدند و متعجب نگاھش كردم و با لحن كش دارى گفتمابروھام
ما داریم مى ریم سوم خب اگھ بخواییم ...امروز صبح داشتم بھ این موضوع فكر مى كردم - 

 ...عوض كنیم االن موقعشھ دیگھ
 . ھنوز متعجب بودم 
 ؟تو نظرى دارى. خب آره ولى من ھنوز راجب این موضوع فكرى نكردم -
 ...حاال تا بعد ببینم...نھ تصمیمى نگرفتم: شانھ باال انداخت و گفت 
 چھ اتفاقى افتاده؟. ھراسان بھ یكدیگر نگاه كردیم. صداى فریادى صحبتش را قطع كرد 
 !باید بریم بیمارستان...بچھ ھا سنا دردش گرفتھ: بابا با عجلھ وارد اتاق شد و با نگرانى گفت 
بعد از این حرف ھاى ناراحت كننده، این . م نگاه كردیم و لبخندى زدیممن و سجاد دوباره بھ ھ 

و بھ زودى نوزادى بھ . بھترین خبرى بود كھ بھ ما دادند و فكر ما را از نكات منفى منحرف كردند
 ..جمع ما و كل انسان ھاى جھان اضافھ خواھد شد

من و سجاد . نمازخانھ رفت تا دعا كندبھ بیمارستان كھ رسیدیم، سنا را بھ اتاق، بردند و مامان بھ  
 . و بابا روى صندلى نشستیم

نمى دانم از اینكھ . فریادھا و جیغ ھاى سنا تضادى در من بھ وجود آورده بود.  ساعت گذشتدو
سنا چنین دردى را تحمل مى كند ناراحت باشم یا از اینكھ بھ زودى حس منحصر بھ فرد مادر شدن 

بھ محض شنیدن صداى گریھ ى نوزاد، این تضاد درونم حل شد . باشمرا تجربھ مى كند، خوشحال 
 .  مرا بھ خنده وا داشتشوقى و
لبخندى بھ لب داشت و چشمانش .  سجاد نگاه كردم تا احساسات و حاالت خودم را بھتر بفھممبھ

 . برق مى زدند
 رو ھم بھ القاب خب داداش جون باید لقب دایى:  را روى شانھ ام گذاشت و با خوشحالى گفتدستش

 . درخشانمون اضافھ كنیم
 ...ھمچین میگم انگار چند تا لقب داریم:  و جواب دادمخندیدم

 بابا كجاست؟: سپس بھ اطراف نگاه كردم و با تعجب پرسیدم 
 ...البد رفت مامان رو خبر كنھ...نمى دونم - 
 ھا؟چى شد بچھ : ھمان موقع مامان ھراسان وارد راھرو شد و نگران پرسید 
 ...بھ دنیا اومد: سجاد با ذوق گفت 
 !خدایا شكرت: اشك ھاى مامان سرازیر شدند و زمزمھ وار گفت 
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 مامان جان بابا رو ندیدى؟ - 
 مگھ اینجا نبود؟...نھ: سرش را بلند كرد و گفت 
 ...ما فكر كردیم اومد شما رو صدا كنھ: سجاد بھ جاى من جواب داد 
 . ھمھ ى سره ھا بھ سمتش چرخید. دان بیرون آمددر اتاق باز شد و پرستار خن 
 ...حال ھردوشون خوبھ...تبریك مى گم:  خوشحالى گفتبا
 !خدایا شكرت: مادر سرش را رو بھ باال گرفت و دوباره از تھ دلش گفت 
  كى مى تونیم ببینیمش؟: از پرستار پرسیدم 
 ...بھ ھوش ھستش. ھمین االن -
سنا رنگ بھ رخ نداشت و صورتش خیس . ابتدا مامان وارد اتاق شد و ما ھم پشت سرش رفتیم 

نگاھم را .  سرش رفت و صورتش را غرق بوسھ كردیمامان باال. عرق بود و نالھ مى كرد
 . چرخاندم تا نوزاد را ببینم اما نبود

  پس بچھ كجاست؟:  با تعجب از پرستار پرسيسجاد
 ...االن میارنش كھ مادرش بھش شیر بده... بغلىاتاق: لبخند گفتبا
با دیدنش لبخندى بھ روى لبانم . دختر سنا را در یك پتوى صورتى رنگ قنداق پیچش كرده بودند 

 . پرستار بچھ را در آغوش سنا گذاشت و از اتاق بیرون رفت. آمد كھ با دیگر لبخندھا متفاوت بود
 . از اتاق بیرون كرد تا سنا بھ بچھ شیر بدھد از چند دقیقھ، مامان من و سجاد را بعد

یعنى ...دایى ھاى بچھ رو از اتاق بیرون مى كنن...مى بینى تو رو خدا...بیا حاال ما شدیم اضافھ -
 چى این حركت؟

 ...انقدر ھم حرص نخور پسر...بیا بشین اینجا: خنده اى كردم و گفتم 
 . ان آمدبابا با یك جعبھ شیرینى و چشمانى براق بھ طرفم 
 ...اینم براى خودمون...كل بیمارستان رو شیرینى دادم...بیاین بچھ ھا -
  خوشبختى بیشتر از این؟! چقدر بابا خوشحال بود و من از این خوشحالى، خوشحال 

سنا با ھمان رنگ و روى زرد .  كھ شیرش را خورد، مامان ما را صدا كرد و بھ داخل رفتیمبچھ
مى . اگھان بغضش تركید و اشك ھایش سریع روى گونھ ھایش ریختندن. بھ دخترش زل زده بود
 . لرزید و اشك مى ریخت

من بھ كنار كھ ...مامان دیدى نیست دخترشو ببینھ؟ پاره ى تنشو؟ چقدر آرزو این لحظھ رو داشت -
كجاست كھ بیاد دخترشو ببینھ و براش پدرى كنھ؟ چجورى تنھا این دخترو . چقدر الزمش دارم

نم بدون اینكھ دچار كمبود عاطفھ نشھ؟ ھر چقدرم تالش كنم، ھیچكس جاى باباشو نمى بزرگ ك
 ...گیره

. تا بھ االنم كھ سكوت كرده بود برایم تعجب آور بود. ھق ھقش اجازه ى صحبت بیشتر از این نداد 
 . چھره ھم درھم رفت و قلبم بیشتر فشرده شد اما باید با این اوضاع مبارزه كرد

قطرات اشك روى صورت او .  سر سنا را روى سینھ اش گذاشت و موھایش را نوازش كردمامان
 . ھم دیده مى شد

 ! خدایا خودت كمك كن... را الى موھایم فرو بردمدستم
 
 ) شومیصدا: فصل سیزدھم( 
  

 المی زند در خی پرسھ مسکوت
 زدی ری بارم و آسمات اشک میمن م 
 ت کھ گذشییو امشب چون تمام شب ھا 
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 ... و دل من تنگ استی تو خالیجا 
سایھ ى ما كھ رویش افتاد، آرام . وارد مغازه شدیم حسن پشت میزش نشستھ بود و سرش پایین بود 

 .سرش را باال آورد و لبخند كمرنگى زد
 خب چى شد؟: صابر جلوتر از من پرسید 
 چى چى شد؟: خودش را بھ نفھمى زد و گیج پرسید 
 . فشردم و سعى كردم آرامش خود را حفظ كنمپلك ھایم را روى ھم  
 ...ببین حسن اگھ بخواى ما رو بپیچونى -
 ...منظورت آدرس اوراقان بود؟ خب زودتر مى گفتى: میان حرفم آمد و گفت 
پیش خودش چھ فكرى مى كند كھ انقدر مسخره بازى در میاورد؟ . با حرص و تنفر نگاھش كردم 

 . بھ موقع اش حسابش را پرداخت مى كنم
 ...یھ كم بشینین قراره ھمونى كھ گفتم شاید ازش خبر داشتھ باشھ بیاد -
  چقدر باید صبر كنیم؟: دستانم را زیر بغلم زدم و عصبى گفتم 

بگم براتون چاى یا ...فكر كنم االن باید پیداش بشھ...نمى دونم: انداخت و جواب داد اى باال شانھ
 قھوه بیارن؟

 . از كى تا حاال مھمان نواز شده بود؟ شاید مى خواھد چیزى بھ خوردمان دھد و ما را مسموم كند 
بالیى سر فقط امیدوارم اون رفیقت زودتر بیاد تا . چیزى نمى خوریم...نھ ممنون:  زدمپوزخندى

 ...خودت نیومده
 مثال مى خواى چیكار كنى؟ - 
قدمى جلو رفتم و در كمترین فاصلھ با . سرم را بھ دو طرفم چرخاندم و كسى را آن اطراف ندیدم 

 . حسن ایستادم و دستم را از درون جیبم خارج كردم
 ...فقط كافیھ تو مجبورم كنى...من خیلى كارھا مى تونم بكنم -
 . ویى كھ روى پھلویش قرار گرفتھ بود كرد و پوزخندى زدنگاھى بھ چاق 
 !مشترى ھا مى بینن...زشتھ ترانھ -
صدایى بھ گوشم خورد و توجھم را جلب . با نفرت نگاھش كردم و چاقو را در جیبم برگرداندم 

 . استییگوش ھایم را تیز كردم تا بفھمم چھ صدا. كرد
   شده؟چى: صابر متعجب از تغییر حالت من، پرسید 
  تو صدایى مى شنوى؟ -

 .  را بھ چپ و راست تكان دادسرش
 ...ترانھ بیا اینم رفیق ما -
پاى چشمانش گود افتاده بود و . بھ طرف حسن برگشتم و كنارش مرد الغر و قد كوتاھى را دیدم 

ا یك قدم بھ سمت جلو رفتم و بى مقدمھ حرفم ر. قیافھ اش حالم را بھم مى زد. ریش بلندى داشت
 . زدم

 اوراقان كجاست؟ -
 ...اوراقان؟ من چھ مى دونم: دستى بھ ریشش كشید و با لحن كش دارى جواب داد 
 .  با ھمین آدم ھاستیلیاقت حسن ھمکار. بوى دھان و ظاھرش داد مى زد كھ معتاد است 

 ...پس حرف بزن! مى دونم كھ مى دونى:  صورتش غریدمدر
 ...زودتر شرشون كم شھ...بھشون بگو: حسن پوفى كرد و گفت 
 . اعصابم متشنج شد و رگ گردنم بیرون زد. غلیظى گفت" نھ"دوستش خنده ى ھیستریكى كرد و  

 ...میگى یا:  زدمداد
 ...آروم باش: حسن سریع دستانش را باال آورد و با اخم گفت 
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 ...بھشون بگو دیگھ: و خطاب بھ دوستش ادامھ داد 
 .حرف زدن من خرج داره - 
ھم این آدم بیخود ھم صدایى كھ مى شنیدم بھ مغزم فشار مى .  مى زدم دردش پول باشدحدس 

 با خودت مواد آوردى؟: نگاھى بھ صابر كردم و بھ فارسى پرسیدم. آوردند
 . نیارم كھ خودم اول از ھمھ بیچارم...یھ چیزى میگیا - 

 .  تكان دادم و سرم را چرخاندمسرى
 چى مى كشى؟ -
 . جا خورد و لبخند كجى زد 
 چھ فرقى مى كنھ؟ -
 . با صراحت قبول مى كند كھ معتاد است. خوشم مى آید كھ انكار نمى كند 
 . مى خوام بھ جاى پول بھت مواد بدم -

 .  برقى زدند و نیشش باز شدچشمانش
 ...شیشھ رد كن بیاد...آفرین حاال شدى دختر خوب -
از كولھ پشتى اش بستھ . بھ طرف صابر گرفتم تا یھ بستھ بدھدبا حرص نگاھش كردم و دستم را  

 . تا خواست از دستم بكشد، عقب رفتم. مقابل چشمان معتاد گرفتم. اى در آورد در دستم گذاشت
 ! اول جاى اوراقان -

 ...  کردی خرد مشتری صداى لعنتى بلندتر و نزدیكتر مى شد و اعصابم را بآن
! اگھ رفتى و نبود، تقصیر من نیست) Besiktas( تو خیابون بشیكتاشھتازگى میره دیسكویى كھ  - 

 .ولى سراغشو بگیرى مى فھمى كھ من اشتباه بھت اطالعات ندادم
!  
این صداى دیوانھ كننده برایم . با ذوق خم شد و برداشت. بستھ را با حرص جلوى پایش انداختم 

حسن . بھ دنبال منبع صدا گشتم! ى شنیدماین ھمان صداى تق تقى ست كھ دیشب م. خیلى آشنا است
 . و صابر با تعجب بھ من خیره شده بودند

  دنبال چى مى گردى؟:  كالفھ پرسیدحسن
  یعنى آن ھا این صدا را نمى شنوند؟.  ندادمجواب

بھ ساعت مچى . این صداى تق تق با نظم بھ خصوصى بھ گوش مى رسد.  آشوب و پریشان شددلم
 . د ضربات را شمردمام نگاه كردم و تعدا

 ...پنج ثانیھ فاصلھ... ضربھدو
 ...دوباره پنج ثانیھ فاصلھ...یك ضربھ 
 ...بار دیگر دو ضربھ و پنج ثانیھ فاصلھ 
 ...اما این بار تعداد ضربات بھ بیست و چھار رسید 
 . صابر دستم را گرفت و نگذاشت كھ ادامھ دھم 
 ..دهرنگت پری...ترانھ چى شده؟ انگار حالت بده -
 . بدون شك اتفاق شومى دیگر در حال وقوع است. شقیقھ ھایم تیر كشیدند و دلم مالش رفت 

 ...یھ اتفاق دیگھ:  وار گفتمزمزمھ
 !چى میگى؟ بلندتر حرف بزن - 
چرا احساس مى كنم دنیا در . قلبم تند مى زد و نفس كشیدن برایم دشوار شده بود. چشمانم را بستم 

صداى ... سرم است؟ دیگر چھ اتفاقى قرار است رخ دھد؟ قتل بابا و ھومنحال آوار شدن بر روى
 ...پیدا نكردن گمشده و پیچیده شدن ماجرا...تق تق عجیب و غریب

 . صابر بھ دنبالم آمد و خودش را بھ من رساند. پلك زدم و سریع از مغازه بیرون دویدم 
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  چت شده ترانھ؟ این كارا چیھ مى كنى؟ -
 !صابر اتفاق بدى قراره بیوفتھ:  نفس زنان جواب دادمنفس

 . چھره اش را نمى دیدم اما بى تردید متعجب شده است 
  اتفاق بد؟ زده بھ سرت؟ -
من صدایى رو كھ دیشب مى شنیدم و بعد با جنازه ى ھومن مواجھ شدم، االن توى مغازه ھم مى  -

 . باید خودمون رو بھ ھتل برسونیم. شنیدم
مى دانم كھ در دل فكر مى كند من از فشارھاى اخیر دچار . فى نزد و فقط بھ دنبالم دوید حردیگر

 ...توھم شده ام اما بھ زودى بھ او ثابت مى شود كھ حس ششم من این بار دروغ نگفتھ است
در یكى از اتاق ھا كامال باز بود و در . با چھ سرعتى نمى دانم اما بھ طبقھ ى دوم ھتل رسیدیم 

.  اش تنھا چند میلى متر گشوده شده بود و داخلش صداى گریھ ى زنانھ و داد و بیداد مى آمدكنارى
مى كشد؟  این بار پشت این در چھ چیزى انتظارم را. نفس عمیقى كشیدم و آب دھانم را قورت دادم

 .كف دستم را روى در گذاشتم و محكم ھلش دادم
آرام ھضم مى .  در ذھنم تجزیھ و تحلیل مى كنمتصاویر را. چشمانم مى بیندند و بستھ مى شوند 

تلخى اش، طعم دھانم . یك قصھ ى پایان دیگر. كنم اما در گلویم گیر مى كند و راه نفسم را مى برد
 ! را نیز تلخ مى كند

بھ طرفم مى آید اما با .  با چشمان بارانى اش مرا مى نگرد و از روى زانوھایش بلند مى شوددینا
 . م متوقف مى شودباال آوردن دست

  دقیقا چى شد؟:  بى جان ترین صداى عالم پرسیدمبا
 مات و مبھوت بھ صورت جنازه اى كھ در آغوشش بود خیره شده بود و كلمھ اى بر زبان كیارش
 . نیاورد

 ...توى اتاق بغلى نشستھ بودیم كھ یھو صداى گرومپى اومد:  در میان ھق ھقش جواب داددینا
جسم بى جان و خونینى كھ در میان دستان كیارش . مى دیدم كھ ادامھ اش چھ بودخودم . ادامھ نداد 

 . قرارداشت، متعلق بھ بابك بود
 . چیز نمى خواھم بشنومھیچ

 ... ھیچ چیز دلم نمى خواھد جز حصار سكوتم 
ویم  یكى از اتاق ھا پناه مى برم تا در تنھایى و سكوت مرا در برگیرند و دردم دلم را برایشان بگبھ

 . تا سبك شوم
 حقیقت است كھ در حصارم، تنھا من ھستم و سكوت و یك مشت عنكبوتى كھ تنھا تارھاى نازك این

 ...اما من این حصار را با تمام وجودم دوست دارم. مى بندند كھ با نسیمى از بین مى روند
پوسم و تبدیل بھ خاك كاش مى توانستم از ترانھ بودن استفعا دھم و آن قدر در این حصار بمانم تا ب 

 ...شوم
ترانھ شكست . اما ھمین عنكبوت ھا یك عمر در گوشم خواندند كھ من ترانھ ھستم و خواھم ماند 

 . نمى خورد، ناامید نمى شود، مقاومت مى كند و مبارزه را ادامھ مى دھد
!  ام خستھ استحنجره...خواستم داد بزنم اما نتوانستم.  وارد اتاق شد و حصارم را از بین برددینا

 ...سكوت مى كنم! توان فریاد كشیدن ندارد
 ...اشتباه كردى...كار یاشار بیچاره نبود - 
اما تنھا من . من خطاھایم را تكذیب نمى كنم! قبول...اشتباه كردم. صدایش ھمچنان مى لرزید 

  اشتباه كردم؟
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.  بابك، داشت جون مى دادوقتى رسیدیم باال سر. كیارش حالش خرابھ اما دم نمى زنھ...ترانھ -
. معلوم نیست با چى بھش ضربھ زده بودن كھ بھ شدت از پھلو و سینھ اش خون بیرون مى زد

 ...این خیلى دردناكھ...بابك نفس اخرشو توى بغل اون كشید...كیارش بغلش كرد
 یك مرد مغرور مثل كیارش نمى تواند. خواستم بگویم كیارش دردش نگرفتھ و تنھا شوكھ شده 

 ...اما سكوت كردم! دچار چنین عذاب بیھوده اى شود
 ...باور كن از بین میرى اینجورى...نریز تو خودت...یھ چیزى بگو - 
  
 ...سكوت كردم. دلم مى خواھد اما تارھاى صوتى این اجازه را نمى دھند 
 تموم االن ھمھ چى...صابر و كیارش جنازه ى بابك رو بردن پیش جنازه ى ھومن...بلند شو - 

 . شده
 ...ھمچنان سكوت كردم!  آنجا؟ این ھم از اشتباه شماچرا

از غرورت نمى تونى بگذرى احساساتتو نشون . از وقتى كھ میشناسمت ھمین جورى بودى - 
تو یھ دخترى و اگھ عواطفت رو بروز ندى، خورد میشى، . ترانھ سعى نكن مثل مردھا باشى. بدى

 . لھ میشى
!  فھمى چگونھ با سكوتم فریاد مى زنم و ضجھ ھایم دنیا را مى لرزاند؟ چھ سوال مسخره اىنمى

درست مثل . من لھ شدم دیگر بیشتر از این نمى شوم. اگر مى دیدى كھ مرا نصیحت نمى كردى
 . در ھیچ چیزى جز سكوتش حل نمى شود. خاك شیرى شدم كھ در آب حل نمى شود

 .. تونى پیشم راحت باشى و حرفتو بھم بزنىاز خودم بدم میاد كھ نمى -
نمى دانم در نگاھم چھ دید كھ كنارم . قلبم تیر مى كشید و ھر لحظھ كندتر مى زد. نگاھش كردم 

 . اشك ریخت و منتظر شد كھ اشك بریزم. نشست و سرم را روى سینھ اش گذاشت
 ...سكوت كردم.  مثل یك گنجشك كوچك تند مى زدقلبش

چشمانى كھ در مواقع گرما رگھ ھاى . التر آوردم و بھ چشمان سبزش زل زدمسرم را كمى با 
آرامش داشت؟ نمى دانم دیگر چھ چیز را باید . نارنجى رنگى درون رنگ سبزش ظاھر مى شد

 . آرامش بنامم اما در این شرایط بحرانى، حس خوشایندى بھ من تزریق مى كرد
تر شده بود و اشك ھایش روى گونھ ھاى سفید و نرمش دینا آرام.  دقیقھ اى در آن حالت بودیمچند

 . خشك شده بودند
  حاال باید چیكار كنیم؟...ترانھ دو تا از مھره ھاى اصلى رو از دست دادیم -

   جز ادامھ دادن، مى شود انجام داد؟كارى
 .  را از روى سینھ ى دینا برداشتم و آرام از او جدا شدمسرم

 ... پیش بقیھبریم:  صدایى گرفتھ گفتمبا
اما . بھ خیلى چیزھاى دیگر ھم عادت كرده بود. بھ رفتارھاى غیرمنتظره ى من عادت كرده بود 

 ! باید عادت كند كھ عادت نكند
شاید حق با دینا بود و كیارش عذاب مى . با چھره اى درھم و آشفتھ.  كنار پنجره ایستاده بودكیارش

من نمى توانم درباره ى مردى مانند او كھ رفتارھایش با توجھ بھ شرایط رنگ عوض مى . كشید
 . كنند، نظرى بدھم

مى كشید و صابر ھم عصبى سیگار .  ھنوز بھ صندلى بستھ شده بود و سرش پایین بودیاشار
 ! اثرى از جنازه نبود. دودش را در اتاق ول مى كرد

بدون اینكھ لحظھ .  طرف یاشار رفتم و مالفھ ھاى سفیدى كھ كیارش محكم بستھ بود را باز كردمبھ
یاشار مى دانست كھ اگر متلكى بھ من بگوید، درست مثل ریختن . اى تماس چشمى داشتھ باشیم

 . الكل بھ روى آتش است
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یاشار از جایش بلند شد و كش و . ھا را روى زمین پرت كردم و خودم را روى مبل انداختم مالفھ
 . قوسى بھ بدن خشك شده اش داد و بھ طرف یخچال رفت تا گرسنگى اش را رفع كند

 . حالم خوب نیست...من میرم خودم رو بسازم:  كنارم آمد و زیر گوشم آھستھ گفتصابر
انگشت اشاره ام را كمى باال . ى حوصلھ نداشتم سرم را تكان بدھم اى جز موافقت داشتم؟ حتچاره

 . آوردم و خودش فھمید
 .  از اتاق بیرون رفت و یاشار با یك شیشھ نوشیدنى روى صندلى اش دوباره نشستصابر
 ! یاشار:  گفتمناگھان

 .  در گلویش پرید و بھ سرفھ افتادنوشیدنى
 ...شىچرا ھول شدى؟ بپا خفھ ن:  كجى زدملبخند

  این چھ طرز صدا كردنھ؟: گلویش را مالید و معترض گفت 
مى خواستم بگم اگھ االن مى ذارم راحت جلوى چشمام رژه برى دلیل :  توجھ بھ حرفش گفتمبى

 . تو فقط از رفع اتھام شد. نمیشھ كھ بھت اعتماد كردم
 . ا دیده مى شدكالفگى در چھره ى ھمھ ى م.  چیزى نگفت و نوشیدنى اش را سر كشیدیاشار

  ترانھ این قتل ھا كار كیھ؟:  باالخره سرش را چرخاند و آھستھ پرسیدكیارش
 . ھر چھ آن ھا مى دانند، من ھم مى دانم! چھ توقعاتى از من دارند!  علم غیب دارم، نھ جادوگرمنھ

 ..فعال باید. ولى مى فھمم...نمى دونم:  باال انداختم و گفتمشانھ
 !نھ؟. فعال باید اون رو پیدا كنیم:  و با حرص گفتمیان جملھ ام پرید 
 ! حالش اصال خوب نبود. چپ چپ نگاھش كردم و چیزى نگفتم 
 كیا كى شروع مى كنى؟ -
 چى رو؟: متعجب پرسید 
 . پول الزم داریم! ھك كردن رو دیگھ - 

 ! ھمین االن:  را از جیبش در آورد و جواب داددستانش
زیرچشمى بھ من كھ باال سرش ایستاده بودم، .  میز نشست و لپ تاپ صابر را روشن كردپشت

. سرم را بین دو دستم مى فشارم. كالفھ پوفى كردم و با فاصلھ از او روى مبل نشستم. نگاه مى كرد
 ! مغزم از تلمبار شدن این ھمھ افكار آشفتھ داغ كرده است

 . چشمانش از بى خوابى قرمز شده بودند و حالش خوب نبود. د بلند شد و لبخند زنان نزدیكم آمدینا
  كارى ندارى؟. من میرم اتاق بغل بخوابم -

 .  سرد و خشك برخورد كنم اما لبخند و چشمان سبزش اجازه ندادندخواستم
 .  دانم لحن مھربانم از كجا پیدایش شدنمى

 ...نھ عزیزم برو بخواب -
این ھمھ شوك . دینا دردش را مخفى مى كرد.  چشمكى زدلبخندش پر رنگ تر شد و با شیطنت 

 . ھاى عصبى و ناراحت كننده براى او غیر قابل تحمل است اما بھ خوبى مقاومت مى كند
 
این ھمھ شوك . دینا دردش را مخفى مى كرد. لبخندش پر رنگ تر شد و با شیطنت چشمكى زد 

 . ت اما بھ خوبى مقاومت مى كندھاى عصبى و ناراحت كننده براى او غیر قابل تحمل اس
 .  كسى بھ چیزى پناه برده بودھر
 ، بھ سكوتممن

 ،دینا بھ خواب 
 ،صابر بھ موادى كھ ذھنش را بھ پرواز در مى آورند 
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صداى دكمھ ھاى كیبورد مرا عصبى تر مى كرد چون . كیارش ھم كھ وظیفھ اش را انجام مى داد 
 .ل بابك و ھومن شنیدمیاد صداى تق تقى مى افتم كھ قبل از قت

مھم ترین آنھا، صداى تق تقى كھ من مى شنیدم، ھر دو چاقو . نقاط مشترك این قتل ھا زیاد بودند 
 ... بود؟ بھ طور حتم آشنا نیستیاما قاتل ك. خوردند و مكان قتل ھمین ھتل سھ ستاره ى كھنھ بود

مگر اینكھ ھمھ ى آنھا ھم .  بودندیاشار و كیارش و دینا ھم كھ در یك اتاق. صابر كھ با من بود 
 . دست شده باشند براى نابود كردن من و گروه

ترانھ از این . دینا این كار را نمى كند، یعنى نمى تواند بكند.  دستم را محكم بھ پیشانى ام زدمكف
 ! افكار مالیخولیایى جدا شو

  ترانھ حالت خوب نیست؟ -
ریشش بلند شده و بوى عرقش حالم را بھم مى . ى بینم را باز مى كنم و صورت یاشار را مچشمانم

 . زد
 ...خوبم:  زور مى گویمبھ
 ...تو ھم...نكنھ - 
 من چى؟: با تعجب مى پرسم 
 !معتادى؟: تردید در صدایش موج مى زد 
اخم ھاى یاشار بھ . چند ثانیھ خیره نگاھش كردم و بعد صداى بلند قھقھھ ام اتاق را در برگرفت 

 . ت و دستانش را زیر بغلش زدشدت درھم رف
حتى عرفان ھم ...از بین ما فقط صابر اعتیاد داره:  ام كھ تمام شد، نفس عمیقى كشیدم و گفتمخنده
 ...پاكھ

ھر كس دیگرى ھم جاى یاشار بود، حرف من را، دختر دشمنش را باور نمى . ناباور نگاھم كرد 
 . حوصلھ ى توضیح دادن ندارم اما براى فرار از افكار شوم لب بھ سخن گشودم. كرد

  ببینم مگھ شما از مواد منفجره اى كھ بھ مردم مى فروختین، استفاده مى كردین؟ -
 . گار دیگرى از جیبش در آورد را باز كرد و سیدستانش

  مواد منفجره رو با مواد مخدر مقایسھ مى كنى؟ -
 !جواب منو بده:  حرص مى گویمبا
مثل چھارشنبھ . نھ فقط گاھى بابام مھمونى مى گرفت و محصوالت جدید رو بھ نمایش مى ذاشت - 

 ! سورى
  علتش چیھ؟. حاال یھ كمى فكر كن...خوبھ -

 ! اینجا كالس درسھ؟ حرفتو مستقیم بزن: ذاشت و پرسید را گوشھ لبش گسیگارش
این بشر اصال شباھتى بھ پدر دختر دوستش .  خشم نگاھش كردم اما تاثیرى رویش نگذاشتبا

 .ندارد
اون كسى كھ تامین كننده ى ما و شماست مى دونھ كھ ھم مواد مخدر، ھم مواد منفجره ایران رو  - 

ى دستور گرفتھ اما حدسم اینھ كھ پشت پرده كشور قدرتمندى نمى دونم از ك. بھ نابودى مى كشھ
 كنن، حاال بھ نظرت مایى كھ مى دونیم این مواد دقیقا چى ھستن و با ما چیكار مى. مثل آمریكاس

  بھشون دست مى زنیم؟
ھر بچھ اى با دانستن ماجرا مى تواند بھ .  شاید ادعاى زرنگى مى كرد اما اصال باھوش نبودیاشار
 . تایج دست یابداین ن

 ...پس صابر -
راستش این . براى انجام ماموریتى از دستور بابام سرپیچى كرد...تنبیھ شد: میان حرفش پریدم 

چون كال صابر با بى میلى وظایفش . پیشنھاد داد براى رام كردن صابر معتادش كنیم. گندو بابك زد
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 و ردبابك توى یھ اتاق زندانیش ك...رو انجام مى داد و این موضوع باعث مى شد كھ اشتباه كنھ
یھ موقعى یلى بود براى . االنش رو نگاه نكن كھ انقدر الغر و پریشونھ...بھش مواد تزریق كرد

 ...خودش
مگھ با رضایت خودش توى : دود سیگارش را از دھانش خارج كرد و با صدایى گرفتھ پرسید 

  گروه نبود؟
 .  را بھ نشانھ ى نفى تكان دادمسرم

یاد از گذشتھ اش نمى دونم فقط باباش مى فروشتش بھ یكى از بچھ ھاى فروشنده ى مواد و اونم ز -
 .میارش پیش بابام

  مواد رو از تركیھ میاوردین؟ - 
شما از جاى دیگھ اى وارد مى كردین؟ ما خودمون تولید كننده نیستیم و فقط از اون دستور مى  -

 . گیریم
كیارش با اخم و جدیت .  صداى دكمھ ھاى كیبورد آن را مى شكند سكوتى برقرار مى شود ودوباره

ھك كردن حساب كار سخت و زمانبرى بود و ریسك . با مانیتور خیره شده بود و كار مى كرد
. افراد ماھر با ترفندى آنھا را سردرگم مى كنند. زیادى دارد زیرا تحت نظارت مستقیم پلیس است

 .  كنم و امیدوارم پشیمان نشوم كیارش مجبور شدم كھ اعتمادبھ من
قاتل ھر كى كھ ھست .  تصویر جنازه ھاى خونین بابك و ھومن در جلوى چشمانم ظاھر شددوباره

  غیر از این است؟. خیلى ھم خوب مى شناسد. ما را مى شناسد
آرام شقیقھ ھایم را مى .از شدت سردرد نمى توانم در خواب عمیق فرو روم.  و بیدار ھستمخواب

 . م و نفس ھاى عمیق مى كشممال
 . ما را مى شناسد، پس مى داند كھ در چھ موقعیتى ھستیمقاتل

  چند ساعت گذشتھ؟ كیارش كارش بھ اتمام رسیده؟ 
 ! خداى من. موقعیت ما براى قاتل آشكار است.  فكرم منحرف مى شوددوباره

 ! كیا دست نگھ دار -
 . اند بلند بود و یاشار و كیارش را از جا پرصدایم
  چى شده ترانھ؟ چرا داد مى زنى؟:  روى بھ من چرخید و با تعجب پرسیدكیارش

 . خیالم آسوده شد. یك ساعت و خورده اى گذشتھ بود.  ساعت مچى ام نگاه كردمبھ
 ...دست نگھ دار كیا:  را باال بردم و آرام گفتمدستانم

  ترانھ میگى چى شده یا نھ؟: یاشار چشمانش را مالید و غر زد 
پس حتما اینم مى دونھ كھ ما . قاتل ھومن و بابك مى دونھ ما توى چھ وضعى ھستیم...گوش كنین -

ھدفش دقیقا ھمین بوده كھ ما حساب رو ھك كنیم و بھ محض اینكھ بھ مرحلھ ى آخرش . پول الزمیم
. ر بیاد توى حساب تركیھ ى ما، ببره توى حسابى كھ خودش مى خوادبرسیم، اون پولى رو كھ قرا

  كیارش این كار شدنیھ، مگھ نھ؟
 . از حرف ھایم تعجب نكرده بود و این برایم تعجب آور بود.  سرش را تكان دادكیارش
  یعنى چى؟:  گیج پرسیدیاشار

ن كل پول رو ببرن جایى كھ یعنى وقتى من كلیك اخرو بكنم اونا مى تون:  جاى من پاسخ دادكیارش
  ترانھ حاال باید چیكار كنیم؟! و البتھ شدنى...گفتنش راحتھ اما كار سختیھ. مى خوان

 ! بابا چھ اوضاعى را برایم بھ ارث گذاشتى.  بد نبود، افتضاح بودحالم
 . نترس لنگ نمى مونیم. پول ھم یھ كاریش مى كنیم. ھك كردن رو كھ باید بى خیال شیم -

 ... صداى تق تق. صدایى مى شنوم. سردردم بیشتر شده است.  را الى موھایم فرو مى برمانگشتانم
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 ) در دستریشمش: فصل چھاردھم ( 
  

 ستی وقت سکوت نحال
  مبازره کرددیبا 
  و بدون وقفھعیسر 
  خارج کرددانی از مدی را بافیحر 
دمى بھ طرفش برداشت اما حركت یاشار ق. صورت ترانھ در ھم بود و زیر لب چیزى مى گفت 

دستانش را از روى سرش پایین آورد و بھ ساعت مچى اش خیره . ناگھانى اش او را متوقف كرد
 . شد

 ...كیا یھ كاغذ و قلم بیار:  فریادش مرا از جا پراندصداى
 . كشوھاى میز را زیر و رو كردم و یك كاغذ و خودكار آبى پیدا كردم و بھ سمت ترانھ گرفتم 
 ...عددھایى كھ میگم رو زیر ھم بنویس:  اینكھ نگاھم كند، دستور داددونب
 . یاشار نگاه متعجبى بھ من كرد و خواست چیزى بپرسد كھ با اشاره اى ساكتش كردم 
 ...پنج...ھفده -
 . سرم را پایین انداختم و اعداد را زیر ھم نوشتم 
 ...پنج...یك -
 . با كاغذ نمى آمدصدایى بھ غیر صداى از برخورد خودكار 
 ...پنج...دو - 
 چھ چیزى در مغزش مى گذرد؟. صدایش گرفتھ و پریشان بود 
 ...پنج...دوازده - 
رو بھ من چرخید . اما یك دقیقھ گذشت و دستش را پایین انداخت. نوشتم و منتظر اعداد بعدى شدم 

 ...كاغذ رو بده بھ من: و خشك و بدون ھیچ تشكرى گفت
با كنجكاوى . كاغذ را دستم كشید و روى میز گذاشت و خودكار را برداشت و تند تند چیزى نوشت 

سرم را بلند كردم و ! حروف الفبا را مى نوشت. باالى سرش رفتم و بھ نوشتھ ھایش نگاھى كردم
 نترانھ بھ چھ چیزى رسیده بود كھ حتى ذره اى از آ. با نگاه پرسشگرانھ ى یاشار رو بھ رو شدم

 بھ ذھن ما خطور نكرده بود؟ یعنى او مى داند كھ قاتل كیست؟
درجا . ناگھان حالت صورتش تغییر كرد. دور بعضى از حروف را خط كشید و با دقت نگاه كرد 

 . مانند صاعقھ زده ھا خشك شد و خودكار از میان انگشتانش روى میز افتاد
 !ترانھ؟:  تردید صدایش زدمبا
 . دستم را مقابل صورتش تكان دادم. رو بھ رو خیره شدھیچ نگفت و تنھا بھ  
 چى شده ترانھ؟ -
 ...نفر بعدى صابره: بدون اینكھ پلك بزند، زمزمھ وار گفت 
  چھ مى گفت؟. با چشمانى گردشده بھ او نگاه كردم 

باید صابر رو پیدا ...باید جلوى این اتفاق رو بگیریم:  حالت شوكھ خارج شد و با نگرانى گفتاز
 ...مطمئنم...مطمئنم كسى كھ قراره كشتھ بشھ صابره...كنیم و نذاریم كھ از كنارمون تكون بخوره

مغزت داغ ...چى میگى ترانھ؟ خل شدى؟ تو دیشب اصال نخوابیدى: یاشار عصبى داد زد 
 ...برو یھ كم الال كن دختر كوچولو...كرده

 . ختنداین جمالت روى اعصاب ترانھ فرود آمدند و او را بھم ری 
وقتى چیزى نمى دونى نباید دربارش حرف :  جلو رفت و در صورت یاشار براق شدقدمى
 ...انگار موقعیتت رو فراموش كردى. بار آخرت باشھ با من اینطورى حرف مى زنى...بزنى
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 . قبل از اینكھ یاشار چیزى بگوید، ترانھ عقب كشید و موھایش را پشت گوشش زد 
 ...ممكنھ دیر بشھ... صابركیارش باید بریم دنبال -
  مى خواى بگى چى شده؟: با آرامش پرسیدم 

 .  را بست و نفس عمیقى كشیدچشمانش
یعنى احساس مى كردم كھ با ...من قبل از قتل بابك و ھومن صداى تق تقى مى شنیدم كھ منظم بود -

.  رو شمردمتا اینكھ امروز بھ ساعت نگاه كردم و ضربھ ھا. نظم خاصى این صدا رو مى شنوم
 ىمدلش ھمین بود تا آخر كھ سى ثانیھ فاصلھ م. ھفده تا ضربھ مى خورد و پنج ثانیھ فاصلھ مى شد

امروز این ... این اعداد، حروف اسم صابر توى الفباى فارسى رو تشكیل میده. شد و دوباره از اول
 ...بھ ذھنم رسید

. ك مكان بودیم و آن صدا را نمى شنیدیمما با ترانھ در ی. باور كردن این موضوع كمى دشوار بود 
 . اما چاره اى جز قبول حرف ھایش نداریم و امیدوارم بھ زودى حقیقت آشكار شود

 ...حاال اگھ سوالى ندارین، بریم دنبالش كھ مى ترسم دیر بشھ -
. كتم را پوشیدم و بھ یاشار اشاره كردم كھ راه بیوفتد. كولھ اش را برداشت و روى دوشش انداخت 

 . نزدیكى در اتاق كھ رسیدیم، ترانھ ایستاد و گوش ھایش را تیز كرد
 شماھا صدایى نشنیدین؟ -
 !نھ: شانھ اى باال انداختم 
اما حس مى كردم پشت این . آرام بودم و دلم آشوب نبود. یاشار سرش را بھ چپ و راست تكان داد 

ا روى دستگیره ى طالیى در ترانھ دست ھاى ظریفش ر. در اتفاقى دیگر در انتظارمان است
 ...در صدایى كرد و باز شد. گذاشت و آھستھ بھ سمت پایین كشید

. چشمانش باز بودند و بھ سختى نفس مى كشید و نالھ مى كرد. صابر دقیقا جلوى در افتاده بود 
با عجلھ كنار صابر نشستم و او را در میان . ترانھ جیغ یواش و خفھ ى زد و روى زمین افتاد

 ! درست مانند بابك. انم گرفتمدست
 

 .  ھاى ترانھ آرام و بى اراده جارى شدند و دستانش را روى زخم صابر گذاشتاشك
آدماى ...این...فداى...پاكیتو...نباي د...كن...جدا...راھتو...ترانھ:  بریده بریده گفتصابر
 ! بكش.. .بك...كنار...تو...اما...من نتونستم...كنى...رذل
 ...ھمش تقصیر منھ...صابر...صابر: یى لرزان و پر از بغض گفت با صداترانھ

 . صابر لبخند محوى زد و دستش را كمى باال آورد و روى لبان ترانھ گذاشت 
 ...گناھى...بى...تو...ھیس -
نگاھم را دزدیدم و صداى نفس آخر . دیدن این صحنھ ى تكرارى ھنوز ھم دور از تحمل من است 

آرام چشمانم را باز . صابر را شنیدم و با شدت گرفتن گریھ ى ترانھ دریافتم كھ ھمھ چیز تمام شد
 !صابر لبخند روى لبانش بود. كردم
خودم قاتلتون رو مى : خشم گفت دستانش خونى اش را از روى زخم صابر برداشت و با ترانھ
 ...قول میدم بھ جزاش برسونمش...كشم

. یاشار از روى زمین بلند شد و زیر بغل ترانھ را گرفت و كمكش كرد كھ بھ داخل اتاق برود 
من ھم . اگر كسى ما را مى دید اتفاق بدى مى افتاد. ترانھ با وجود ناراضى بودنش، مخالفتى نكرد

 . و ضعیف صابر را گرفتم و بھ داخل اتاق كشیدمزیر بغل جنازه ى الغر 
موھاى سیاھش روى صورتش .  روى تخت نشستھ بود و سرش را میان دو دستش گرفتھ بودترانھ

 . ریختھ بودند
 ...بیا كمكم كن...یاشار باید جنازه رو مثل جنازه ى بابك از ھتل ببریم بیرون -
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نازه را شستیم و بعد او را از در پشتى ھتل بیرون ابتدا خون ھاى ج. سرى تكان داد و بھ كمكم آمد 
جنازه ى صابر را در . از شانس خوب ما، البى ھتل شلوغ بود و زیاد جلب توجھ نكردیم. بردیم

 ىعجب روز شوم. ھمان خرابھ كنار جنازه ى ھومن و بابك رھا كردیم و سریع بھ اتاق برگشتیم
 . سھ نفر را بھ سادگى از دست دادیم! بود
برایم جالب بود كھ این بار اشك .  زانوھایش را در بغل گرفتھ بود و خودش را تاب مى دادنھترا

 . شاید بھ صابر احساس داشتھ یا ظرفیتش تكمیل شده است. ریخت و ابراز ناراحتى كرد
تا وقت اضافھ پیدا مى كند سریع بھ سراغ سیگار و .  كنار پنجره رفت و سیگارى روشن كردیاشار

 . ددود مى رو
چرا زانوى غم در بغل گرفتى؟ تو كھ مى گفتى نباید ناراحت بود چون اونا :  بھ ترانھ گفتمرو

 ...ناراحت میشن
 . ناخواستھ طعنھ اى در كالمم بود كھ موجب شد ترانھ سرش را بلند كند و با حرص نگاھم كند 

 نبودم اما گریھ براى مرگ بابك و ھومن خوشحال:  سرش را پایین انداخت و آھستھ گفتدوباره
االن نمى مرد، باالخره یھ ...راحت شد از این زندگى سیاھش...ولى براى صابر خوشحالم...نكردم

توى .  رو تحمل مى كردیداشت عذاب زیاد...روزى كھ زیاد دور نبود، مواد كارشو مى ساخت
 چیزى كھ خودش مى. حرفاى اخرش رو از تھ دل زد... حسرت بزرگ دیده مى شدھنگاھش ی

شاید اگر معتاد نبود، این روزھا فرصتى براى فرار پیدا مى ...خواست اما نتونست عملى كنھ
 ...براش خوشحالم كھ از ھمھ چیز خالص شد. مواد یھ جورایى باعث شده بود پابند ما بشھ...كرد

اما اگر صابر زنده مى ماند، اگر فرصتى دوباره بھ او ھدیھ . شاید حرف ھاى ترانھ درست بود 
ى شد، شاید دوباره ھمھ چیز را از نو مى ساخت و زندگى اش را از یك دنیاى تیره و سیاه بھ م

با این وجود مرگ دست خداست و . دنیایى رنگین و پر از احساساتى مثل امید تبدیل مى كرد
 ... صابر را تنھا خودش مى داندقتل حكمت

 . براى منحرف كردن ذھن ترانھ، بحث را عوض كردم 
 ... مطمئنى نمى خواى ھك شھ؟ مى خوام برنامھ ھا رو ببندم و لپ تاپ رو خاموش كنمترانھ -
گفتم كھ ممكنھ كسى كھ قاتلھ منتظر این باشھ كھ ...آره: بى حوصلھ سرش را تكانى داد و جواب داد 

 ...یعنى ھكش كنیم...ما پول رو بریزیم بھ حساب تركیھ
شت اما این جمالت جدید مرا بھ اشتباه بودن این كار در اینكھ ریسك ھك باال بود، شكى وجود ندا 

شاید كسى با آنھا دشمنى داشتھ یا قاتل ھیچ چیزى . این تنھا حدسى بود كھ ترانھ داشت. مطمئن نكرد
براى ھك وجود  افكارم را بر زبان نیاوردم زیرا ھمان قدر كھ دلیل. از ثروت میلیاردى آنھا نداند
 ! دو كفھ ى ترازو برابر بودند. ى خطرناك بودن این كارداشت، ھمان قدر ھم دلیل برا

  اوراقان چى شد؟ االن باید چیكار كنیم؟:  سیگارش را خاموش كرد و پرسیدیاشار
  كیا میشھ بھم آب بدى؟...امشب میریم سراغش:  سرفھ اى كرد و گفتترانھ

حترمانھ ى مگر مى شود درخواست م. شگفت انگیز است!  مودب و و بدون لحن دستورىچھ
زیر لب تشكرى كرد كھ . ترانھ را رد كرد؟ شیشھ ى آب را از یخچال برداشتم و بھ دستش دادم

 . تعجبم دو برابر شد
 ...كیا زحمت دینا رو ھم بكش -
 ! خبر دادن بھ دینا سخت ترین كار ممكن است. از كیا گفتنش خوشم نمى آید اما سكوت مى كنم 
  م بدى؟یاشار میشھ تو این كارو انجا -

 . نھ یاشار...من از تو خواستم:  ابروھایش را باال دادترانھ
 . بھتره یاشار بكنھ...من نمى تونم:  وا صاف كردم و جواب دادمگلویم
 .  را كج كرد و لحنش عوض شدلبش
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 !این لحن رو انگار بیشتر مى پسندى...كیارش برو بھ دینا ماجرا رو بگو -
براى من مھم . ما در دلش فكر مى كند كھ من پررو شده امحت. دوباره دستورھایش شروع شد 

 . من رفتارم را عوض نمى كنم. نیست كھ او چھ رفتارى كند
من دوست ...دینا خیلى حساسھ و بھتره یا خودت بگى یا یاشار...من این كارى انجام نمیدم ترانھ -

 ...ندارم این خبرو بدم
 ...من بھش میگم...دعوا نكنین: گفتیاشار دست در جیب بھ طرفش در اتاق رفت و  
در دلم خوشحال بودم كھ محكم . ترانھ مخالف بود اما حال و حوصلھ ى بحث و مشاجره نداشت 

 . ایستادم و پیروز شدم
چند دقیقھ ھمھ جا در سكوت بود و تنھا صداى تیك تیك ساعت بھ گوش .  از اتاق بیرون رفتیاشار

. روى مبل رو بھ روى ترانھ نشستھ بودم و بھ صورتش كھ پایین بود، خیره شده بود. مى رسید
 . بودبی عجمی حس برانیا. احساس مى كردم او را سال ھاست كھ مى شناسم

  
یاشار ھم پشت . دینا گریان و معترض وارد اتاق شد و كنار ترانھ رفتناگھان در محكم باز شد و  

 . سرش داخل شد
شاید نفر بعدى ...داریم یكى یكى از دست میریم...لعنتى چرا نشستى؟ یھ كارى بكن:  داد زددینا

 ...خودت باشى
ھر . ماز اینكھ دینا تحملش تمام شده بود و بر سر بھترین دوستش فریاد مى كشید، تعجب نكرد 

 . آدمى ظرفیتى دارد كھ مال دینا مدت ھا بود كھ تمكیل شده بود
 .  سرش را بلند كرد و تظاھر كرد كھ آرام استترانھ

 ...اما دینا مطمئن باش كھ نفر بدى در كار نیست...میگى چیكار كنم؟ من نمى دونم قاتل كیھ -
 ...قول میدم: صدایش را كمى بلندتر كرد 
در این سفر ھمھ بھ ترانھ اعتراض مى .  اما این قول را داد و سكوت كردخودش ھم تردید داشت 

 . اما ظاھرا او با این مسئلھ مشكلى نداشت. كردند، بدون آن كھ احساساتش را در نظر بگیرند
شیشھ ى آب .  ھاى دینا كھ فروكش كرد، یاشار بازویش را گرفت و او را روى تخت نشاندضجھ

 . وجود یاشار االن بھ نفع ترانھ تمام شد. را بھ دستش داد و مجبورش كرد كھ چند جرعھ بنوشد
حتما توى دستشویى ھم ...نباید بھ ھیچ وجھ تنھا باشیم:  موھایش را با كش بست و گفتترانھ

 ...سعى كنین وقتى میرین دستشویى درو نبندین...خطرناكھ
اگر در یك موقعیت دیگر بود شاید ھمھ از شدت خنده . ھیچ كس از این حرف خنده اش نگرفت 

 . روى زمین افتاده بودند
 ...امشب شب سرنوشت سازیھ...امشب خیلى چیزا حل میشھ...امشب میریم سراغ اوراقان -
 ...امشب چھ شبى ست 
 ... امشبشب مراد است 
دل ھا ھمھ آشوب ...بوى خون بھ مشام مى رسد. كشت و كشتار است! اما عروسى نیست 

 !نفر چھارم چھ كسى است؟...است
یاشار تو ھم پیش دینا ...من و كیارش میریم دنبال وسایل امشب: ترانھ كولھ اش را برداشت و گفت 

 ...بمون
 وسایل؟: یاشار متعجب پرسید 
 . یپت برى تو دیسكو كھ ھمھ بھت شك كنن؟ باید لباس و ماشین داشتھ باشیممى خواى با ھمین ت - 

 جور كنى؟...مى خواى از كجا...ماشین:  ھنوز صدایش مى لرزیددینا
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این دفعھ . ھمیشھ یھ فرشتھ ى نجات دارم...ھنوز منو نشناختى: لبخند كجى زد و با افتخار گفت 
 ! عایشھ اس

 عایشھ دیگھ كیھ؟:  گفت اخم ھایش درھم رفت و عصبىیاشار
اما من مى دونم كھ ھنوز . سھ سالى ھست ازم خبر نداره...یكى از دوستامھ كھ ما رو نمیشناسھ - 

 . میرم سراغش ھم ماشین مى گیرم ھم لباس. آدرسش عوض نشده
از دیشب تا حاال پلك رو ھم ...ترانھ تو باید بخوابى:  دانستم حرف مرا قبول نمى كند اما گفتممى
 . آدرس رو بده من و یاشار بریم. اشتىنذ

 .  عكس العمل بھ خصوصى نشان نداد و تنھا مخالفت كردھیچ
 ...وقت زیاده. برگشتیم ھتل مى خوابم...نھ خودم باید برم -
 !ترانھ میشھ من باھات بیام؟: یاشار قدمى برداشت و گفت 
 . ترانھ شانھ اى باال انداخت 
 چھ فرقى داره؟ -
 . تنھا حرف بزنم...باید در رابطھ با موضوعى باھات: با تردید جواب داد 

  او چھ چیزى مى خواست بگوید كھ ما نباید مى فھمیدیم؟.  مرموزش مرا نیز كنجكاو كردلحن
 ! فقط یھ چیزى...كیارش بمونھ...باشھ فرقى نداره -

چجورى پنھان . ھر كدام یكى داد كولھ اش را باز كرد و از تھ كیفش سھ اسلحھ در آورد و بھ زیپ
ھمھ چیز عجیب و غریب ! كرده بود كھ كسى متوجھ نشده بود؟ ما از بازرسى فرودگاه رد شدیم

 . است
كیا ! تاكید مى كنم اگھ ضرورى شد...اینو پیشتون مخفى كنین و اگھ ضرورى شد استفاده كنین -

 ...مراقب دینا باش و اتفاقى افتاد زنگ بزن
 بزنم؟با چى زنگ  - 
 . روى ھوا گرفتم. دست در كولھ اش كرد و موبایلى در آورد و بھ طرفم پرت كرد 
 ...بریم یاشار...بھ اون تماس بگیر. توى گوشى یھ شماره سیو شده -
بعد ھم با ترانھ بھ سرعت از اتاق . یاشار اسلحھ ھا را پشت شلوارش پنھان كرد و كتش را پوشید 

دینا آرام روى تخت دراز كشید و قطره اى . ق در سكوت فرو رفتبا بستھ شدن در اتا. خارج شد
 . اشك روى بالش افتاد

ترانھ نمى فھمھ كھ این ...مھرداد سردار، ھومن، بابك، حتى صابر ھم رفت...مى بینى كیارش -
 ...ولى این درد درمان نداره...ھنوز امید داره كھ ھمھ چیز درست شھ...یعنى نابودى

 . و روى تخت كنارش نشستمنفس عمیقى كشیدم  
 ...تو چرا انقدر ناامیدى؟ ترانھ حتما نقشھ اى داره -
مھرداد ھمیشھ مى گفت ...فایده نداره كیارش...نقشھ اش بھ درد خودش مى خوره: پوزخندى زد 

بھ محض اینكھ سقوط كنى، ...توى این كار فقط یھ بار مى تونى خودتو برسونى بھ اون باالھا
 ...حذفت مى كنن

  كى داره ما رو حذف مى كنھ؟: پیشانى ام را خاراندم و گفتم 
 .  نگفت بھ نقطھ اى روى سقف خیره شدچیزى

 
ببین دینا، مشكل ترانھ اینھ كھ میگھ كارمون گروھیھ ولى در عمل ھر كارى عشقش مى كشھ مى  -

 ...من اگھ جریان رو مى دونستم شاید كمكى مى كردم...كنھ
 .منتظر بود حرفم را ادامھ بدھم. داند و گیج نگاھم كردسرش را رو بھ من برگر 
  ترانھ دنبال كیھ؟ اون شخص چھ كمى بھ ما مى تونھ بكنھ؟...ماجرا رو بگو - 
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 !امیدوارم حرف بزند.  را در ھم قالب كرد و روى شكمش گذاشتدستانش
رسیم كھ اسمى ھمھ مون مى ت...مى ترسھ...ترانھ اگھ بھت نگفت بھ خاطر مسائل امنیتى بود - 

. اگھ تحت نظر باشیم، تنھا شانسمون رو براى رھایى از این وضعیت از دست میدیم. ازش بیاریم
. اگھ من االن بھت حرفى بزنم، مسلما ترانھ منو مى كشھ...شانسى كھ من خیلى بھش اعتقاد ندارم

 .  باید بگم چون ممكنھ نفر بعدى من باشماما
حرفایى كھ بھت مى زنم رو فراموش :  آھستھ كرد و ادامھ داد چیزى بگویم كھ صدایش راخواستم

 ...شاید االن چیزى نفھمى ولى یادت بمونھ تا بھ وقتش بھ ترانھ كمك كنى...نكن
 !از اینكھ مى خواھد رازھایى را بھ زبان بیاورد، خوشحالم 
 جلسات رو بعضى از...مھرداد سعى مى كرد ترانھ رو تا جاى ممكن از مسائل دور نگھ داره - 

ازش استفاده كردن براى . ترانھ فقط یھ مھره بود كھ چیزى نمى دونست. مخفیانھ تشكیل مى داد
 شب مھمونى از اول قرار بود كھ تموم اون اتفاق ھا بیوفتھ و ھم بھنام، ھم بھادر. نابودى بھادر

ى چیزا ھست كھ ھنوزم خیل. ولى مھرداد بھ ترانھ گفتھ بود كھ فقط بھنام كشتھ میشھ. كشتھ بشن
 . شاید یھ روزى خودش فھمید...االنم دونستنش كمكى بھش نمى كنھ...ترانھ نمى دونھ

  چى رو نمى دونھ؟:  پرسیدممتعجب
باید . اما اینكھ پرسیدى ما دنبال كى ھستیم...نمى تونم بھت بگم:  نگاھى بھ من انداخت و گفتنیم

كسى كھ بھ ما مواد مى . د مخدر ھستنبگم كھ زیر دست ھاى این شخص، تولید كننده ى موا
ترانھ فكر مى كنھ كھ اون مى تونھ ما رو بفرستھ آمریكا تا یھ زندگى آرومى . رسونھ این آدمھ

دارن ما رو حذف ...ولى من بعد از دیدن این قتل ھا بھ جملھ ى مھرداد ایمان پیدا كردم.  باشیماشتھد
اما واقعیت اینھ كھ ما ھم شانس زنده ...ده بھ نفھمىنمى دونم ترانھ نفھمیده یا خودش رو ز. مى كنن

 ...موندن نداریم
 
پازلى كھ تكھ ھاى گمشده زیاد داشت و . حرف ھاى مبھم دینا مرا بھ شدت در فكر فرو برده بود 

 . ھمھ چیز با ھم جور نبود
دینا تازه از حمام آمده بود كھ در باز شد و ترانھ و یاشار داخل .  مھلت پیدا نكردم تا فكر كنمزیاد
 . كیسھ ھایى را كھ در دست داشتند، روى یكى از تخت ھا گذاشتند. شدند
 اتاقاى نیبر. دو تا حموم دیگھ ھم داریم. من میرم یھ دوش بگیرم:  نفسى تازه كرد و گفتترانھ
 . باشینفقط زود . دیگھ

وقتى از حمام بیرون آمدم، روى تخت لباس شیكى برایم .  اتاق ھومن رفتھ و دوش كوتاھى گرفتمبھ
بھ محض اینكھ لباس را پوشیدم، بوى .  با پیرھن سیاهیكت اسپرتى بھ رنگ سرمھ ا. گذاشتھ بودند

 اتاق تم و بھكتم را برداش. عطر خوش بویى بھ لباس زده شده بود. عطر تلخى بینى ام را پر كرد
 . رفتم
كت و شلوار چرمى و براق .  جلوى آینھ ایستاده بود و موھاى حالت دارش را شانھ مى كردترانھ

 . بھ طرف من برگشت و سرتا پایم را نگاه كرد. سیاه رنگى پوشیده بود
 ...خوبھ -
 چى خوبھ؟: متعجب پرسیدم 
 ...سلیقم: با غرور گفت 
یعنى از عمد این ! مثل كت من.  بودیسرمھ ا. پوشیده بودمتوجھ تى شرتى شدم كھ زیر كتش  

 انتخاب را كرده است؟
موھاى . دینا ھم پیراھن كوتاه قھوه اى رنگى پوشیده بود كھ روى باال تنھ اش پولك دوزى شده بود 

 . قھوه اى رنگ را باالى سرش بستھ بود و آرایش مالیمى داشت
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 ...خوشگل شدى دینا -
 ...تو ھم خوشتیپ شدى...ممنونم كیا: لبخندى زد و گفت 
  االن وقت تعریف كردن از ھمدیگس؟: ترانھ برگشت و با خشم گفت 
 . ترانھ تو ھم خوشگل شدى -

 .  بیشتر شد و صورتش را نزدیك صورتم آوردعصانیتش
 !فكر كردى حسودیم شد؟ آخھ تو كى ھستى كھ بھ تعریف كردنت نیاز داشتھ باشم -
 .  ظاھر شد و بازویش را محكم گرفتیاشار پشت سر ترانھ 
 . نباید انرژیتو صرف دعوا كنى...اصال نخوابیدى. تو خستھ اى...آروم باش ترانھ -

حقارت كشیدن و سكوت؟ ھیچ مردى بھ اندازه ى .  بھم ریخت و دستم ناخودآگاه مشت شداعصابم
 . من تحمل نمى كند و ظریفتش تمام مى شود

 . و نگاھى بھ ساعتش كرد بازویش را محكم كشید ترانھ
 . بریم شام بخوریم و بعد بریم. یھ كمى زوده. ساعت نھ و نیمھ -

ماشینى . دینا ھم پالتویش را پوشید و بھ دنبال ترانھ رفتیم.  اش را برداشت و از اتاق خارج شدكولھ
اشین كوچك و یك م. كھ گرفتھ بودند را تا بھ حال ندیده بودم اما گمان نمى كنم خیلى مدل باال باشد

 و در یكى از دیمسوار ش. ترانھ سوئیچ را بھ دستم داد. سیاه رنگ كھ كار ما را راه مى انداخت
ساعت ده و نیم بود كھ دوباره سوار ماشین شدیم و دینا . رستوران ھاى خوب كباب تركى خوردیم

 قرمز كمرنگى زد و ترانھ تنھا رژ لب. و ترانھ لوازم آرایششان را درآوردند و تجدید آرایش كردند
 شده بود زیباتر بھ نظر ثساده بودن باع. كمى ھم سایھ باالى چشمانش و لوازم را بھ دینا پس داد

 . برسد
 ..راه بیوفت كیا -
  كجا برم؟: سرم را بھ طرفش چرخاندم 
 ...تو مگھ اینجاھا رو بلدى؟ حركت كن بھت میگم -
با اینكھ . ا روشن كرد و موسیقى زیبایى گذاشتترانھ خم شد و ضبط ر. لب گزیدم و استارت زدم 

ترانھ ھمراه با خواننده زمزمھ مى كرد و . تركى بود و زبانش را نمى فھمیدم اما لذت بخش بود
 . دستش را روى زانویش مى زد

ادم رو ترغیب مى كنھ بره این زبون رو یاد ...چقدر اھنگ ھاى تركى قشنگھ:  مالیمت گفتمبا
 .  میگنبگیره تا بفھمھ چى

 ... رو دوست دارمیاھنگ ھاى ترك:  تفاوت جواب دادبى
  
 

بوى . سرم را رو بھ جلو چرخاندم و سرعتم را بیشتر كردم.  تالشى نكرد كھ برایم ترجمھ كندھیچ
ترانھ عصبى بھ سمت عقب برگشت و . سیگار كھ بھ مشامم رسید، پنجره ى ماشین را پایین دادم

 وناول نزدیك لبانش برد اما پشیمان شد و سیگار را از پنجره بیر. سیگار یاشار را از دستش كشید
 . پرت كرد

 !یاشار چرا انقدر سیگار مى كشى؟ سرم درد گرفت -
 تو كھ مى خواستى بكشى، چى شد انداختى بیرون؟: یاشار با شیطنت گفت 
مثل ...من تا حاال نكشیدم و مى تونم احساس وسوسھ ام رو سركوب كنم: خونسرد و رك جواب داد 

 ...تو نیستم كھ فكر كنم جذابیت بھ سیگار كشیدنھ
 . ینھ دیدم كھ یاشار پوزخند پررنگى زداز آ 
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مثل این جووناى ...عادت كردم و نمى تونم تركش كنم...ترانھ من بھ خاطر جذابیت نمى كشم -
 ...متوھم ھم نمیگم سیگار آرامش میده اما وقتى عصبى میشم براى تخلیھ ى حرصم مفیده

 رو عصبى كرده؟كى االن تو : ترانھ روى صندلى اش جا بھ جا شد و متعجب پرسید 
 . نفسش را با دھان بیرون داد 
 . ھمیشھ كھ عصبى نیستم! ھیچ كس -
 . انقدرم سیگار نكش. یاشار با من بحث نكن -

یكى از ساختمان ھا در ورودى اش باز بود و چراغ ھاى رنگى جلویش آویزان .  را خم كردمسرم
 .  بودندماشین ھاى مدل باالى زیادى در این كوچھ پارك كرده. شده بود

 ...ترانھ فكر مى كنم ھمین جاست -
 . ترانھ متفكر سر تكان داد 
 .ماشین رو اونجا پارك كن -
ھیچكس . ماشین را پارك كردم و سوئیچ را در آوردم. و با دستش بھ یك جاى خالى اشاره كرد 

 . حركتى نمى كرد
 .  دقیقھ اى سكوت بود اما دینا صورتش را نزدیك ترانھ آوردچند

 . انھ بھتره اول من و یاشار بریم چون ممكنھ یھ تلھ باشھتر -
 ...خب اگھ تلھ باشھ كھ شما دوتا -
 .می گردیزود بر م. بھ دلت بد راه نده...من و یاشار اتفاقى برامون نمیوفتھ: دینا میان حرفش پرید 
 . چاره اى جز موافق نداشت 
 . باشھ اما ھرچى شد بدون وقفھ تفنگتون رو درارین -
 .  لبخندى زد و یاشار بازویش را گرفتیناد
 ...خیالت تخت...من مراقبم -
 . و از ماشین پیاده شدند ر مقابل چشمان من و ترانھ وارد دیسكو شدند 

تو اگھ عرضھ داشتى ...اشارخانی! چجورى خیالم تخت باشھ؟:  آشفتھ و عصبى زمزمھ كردترانھ
 ...كھ اوضاعت این نبود

 تو چرا انقدر نگرانى؟: و پرسیدمنفسم را بیرون دادم  
 . پوزخندى روى لبانش نقش بست. بھ تاریكى كوچھ خیره شده بود و نگاھم نمى كرد 
این نگران كننده نیست؟ . نفر بعدى معلوم نیست كیھ...چند نفر چند قتل رسیدن! توقع دارى نباشم؟ -

 ...فعال ھم ساكت باش چون ممكنھ صدایى بشنوم! شاید نفر بعد تو باشى
 ..صداى تق تقى كھ فقط تو مى شنوى؟ ترانھ باور كن خیاالتى شدى - 
  
! اگھ خیاالتى شده بودم كھ این رمز رو كشف نمى كردم:  خشم بھ سمت صورتم برگشت و داد زدبا

 ...من این صدا رو قبل از كشتھ شدن ھر سھ نفر مى شنیدم
 
 !سر بابات چى؟: خونسرد جواب دادم 
 بابام؟: حالتش تغییر كرد و متعجب پرسید 
 سر قتل اون ھم صدایى مى شنیدى؟...آره بابات - 
 ...بابام با بھادر درگیر شده بود...خب اون فرق داشت...نھ - 
 مرگ مھرداد متفاوت بود اما چرا ما صدا را نمى شنویم؟ این ھم یك نشانھ است؟. درست مى گفت 
 بابا و مامانت چیكارن؟...كیا: ھ آرام پرسیدبعد از چند دقیقھ سكوت، تران 
 .دمی کشیقیپلک زدم و نفس عم. سوالى كھ ھیچ وقت دوست نداشتم كھ ترانھ بپرسد 
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 ...نمى دونم - 
ترانھ سریع پنجره را پایین داد و یاشار دستانش را . ھمان لحظھ بود كھ یاشار و دینا نجاتم دادند 

 . لبھ اش گذاشت
 ...اوراقان اینجاست -
قدم . ترانھ با خیال راحت نفسى كشید و از ماشین پیاده شد و بھ منم اشاره كرد كھ پیاده شوم 

 . برداشتیم و ترانھ و دینا پچ پچ مى كردند
 !بھش بگو دیگھ:  با آھستھ ترین صداى ممكن گفتدینا

 . خودم یھ جورى غیرمستقیم حالیش مى كنم...پررو تر میشھ...پررو ھست - 
 !زى برسھ دست از این مسخره بازى ھا بردارىكاش یھ رو -
از چھ حرف مى زدند؟ یاشار پررو است؟ در این كھ شكى وجود ندارد اما واقعا منظورش یاشار  

 بود؟
نور كم . وارد دیسكو كھ شدیم، موسیقى گوش ھایم را آزرد و از لرزش زمین ھمھ جایم مى لرزید 

دخترھا و پسرھاى جوان مى رقصیدند و .  مى كردبود و تنھا چراغ گردان و رنگى فضا را روشن
ھر لحظھ ممكن بود با صحنھ اى رو بھ رو شوم كھ ھیچ عالقھ اى . لباس ھایشان شیك و گران بود

 . دیدنش ندارم اما سرم را پایین نبردم و در كنار یاشار قدم برداشتم بھ
 پس كجاست؟:  سرش را چرخاند و با اخم پرسیدترانھ

 ...بریم اونجا...نزدیك بار روى مبل نشستھ: یاشار جواب داد 
ناگھان احساس كردم دستى روى بازویم .  توجھ بھ اطرافم آرام قدم بر مى داشتمیبدون ذره ا 

سنسور . چشمانم ترانھ را كھ دیدند، از تعجب گرد شدند. نشست و مرا كمى بھ طرف خودش كشید
 . انستم چیزى بھ زبان بیاورم مغزم فعال شد و نتویھشدار دھنده 

 ...یاشار برات حرفا رو ترجمھ مى كنھ...غیرتى باش:  نكرد و با لحن خشك و سردى گفتنگاھم
این ترانھ بود؟ نگاھم روى صورتش . از شدت تعجب زبانم بند آمده بود و مغزم قفل شده بود 

 . لبخند كمرنگى زد و لبانش را باز كرد. متمركز شده بود
 ...اوراقان -
مردى میانسال با موھاى جوگندمى بلند روى مبلى نشستھ بود و . بھ خودم آمدم و سرم را چرخاندم 

 . ترانھ را كھ دید، اخم ھایش ناپدید شد و لبخند غلیظى زد. گیالس نوشیدنى بھ دست داشت
 تو اینجا چیكار مى كنى دختر؟...ترانھ؟ باورم نمیشھ -
 . رام ترین صداى ممكن برایم ترجمھ مى كردیاشار كنارم ایستاده بود و با آ 

 .  تالش مى كرد خوش رو و مھربان باشد اما تھ صدایش سرد بودترانھ
 !پیر شدى....چند سالى ندیدمت -
 . ناخودآگاه اخم كردم. اوراقان خنده ى بلندى كرد كھ اعصاب مرا بھ ھم ریخت 
 ...ھنوزم دوست داشتنى ھستى...خانوم و زیبا. عوضش تو خیلى بزرگ شدى -
 . ترانھ بازوى مرا محكم تر فشرد و لبخند مصنوعى زد 
 ..بدبختى كشیدم تا بفھمم اینجایى. سخت میشھ پیدات كرد...اوراقان كم پیدا شدى -
اون موقع بابات مانع بود ...ترانھ من ھنوزم سر حرفم ھستم: گیالسش را در دستش تاب داد و گفت 

 ...مى تونى با من باشى و خیالت از ھمھ چى راحت باشھ...اما االن خودتى و خودت
 ترانھ منظورش از غیرتى شدن ھمین بود؟. با شنیدن حرف ھاى یاشار، اخم ھایم غلیظ تر شد 
ھ اینجام ازت االنم اگ...مى بینى كھ تنھا نیستم. اوراقان لطف دارى اما من تصمیمم عوض نشده - 

 ...سوالى داشتم
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نگاه سنگین اوراقان روى ترانھ باعث شد دستم را دور شانھ اش حلقھ كردم و بیشتر بھ سمت  
 . ترانھ لبخند محوى زد و راضى بھ نظر مى رسید. خودش كشیدم

 .  بھ من نگاه كرد و گوشھ ى لبش باال آمداوراقان
 . سوالتو بپرس. ونم این پسره كیھ و برام مھم نیستنمى د...ترانھ ھمیشھ دنبال بھترین ھا بودى -

 .  حالش گرفتھ شده بود و كاخ آرزوھاش بر سرش آوار شده بودحسابى
 . مى دونى كجاست؟ من چند روزه دنبالشم اما ردى ازش پیدا نكردم -

 .  اورقان باال پریدندابروھاى
 ...من ازش خیلى وقتھ جدا شدم و -
بھتره ...ن این ھمھ راه تا اینجا نیومدم تا این جمالت كلیشھ اى رو بشنومم: ترانھ میان حرفش پرید 

 ...كمك كنى و مى دونم كھ این كارو مى كنى
 ...من ازش خبر ندارم...زرنگ بودى و زرنگ تر شدى - 
 . نفس عمیقى كشید و سعى كرد آرام باشد 
  میشھ بگى كجا رو دنبالش بگردم؟ -

خب : پكى بھ سیگارش زد و گفت. تفكر دستى بھ تھ ریشش كشید سیگارى روشن كرد و ماوراقان
 ...یھ جا ھست

  كجا؟: ترانھ مشتاق پرسید 
 
ھیچ وقت بھ كسى ...اونجا شاید بتونى پیداش كنى...آتشكده اى كھ توى منطقھ ى آسیایى ھستش - 

 ...نمى گفت اونجا میره و ھمیشھ براى در مواقع ضرورى بھ اونجا پناه مى برد
 ھ اونجا نبود چى؟ باید چیكار كنم؟اگ - 
 . شانھ ھاى باال انداخت 
خودتو ...اما از من بھ تو نصیحت، سراغش نرو. من حدسى كھ مى زنم رو بھت گفتم...نمى دونم -

 ! مثل من. بكش كنار
ولى . االن ممكنھ پلیس دنبالم باشھ...نمى تونم:  نگاھش را پایین انداخت و محزون جواب دادترانھ

 ...ض اینكھ امینت بھ وجود بیاد، پامو از راھش مى كشم بیرونبھ مح
برو حال كن و بھ فردا فكر ...امیدوارم امشب بھت اینجا خوش بگذره...خوبھ: اوراقان زمزمھ كرد 

 ...نكن
 !باید برم دنبالش - 
 . اونجاھا خلوتھ و بھ سختى مى تونى پیدا كنى...خطرناكھ...امشب نرو - 

دینا از اوراقان تشكر كرد و ما را وادار كرد كھ از آنجا دور .  سكوت كرد و چیزى نگفتترانھ
 . از ترانھ فاصلھ گرفتم و راه افتادم. شویم

 ...حالم بد شد. ترانھ خیلى بد نگاھت مى كرد. ھمیشھ از اوراقان بدم میومد -
تھ اون ھیچ عالقھ اى بھ خود الب. كیارش رو كھ دید خفھ شد...مھم نیست: ترانھ آھى كشید و گفت 

 . نمى دونم چھ ھدفى داشت چون مشكل پول ھم كھ نداره. من نداره
 ...ولش كن اصال الزم نیست -
ترانھ دست راستش را باال آورد و جلوى صورتش . ناگھان ساكت شد و بھ پشت سر ترانھ زل زد 

 . دینا تكان داد
 !عرفان...عر:  خودش آمد و با لكنت گفتبھ
عرفان مثل ھمیشھ ژولیده و بھ ھم ریختھ بھ نظر . ھ سریع برگشت و سرجایش میخكوب شدتران 

 . ھیچ شباھتى در چھره ھاى این خواھر و برادر نمى دیدم. مى رسید و پوزخندى بھ لب داشت
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 چیھ دیدنم انقدر تعجب داشت؟ نكنھ رئیس جمھور آمریكا رو دیدى ترانھ؟ -
خودش را در آغوش عرفان انداخت و . گونھ اش سر خوردترانھ پلك زد و قطره اشكى روى  

عرفان سرجایش ایستاده ! باورم نمى شد چنین عكس العملى نشان داد. جلوى اشك ھایش را نگرفت
 . بود و ھیچ حركتى نمى كرد

  عرفان چجورى مى تونى با من این كارو بكنى؟ ھیچ مى دونى من چى كشیدم؟ -
 ...م كنترانھ ول:  و عصبى پاسخ دادسرد

دینا ھمچنان مانند صاعقھ زده ھا ایستاه بود و اشك . و سعى كرد خواھرش را از خودش جدا كند 
 . چیز متفاوتى در نگاھش مى دیدم كھ قابل درك نبود. در چشمانش جمع شده بود

باور كن من ھمون ترانھ . عوض اینكھ حالمو بپرسى، میگى ولم كن؟ عرفان خیلى بى رحم شدى -
 تو چت شده؟. ھرتخوا...ام
 . عرفان دست بھ سینھ نگاھش كرد 
 ...رفتم با اوراقان. من چیزیم نیست فقط كارى كھ باید مدت ھا قبل مى كردم رو انجام دادم -
لحنش این . بھ سكوتش پناه برد و اشك ھایش را پاك كرد. ترانھ تحمل شنیدن این جملھ را نداشت 

 . مى لرزید نشیبار زمین تا آسمان فرق داشت و صدا
اونم كھ ...قاتل ھم معلوم نیست كیھ...ھومن و بابك و صابر بھ قتل رسیدن...عرفان فقط گوش بده -

 ...بھتره دست از این مسخره بازى ھات بردارى. من واقعا كمك مى خوام. آب شده رفتھ توى زمین
 ...بھ حرفات فكر مى كنم: نگاه عرفان كمى رنگ تعجب بھ خود گرفت و تنھا گفت 
. در مقابل شنیدن خبر مرگ سھ نفر از دوستانش ھیچ چیز خاصى نگفت و چھره اش ناراحت نبود 

 . دینا ھق ھقش شدت گرفت و دستش را روى شانھ ى ترانھ گذاشت. راھش را كج كرد و ناپدید شد
بھش اشكاتو پاك كن و . نباید براى ھمچین آدمى گریھ كرد...دیدى دینا؟ بھ منم دیگھ اھمیت نمیده -

 ...فكر نكن
 . دینا گریھ مى كرد و مى لرزید 

براى چى ماتم گرفتى و زار مى زنى؟ یھ نگاه بھ عرفان مى كردى تا :  با صداى بلندى گفتترانھ
این آدم واقعا لیاقت داره؟ منى كھ خواھرشم دیگھ نمى . درست بفھمى براى كى اشك مى ریزى

ش نمى كنم اما دیگھ بیشتر از این خودمو خورد ھر وقت خودش اومد طرفم رد. خوام اسمشو بیارم
دینا خوب گوش كن، تا اطالع . االنم پشیمونم جلوش ضعف نشون دادم و اشك ریختم. كنم نمى

 ...چھ برسھ براش اشك بریزى. ثانوى حق ندارى حتى بھ عرفان فكر بكنى
 این دختر مظلوم و چقدر. دینا بغضش را فرو برد و اشك ھایش را آرام پاك كرد و سر تكان داد 

 ! احساساتى است
 .  دقیقھ سكوت برقرار شد و گیج بھ ھم دیگر نگاه مى كردیمچند

 . حواست باشھ درست بیارى... یاشار برو چھار تا لیوان نوشیدنى بیار:  كالفھ گفتترانھ
گیالس را كھ بھ طرفم گرفت، دستش را .  سرى تكان داد و لحظاتى بعد با نوشیدنى برگشتیاشار

 . در كردم
 ...میل ندارم -
تو درباره ى من چى فكر كردى؟ من كى تا حاال از این : ترانھ پوزخندى زد و عصبى گفت 

 ...بخورش...زھرمارى ھا خوردم كھ این بار دومم باشھ؟ این شربت آلبالوئھ
شربت آلبالو در دیسكویى بھ این با كالسى؟ بھ ناچار گیالس را از یاشار گرفتم . متعجب نگاه كردم 

 . و نزدیك لبانم بردم
بھ نظر . االن اوراقان بھم گفت كھ مى تونیم امشب توى اتاقاى باال بخوابیم:  رو بھ ترانھ گفتیاشار

 ...من بھتره با اتفاقاتى كھ افتاده بھ ھتل نریم
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 ...باشھ: ھ سرى تكان داد و آھستھ گفتتران 
  
 

. ھیچ وقت از شربت خوشم نمى آمد. واقعا طعم آلبالو مى داد اما زیاد خوشایند نبود.  نوشیدمجرعھ
 . ترانھ بھ من خیره شده بود. سرم را بلند كردم. این شربت ھم طعم گس و تلخى داشت و ترش نبود

 
 )طوفان خیال: فصل پانزدھم (
  

 المی زند در خی م پرسھسکوت
 زدی ری بارم و آسمان اشک میمن م 
  کھ گذشتییو امشب چون تمام شب ھا 
 ... و دل من تنگ استی تو خالیجا 
مى دانستم بى نتیجھ خواھد بود . خستھ و كالفھ از تكالیف آھى كشیدم و دفتر و مدادم را برداشتم 

این كارھایش بیشتر از .  لبخند مى زدطبق معمول موبایلش دستش بود و. اما بھ اتاق بنفشھ رفتم
 . دفترم را روى میزش گذاشتم. ھمیشھ مرا آزار مى داد

  بنفشھ میشھ این مسألھ رو برام توضیح بدى؟ -
 . حواسش پرت بود.  را بلند كرد و نگاھى انداخت اما چیزى نگفتسرش
 !بنفشھ:  را بلندتر كردمصدایم

 د مى زنى؟چتھ؟ چرا دا: تكانى خورد و با خشم گفت 
  این مسالھ رو حل مى كنى یا نھ؟ - 
 !نھ:  غیظ جواب دادبا
 ! بگو بلد نیستم: دفترم را با حرص برداشتم و در حالى كھ از اتاق بیرون مى آمدم، داد زدم 
من ھم اگر جاى او بودم و با عشقم حرف مى زدم، . ھیچ جوابى نداد.  در اتاق را پشت سرم بستمو

صداى سرخوشش در . تلفن را برداشتم و شماره ى حانیھ را گرفتم.  دادمجواب خواھرم را نمى
 . گوشم پیچید

 حانیھ جواب مسألھ ده چند میشھ؟:  اینكھ سالم كنم، عصبى گفتمبدون
 . خندید 
  تو خوبى؟...ممنون حالم خوبھ...علیك سالم بھار خانوم -

زود جواب رو بگو . م ناراحت میشىیھ چیزى میگ. حانیھ حوصلھ ندارم...سالم:  كردم و گفتمپوفى
 . مى خوام برم رد كارم

  چى شده؟ نكنھ حامد اس داده و اعصابت رو بھ ھم ریختھ؟ -
االن نشستھ با اون شازده اس . این بنفشھ عصبانیم كرده...اونكھ خیلى وقتھ گم و گور شده...نھ بابا -

 ! بابام بگم و خالصشیطونھ میگھ برم ھمھ چیزو بھ مامان و . ام اس بازى مى كنھ
 . حتما سعى داشت خنده اش را كنترل كند.  مكث جواب دادبا
ولى جدى، ! بھار مى دونى چند بار این جملھ رو تكرار كردى؟ برو بگو تا من یكى خالص شم -

 ...شاید تو دارى زود قضاوت مى كنى. اول با خود بنفشھ حرف بزن
 . براى نصیحت ھاى تكرارى، خیلى خستھ بودم و مغزم كشش نداشت 
فھمیدى؟ ! من، با، بنفشھ، حرف، نمى، زنم. حانیھ تو ھم این جملھ رو ھزار بار تكرار كردى -

حانیھ دیروز بعد از اینكھ تلفن ! درست مثل خودش...الزم باشھ مستقیم مى ذارم كف دست مامانم
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 ىتو بود... ش وایساده بوده و ھمھ ى حرفامون رو بھ مامانم گفتھرو قطع كردم فھمیدم خانوم گو
 كفرت در نمیومد؟

 واقعا این كارو كرده؟: با مكثى جواب داد 
خدا رو شكر ما حرف خاصى نزدیم اما مامانم دعوام كرد كھ چرا حرف غیردرسى مى ...آره - 

سم كھ بنفشھ من اگھ دھن باز مى خواستم یھ ورق بردارم روش بنوی. شورشو دیگھ در آورده. زدین
 ...مى ترسم تھدیدش كنم بدتر شھ. اما نكردم...كنم برات گرون تموم میشھ

 . صداى نفس ھاى گاه و بى گاھش را مى شنیدم 
 ...بیا جواب مسألھ رو بھت بگم...ولش كن بھار -
بیرون نگاه كردم از الى در اتاقم بھ . بعد از گرفتن جواب سوالم، تشكر كردم و تلفن را قطع كردم 

از مادر . در اتاق بنفشھ بستھ بود و صداى موسیقى مى آمد. تا بفھمم كسى صدایم را مى شنید یا نھ
 حواسم ایددیگر در اتاق خودم ھم امنیت ندارم و ب. لبخندى از روى رضایت زدم. ھم خبرى نبود

 . جمع باشد
بھ . شتم از اتاقم بیرون برومدوست ندا.  ھشت و نیم بود كھ مادر براى شام صدایم زدساعت

دو روزى مى شد كھ ماجراى جدیدى ساختھ شده بود و . خصوص االن كھ پدر بھ خانھ آمده بود
مادر و پدر با ھم مشاجره مى كردند و من و بنفشھ مثل ھمیشھ باید كارى مى كردیم تا پدر كمى 

. ھ چھ خواستھ اى از ما دارداما مادر درك نمى كند ك.  تا این بحث سریع خاتمھ یابدشود خوشحال
اما تنھا بودن در یك . در این شرایط من و بنفشھ از ھمھ فرار مى كنیم و بھ اتاقمان پناه مى بریم
 . خانواده، چھ در این شرایط، چھ در موقعیت معمولى، گناه محسوب مى شود

در غذا را مى بنفشھ سرش پایین بود و ما.  بى میلى بھ آشپزخانھ رفتم و روى صندلى نشستمبا
 . چند دقیقھ بعد، پدر با چھره اى گرفتھ آمد. كشید

 ! خدایا این یھ شب رو بھ من رحم كن:  دلم گفتمدر
 .  امتحان مھمى داشتم و دلم نمى خواست اتفاقى امشب بیوفتد كھ فكر مرا مشوش كندفردا
ف مى زدم و سعى  مى خوردیم و من مثل ھمیشھ اما این بار كامال مصنوعى و غیرطبیعى، حرشام

انقدر . از مدرسھ و دوستانم تا تكالیف زیاد و امتحان فردا. گفتم و گفتم. داشتم جو شادى ایجاد كنم
 . بنفشھكالفھ شده بود و شقیقھ ھایش را ماساژ مى داد. حرف زدم كھ حرف كم آوردم

 ...سر پدر درد گرفت...بھار بسھ دیگھ -
مى دانستم كھ ھیچ كدام حوصلھ ى شنیدن حرف ھاى مرا . پدر نگاھى بھ بنفشھ كرد و ھیچ نگفت 

بیشتر اوقات حرف ھاى من برایشان جذابیتى ندارد و بھ اجبار گوش مى دھند اما باز ھم . ندارند
 . مى گویم تا بلكھ كمى از این خشك بودن موقعیت كم شود

زیرچشمى . م مى خورد ھمھ تقریبا تمام شده بود اما مادر ھمچنان ساالد در بشقاب داشت و آراشام
بنفشھ ھیچ حركتى نمى كرد و تنھا . بھ پدر نگاه كردم كھ با حرص بھ بشقاب مادر خیره شده بود

 ...او ھم مى دانست كھ طوفانى در راه است. سرش را تا جایى كھ مى توانست پایین انداختھ بود
 ...آرامشت داره دیوونم مى كنھ - 
پوزخندى روى لبان پدر . نگال را از دست مادرم انداختصداى بلند پدر مرا میخكوب كرد و چ 

پدر . بیچاره مادر كھ شب ھا از شدت اضطراب بى دلیل خوابش نمى برد. از آرامش گفت. بود
 . بشقاب غذایش را محكم بھ جلو ھل داد و دست ھایش را زیر بغل زد

 ...من نفھمیدم:  زمزمھ كردمادر
توضیح . ین براى گفتن ندارى؟ ببخشید كھ شده ورد زبونتچیزى جز ا...باز میگھ من نفھمیدم - 

باید ...این دوتا بچھ ھم جزوى از این خانوادن...چى؟ نمى خواى بدى؟ اصال صبر كن خودم میگم
 . بدونن چى شده
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صبر مى كنیم . صداى نفس ھاى ھیچكس بھ گوش نمى رسید.  بدون آرامش برقرار مى شودسكوتى
مادر خواست لب باز كند كھ بنفشھ از سر میز بلند شد و اشك ھایش . پدر ادامھ دھد اما چیزى نگفت

 . بھ آنى صورتش را پوشاندند
 ...بشین بنفشھ:  با بغض گفتمادر

در این مواقع دلم مى خواھد سرم را .  بھ نظر مى رسیدچقدر مظلوم تر و غمگین تر از ھمیشھ 
من ھم از سر میز بلند مى شوم تا اعتراضم را ابراز . محكم بھ دیوار بھ كوبم تا خون جارى شود

 . كنم
 ...گفتم بشینین -
 . خستھ بود از این ھمھ فشار. صدایش مى لرزید و نیرویى نداشت 

ینیم كھ چى بشھ؟ دعواھاى گوش خراش شما رو گوش بش:  خودش را كنترل نكرد و داد زدبنفشھ
بدیم؟ این كار دردى رو دوا مى كنھ كھ بفھمیم داستان چى بوده؟ ما دیگھ عادت كردیم بھ سر و 

 ..عادت...صداھاى شما
 . پدر نگاه تیره و تلخى كرد اما بنفشھ متوجھ نشد و بھ جمع كردن میز مشغول شد 

 ...بشینین:  با بغض شكننده اش تكرار كردمادر
. من ھم بھ ناچار و تقلید از بنفشھ آرام نشستم. بنفشھ عصبى صندلى را عقب كشید و محكم نشست 

 . پدر از عصبانیت سرخ شده بود و من سعى داشتم نگاھم بھ او نیوفتد
 ...تو ھم برو تو اتاقت...بلند شو برو بنفشھ...اصال مھم نیست...دلش نمى خواد گوش بده. بذار بره -
صداى گریھ ى بنفشھ و . من بودم اما ذره اى تكان نخوردم و در ھمان حال ماندم" تو"منظور از  

 . مادر در ھم حل شده بود و من چشمانم حتى برق اشك نداشتند
 ...شما ببخش...اشتباه كردم...من نفھمیدم:  میان ھق ھقش اقرار كردمادر

دارى؟ وقتى من مردم؟ تا دو كالم میام كى مى خواى دست بر. دارم از كارات زجر مى كشم - 
 ...من عصا ھم دستم بگیرم امید دارم تو عوض بشى. حرف بزنم مى زنى زیر گریھ

نحیف تر از . مادر از بار این فشارھا طاقت نمى آورد. سرش را بلند كرد و بغضش را قورت داد 
 . این حرف ھاست

دست خودمونھ؟ بھ خدا خیلى صلوات فرستادم مگھ ...ببخشید ولى شما اگھ مى تونى االن گریھ كن -
 ... دست خودم كھ نیست...و لبم رو گاز گرفتم اما نشد

 
دوست نداشتم . دوست نداشتم ماجرا را بدانم. سرم را روى میز گذاشتم و گوش ھایم را گرفتم 

 دل بیچاره و بى گناھم ریش ریش مى شود و. چیزى بشنوم و بیشتر از این فكرم را مشغول كنم
نگاھم بھ مورچھ اى افتاد كھ دوستانش . درد دارد اما عادت كرده ام. آرام ترك تازه اى مى خورد

چقدر .  صدا مى زد تا با كمك یكدیگر چیپسى كھ من روى زمین انداختھ بودم را بھ خانھ ببرندار
اده ى متحد چون یك خانو. خانواده ى خوبى كھ با وجود ریز و ناتوان بودن از توانمندترین ھا بودند

 ...بودند
سرم را كھ بلند كردم، . نفھمیدم كى حرف ھاى بى سر و تھ پدر و عذرخواھى ھاى مادر تمام شد 

بنفشھ دستمالى برداشت و سریع اشك . پدر از آشپزخانھ رفتھ بود و مادر بى صدا ضجھ مى زد
در را پشت سرم . یممیز را جمع كردیم و ھر كدام بھ اتاق خود رفت. ھایش را پاك كرد و بلند شد

چشمانم مى سوخت و بغض راه . دنبال راھى براى تخلیھ مى گشتم. دلم لبریز شده بود از غم. تمبس
ھواى خانھ گرم است اما من از درون . مى لرزم و خود را در آغوش مى كشم. گلویم را بستھ بود

. م یك چیز را مى طلبیددل. پتویم را بر مى دارم و بھ دورم مى پیچم تا از لرزشم كم شود. سردم
كلید پنجره را مى چرخانم و با باز . مانند ھمیشھ گرفتگى اش تنھا با دیدن چنین وسعتى باز مى شود
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نگاھم كھ بھ آسمان مى افتد، ھمزمان با باریدن اولین قطرات . شدنش نسیم سرد و خنكى مى وزد
 ...باران، قطره اشكى ھم روى گونھ ام مى چكد

 . فریادھایم را خفھ مى كنم تنھا درد و دل مى كنم. بھ پا مى شودطوفانى در ذھنم  
*** 

و یك آسمان كھ وسیلھ ى ارتباطى ماست و خدایى كھ ناظر بر ھمھ چیز ...دوباره تو...دوباره من 
 !است

 ! مى بینى امشب آسمان ھم دلش مانند من گرفتھ است؟ روزگار ابرى است و چشمانش گریان 
ونھ است؟ نكند تو ھم مانند این آسمان پر از ابرھاى سیاه باشى كھ بى وقفھ  چھ؟ حال دل تو چگتو

 ...بگو كھ خوشحالى و مى خندى تا قدرى این دل پیچاره آرام شود. مى بارند؟ من طاقت ندارم
اما یك امشب را بھ من قرض . ھر كجاى این دنیا كھ باشى، ھر دو زیر ھمین آسمان ایستاده ایم 

درست در . بگذار حس كنم كھ اینجایى. ار است كھ چنین چیزى از تو تقاضا مى كنماین اولین ب. بده
 ھایم كاش. كنار من ایستاده اى و دستانت را بھ دور شانھ ام حلقھ كردى و مرا بھ خود مى فشارى

 !طاقت دیدن اشكاتو ندارم...گریھ نكن: را بھ آرامى پاك مى كنى و زیر گوشم نجواكنان مى گویى
تو مى خندى و روى گونھ ى . رم مى شود و لبخند محوى روى لبان سرخم مى نشیندو دلم گ 

 ..مرطوبم بوسھ اى مى زنى
بودنت یك آرزوى .  بینى چقدر قشنگ داستانمان را مى گویم؟ اما فقط یك رویاى غیرممكن استمى

 ...دست نیافتنى ست
  خاطره؟ یك خیال؟تو كھ ھستى كھ مرا اینگونھ خیال پرداز كرده اى؟ یك دوست؟ یك 
 ... کنم کھ تو؛ بدترین و بھترین ، تلخ ترین و شیرین ترین اتفاق زندگى من ھستىیفکر م 
بھ ھر درى . بھ فراموش كردنت كھ فكر مى كنم تو را بھ یاد مى آورم و نمى توانم فراموشت كنم 

 اشك دیدگانم با مى چشم مى بندم، با الیھ اى از...كھ مى زنم و آن را مى گشویم، تو را مى بینم
 ...پوشانم، دستانم را روى صورتم مى گذارم،اما دوباره تو را مى بینم

بس كھ خیالت را كشتھ ام ذھنم بوى باروت و ...قاتل خیال تو...اعتراف مى كنم كھ من یك قاتلم 
اما تو ھمچنان زنده اى و نفس مى كشى و ھر روز بیشتر رشد مى كنى و ...مرگ گرفتھ است

دیگر یقین پیدا كرده ام كھ فراموش نشدنى ھستى و تا ابد در گوشھ ى این ذھن .  مى شوىبزرگتر
 ...مى مانى و این قلب پاییزى تنھا بھ بھانھ ى تو مى تپد خستھ

مثل روزى كھ روحم را ربودى و جسمم . اگر واژه ھا را ھم از من بگیرى دستانم تھى مى شود 
 .ندمن با یاد تو زنده خواھم ما! تھى شد

شاید باور نكنى اما از من، ھمین جمالتى كھ در ذھنم تكرار مى شوند و با شوق بھ سوى تو پر مى  
 ...كشند باقى مانده

صدایت را از امواج پراكنده ى . دلم كھ تنگ مى شود، گوش خیالم را بھ خاطراتت مى چسبانم 
 . زمان جمع مى كنم و پژواك صدایت بر دیوار ذھنم مى كوبد

از تو تنھا این ھق ھق ھاى شبانھ بود و دردھایى كھ در سكوت بھ آسمان پرتاب مى شوند  من سھم
 . تا شاید روزى چشمان مھربانت بھ آن ھا بیوفتد

 ھایم را باور نمى كنى؟ حق دارى چون من ھم در مقابل این كوه با عظمت از حرف ھا حرف
باقى مانده و یك مشت دلتنگى براى اما از من تنھا یك اول شخص مفرد . دردناك ناباور مى شوم

از این شب ھاى تنھایى ام بپرس؛ كھ شب و ! دوم شخصى كھ جا خوش كرده در روح و روانم
 .  قلبم را مى فشارد و چند بار حرف ھاى دلم بى صدا لب ھایم را تكان مى دھددتروز چند بار یا
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ان دل ھا؟ در جستجوى تو  بگو كجا پیدایت كنم در این شلوغى شھر؟ در این عصر یخبندخودت
گشتن در پى تو بى فایده است اما چھ كنم كھ جوابى براى این دل بى ...چشمانم از نفس افتاده اند

 ...ھیچ دلیل و منطقى را نمى پذیرد و مدام بھانھ ى تو را مى گیرد...قرار ندارم
 را بھ تمام وجودت اگر در كنارم بودى، مثل گل نیلوفر بھ دورت مى پیچیدم و مى پیچیدم و عشق 

چھ حادثھ اى شیرین تر از مردن در ...تزریق مى كردم و در آغوشت مرگ را لمس مى كردم
  آغوش گرم تو؟

دستم را مى گیرى و بھ نزدیكى لبانت مى برى و آرام مى ... در كنارم تو را حس مى كنمدوباره
 گردبادى سریع از جلوى تو ھستى، مشكالتم مانند. آرامش سر تا پایم را فرا مى گیرد. بوسى

 ...براى اولین بار لبخندى از تھ دل. چشمانم دور مى شوند و لبخند مى زنم
بدون ...نفس كشیدن طاقت فرساست.  محو مى شود و قطره اشكى روى گونھ ام مى چكدالتیخ 

این . تو نیستى و ھیچ وقت نمى آیى...مى لرزم...شك انبوھى از نام تو راه گلویم را بستھ است
 ...و بھار براى ھمیشھ پاییز مى ماند...حقیقتى تلخ است

  
. بھ خودم مى آیم و پتو را باالتر مى كشم. ندبادى با شدت بھ صورتم خورد و مرا بیشتر لرزا 

دوباره بھ آسمان نگاه مى كنم كھ ھنوز ابرى . انقدر این جمالت را در ذھنم نوشتم كھ حك شده اند
 . این بار قلبم مى لرزد. دستم را جلو مى برم و قطرات باران را لمس مى كنم. است
 ...تو بخند...بخند:  عمیقى مى كشم و زیرلب مى گویمنفس

اگر مرا بھ حال خود رھا كنند تا ابد در . از نگاه بھ آسمان و لمس قطرات باران سیر نمى شوم 
 ...ھمدمى بھتر از آسمان پیدا نكرده ام. اینجا مى ایستم و درد و دل مى كنم

دستمال كاغذى بر . پنجره را كھ مى بندم، رقص پرده متوقف مى شود. نمى دانم چقدر گذشتھ است 
بھ آینھ نگاه مى كنم تنھا یك صورت سرخ با چشمانى پر از . و اشك ھایم را پاك مى كنممى دارم 

 و مادر ھیچ صدایى نمى آید و معلوم نیست كھ. گوشم را بھ در اتاقم مى چسبانم. درد و غم مى بینم
بھ آرامى در اتاق را باز كردم و روى پنجھ ى . پدر در كجا بھ مشاجره ھایشان ادامھ مى دھند

صداى ھق ھقى كھ . تمام چراغ ھاى نشیمن روشن بود اما كسى دیده نمى شد. ھایم بیرون رفتمپا
 . بدون شك از اتاق بنفشھ بود، سكوت را مى شكست

روى صندلى اش . بھ در ضربھ نزدم و اجازه نگرفتم.  پاھایم، حتى عقلم بھ سمت اتاقش رفتدلم،
. ش مانند آبشار بر روى گونھ ھایش مى ریختندنشستھ بود و بھ رو بھ رو زل زده بود و اشك ھای

 لبانم را نمى توانستم حركت دھم و بغض لعنتى دوباره. بھ طرف من چرخید و ھراسان نگاھم كرد
بى ھیچ مقاومتى . بى اختیار جلو رفتم و او را در آغوش كشیدم.  كشیدن را برایم دشوار كردنفس

لرزش خفیف بدنش را حس مى كردم و قلبم . سرش را روى شانھ ام گذاشت و با صدا گریھ كرد
مى ترسم از اینكھ قلبم منفجر شود از این ھمھ ...مى ترسم. بیشتر بھ درد مى آورد

 ... دارم ظرفیتش تكمیل شده استناناطمی...احساسات
چرا ھیچ گاه بھ این فكر نكردم كھ او بیشتر از من رنج مى ...بنفشھ...بى صدا اشك ھایم پایین آمدند 

نابود مى شود . ؟ خواھرم را مى شناسم كھ قلبى مھربان دارد اما احساساتش را بروز نمى دھدكشد
 افتاده غوشمبھ یاد ندارم یك بار با من درد و دل كرده باشد یا اینگونھ در آ...و سكوت مى كند

 ...مثل یك موجود بى جان...باشد
 ...خواھر من...بنفشھ 
من . ت تر مى شد و تك تك سلول ھاى بدنم را مى لرزاندواژه ى خواھر ھر لحظھ در ذھنم درش 

درباره ى چھ كسى قضاوت كرده بودم و مى خواستم انتقام بگیرم؟ خواھر ھم خون و عزیز تر از 
 ...جانم؟ بھ انسان بودنم مشكوك شده ام
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لب ھایم بى صدا تكان مى خوردند و نامش . دستم را روى كمر بنفشھ مى كشم و نوازشش مى كنم 
ھر چیزى كھ ...فراموش مى كنم...سكوت مى كنم تا بھ مقصودم برسم...بنفشھ. ا فریاد مى زنندر

 پیغام ھا و ایمیل ھا و ھزاران چیزى كھ چند ماه ھست مرا بھ خود...صدرا...حامد. دیدم و شنیدم
 ...مشغول كرده است

تو ھنوز ھم در ...ستفراموش مى كنم با اینكھ فراموش كردن سخت ا. این راز را نگھ نمى دارم 
قول میدھم بھ یاد نیاورم چھ مى ...ذھنم بنفشھ اى بدون ھیچ حاشیھ اى كھ مرا بیازارد

درست است كھ بھار پاییزى شد و . برایت بى منت خواھرى مى كنم و توقعى ھم ندارم...دانستم
ار است بنفشھ در میان تنھا یك گل ظریف و بى آز... اما مقصر خودش است و خودشدخواھد مان

 . كھ در عمق قلب پاییزى بھار جا دارد
 ...ببخشید من بھ گریھ انداختمت...بھار گریھ نكن -
. نگاھمان چند ثانیھ در ھم گره خورد. آرام از آغوشم بیرون آمد و دستش را روى اشك ھایم كشید 

بكشم و بھ كاش مى توانستم در ھمین حالت بمانم و تا عمق چشمان سیاھش را ببینم و دردش را سر 
 . اتمام برسانم

 .  را دزدید و من ھمچنان نگاھش مى كردمنگاھش
 بھ چى زل زدى دختر؟ -
 . حامد فراموش شد 

 ...ھیچى:  وار گفتمزمزمھ
 ..اونوقت نمى تونى خالھ بشى ھا...دارى منو قورت میدى - 
 .صدرا فراموش شد 
یچ وقت در این باره دوست نداشت ھ. قلبم لرزید از كلمھ ى خالھ كھ از دھان بنفشھ خارج شد 

 . لبخند محوى زدم و بغضم را با آب دھانم قورت دادم. حرف بزنم و من سر بھ سرش مى گذاشتم
حاال ...نمى تونھ این فشارھا رو تحمل كنھ...نگران مادرم:  نگاھش محزون شد و آھستھ گفتناگھان

ا بھ نظر تو موضوع مھمى بود كھ واقع...پدر بیخودى بعضى مسائل را بزرگ مى كنھ! ما بھ درك
 سرش اینجورى دعوا كنن؟

شانھ اى . كدام موضوع؟ من حرف ھاى پدر را گوش نمى كردم و تنھا بھ مورچھ ھا خیره بودم 
 . باال انداختم

فقط بعضى چیزا كھ عصبانیشون مى كنھ باعث ...ھیچ كدوم از دعواھاشون دلیل درستى نداره -
 ... میشھ دعوا كنن

 
موھاى فرى كھ من حسرتشان را .  روى میزش گذاشت و موھایش را پشت گوش زد راسرش
 . داشتم

 ...من از این كار نفرت دارم...تازگیا ما رو ھم وارد بحثشون مى كنن:  بلندى كشید و گفتآه
  بود؟ی موضوع چقای دقی بگشھیم. دمی از داستان نفھمیزیمن چ...بنفشھ: دمی پرسدیبا ترد 
 .رد و با تعجب نگاھم کردسرش را بلند ک 
 ...گوش ندادم...حواسم پرت شد:  گفتمعیسر 
 می کھ نرفتشھی می االن سھ ھفتھ انکھی ایکی.  بودی اصللی اما دو تا دلادهی بحثشون زلشیدال - 

 نی ھم الشی دلنیدوم.  آقاجونشی پمی خواد کھ ما ھر ھفتھ بری کھ پدر می دونیم.  آقاجونیخونھ 
 گر تونھ کاریم...ھی عصرمون چی پدر زنگ زد بھ مادر کھ بپرسھ برنامھ شیبود کھ سھ روز پ

 شھی ممونی حوصلھ نداره و بعد بالفاصلھ پشگھیمادر ھم م.  نھای کنھ زیخبر کنھ تا پنجره ھا رو تم
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 نھیتموم حرف پدر ا.  دارهی برنمگھی عوض شده اما پدر دمشی زنھ بھ پدر تا بگھ تصمیو زنگ م
 .. بد حرف زدهکھ مادر باھاش

واقعا ارزش دعوا دارند؟ دوست نداشتم دیگر درباره ى ! ی اھودهی مسخره و بلی من چھ دالیخدا 
 . آمدیطاقتش را نداشتم و بھ قلبم فشار م. این مسئلھ فكر كنم و حرف بزنم

 ...من میرم كاراى خوابم رو بكنم: با مالیمت گفتم 
صداى تلوزیون مى آمد كھ بھ این معنا . و در را بستممنتظر جوابش نشدم و از اتاق بیرون آمدم  

كیفم را روى صندلى گذاشتم و كتاب . نگاه نكردم و مستقیم بھ اتاقم رفتم. بود پدر در نشیمن است
تحریرم  نگاھم بھ كاغذ تا شده اى افتاد كھ روى میز. ھاى امروز را در آوردم و روى قفسھ چیدم

 . خط مادر را سریع شناختم. دم حوصلھ برداشتم و بازش كریب. بود
 "بھار جان خواھش مى كنم مثل ھر شب عادى رفتار كن و بیا پیش پدرت بشین" 
چگونھ با كسى كھ كوه آتشفشان . پوزخند نمى زنم اما توقعات مادر خیلى بیشتر از حد توانم است 

كوچك باالى روشویى بھ خودم در آینھ ى . است عادى رفتار كنم؟ كیفم را بستم و بھ دستشویى رفتم
 زیر آبى بھ صورتم مى زنم و. چشمانم از شدت خستگى و گریھ بھ خون نشستھ است. نگاه مى كنم
 ! خدایا خودت كمكم كن: لب مى گویم

جرئت نداشتم حتى براى لحظھ اى پیش پدرم بروم و شب .  را پایین انداختم و بھ اتاقم رفتمسرم
تقاضاى مادر را بھ یاد . واقع ترجیح میدھم جلوى آنھا نرومنمى ترسیدم اما در این م. بخیر بگویم

 و بھ این شود فكر مى كند كھ تنھا من و بنفشھ مى توانیم او را خوشحال كنیم تا كمى آرام تر. داشتم
 . مشاجره پایان دھد

 لباسم را تعویض مى كنم و بھ زیر پتویم مى روم و سرم را روى بالشى مى گذارم كھ ھمیشھ سریع
 . در اتاق كھ باز مى شود، پلك ھایم مى افتند و نفس ھایم آھستھ مى شوند. پذیراى اشك ھایم است

  بھار چرا كارى كھ بھت گفتم رو نكردى؟ -
 !كمى دركم كن...نمى توانم...رنمى توانم ماد.  كردم و خودم را بھ خواب زدمسكوت

ناخودآگاه . چشمانم را گشودم و بھ سقف باالى سرم نگاه كردم. چند لحظھ ایستاد و بعد در را بست 
تو ...من اشتباه كردم كھ تو رو بھ این دنیا آوردم: صداى مادرم در گوشم مى پیچید كھ مى نالید

 ...دارى زجر مى كشى
ذھنم از خستگى بھ ذق ذق افتاده بود و شقیقھ .  را زیر سرم گذاشتمغلتى زدم و بھ پھلو شدم و دستم 

روزى كھ . این جملھ ى مادر برایم تداعى حرف ھا و نوشتھ ھاى دیگرى بود. ھایم تیر مى كشیدند
 بود كھ همادر فھمید. براى نوشتن انشایى درباره ى كودكى ام بھ سراغ دفتر خاطرات مادرم رفتم

قع ھم با پدر قھر بود و گمان كرده بود با گفتن اینكھ من در شكمش ھستم، آن مو. مرا باردار است
 ...خوشحال نشده بود...اما پدر ھیچ عكس العملى نشان نداده بود. ھمھ چیز درست مى شود

آن لحظھ ى . بھ صفحھ ھاى عقب تر بازگشتم و واكنش پدر در مقابل خبر بودن بنفشھ را خواندم 
 ... ع شده بودپرشكوه اشك در چشمانش جم

. ھنوز ھم در مقابل داستان بنفشھ قابل ھضم تر است.  مسئلھ آن روز خیلى بزرگ و مھم نبوداین
این تفاوت ھا ھمیشھ وجود دارد و من بچھ ى دوم بودم و طبیعتا خبر آمدنم بھ شدت خبر آمدن 

 . بنفشھ، خوشحال كننده نبود
باید ...چیزھایى كھ فراموش كرده ام.  مى رسم خاطرات گذشتھ دور مى شوم و بھ این نزدیكى ھااز

بدون شك خوشحال مى شد وقتى كھ بفھمد من دیگر آن ھا را بھ یاد ندارم و . با حانیھ صحبت كنم
 ...این قسمت از عمرم را حذف كرده ام

 
 )و نسیم مى وزد: فصل شانزدھم (
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  خواھم ساختی ابرمی اشک ھااز
  بھانھ بر ھمھیتا کھ ببارد ب 
   امانی بارش آن ابر بریز 

 ی ببالتو
 دی خود را بھ خورشیو برسان 
سجاد نوزاد كوچك را از آغوش سنا بیرون مى كشد و روى دستان خودش قرار مى دھد و با ذوق  

لبخندى مى زنم و كنار سجاد مى نشینم و بھ صورت پاك و معصوم این نوزاد چند . نگاھش مى كند
 .روزه خیره مى شوم

 ...آى جیگلى جیگلى جیگلى چشماتو وا كن... جیگلى جیگلى اخماتو وا كنآى جیگلى - 
مصرع دومش بجاى . خنگول جان شعرو اشتباه خوندى: ضربھ ى آرامى بھ سرش زدم و گفتم 

 ...چشماتو باز كن باید بگى یھ نگا بھ ما كن
ید باز كنھ كھ باھوش جان اخھ این چشماشو با: نوك زبانش را بیرون آورد و با خنده جواب داد 

 ! بتونھ یھ نگا بھ ما بكنھ
 ! شما درست مى گید استاد! بلھ كامال قانع شدم -
آفرین ...كى دیدى من اشتباه بگم؟ برو دفتر و مدادتو بیار تا درست امروزتون رو یادداشت كنى -

 ...پسر خوب
 . صداى خنده ى سنا باعث شد كھ بھ طرفش بچرخم و ابروھایم را باال دھم 
 ...تا یھ چیزى بھش میگم پررو میشھ -
اگھ : مامان با یك لیوان شیرموز وارد اتاق سنا شد و معترضانھ خطاب بھ من و سجاد گفت 

نشستین اینجا آرامش سنا رو بھم ...بلند شین برین سراغ كاراتون...گذاشتین دخترم استراحت كنھ
 !بزنین؟ سجاد بده من اون بچھ رو االن میندازیش

. تازه اومده بغل دایى اش! نمیدمش: زاد را بیشتر بھ خودش چسباند و با اخم پاسخ دادسجاد نو 
 ...نگران نباش بھش بد نمى گذره

 . مامان عقب رفت و لیوان شیرموز را بھ دست سنا داد 
اصال درد ندارم و خودم مى تونم كارامو . ولى باور كن منو دارى لوس مى كنى...ممنون مامان -

 ...بكنم
تو فعال باید استراحت : مان دستش را روى زانوى سنا گذاشت و با لبخندى پر از محبت گفتما 

 ...كنى و بھ بچت برسى
 چتھ؟: با اخم سرم را بھ طرفش برگرداندم. سجاد با آرنجش بھ پھلویم زد 
 ...لباش، چشماش، دماغش. نگاش كن...میگم خدایى این دختر شبیھ بھ منھ - 
 ...كامال بھ سنا رفتھ. دوما كھ توھم زدى.  تو باشھ یعنى شبیھ من ھم ھستاوال كھ اگھ شبیھ - 
شماھا نمى خواد حرف ھاى خالھ زنكى : مامان بھ طرف سجاد آمد و نوزاد را از او گرفت و گفت 

 ...االنھ کھ این بچھ گرسنھ شھ و شیر بخواد...زود اتاق رو ترك كنین...بزنین
خب یھ دفعھ :  كھ بھ طرف در خروجى مى رفتیم، جواب دادسجاد بازوى مرا كشید و در حالى 

 ..بگو ما مزاحمیم دیگھ
  مگھ شك داشتى مزاحمین؟: مامان با خنده گفت 

كم پیش مى آمد كھ مامان توان پاسخ گویى بھ متلك ھا و حرف ھاى .  این جواب بسیار خوشم آمداز
با خشم . لب ھایم را بھم فشردم تا نخندمبھ قیافھ ى درھم سجاد نگاه كردم و . سجاد را داشتھ باشد

 . مصنوعى بازویم را كشید و از اتاق بیرون رفتیم
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   سنا رو بدیم؟یراستى سپھر كى كادو -
 ...ھر وقت سنا اسمشو انتخاب كرد:  فكر كردم و گفتمكمى

 . امشب میگھ...انتخاب كرده: اشاره اى زد تا صورتم را جلوتر ببرم و سپس آھستھ گفت 
 .  گرد شدندمچشمان

  تو از كجا مى دونى؟ -
بھ من میگن كاراگاه ...تو داداشت رو دست كم گرفتى:  را كمى كلفت كرد و با غرور گفتصدایش

 ...گجت
 ببینم نكنھ تو اطالعاتى ھستى؟...بیشتر بھ جاسوس ھا شباھت دارى: خندیدم و جواب دادم 
 ...ختیارت قرار نمیدمدیگھ اطالعات مفید در ا...ھرھر خندیدم: با حرص گفت 
 ...مورچھ گازش گرفتھ...سجاد حرصش گرفتھ - 
 . دستم را روى شانھ اش گذاشتم و مھربان شدم. قھقھھ ام بیشتر كفر سجاد را در آورد 
 فقط بگو من منبع خبریت چیھ؟. از اطالعاتت استفاده مى كنم...حاال خودتو ناراحت نكن -
از بابا .  شنیدم كھ سنا پاى تلفن بھ بابا گفت كھ امشب میگھخودم...مى خوام صد سال سیاه نكنى - 

 ...خواست كھ شیرینى بگیره
 . نفسم را با دھان بیرون دادم 
 ...كادمون ھم كھ حاضره...خوبھ ما آمادگى داریم -
 . سجاد كمى ناراحت بھ نظر مى رسید 
دلم نمى خواست از بابا پول ...میولى اى كاش با پول خودمون براش مى تونستیم چیزى بگیر -

 ...بگیریم
فوقش بعدا كھ خودمون كار كردیم پول بابا رو پس ...ولش كن خیلى موضوع مھمى نیست - 

 ...میدیم
 . لبخند كمرنگى زد و شانھ باال انداخت. و چشمكى زدم 
 ..االن فوتبال شروع میشھ...بیا بریم -
بازى جذابى نبود و ھیجان نداشت . پایم گذاشتمروى مبل دو نفره نشستیم و ظرف تخمھ را روى  

 . اما براى گذشت زمان تنھا کارى بود كھ مى توانستیم انجام دھیم
سرم را بھ طرفش برگرداندم اما سجاد بھ .  از اتاق سنا بیرون آمد و با عجلھ بھ آشپزخانھ رفتمادر

 . تلوزیون زل زده بود
 چیزى شده مامان؟ -
 . دقیق نمى فھمیدم چھ كار مى كند. ى گشت یا شاید كارى انجام مى دادآشفتھ بھ دنبال چیزى م 
 ...چیزى نشده...نھ سپھر:  لحن نگرانى گفتبا
 چیزى نشده و شما انقدر نگرانى؟ - 
 . لبخندى مصنوعى زد 
سنا شیر نداره، مى خوام براش یھ چیز مقوى درست كنم تا بتونھ دخترش ...موضوع مھمى نیست -

 . رو شیر بده
 .  كردم و صورتم را برگرداندماخم

 
مامان چاى ریخت و سینى را روى .  آرامى پخش مى شد و ھمھ ى چراغ ھا روشن بودندموسیقى

بابا لبخندى زد و كیكى بھ شكل نوزاد كھ سفارش . میز گذاشت و بھ اتاق سنا رفت تا صدایش كند
 . ھمھ چیز آماده بود. دادداده بود را روى میز گذاشت و دوربینش را روى سھ پایھ قرار 
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گفتیم و خندیدم و با تك تك . روى مبل كنار ھم نشستیم.  از اتاق بیرون آمد و لبخند غلیظى زدسنا
بعد از گرفتن چند عكس یادگارى و خوردن كیك و چاى، . سلول ھایمان خوشبختى را لمس كردیم

 !ى با شكوھىچھ كلمھ ...خواھرزاده. صداى گریھ ى خواھرزاده ى كوچكم بلند شد
. نگاه ھا و رفتارھایش رنگ دیگرى گرفتھ بودند. سنا دخترش را در آغوش كشید و آرامش كرد 

 ...رنگ مادرانھ
 ...خب حاال كھ در ھم جمع شدیم، اسمى كھ انتخاب كردم رو میگم - 
ه مى دانستم ھر چھ انتخاب كرد. ھمھ ى نگاه ھا روى سنا ثابت شد و گوش ھا مشتاق شنیدن بودند 

 . باشد، ھمھ مى پسندند
 ...كیمیا...مى خوام اسمشو بذارم...دختر من باید از ھمھ نظر خاص و نایاب باشھ -
 . این اسم كامال برازنده بود. آرامش عجیبى بھ قلبم سرازیر شد و لبخندى روى لبانم شكفت...كیمیا 

 ...مبارك باشھ...كردىاسم فوق العاده اى انتخاب :  گرم و گوش نواز بابا سكوت را شكستصداى
جعبھ ى مخمل قرمزى بھ دست سنا داد و جعبھ ى دیگرى روى قنداق . و پیشانى سنا را بوسید 

 . سنا اشك در چشمانش حلقھ زد و تشكر كرد. كیمیا گذاشت
 . با ابروھایش اشاره اى بھ من كردسجاد
 ...تو بلند شو بده:  زیر گوشش گفتمآھستھ

 . است و تك سرفھ اى كردسرى تكان داد و از جا برخ 
 ...نوبت كادوى خان دایى ھاى این دخترك دلرباست...نوبتى ھم كھ باشھ -
یك مجسمھ ى فرشتھ . سجاد خم شد و گونھ ى سنا را بوسید و جعبھ را بھ دستش داد. ھمھ خندیدند 

 . گردنبند نقره اى روى گردن این فرشتھ انداختھ بودیم. بود كھ فرزندى در آغوش داد
شما ..خیلى خیلى ممنون...واقعا از شما دو تا خل و چل توقع نداشتم:  با لبخندى جواب دادسنا

 ...بھترین برادراى دنیا ھستین
 . سجاد كنارم نشست و پاى چپش را روى پاى دیگر انداخت 
 ...در این كھ شكى وجود نداره...صد در صد -
 .حاال پررو نشو: سنا خندید و گفت 
مگھ نھ ...ھمھ دارن بھ چشم مى بینن ما چقدر خوبیم...رو كھ نباید بھ زبون آوردعزیزم حقیقت  - 

 سپھر؟
 . نخواستم چیزى بر ضد او بگویم 
  اصال كسى مى تونھ منكر این بشھ كھ ما خیلى خوبیم؟...خب این كامال مشخصھ -

 ! شماھا خوبین، ما بد...باشھ خودشیفتھ ھا:  با خنده جواب دادسنا
اختیار دارین؛ شما فرشتھ اى بر روى : را گاز گرفت وبا لحن بامزه اى جواب داد لبانش سجاد

 ...زمین ھستین
 ...حاال نمى خواد خود شیرینى كنى، خودم مى دونم - 
چشمانش برقى مى زدند كھ تا چند روز قبل دیده . و خنده ى بلندى كرد و ھمھ را بھ خنده وا داشت 

ھمھ ى نگاه ھا متعجب روى . ھ اتاقم رفتم و قاب را برداشتمب. فرصت را مناسب دانستم. نمى شد
 باز را جلوى پاى سنا گذاشتم و آرام روزنامھ ھاى دور قاب. من و بستھ اى كھ در دست داشتم بود

چشمان سنا ھر لحظھ بیشتر گرد مى شدند و سجاد ھم از روى كنجكاوى گردنش را كج . كردم
 . كرده بود

 ! مخصوص سنا بانو...اینم كادوى سفارشى من -
 .  ثانیھ حیرت زده بھ قاب نگاه كردچند

 ...این عالى شده! چیكار كردى پسر -
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تصویر زنى را . سرم را پایین انداختم و ھیچ نگفتم. بابا و مامان ھم مات و مبھوت خیره شده بودند 
 شده نقاشى كرده بودم كھ یك دستش بر روى شكم بزرگش است و بھ افق و دور دست ھا خیره

 . بدون شك قاب زیبایى اش را دو برابر كرده بود...این زن، سنا بود. است
 ...شاھكاره...عالیھ:  زیر لب زمزمھ كردبابا

 . نمى توانم انكار كنم كھ از شنیدن این تعریف ھا خوشحال نشدم و بھ ذوق نیامدم 
  ماھنگ نكردى؟نامرد تو چرا با من ھ:  بازویش را محكم بھ پھلوم زد و معترض گفتسجاد
 مشكلیھ؟...چون دلم نخواست:  كردم و با جدیت جواب داداخمى

دیگھ باید ...خیلى قشنگ شده! كمال الملك شدى: سنا میان بحث ما آمد و با لبخندى پر رنگ گفت 
 . یری بگتویبرى مدرک استاد

 . زیاد خودم راضى نیستم...ولى ایراد ھم داره...ممنون -
 ...شما سرور ھمھ ى نقاش ھاى دنیایى! تھ نفسى نفرمائید استادشكس:  با طعنھ گفتسجاد

امشب رو ...بعدا حرف مى زنیم و تو مى تونى حرصت رو تخلیھ كنى: در صورتش براق شدم 
 ! خراب نكن

 .  بعد از گفتن این جملھ بابا بحث را عوض كردبالفاصلھ
 
 
من خودم ھمھ چى رو درست مى ...شسنا جان، اصال نگران شناسنامھ و كاراى قانونى دیگھ نبا - 

 ...كنم
حال كھ كیمیا بھ دنیا آمده است، سنا مى تواند طالق غیابى بگیرد و شاید كمى از این بالتكلیفى  

 .راحت شود
نگاھم بھ چشمان مامان افتاد كھ نگران بود اما لبخندى . استكان چاى را برداشتم و نزدیك لبانم بردم 

 . تا این فضاى شاد را بھم نزنمچیزى نپرسیدم . بھ لب داشت
راستش درباره ى موضوع دیگھ ھم مى ...ممنون بابا:  سرش را بلند كرد و با تردید گفتسنا

اگھ كمكم ...باید برم تا شما راحت بشین از دستم. من اینجا یھ جورایى مھمونم...خواستم صحبت كنم
 ...كنین كھ

 ! این چھ حرفیھ سنا؟ تو دختر مایى، نھ مھمون: مامان سریع وسط حرفش پرید و با ناراحتى گفت 
 .  ھم تائید كردبابا

ما . اما اگھ خودت دوست ندارى اینجا باشى یھ بحث جداگانھ میشھ...سنا دیگھ این حرف رو نزن -
 اینجورى آرامش بیشترى نمى خواییم تو رو مجبور بھ كارى بكنیم ولى بودنت براى ھمھ خوبھ و

 ...توى خونھ برقرار میشھ
بودن سنا نھ تنھا موجب اختالل در زندگى ما نشده بلكھ رنگ . حرف ھاى بابا را قبول دارم 

 . دیگرى بھ این خانھ بخشیده و ما را بھ گذشتھ برگردانده كھ بیشتر با ھم خوش بودیم
او یك زن تنھا و پر از درد است كھ .  قطره اشكى روى گونھ اش مى چكید و چانھ اش مى لرزدسنا

گاھى بھ این فكر مى كنم كھ ممكن است من ھم . قربانى طمع و حرص پول یك مرد شده است
روزى مثل این مرد خودخواه شوم؟ غرور و خودخواھى كھ خصلت بارز بیشتر مردھاست اما در 

 . ز این ویژگى ھا استفاده مى كنند و ھمھ را بھ نابودى مى كشانند ادجایى كھ نبای
 .  سنا مى لرزید و بغض داشتصداى

مگھ میشھ آدم توى گرماى پر از عشق ...من اینجا بیشتر از ھرجایى خوشبختم و آرامش دارم -
 ...خانواده باشھ و احساس دیگھ اى بھ غیر از امنیت داشتھ باشھ؟ من فقط
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. تو تا ھر وقت كھ بخواى اینجا مى مونى! پس دیگھ حرفى نمى مونھ: زد و جواب دادبابا لبخندى  
 ...من اجازه نمیدم بدون یك دلیل قانع كننده و محكمھ پسند از پیش ما برى

 . سجاد خودش را ناراحت و غمگین نشان داد 
نھ كھ كنارش زندگى از ما خوشش نمیاد و ما رو قابل نمى دو...مشكل سنا ما ھستیم...نھ بابا جون -

 ...كنیم
 کھ کنارش یسنا كوسن. كامال مشھود بود كھ نقش بازى مى كند. و وانمود كرد كھ اشك مى ریزد 

 . بود را برداشت و بھ طرف سجاد پرتاپ كرد
 ...ِامیرسجاد خل و چل -
 . ھایش را روى لباش گذاشت و ابروھایش را باال داد. سجاد دندان 
  اینجورى مى خواى تربیتش كنى؟. این بچھ رعایت كنجلوى ...زشتھ بھ خدا -

 . خندیدند و غم و غصھ از دل ھا دور شدھمھ
  

 . آخى مى گویم و با اخم ریزى نگاھش مى كنم.  دستم را نیشگون مى گیردسجاد
  چتھ؟ -
  االن بگو چرا رفیق نیمھ راه شدى و كادوى جدا دادى؟. گفتى بعد حرف مى زنیم...ھیچى -

 . را در آوردم و آویزان كردم شرتم تى
 . باشھ براى یھ وقت دیگھ...سجاد من حوصلھ ندارم -
 ...فقط خواستم بى مرام بودنت رو یادآورى كنم. باشھ زیاد برام مھم نیست -
ھمیشھ منظم و مرتب . لباس خواب تا شده ام را از درون كمد بیرون آوردم و روى تخت گذاشتم 

 . باید بود
 . یادآورى شد. ممنون از لطفت -

بازویم را روى پیشانى ام گذاشتم . سجاد ھم ھمین طور.  را پوشیدم و روى تخت دراز كشیدملباسم
 . و چشمانم را بستم

  سپھر تو احساس نكردى كھ یھ چیزى غیرعادیھ؟ مامان ناراحت بھ نظر نمیومد؟ -
 .  از چشمانم را باز كردمیكى

 ...حدس مى زنم نگران سنا ھستش. ى نزدماما حرف...چرا منم حس كردم ناراحتھ -
 . فردا كھ آزمایش ھاى الزم رو بده، خیال ھمھ راحت میشھ. منم ھمین فكر رو مى كنم - 

 .  زدم و بھ سمت سجاد چرخیدمغلتى
امیرسجاد، دیدى چقدر زندگیمون یھو عوض شد؟ خود تو شدى مثل قبل و بیشتر شوخى مى  -

با وجود این مشكالت خوشبختى رو . من كھ این چند وقت واقعا پر از حس ھاى خوب شدم...كنى
 . احساس كردم

وز ھن. ھر روز دیدن سنا و سكوت كردن خیلى سختھ. اما برام خیلى سختھ...شاید تو راست میگى -
 ...ھم نمى دونم چجورى خودمو آروم كردم كھ جنجال بھ پا نكنم

ھمین آرامش سوزان . بخواییم ھم نمى تونیم جنجالى بھ پا كنیم...از من و تو كھ كارى بر نمیاد - 
 . رو ترجیح میدم بھ جنجال

اصال ...واقعا ھم آرومم، ھم از درون مى سوزم! عجب عبارت درستى گفتى...آرامش سوزان -
 ...فردا رو بچسب تا در نره. گذشتھ گذشت. لش كنو
این حس را من ھم . خوشحالم كھ این حرف ھا را از سجاد مى شنوم. لبخندى روى لبانم نقش بست 

 ...دارم
 ...بگیر بخواب سپھر - 
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 . ممنون اجازه دادى - 
 . خواب ھاى سیاه و سفید ببینى...خواھش:  جدى جواب دادخیلى
 .  اى كردمخنده

 .  بھتره از اینھ كھ خواب سیاه و سفید ببینمنمیخواب نب... بودیین چھ حرفا -
 . بخواب، بذار منم بخوابم تا از دست تو كچل نشدم:  را خاراند و كالفھ گفتصورتش

 . تو منو كچل نكنى، من كاریت ندارم...نگران نباش -
 ...شب بخیر. باشھ بابا تو خوبى -
 . و را تا چانھ ام باال آوردمزمزمھ وار جوابش را دادم و پت 
 

  دیر نكردن؟:  كنارم روى مبل نشست و با نگرانى پرسیدسجاد
بھ تلوزیون خیره شده بودم اما در واقع .  ھم نگران بودم و دلشوره باعث مى شد كھ قلبم تند بزندمن

 . ھیچ چیز نمى دیدم
 ...نمى دونم...نمى دونم:  لب گفتمزیر

 .  روى پایم گذاشتلبخند محوى زد و دستش را 
 ...دكترا رو كھ میشناسى، فقط بلدن الكى شلوغش كنن. چیزى نیست...نگران نباش -
كارھا و . بدون تردید موضوع مھمى نبود اما مى ترسم و این دست خودم نیست. راست مى گفت 

دعا تمام این چند ساعت در جانمازش نشستھ بود و . رفتارھاى مادر بھ نگرانى ام اضافھ مى كند
 . كیمیا را ھم در كنارش خوابانده بود. مى خواند و اشك مى ریخت

  اگھ خدایى نكرده سنا مشكلى داشتھ باشھ، تو بازم سكوت مى كنى؟...سپھر اگھ -
 .  شدم و صدایم را بلند كردمعصبى

االن وقت فكر كردن بھ انتقام و مجازاتھ؟ سجاد بیشتر از یھ ماه گذشتھ و تو حرف ھاى زیادى  -
 ...آره سختھ سكوت كردن ولى بعضى اوقات بھترین كاره...شنیدى اما انگار ھنوز قانع نشدى

 . كالفھ دستش را الى موھایش فرو برد 
باور كن با یھ بار گفتن مى فھمم ولى اگھ برام راحت بود انقدر ...ھمش حرف ھاى تكرارى -

 ...سنا خواھرمھ...حرفشو نمى زدم
 . لب ھایم را كج كردم 
 ...یھ جورى حرف مى زنى كھ انگار خواھر من نیست -
عضلھ ھاى شكمم منقبض شد و . در ھمین لحظھ، كلید در قفل چرخید و در خانھ با صدایى باز شد 

رنگ بھ چھره نداشت و حالت . سنا تلو تلو خوران وارد شد. نگاه ھراسانم را بھ در دوختم
 .  دھانم رفت و پلك ھایم افتادنددستم ناخودآگاه روى. چشمانش شوكھ و متعجب بود

 .  ھمھ چیز را نادیده گرفت و خود را عادى نشان دادسجاد
 ...سالم بابا...سالم سنا جونم -
این . بابا بھ دیوار تكیھ داده بود و سنا مستقیم بھ اتاقش رفت و در را بست. چشمانم را باز كردم 

  بار چھ بالیى بر سر ما نازل شده بود؟
بھ سرعت اشك ھایش . اق بیرون آمد و با دیدن صورت بابا تمام جریان را فھمید از اتمامان

بگو كھ سنا ...بگو كھ چیزى نیست: سرازیر شدند و با صدایى لرزان اما بلند خطاب بھ بابا گفت
 ...سالمھ و حالش خوبھ

  انقدر عذاب دادنم برات لذت بخشھ؟! ِد بگو دیگھ: داد زد 
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بابا چشمانش را بست و قطره اشكى از گوشھ ى . و بھ سمت اتاق دوید این جمالت را گفت مامان
ھیچ چیزى در ذھنم نبود و براى چند . تمام وجودم لرزید و از درون یخ زدم. چشمانش جارى شد

 .ثانیھ تھى شدم
مى دانم كھ حال او ھم درست مانند من است و و . سجاد با تردید قدم برداشت و كنار بابا رفت 

 . ھدبروز نمى د
  چى شده؟...بابا:  گفتآھستھ
.  ھم مى كند كھ بدانیم چھ اتفاقى افتاده؟ اشك ریختن یك مرد عمق فاجعھ را نشان مى دھدفرقى

 . زخمى سر باز كرده كھ درمانش دشوار و زمان بر است و شاید تا ابد جایش باقى بماند
 .  ھمان جا نشست و سرش را روى دستش گذاشتبابا

 ...سنا -
 ...سنا چى؟ بابا خواھش مى كنم بگو دكتر چى گفت: با كالفگى پرسیدسجاد  
 ...سنا سرطان داره: با صداى گرفتھ اى كھ انگار از تھ چاه مى آمد، پاسخ داد 
صداى بابا اكو وار دو گوشم . قلبم از حركت ایستاد و بدون شك نفسم باال نیامد. درجا خشك شدم 

 . دامھ داشتمى پیچید و مانند یك خط بى نھایت ا
دكتر گفت چون ھنوز وخیم نشده حتما درمان میشھ و جاى ...درمان میشھ...بچھ ھا نگران نباشین -

 ...ِخوب خوب...سنا خوب میشھ...حتى ممكنھ نیاز بھ شیمى درمانى نباشھ. ھیچ نگرانى وجود نداره
ید یا احساس خوبى بھ بابا یك نفس و پشت سر ھم این جمالت را بھ زبان آورد و اما در من ھیچ ام 

تمام . دستش را روى دیوار كوبید و در دلش فریادھا مى زد. در سجاد ھم ھمین طور. وجود نیامد
 . تالشم را كردم تا اشك ھایم جارى نشود و شكستن و زخمى شدنم را كسى نفھمد

باید . كردھمھ ى خانواده ى ما رو از ھم پاشید و بدبختمون ...تقصیر اون لعنتیھ:  عصبى گفتسجاد
 ...بھ حسابش

 . از چشمانش خشم و نفرت و ناراحتى مى بارید. بقیھ ى جملھ اش را خورد و سكوت كرد 
  بابا سرطان چى؟:  را روى لبم كشیدم و پرسیدمدندانم

 ...سرطان سینھ:  كردزمزمھ
  پس براى ھمین نمى توانست شیر بده؟ - 

 .  بود اما توضیح دادبا اینكھ برایش حرف زدن سخت.  سر تكان دادآرام
دكتر گفت این سرطان چھار مرحلھ داره كھ اگھ بیمار توى مرحلھ ى اول یا دوم باشھ قطعا میشھ  -

 ...سنا مرحلھ ى اولھ و احتماال با یھ عمل جراحى حالش خوب میشھ. درمانش كرد
نو بده، االن جواب م: سجاد بى توجھ بھ صحبت ھاى بابا، بھ طرف من آمد و با عصبانیت گفت 

  ھنوزم مى تونى خفھ شى و ھیچى نگى؟
 .  از او عصبانى تر بودممن

چرا نمى فھمى كھ اون . یھ كمى موقعیت رو درك كن و حرف بزن...سجاد این حرفا رو ول كن -
  لعنتى بھ وقتش مجازات میشھ؟ در ضمن سرطان سنا چھ ربطى بھ اون داره؟

 .  از جایش بلند شدبابا
 
امیرسجاد درستھ كھ ھیچ كس شرایط روحى خوبى نداره ولى دل من بھ شما دو تا خوشھ كھ مى  - 

مادرتون یھ كمى عاطفى عمل مى كنھ و قطعا نمى تونھ زیاد . تونین كمك كنین تا ھمھ چیز حل شھ
 ھشماھا باید ب...من ھم كھ بیشتر درگیر كارھاش میشم. بھ سنا روحیھ بده چون اوضاع خودش بدتره

 ...سنا كمك كنین تا از پا نیوفتھ و كیمیا رو بزرگ كنھ
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. تنھا كارى كھ از دست من و سجاد بر مى آمد، روحیھ دادن بود. حرف ھاى بابا را درك مى كردم 
 .كارى كھ تا قبل از امروز ھم مى كردیم اما باید تالشمان را دو برابر كنیم

 . ھ او رساندم و دستم را روى دستش قرار دادم مى خواست وارد اتاق سنا شود كھ خودم را ببابا
 ...اجازه بده من باھاش حرف بزنم -
نفس . نمى دانم چرا این مسئولیت سخت را بر عھده گرفتم. لبخند كمرنگى زد و با تردید كنار رفت 

با ھمان مانتو و شال روى تختش نشستھ و زانوھاش را بغل . عمیقى كشیدم و در را آرام باز كردم
. حق داشت باور نكند. اشك نمى ریخت و مات و مبھوت بھ رو بھ رو نگاه مى كرد.  بودكرده

 . باید كمكش كنم كھ خودش را تخلیھ كند تا از درون منفجر نشود. ھیچكس باور نمى كند
سخت نفس مى كشیدم و ھر لحظھ .  تختش نشستم و دست سردش را در میان دستانم گرفتمروى

. نمى دانستم چھ بگویم كھ بھ كلمھ ى ترحم فكر نكند.  شود و اشك بریزمممكن بود مقاومتم شكستھ
 . با اندك صدایى كھ در حنجره ام باقى مانده بود، لب بھ سخن گشودم

یكى دو ماه پیش، قبل از اینكھ تو دوباره بھ خونھ بیاى و نور و روشنایى رو برگردونى، سجاد  -
ھر روز كارھاى تكرارى انجام میدیم و . رىبھ من گفت كھ خستھ شدم از این زندگى تكرا

دقیقا ھمون شبى كھ این . دنبال یك اتفاق یا تنوع مى گشت...دیروزمون ھیچ فرقى با امروز نداره
سجاد فكر مى كرد این حرفش باعث شده چنین اتفاقى بیوفتھ .  زد از بیمارستان بھ زنگ زدنفوحر

خدا اگھ مى خواست بھ حرف اون گوش بده كھ ...اما خب حقیقت نداشت. و خودشو نفرین مى كرد
باعث ...نمى دونم چرا حس مى كنم كھ با این مشكالت خوشبخت ترم...االن خیلى چیزا فرق داشت

اگھ این مشكالت نباشن ...تو بیاى پیشم و زندگى مون دوباره مثل قبل بشھ و كلى تغییر كنھ شدن كھ
 ! زندگى، زندگى نمیشھ

 . ھمھ چیز را بھ دلم سپرده بودم. مى گویم ھم نمى فھمیدم چھ خودم
ممكنھ بعدھا بفھمیم یا . ھیچ چیزى بى حكمت نیست...ما حكمت بعضى از اتفاقات رو نمى دونیم -

حاج رضا رو یادت میاد؟ بھ خاطر سرطان اول پاى ...شاید ھم تا آخر عمرمون دلیلش مبھم باشھ
 با بابا كھ رفتیم عیادتش، ھمش.  دنیا نبودراست و بعد پاى چپش رو قطع كردن ولى عمرش بھ این

مى خندید و مى گفت كھ بعضى از این امتحاناى خدا براى اینھ كھ ما رو بیشتر دوست داره و مى 
 ...خواد با درد كشیدن اون گناه ھاى كوچیكى كھ مرتكب شدیم از بین برن و وجودمون خالص بشھ

د بھتر این موضوع را قبول كند و روحیھ ى خود شای. از حقایقى گفتم كھ در اطرافمان مى دیدیم 
 . دستش را فشردم. را از دست ندھد

تازه شكر گزارش باش كھ ھم گناھات از ...حتما خدا خیلى تو رو دوست داشتھ كھ انتخابت كرده -
فقط نبینم امیدتو از ...بین میرن ھم ایشاال درمان میشى و خدا تو رو براى ما و كیمیا حفظ مى كنھ

 ...این یھ خواھش نیست و باید انجام بدى. لبخند ھمیشگى ات باید روى لبات باشھ. بدىدست 
 ...سپھر: نگاھش را بھ چشمانم دوخت و با بغض گفت 
 . لبخندى زدم 
  جانم سنا؟ -

سرش را روى سینھ ام قرار دادم و موھایش را نوازش .  زد و سد اشك ھایش شكستھ شدپلكى
 .  مقاومت نكردم و اجازه دادم قطره اشكى روى گونھ ام بیوفتدحال كھ مرا نمى دید. كردم

 ...من دارم تاوان چى رو پس میدم؟ خدایا چرا:  میان ھق ھق گریھ اش گفتدر
سنا من این ھمھ براى خودم و دیوار حرف زدم؟ اینا ھمش امتحان ھستن و تو باید شاكر ...ھیس - 

تو كھ نمى ...ن كند، كفر نعمت از كفت بیرون كندشكر نعمت نعمتت افزو! باشى نھ اینكھ كفر بگى
  خواى این ھمھ نعمت ھایى كھ دارى رو از دست بدى؟
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ھمان حالت . در. اجازه دادم خالى شود تا كمى بھ آرامش برسد.  ھیچ نگفت و تنھا گریھ كرددیگر
 . مانده بودم و صداى ھق ھقش آرام شده بود

 ...سپھر -
 . ى لرزاندصدایش مى لرزید و قلبم را م 
 ...بلھ خواھرى -
 . دستش را روى سینھ ام گذاشت 
  تو این حرفا رو از كجا یاد گرفتى؟...حرفات...آغوشت...آرومم كرد -

 .  مالش رفت و بیشتر بھ خودم چسباندمشدلم
 ...گذاشتم دلم ھر چى دلش مى خواد بگھ...از جایى یاد نگرفتم -
 . نفسش بھ پوست گردنم خورد 
 گھ یھ چیزى ازت بخوام، قول میدى انجام بدى؟ا...سپھر -
 ...تو جون بخواه - 
 . لبخند پررنگى زد 
 و نھیدلم نمى خواد كسى گریھ مو بب...از این بھ بعد ھر وقت خواستم گریھ كنم میام تو بغل تو -

 ...عذاب بكشھ
 . منظورش را متوجھ شدم و از اینكھ مرا ھمدم خودش مى داند، خوشحال بودم 
 ! اینجورى باید ھمیشھ پیشت باشم...بدبخت شدم كھ -

تازه تو ھم دم دست نباشى ...من كھ لوس نیستم ھمش گریھ كنم! بدجنس:  و معترض گفتخندید
 ...شما دو تا كھ شبیھ ھمین پس احتماال توى بغل اون ھم آروم میشم. امیرسجاد رو صدا مى كنم

 ...فقط بلده بخندونھ!  آرامش دھنده نمى زنھاونكھ البتھ ولى سجاد زیاد برات حرف ھاى - 
 . لبخند محو شد و دوباره ترس در چشمانش دیده مى شد 
اصال ولش كن نباید حتى حرفش ھم ...اما اگھ...سپھر من خوب میشم و براى كیمیا مادرى مى كنم -

 ...زد
 . اطمینان دارم كھ سنا با این روحیھ در مبارزه با بیمارى پیروز مى شود 
شاید برگ ھایشان بریزد اما ھمچنان بھ . نسیم مى وزد و درختان باغ زندگى را تكان مى دھد و

 ... زندگى ادامھ مى دھند
 
 )یدل آھن: فصل ھفدھم(
  

  دی کھ دوست دارآنگونھ
 دی بھ جا کنجا

 دیآسوده باش 
 !ستی نیشکستن 
 ... حرف ھا گذشتھ استنی کار من از اگرید 
خیلى كند و آھستھ عمل مى . یاشار زیر بغل ھایش را گرفتھ بود و او را بھ طرف اتاق مى كشید 

 . كرد و نالھ ھایش مرا عصبى مى كرد
  چرا انقدر لفتش میدى؟! بجنب دیگھ -
 ...یھ جورى میگى انگار دارم پنبھ جا بھ جا مى كنم! خب سبك كھ نیست:  خشم جواب دادبا
 . ون دادمنفسم را بھ دھان بیر 
 . انقدر غر نزن و كارتو بكن -
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نگاھى آمیختھ بھ حرص .  را روى تخت انداخت و نفس زنان عرق پیشانى اش را پاك كردكیارش
 . و خشم بھ او انداختم

بھادر زیادى لوس و نازك . البتھ كھ مقصر تو نیستى! یكى ندونھ فكر مى كنھ تو كوه كندى -
 ...نارنجى بارت آورده

 . طورى كھ استخوانم صداى تقى داد اما تنھا لب گزیدم. ا گرفت و فشردمچ دستم ر 
سكوت من دلیل نمیشھ كھ تو ھر چى عشقت كشید بھ زبون ...ترانھ دارى زیاده روى مى كنى -

از ! اگھ من پسر بھادرم، تو دختر مھردادى...بیارى و منم از ترس اینكھ بھ خانوم برنخوره خفھ شم
 !  فرقى نداریمنظر اون من با تو ھیچ

 .  دستم را محكم عقب كشیدم و پوزخند صدا دارى زدممچ
ولى یھ سر سوزن ھم ...پسر بھادر؟ شاید خونش توى رگ ھات باشھ و اسمش توى سھ جلدت -

تازه منو با خودت مقایسھ مى كنى كوچولو؟ محض اطالعت بگم من دختر . شباھتى بھش ندارى
 !ى بیشترهھر كى باشم، عرضھ و شعورم از تو یك

. آره مى بینم با این عرضھ و شعورت سھ نفر رو بھ كشتن دادى و معلوم نیست نفر بعدى كیھ - 
 ! االنم بھ جاى این بحث ھاى الكى و بى فایده، بیا نقشھ رو اجرا كنیم

من میرم بیرون :  كھ تا آن لحظھ ساكت كنارم ایستاده بود، قدمى عقب رفت و با مالیمت گفتدینا
 ...تا ھوایى عوض كنم

خواستم مخالفت كنم كھ سریعا ! تغییر ھوا آن ھم در این موقعیت؟ مغز دینا حتما تكان خورده است 
 . بھ ناچار رو بھ یاشار برگشتم. از اتاق خارج شد و مھلتى نداد

تو یھ نقشھ ریختى و منم بھت اعتماد كردم و ! اى نابغھ من كھ نمى دونم چى تو كلت مى گذرهآق -
 ...حاال بگو ببینم نقشت چیھ. بدون اینكھ چیزى ازش بدونم گذاشتم ھر كارى مى خواى بكنى

 ...لباساتو درار: بھ چشمانم خیره شد و خیلى صریح گفت 
مى خواى لخت شیم سینھ بزنیم؟ باالخره بھ :  اى گفتمابروھایم باال رفتند و با خنده ى مسخره 

  حرف من رسیدى؟
اینطورى مى تونیم وانمود . باید لباساتو در بیارى و برى توى بغل كیارش...مسخره بازى در نیار -

 ...كنیم كھ بھت
 چى؟: فریاد زدم 
  .چشمانم تا حد ممكن گرد شده بودند و رگھ ھاى قرمزى در سفیدى شان پدید آمد 

باور كن این بھترین نقشھ . مگھ چیھ؟ این چیزا كھ براى تو باید عادى باشھ:  خونسرد گفتكامال
 . اس و مى تونیم از كیا مدرك داشتھ باشیم

 .  حرص نفسم را در صورتش فوت كردم و دستم را روى پیشانى ام گذاشتمبا
 اى كشیدى كھ اجرا عقل توى اون كلھ ى پوكت ھست؟ آخھ بھ چھ حقى چنین نقشھ ى مسخره -

 ! كننده ى اصلیش منم؟
 ..ترانھ چرا شلوغش مى كنى؟ قرار نیست كھ واقعا بھت -
 . دستم را مشت كردم و تا نزدیكى صورتش باال آوردم 
اصال از كجا معلوم حرفات ساختگى نباشھ و ! این نقشھ ى مزخرف رو از توى كلت بكن بیرون -

 ... تو بیشتر از كیا شك دارمخودت اون عامل نفوذى باشى؟ من كھ بھ
 . دستش را روى مشتم گذاشت و آرام پایین آورد 
بابك وقتى كھ توى بغل . من دروغ نگفتم! بھ جون ھر كى كھ دوست دارى حرفامو باور كن -

دینا . كیارش جون مى داد حرفا ھایى زد كھ من نفھمیدم ولى انگار كیارش منظورشو مى دونست
 ! حاال ھم ھر كارى دلت مى خواد بكن.  و بھ این حرفا توجھى نداشتھم كھ فقط گریھ مى كرد



 137 

شك و تردیدم نسبت بھ ھر دوى آن ھا بیشتر شده است و .  ھم از این حرف ھا سر در نیاوردمھنوز
 . شاید اگر بابا اینجا بود راه حل خوبى مى داد و مرا راحت مى كرد! نمى دانم چھ كار كنم

ھمھ جاشو خوب ! بگردش:  كیارش گرفتم و خطاب بھ یاشار گفتم اشاره ام را بھ سمتانگشت
 ...بگرد تا شاید یھ چیز مشكوكى پیدا كردى

 . بھتره برى اتاق بغلى و راحت بخوابى. تو خیلى خستھ اى...باشھ: آھى كشید و بھ ناچار گفت 
. مى دادنرم و خنك بود و حس خوشایندى بھ من .  اتاق كنارى رفتم و روى تخت دراز كشیدمبھ

. تمام بدنم از شدت خستگى بى حس شده بود و درد اجازه نمى داد كھ چشمانم را روى ھم بگذارم
 . باشار آھستھ وارد اتاق شد و با دیدن چشمان باز من تعجب كرد

 چرا ھنوز بیدارى؟ -
 . سوالش را جواب ندادم 
 چیزى پیدا كردى؟ -
 ...ھیچى...ھیچى: با ناامیدى پاسخ داد 
 جملھ ھایى كھ بابك گفت رو دقیقا یادتھ؟: ر كردم و پرسیدمكمى فك 
یھ سرى نشونھ ھم داد كھ ...گفت كھ بھش بگو نمى خواستم اینطورى بشھ و منو حالل كنھ - 

 ...نفھمیدم داستانشون چیھ
 ! یعنى بابك در گذشتھ ى كیارش نقشى داشتھ است؟ خدایا گیج شده ام 

 . بھ طرف مبل رفتم و خودم را روى آن انداختم روى تخت بلند شدم و كشان كشان از
 نمى خواى بخوابى؟ -
 ...از خستگى زیاد و تن درد خوابم نمى بره: بدون اینكھ نگاھش كنم، جواب دادم 
با . سرم بھ شدت سنگین شده و تیر مى كشد. مانند معتادى شدم كھ مواد مخدر بھ او نرسیده 

 . انگشتانم شقیقھ ھایم را ماساژ دادم بلكھ آرام تر شوم
 
 . خواستى جواب بده، نخواستى ھم نده. یھ سوال مى كنم...ترانھ -
 . دم تا سوالش را مطرح كندمنتظر ش.  آرامش رو بھ رویم نشست و پاھایش را روى میز گذاشتبا
 درستھ؟...تو تا حاال رابطتھ نداشتى -
نمى دانم تعجب كنم، ! تصور ھر سوالى را داشتم بھ غیر از این مورد. یك لحظھ مغزم قفل شد 

 . عصبانى شوم، بخندم یا بى پاسخ بگذارم
 ورت خیلى تعجب كردى؟ فكر كردى منم مثل دختراى دور و:  زدم و با حرص گفتمپوزخندى

 ...مزخرفم؟ اشتباه كردى آقا یاشار
بارھا بھ این موضوع فكر كرده بودم و تنھا جمالتى تلخ و . علتش را مى دانستم. گلویم مى سوخت 

 . ناراحت كننده در ذھنم نقش مى بست
البتھ كھ اصال ...از این بابت خیلى خوشحالم كھ بدنم رو براى مردھا بھ حراج نذاشتم:  دادمادامھ

 ...وجود نداشتحراجى 
 منظورت چیھ؟: اخم ھایش درھم فرو رفت 
فكر نمى كنم حرف ھاى چرت و پرت من كھ ھیچ تجربھ اى از درد و دل كردن ندارم برات  - 

 ! منم عالقھ اى بھ حرف زدن ندارم...جالب باشھ
 !خواھشا بگو...من خوشم میاد:  را در ھم قالب كرد و مشتاق گفتدستانش

. تازه یادت كھ نرفتھ من بھت شك دارم چون پسر دشمنمى. ن دلم نمى خواد بگمولى متاسفانھ م - 
 . ترجیح میدم با كیارش حرف بزنم تا تو

  یعنى مى خواى بگى كھ بھ كیارش بیشتر اعتماد دارى؟ -
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ھمان موقع بود كھ دینا وارد اتاق . با مكثى كوتاه سرم را تكان دادم.  مرا در فكر فرو بردسوالش
 . دیدن با جا خوردشد و با 
 درباره ى چى حرف مى زنین؟:  را كج كرد و پرسیدگردنش

 ! تو كھ شنیدى دیگھ سوال پرسیدنت براى چیھ؟: بھ مبل تكیھ دادم و گفتم 
 تو كھ قصد ندارى با یاشار درد و دل كنى؟...از حرفات تعجب كردم ترانھ -
 . ابروھایم را باال دادم 
 . اره ى گذشتم حرفى نزدم چون ھمھ مى دونستن چھ بالیى سرم اومدهمن تا حاال با كسى درب! نھ -

 چھ اتفاقى افتاده؟:  نیم نگاھى بھ دینا انداخت و رو بھ من پرسیدیاشار
 ...جریان موربوط بھ حرفاى االنمون نیست: چشمانم را بستم و پاسخ دادم 
 ! برام جالب شد بفھمم چى شده...اشكالى نداره - 
 . دینا تو براش بگو...حرف بزنممن حال ندارم  -

ضررى ندارد كھ از گذشتھ ى نھ چندان .  تك تك رفتارھاى دینا تعجب بھ وضوح دیده مى شددر
  مھم با یاشار حرف زد؟

راستش ترانھ توى یكى از عملیات ھا مجبور شد :  عمیقى كشید و شمرده شمرده شروع كردنفس
بعد از چند . عدى بھ سرش خورد و رفت توى كماضربھ ى ب. كھ خودشو از ماشین پرت كنھ پایین

ماه كھ بھ ھوش اومد ھیچ كس و ھیچ چیز رو بھ خاطر نداشت و تا االن كھ رو بھ روى تو نشستھ 
بھ سختى با ھمھ . انگار یھ آدم دیگھ شده بود. بعد از اون حادثھ بھ كلى عوض شد. نگشتھحافظ بر

یھ سال بعد كھ مادرش مرد، . و دیوونھ كرده بودبد رفتارى ھاش ھمھ ر. ارتباط برقرار مى كرد
 ...ترانھ حتى یھ قطره اشك ھم نریخت چون ھنوز براش عادى نشده بود

تصمیم گرفتم . دینا اگر ھمین گونھ ادامھ دھد تمام جزئیات ریز زندگى ام را روى دایره مى ریزد 
 . خودم بھ جایش ادامھ دھم

با . سخت بود و طول كشید اما باالخره قبول كردم. بھم گفتن ترانھ او و من ھم قبول كردم -
توى تنھایى . تمرینات ورزشى و رزمى و درس خودم رو سرگرم مى كردم تا بھ این چیزا فكر نكنم

ھنوز ھم . من حتى یھ تصویر غیر واضح از گذشتھ توى ذھنم نبود. فقط خودخورى مى كردم
 ...نیومده چیزى یادم

خنده اى كردم و . آرام چشمانم را گشودم و بھ صورت متعجب و دھان نیمھ باز یاشار زل زدم 
 . ادامھ دادم

من با كسى رابطھ نداشتم چون چیزى از مردھا نمى ...این حرفا جواب سوال اصلیت نبود -
اونا ھم .  گرفتمھر چى انرژى منفى بود از اونا مى. ولى حضورشون حس بدى بھم مى داد. دونستم

اگر ھم . ھمھ ى مردھایى كھ دور و ورم بودن حتى نیم نگاھى بھ من نمى انداختن. كم مقصر نبودن
توى مھمونى ھاى بابام مى دیدم كھ چطور .  ھم كالم مى شدن فقط درباره و پول و كار بودمباھا

مرم تو تنھا اونوقت توى كل ع. دست معشوقھ ھاى زشتشون رو مى گیرن و باھاشون مى رقصن
عرفان مى گفت كھ ساكت و . كسى بودى كھ بھم پیشنھاد رقص دادى كھ البتھ دلیلش ھم بھادر بود

اینجور مردھا دنبال دختراى زبون دراز و خوش مشرب .  بدعنق بھ نظر مى رسمو گوشھ گیرم
 دلبرى منم بھ دخترم، دوست دارم. ولى حرفاشو قبول نداشتم. ھستن و براى ھمین سراغ من نمیان

كنم اما وقتى مى بینم كھ مردھاى اطرافم چقدر آدم ھاى بیخودین حاضر نمیشم خودم رو بھ حراج 
 چھ رفتارى با من داشت؟ فقط توى چشماش حرص پول رو مى تونستى راقاندیدى او. بذارم
 ھمھ ى این حرفا رو زدم كھ بگم نفرت من از این آدما و رفتارھاشون باعث شد تنھایى رو! ببینى

بھ خاطر عرفان داره نابود میشھ و . یھ نگاه بھ دینا بكن. االنم از این انتخاب خوشحالم. انتخاب كنم
توى . اما منى كھ خواھر عرفانم زیاد اھمیت نمیدم چون مى دونم بى فایدس.  كنھشسعى داره كمك
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 ولى باید نمى خوام بگم ھمشون عین ھمن. این جامعھ مردھا ھمین شكلى ھستن و نمیشھ كارى كرد
 ...گشت تا یھ مرد كھ حداقل آدم باشھ رو پیدا كرد

 
مى دانستم كھ در دلش بسیار . بار اول بود كھ بھ طور مستقیم عاشقى دینا را بھ رویش مى آوردم 

شاید این جمالتم تاثیرى روى بگذارد و افكار . ناراحت مى شود اما چیزى بھ من نخواھد گفت
ھ صورت معصومش خیره شدم و چیزى را كھ باید مدت ھا قبل بھ ب. عاشقانھ اش را فراموش كند

 .  مى آوردم را در یك نفس گفتمنزبا
این ھمھ مرد توى این دنیا ...سعى كن فراموشش كنى. عرفان بھ دردت نمى خوره! دینا جان -

 . ریختھ برو عاشق یكى دیگھ شو
عت تعجب را از روى یاشار بھ سر.  چشمانش مى لرزیدند و صورتش سرخ شده بودمردمك

دینا آب دھانش را با . صورتش ناپدید كرد و نقاب بى تفاوتى زد تا دینا را بیش از این غمگین نكند
سریع . صدا قورت داد تا بغض نیز از بین برود اما اثرى نداشت و اشك در چشمانش حلقھ زد

جام دادم نھایت رضایت ناراحت شدم اما از كارى كھ ان.  از اتاق بیرون دویدرگرداندصورتش را ب
دینا اگر جلوى من و یاشار بشكند بھتر از آن است كھ جلوى عرفان ابراز . و خشنودى را داشتم

 . عالقھ كند و غرورش لھ شود
 !بشین:  نیم خیز شد تا بھ دنبالش برود اما با لحن محكم دستور دادمیاشار

فاوت باشى؟ تو كھ مى دونى دینا چطور مى تونى حرف سنگین بزنى و بى ت! ترانھ: با تشر گفت 
 .احساساتى و زود رنجھ

 ! ھمین احساستى بودنش كار دستش داد 
من . من این حرفا رو مدت ھا قبل باید مى زدم تا دینا بفھمھ داره راه رو اشتباھى میره:  گفتمبلند

و یھ برادرم رو خوب میشناسم و دینا ھرچقدر تالش كنھ نمى تونھ اونو تحت تاثیر قرار بده 
 سدهمر! بابام مدام بھ عرفان گوشزد مى كرد كھ عشق یعنى كشك. احساس دو طرفھ بھ وجود بیاره

 رو میشناسى؟
 . آرام سر تكان داد 
بابام قرار بود باھاش عروسى كنھ ولى دلیلش فقط این بود كھ مرسده كلید حل بعضى از مشكالش  -

 ! باط داشتھ باشھ و این یعنى پول بیشتراز طریقش مى تونست راحت تر با اون زنیكھ ارت. بود
اگھ دنبالمون . نباید مى گفتى زنیكھ! ھیس:  انگشتش را روى لبانش قرار داد و آھستھ گفتیاشار

 . باشن جنسیتش رو ھم نباید بفھمن
 . نفس عمیقى كشید.  تند و تیزى بھ او انداختم اما چیزى نگفتمنگاه

 . ادامھ بده...ببخشید -
 ...عرفان كھ اصال بھ دخترا فكر نمى كرد با این حرف بابام كامال ازشون دور شد...ھیچى دیگھ -
 ...ولى اینا دلیل نمیشھ كھ: بعد از دقایقى سكوت، یاشار گفت 
من دارم از . این حرفا رو ول كن یاشار: میان حرفش پریدم. سرم تیر كشید و این یھ عالمت بود 

 ! مخم داغ كرد. بحث مى كنىخستگى مى میرم اونوقت تو سر چى با من 
 .  را مالیدم و از جا برخاستمچشمانم

 . اگھ اتفاقى افتاد بیدارم كن...من مى خوابم -
 ...تقریبا بى ھوش شدم.  تحت دراز كشیدم و زانوھایم را درون شكمم جمع كردمروى

ر مى جسد ھاى خونى ھومن و بابك و صابر جلوى چشمم مى آمدند و دو...دوباره صداى تق تق 
آرام آرام چھره ى بابا برایم واضح شد ...ناگھان ھمھ جا تاریك شد اما ھمچنان صدا مى آمد...شدند

 . كھ نگران نگاھم مى كرد و لبانش تكان مى خوردند اما صدایش را نمى شنیدم
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 . نمى ذارم نابود بشیم...ھمھ چیز رو درست مى كنم...من ھستم...بابا نگران نباش: گفتم
دستانش را بھ طرفم دراز كرد اما ھر كارى كردم . اراحت و متاسف سر تكان مى داد بابا ناما

 ...نتوانستم خودم را بھ او برسانم و دستانش را لمس كنم
. با تكان ھاى شدیدى از جا پریدم و ضربان قلبم بھ سرعت باال رفت و صورتم خیس عرق شد 

 .یاشار با چشمانى ھراسان نگاھم مى كرد و حرف نمى زد
 ...خواب مى دیدم...چیزى نیست:  ھایم كھ تنظیم شد و كمى حالم جا آمد، آھستھ گفتمنفس

 . ھمچنان نگاھش محزون بود و اخم ریزى كرده بود 
 چیزى شده؟ -
 . چیزى نگفت و آب دھانش را قورت داد 

 . احساس خستگى نمى كردم اما این كابوس وحشتناك حالم را بد كرده بود.  بھ موھایم كشیدمدستى
 ساعت چنده؟ چند ساعت خوابیدم؟ -
 ! ھشت ساعت خوابیدى...دوازده: لبانش را بھم فشرد و گفت 

 .  را ریز كردمچشمانم
  چیزى شده كھ نمى تونى بگى؟ -

 . بھ سرعت روى تخت نشستم و منتظر شنیدن خبر شدم.  ھایش را روى ھم فشردپلك
 
 .  انداخت تا در چشمانم نگاه نکندنیی کرد و سرش را پایتک سرفھ ا 
 ...دینا غیب شده -
صداى تق تقى كھ در خوابم مى . ناخودآگاه دستم را روى دھانم گذاشتم. دلم منقبض شد و لرزیدم 

 !ستیممکن ن... نداردقتی حقنیھ ان! شنیدم حقیقى بود؟
ھیچ كس توى ساختمون . اما پیداش نكردم...حتى خیابوناى اطراف رو...من ھمھ جا رو گشتم - 

 . فقط مسئول نظافت داره تمیزكارى مى كنھ كھ اونم كسى رو ندیده بود. نیست و خالى خالیھ
خدایا اینكى ...فاقى براش نیوفتھمن بھش قول دادم كھ ات:  بھ چشمانم ھجوم برد و با بغض گفتماشك

 ...رو نمى تونم تحمل كنم
 . یاشار دستانم را گرفت و بھ گرمى فشرد 
ببینم تو اون صدا . ھمین كھ چیزى پیدا نكردیم خودش یھ نشونھ ى خوبھ. ھنوز كھ چیزى نشده -

  رو مى شنیدى؟
 ...آره ولى فكر كردم مال خوابمھ:  سختى پاسخ دادمبھ
 . لند شداز روى تخت ب 
 ...مى تونھ قبل از اینكھ دیر بشھ كمكمون كنھ...باید زودتر بریم سراغش -
 رید. لبم را گزیدم تا متوقف شوند. مغزم فرمانى نمى داد و اشك ھایم روى گونھ ھایم مى ریختند 

 ! نابود شده باشمگری شده باشد و من دری دیلی خدیشا...شود
 . ھ برخاستممالفھ را كنار زدم و بى حال و حوصل 

 خوابھ؟...كیا:  مى لرزیدصدایم
 ! حیف كھ نشد ازش مدرك گیر بیاریم...آره اثر داروھا ھنوز از بین نرفتھ - 
 . االن وقت این حرفاست؟ كیارش بھ درك باید دینا رو پیدا كنیم -

 باید پیداش كنیم، فھمیدى؟:  جلوتر رفتم و داد زدمقدمى
 . دادشوكھ شد و تند تند سرش را تكان  
 !سریع...كیا رو بیار پایین -
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 سوئیچ ماشین و عی سریلیخ.  سوختمیبھ شدت داغ کرده بودم و از درون م. دمی فھمیحالم را نم 
خیابان خلوت بود و دیگراثرى از . كت چرمى ام را برداشتم و از ساختمان شیك دیسكو بیرون آمدم

 منگاھ. تم و منتظر یاشار و كیارش شدمپشت فرمان نشس. آن ماشین ھاى لوكس و گران قیمت نبود
با نوك زبانم لبانم را تر كردم و زمزمھ . رنگ بھ چھره نداشتم و لبانم ترك خورده بود. بھ آینھ افتاد

 ...دینا پیدات مى كنم: وار گفتم
من زیر قولم نمى زنم و دینا را صحیح و سالم پیدا مى كنم و او را براى . نگاھم را از آینھ گرفتم 

بھتر , ی بھ قولت عمل کنی گفت اگر نتوانی مشھیبابا ھم. یشھ از این ماجراھا دور نگھ مى دارمھم
 یودکش من ھم مجبور بھ خدیشا! ی شرمنده شوگرانی در مقابل دنکھی تا ایاست خودت را بکش

 ... شوم
مان ھم ھنوز ھم مست خواب بود و با دیدن من پشت فر.  تلو تلو خوران ھمراه با یاشار آمدكیارش

. یاشار ھم در كنار من نشست. با مكثى آشكار در عقب را باز كرد. تعجب كرد ھم خوشحال شد
 نپایم را از روى پدال گار برنمى داشتم و لحظھ اى بھ جریمھ شد. بدون وقفھ بھ سرعت راه افتادم

. رد شدیماز روى پلى كھ قسمت اروپایى استانبول را بھ قسمت آسیاسى متصل مى كند، . فكر نكردم
مى دانست اگر اعتراضى كند داد و . یاشار كمربندش را سفت گرفتھ بود و بھ سختى نفس مى كشید

دیوانھ  این آرامشش عاقبت مرا. اما كیارش با خیالى آسوده چشمانش را بستھ بود.  خواھم کرددادیب
 . مى كند

 مى دونستى رانندگى ات افتضاحھ؟:  ھایش را گشود و با خونسردى گفتپلك
فكر كردى بابام چرا تو رو بھ عنوان راننده ى شخصى من استخدام كرد؟ چون من : پوزخندى زدم 

 . بار دوممھ كھ پشت فرمون مى شینم! گواھینامھ ندارم
 چى؟:  داد زدیاشار

 !ى گویندھر حرفى را یكبار م. جوابى نداشتم كھ بدھم 
 ...پس باید فاتحمون رو بخونیم: كیارش خنده اى ھیستریكى كرد و گفت 
 . یاشار خشمگین بھ طرفش برگشت 
 ! مى خندى؟ االنھ كھ ماشین چپ كنھ -

 .  را بیشتر فشار دادم كھ موجب شد یاشار ساكت شود و محكم تر بشیندپایم
 . میدم سالم برسىقول . ساكت شو و بذار من كارمو بكنم...آفرین یاشار -

 !  شوم کھ قول بدھمی روزھا مجبور منیچقدر ا.  قول دادمدوباره
االن كھ توى ماشین ھستم :  از مدتى سكوت، كیارش خودش را كمى جلو كشید و با جدیت گفتبعد

 . و كسى صدامون رو نمى شنوه، مى خوام بدونم كھ دقیقا دنبال كى مى ریم
 ..ممكنھ توى ماشین میكروفن بھ كار گذاشتھ باشن: یاشار

بھونھ ى دیگھ اى ندارین كھ فقط حدساى الكى تون رو ! مسخرس: پوزخندى زد و با تمسخر گفت 
 مى گین؟ یعنى ھیچ جاى دنیا وجود نداره كھ ما بتونیم راحت حرف بزنیم و خطرى تھدیدمون نكنھ؟

 .  انداختماز درون آینھ نگاھى بھ چشمان پر از خشمش 
ھیچ آدمى در ھیچ جاى دنیا امنیت نداره و ھر ! چرا عصبى میشى؟ جواب سوالت واضحھ، نھ -

 .ولى بعضى ھا از این خطر آگاھن بعضى ھا نھ. حرفى كھ بزنھ یھ خطر تھدیدش مى كنھ
 ...شاید توى ایران اینطورى باشھ اما كشورھاى دیگھ: یاشار 
 ...البتھ حرف با حرف و خطر با خطر متفاوتھ. فرقى نمى كنھ! ھمھ جاى دنیا: میان حرفش پریدم 
 میشھ بیشتر توضیح بدى خانوم فیلسوف؟: كیارش 
  
 . از این جملھ اش حرصم گرفت و بیشتر گاز دادم 
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یھ آدم معمولى مى تونھ یھ حرفى بزنھ كھ رابطھ بین دو نفر رو شكرآب كنھ و ...مثال مى زنم -
یگھ كھ مطرحھ و مشھور باشھ مى تونھ با یھ حرف یھ مملكت رو بھم یھ آدم د. دعوا راه بندازه

.  كنھمیھ آدم خالفكار مى تونھ با زدن یھ حرفى كھ نباید بزنھ خودشو لو بده و كارش رو تمو. بریزه
اگھ روزى اون دو نفر بفھمن كھ . مطمئن باش ھمھ ى این آدم ھا بھ نوعى خطر تھدیدشون مى كنھ

اون آدم مشھور ھم .  آبروى اون آدم رو ببرن و بھ نحو، ازش انتقام بگیرنمقصر كى بوده، ممكنھ
پلیس  یا بھ دست. آدم خالفكار ھم تكلیفش معلومھ. خطر مرگ یا چیز دیگھ اى تھدیدش مى كنھ

 اآلن كامال فھمیدى؟. میوفتھ یا ھمدستاش اون رو مى كشم
 !جمالت را از كجاى مغزم آوردمنمى دانم این . سكوتى برقرار شد و ھیچ كدام حرفى نزدند 
ترانھ نگرانیتو درك مى كنم ولى بھت قول میدم كھ كسى : كیارش تك سرفھ اى كرد و گفت 

 ...بگو دنبال كى میریم. صدامون رو نمى شنوه
 . كیارش كوتاه نمى آید. دوباره سر خانھ ى اول برگشتیم 
 نداده؟...دینا كھ برات توضیح داده -
فقط مى دونم كھ اون شخص سرپرست تولید كننده ھاى مواد ...خیلى كم: با صراحت جواب داد 

 . مخدر و رابط شما بوده
 . ما و خاندان بھبھانى باندھاى مستقلى تحت نظارت غیرمستقیم اون ھستیم...فقط رابط ما نبود -

ھ اش  دانست كھ بھ احتمال زیاد با این سواالت و كنجكاوى ھایش مرا كالفھ مى كند اما خواستمى
 . را بھ زبان آورد

 . ببین ترانھ من اگھ بدونم با كى طرفم بھتر مى تونم كمكتون كنم -
اگھ مى ترسى راه باز و جاده . من و یاشار بھ كمك تو نیازى نداریم! خیلى قشنگ قانعم كردى -

 . مى تونى برى. دراز
ھمون طور كھ گفتى ھیچ جاى دنیا امنیت . بذار اصال من براش میگم...ترانھ بحث نكن: یاشار

 .وجود نداره پس مھم نیست اگھ ما اآلن حرف بزنیم
یاشار عقلش را از كار انداختھ بود یا شاید خودش را . از سرعتم كم نكردم و دنده را عوض كردم 

خود كیارش ممكن است یك عامل نفوذى .  بزندنباید اجازه مى دادم كھ حرف. بھ نفھمى زده بود
 . باشد و این اطالعات را براى كسى بخواھد

این ھمھ اصرار براى چیھ؟ بذار یھ وقت دیگھ مفصل مى شینیم ! بس كن یاشار:  ناچار داد زدمبھ
 خوبھ؟...دورھم خاطره مى گیم

 ! كنمفكر مى كنم باید از سكوتشان عالمت رضایت و كوتاه آمدن را برداشت  
 
 )یسکوت اجبار: فصل ھجدھم(
  
 دی رسی زمانو
  کھ سکوت 

  شودی ماجبار
 ... کھ با عالقھ آن را نواختستی نی ترانھ اگرید 
اطمینان دارم در شربتى كھ دیشب نوشیدم دارویى ریختھ شده بود كھ ھنوز ھم اثراتش در من دیده  

 نمى تواند از من مدرك جاسوسى پیدا كند، ھمین كھ بھ ترانھ ثابت شد. برایم اھمیتى ندارد. مى شد
 ! كافیست
 حس كنجكاوى ام نبود و مى ی و اصرار من براى دانستن كامل ماجرا محض ارضاپافشارى

 .خواستم خودم را براى رویارویى با آن شخص آماده كنم
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 ام را  بد و غیرحرفھ اى رانندگى مى كند و دل و رودهیلیبا سرعت ترانھ ھم مشكلى نداشتم اما خ 
با متوقف . یاشار رنگش مثل گچ سفید شده بود و بھ گمانم نیاز بھ پاكت تھوع دارد. بھ ھم مى ریزد

 مى آنجا ترانھ از ماشین پیدا شد و بھ طرف مردى دفت كھ از. شدن ماشین كم، بھ جلو پرت شدم
 . گذشت
ردیم پلیس جلومون رو شانس آو...دارم باال میارم:  نفس عمیقى كشید و با حالى گرفتھ گفتیاشار

ترانھ فقط بلده ادعا كنھ كھ حواسش بھ ھمھ چیز ھست ولى بھ . نگرفت وگرنھ كارمون تموم بود
 ...آخر سر ھم كار دستمون میده. نكات ریز دقت نمى كنھ

 . ترانھ با چھره اى بى تفاوت بازگشت و سوار شد. در تائید حرفش تنھا سرى تكان دادم 
 شد؟چى :  سریع پرسیدیاشار

بھ محدوده ى پر از درختى كھ رسیدیم . گفت كھ دقیقشو نمى دونھ اما باید ھمین تپھ رو بریم باال - 
 ...باید دعا كنیم كھ اونجا باشھ. باید پیدا شیم و دنبال آتشكده بگردیم

 مگھ اون شخص زرتشتیھ؟: مى دانستم ترانھ پاسخم را نمى دھد براى ھمین رو بھ یاشار پرسیدم 
 ... کشھی مدکی بھ نشوی داره دیمثال ولآره  - 
شیب خیابان و تكان ھاى ماشین بسیار زیاد بود و گاھى بھ سمت عقب سر مى . ترانھ بھ راه افتاد 

 . یاشار مى ترسید كھ ترانھ ھرسھ ى مان را با این طرز رانندگى بھ كشتن دھد. خوردیم
 . ترانھ مى خواى كیارش بقیھ راه رو بشینھ؟ تو خستھ شدى -

 .  غلیظى كرداخم
 . اگھ دوست دارى سالم برسى بھتره ساكت باشى -
 

پر از اللھ ھاى رنگارنگ و . ھمھ جا سرسبز بود.  زدم و سرم را رو بھ پنجره برگرداندمپوزخندى
گلكارى ھاى زیبایى كھ با دیدنشان ذھن پرھیاھویم آرامش یافت و لذتى سراسر وجودم را 

درست است . م از ترانھ و یاشار و اتفاقات شوم این باند دور ھستملحظھ اى احساس كرد. فراگرفت
 عاطفى با آن ھا ندارم اما ندانستن كامل اطالعات و مرگ بى دلیل سھ نفر خصوصا وابستگى كھ

اگر كمى . بابك كھ برایم ھولناك تر بود و سپس ناپدید شدن دینا، ذھنم را درگیر و خستھ كرده بود
. حتى ممكن بود متوجھ شوم كھ قاتل كیست. نستم بھ نتایج خوبى دست یابماطالعات داشتم، مى توا

مشكل ترانھ این است كھ نشانھ ھا جلوى چشمش قرار دارند اما آن ھا را نمى بیند یا نادیده مى 
 . گیرد

 ...پیاده شین -
 طبیعت بوى خوش. كتم را پوشیدم و دستانم را در جیبم كردم تا گرم شوم. ھوا سرد و سوزناك بود 

مقصد مشخص . مى آمد و صداى كشیده شدن كفش ھایمان بھ روى شن ریزه ھا بھ گوش مى رسید
 كم كم تعداد درختان بیشتر شد و بھ آن محدوده اى. نبود و من و یاشار بھ دنبال ترانھ مى رفتیم

ودم را اصال حس خوشایندى نداشتم اما با سخن گفتن تنھا ترانھ و خ.  كھ آن مرد گفتھ بودرسیدیم
 . با یك آدم خودسر نمى توان كارى كرد جز اینكھ با او ھم كالم نشد. عصبى مى كردم

 ...كیا بیا جلوتر -
با صدایش بھ خودم آمدم و چند قدمى كھ از آنھا عقب مانده بودم را طى كردم و شانھ بھ شانھ ى  

 . ترانھ بھ راھم ادامھ دادم
تاكید مى كنم اگھ ...وقتى كھ الزم شد و احساس خطر كردین، از تفنگ ھاتون استفاده كنین -

اگھ یھ حركت اشتباه بكنیم بھ احتمال زیاد كارمون تمومھ و باید برگردیم ! احساس خطر كردین
 ...ایران و بھ آغوش قانون بریم
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اضر است در آغوش یك مرد آیا ترانھ ح. با این جملھ اش سوال مسخره اى در ذھنم نقش بست 
برود اما بھ آغوش قانون نرود؟ بیشتر آدم ھا را بھ سرعت تا عمق وجودشان را مى توانم درك كنم 

ھر لحظھ یك رفتارى دارد و نمى توان برخوردھایش را پیش ! اما ترانھ را نتوانستم حتى بشناسم
 ! اشدبا این وجود تصور نمى كنم مانند برادرش خوش گذران ب.  كردینىب
 ...چیھ كیا؟ خیلى تو فكرى -
گونھ ھایش از سرما صورتى شده بودند اما در . سرم را بلند كردم و صورت گندمى اش را دیدم 

اگر دینا اینجا بود حتما در دلش . چشمانش برق امیدى را مى دیدم كھ نفس ھاى آخر را مى كشید
 . مى گفت كھ بھ چھ چیزى امید بستھ است

افكار من بھ چھ درد او مى خورد كھ یك سر سوزن براى شعور . ش سكوت بود جواب برایبھترین
آنھا ترانھ را دخترى . آدم ارزش قائل نیست؟ مخالفت ھومن و بابك با ترانھ را حال درك مى كنم
 . عقده اى و بى تجربھ مى پنداشتند كھ فقط دوست دارد كار خود را انجام دھد

توى .  دارى از مغزت كار مى كشى بذار منم یھ سوال بپرسمحاال كھ:  كشید و بى تفاوت گفتآھى
  فكر مى كنى قاتل كیھ؟. این مدت درباره ى ایت قتل ھاى پى در پى فقط سكوت كردى

 .  این حرف ھاى ناگھانى اش عادت كرده بودم و حتى ذره اى تعحب درونى نداشتمبھ
ولى ... نمى تونم قضاوتى كنممن چیزى درمورد این شخص نمى دونم و:  و خشك جواب دادمسرد

 . فكر نمى كنم بى ربط بھش باشھ
 درباره ى ھومن و بابك چى فكر مى كنى؟ -
 . یكى از ابروھایم را باال دادم 
 ...منظورت رو نمى فھمم -
. ھومن و بابك فقط در حضور بابام با من رفتار خوبى داشتن و در نبودش سرد و خشك بودن - 

انگار . طرفداریش از من تعجب آورد بود... قبل از مرگش دیدىخودت ھم برخورد ھومن رو
 ...خودش ھم نمى فھمید چى مى گفت

 اینا چھ ربطى بھ قتل داره؟ - 
 ...نمى دونم فقط یھ سرى اتفاقن كھ باعث تردید من میشن: موھایش را پشت گوشش زد و گفت 
 ...ط براى گمراھى ما ھستنشاید ھم فق: یاشار ھمان طور كھ سرش پایین بود اظھار نظر كرد 
اگر اول . اشتباه ما ھمین است. استوار شده بود" شاید ھا"تمام حرف ھایمان بر . در فكر فرو رفتم 

با توجھ بھ حرف ھایى . بھ نزدیك ترین حدس مى رسیم" شاید ھا"فكر كنیم ى بعد بھ " باید ھا"بھ 
 این شخص و مخدر، باید ربطى بین قاتلكھ دینا بھ من گفت و نسبت این شخص با باند قاچاق مواد 

یك ربط كھ شاید بھ باریكى یك تار مو باشد كھ آن را نتوانیم ببینیم یا شاید ھم بھ . وجود داشتھ باشد
 ! وضوح دیده مى شود و ما ندید مى گیریم

 .  ایستاد و چرخى بھ دور خودش زدترانھ
 . باید از ھم جدا شیم...اینجورى نمیشھ -
 !م جدا شیمنباید از ھ -
 . این ھم یكى دیگر از اشتباھات ساده ى ترانھ كھ نیاز بھ یك برخورد قاطع داشت 

 . ممكنھ راه رو گم كنیم! اینجا نھ سر داره، نھ تھ:  را گزید و گفتلبش
آتشكده در ھمچین جایى؟ مگر چنین .  گذرا بھ اطراف انداختم و چیزى جز درخت ندیدمنگاھى

.  دینا مدام در گوشم مى پیچد و مرا بھ تصوراتم نزدیك تر مى كندچیزى ممكن است؟ حرف ھاى
فقط كمى بھ . بدون تردید آن شخص و قاتل با یكدیگر در ارتباط ھستند تا این باند را حذف كنند

 ...كاش ترانھ مرا مى فھمید.  ھاى بیشترى نیاز دارم تا نظریھ ام را ارائھ دھمھدانست
  باشد؟یعنى ممكن است كھ این یك تلھ 
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 !" وقتى كھ سقوط كنى، حذفت مى كنن " 
كاش مى توانستم كارى كنم تا در .  دینا دوباره بھ سراغم آمد و ناخودآگاه چشمانم بستھ شدصداى

 . دامى كھ براى این باند پھن شده گرفتار نشوم اما این نھایت بى معرفتى است
 
 شماھا صدایى نمى شنوین؟:  پرسیدناگھان ترانھ با صورتى گرفتھ بھ طرف عقب برگشت و آرام 
ترانھ . صدایى جز سكوت نمى شنیدم. گوش ھایم را تیز كردم و با تعجب شانھ اى باال انداختم 

 . دو قدم بھ سمت راست رفت. اخمى كرد و بھ دنبال منبع صدایى گشت كھ مى شنید
 ...دوباره توھم زد:  زیر گوش من گفتیاشار

 ...این صداھا یھ رمزه...توھم چیھ - 
 پس چرا ما نمى شنویم؟ - 
 ..بریم یھ كم جلوتر...صدا واضح نمیاد: ترانھ میان مكالمھ ى مان گفت 
. برگ ھاى خشك زیر پایمان لھ مى شدند و خش خش مى كردند. زودتر از یاشار بھ راه افتادم 

 .  ضعیف را بشنودسعى كردم آرام قدم بردارم تا ترانھ بتواند آن صداى
بیخودى وقتمون رو ...ترانھ اینجا ھیچى نیست:  دستم را گرفت و مرا متوقف كرد و بلند گفتیاشار

 . تلف نكن
 ...این ھمون صداى تق تقھ...خفھ شو یاشار:  خشم داد زدبا
 . دستش را باال آورد و بھ ساعت مچى اش نگاه كرد 
 ...كیا عددھایى كھ میگم رو توى ذھنت نگھ دار -
 . و ھمزمان بھ طرف منبع صدا مى رفت اما من و یاشار ایستاده بودیم 
 ...چھار -
 . یاشار نیم نگاھى بھ من انداخت و دوباره بھ ترانھ خیره شد 
 ...یك -
و حركت سریع سرم را چرخاندم . احساس كردم چیزى در سمت چپم تكان خورد و صدایى آمد 

 . یاشار مچ دستم را گرفت و با نگرانى نگاھم كرد. بوتھ اى را دیدم
 ...دیگھ مطمئنم این یھ تلھ اس -
بعد بھ طرف ترانھ رفت تا او را آگاه كند اما با . پلك ھایش را روى ھم فشرد و سرى تكان داد 

 ...كیارش یھ سایھ: وحشت فریاد زد
بدون درنگ انگشتم را . جیبم در آوردم و نشانھ گرفتمنفھمیدم با چھ سرعتى تفنگ را از توى  

 ینفس در سینھ ام حبس شد و چند لحظھ قلبم ب...تق بلندى سكوت را شكست...روى ماشھ قرار دادم
 سی خنی از میان انگشتانم سر خورد و روى زمیتفنگ بھ آرام. سریع پلك زدم. ستادیحرکت ا

 !ھ را فشار ندادمخدایا چھ اتفاقى رخ داد؟ من كھ ماش. دافتا
 !چیكار كردى كیارش؟: یاشار داد زد 
چھ كرده بودم؟ با دیدن سایھ احساس خطر كردم اما ھنوز ماشھ را فشار نداده بودم كھ . و دوید 

 . صداى تیراندازى آمد
 ترانھ؟:  كنارش ایستاد و با تردید صدایش كردیاشار

را روى بازویش چپش كھ بھ شدت از آن دست راستش . پشتش بھ من بود و چھره اش را نمى دیدم 
زانوھایش لرزیدند و روى زمین افتاد و فریادى از درد كشید كھ . خون خارج مى شد گذاشتھ بود

 ریعیاشار تند و س. بدون ھیچ نیرو و رمقى قدم برداشتم و خودم را بھ ترانھ رساندم. قلب مرا تكاند
 و دمی شنی نمیزیمن ھم چ. ید و نالھ مى كردحرف مى زد اما ترانھ از شدت درد ھیچ چیز نمى شن

كنارش .  کردمی کھ نکرده بودم خود را سرزنش می و بھ جرم کاردمی دی را می زخمیتنھا ترانھ 
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 ،با وجود اینكھ مطمئن بودم من مقصر نیستم. زانو زدم و دستم را روى دست خونى اش گذاشتم
 ...دچار عذاب وجدانى شدیدى شده ام

: رت دادم و با صدایى گرفتھ كھ بھ سختى از حنجره ام خارج مى شد گفتم دھانم را قوآب
 ...من نبودم...ترانھ

رنگ بھ رخ نداشت و روى پیشانى . سرش را آرام بھ طرفم چرخاند و با پریشان حالى نگاھم كرد 
جوابى نداد اما چشمان سیاھش نشان مى دادند كھ صداقت . اش قطرات عرق سرد دیده مى شد

 . ا باور كرده استكالمم ر
 اگھ تو نبودى پس كى بود؟:  با غیظ گفتیاشار

 . توجھى نكردم و دستم را روى بازوى ترانھ كشیدم و خونش را لمس كردم 
 ...بذار بازوت رو ببینم -
 . بدون مخالفت دستش را برداشت 
 . ھر وقت دردت گرفت بگو -

مى دانستم لجباز تر از این .  زخمش را كھ معاینھ مى كردم بھ صورتش ھم نگاه مى كردمھمزمان
 . دندان ھاى جلویش را بھ لبش مى كشید و چشمانش را بستھ بود. است كھ دردش را بھ زبان آورد

 
 . انگشت شصتم را كنار زخمش گذاشتم و كمى پوستش را كشیدم 

 كنى؟چیكار مى :  بلندى زد و معترض گفتجیغ
یاشار اعصابش بھم ریختھ بود و مدام اظھار . كتم را در آوردم و تكھ از آن را بھ سختى پاره كردم 

 . نظر مى كرد
 مگھ تو دكترى؟ بھ چھ حقى بھ زخمش دست مى زنى؟ -
 . با سواالتش كالفھ ام كرد اما آرامشم را حفظ كردم و براى ترانھ توضیح دادم 
اآلن برات مى . زش رد شده ولى زخمت عمیقھ و خون ریزیش زیادهگلولھ توى دستت نمونده و ا -

 ...بندم ولى باید بریم بیمارستان
با . زیر بغل ھایش را گرفتم و كمكش كردم بلند شود. پارچھ را روى زخمش گذاشتم و گره زدم 

.  كنداما محكم او را نگھ داشتم و بھ یاشار اجازه ندادم تا كمكم.خودسرى مى خواست مرا پس بزند
 . ترانھ خیلى كند و بھ سختى حركت مى كرد. راه افتادیم

 ...دارم...من درد:  زیر لب مى گفتمدام
 . مى دونم اما باید تحمل كنى - 

 .  كردم بیشتر وزنش را روى خودم بیندازم تا انرژى كمتر مصرف كندسعى
 ...دوباره صدا مى شنوم...صبر كنین -
 . یاشار بھ سرعت بھ عقب برگشت. رزیدبدن نحیفش در میان دستانم مى ل 
 ...باید. ترانھ توجھ نكن -
 ...احساس كردم زمین مرا بھ شدت بھ طرف خودش مى كشد...حرفش نصفھ ماند 
 
ھیچ چیزى در این اتاق . سریع بھ نور عادت كردم و اطراف را دیدم. نور مالیمى چشمانم را آزرد 

جز سھ صندلى كھ من و ترانھ و ...د، دیده نمى شودشبھ زندان كھ دیوارھاى كوتاه و كثیفى دار
 نریزىبازوى ترانھ ھمچنان خو. یاشار را محكم بھ آن ھا بستھ بودند و نمى توانستیم تكان بخوریم

 . دارد و از درد نالھ مى كند
 !ترانھ...ترانھ بیدار شو:  صداى بلندى گفتمبا
 . اما ھیچ تكانى نخورد و واكنشى نشان نداد 
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 ینجا نیست؟كسى ا -
 . سعى كردم صندلى ام را بھ طرف ترانھ بكشم. سكوت جواب داد 
 ...یاشار! ترانھ صدامو مى شنوى؟ باید بیدار شى -
گرسنگى و تشنگى قدرت و توان را از من . دست از تالش برداشتم. صدایم در اتاق مى پیچید 

 . گرفتھ بود
 ...باالخره یكى بھ ھوش اومد...چھ عجب -
پیرزن چاق و قد كوتاھى با موھاى سفیدى كھ پشت . اال آوردم و صاحب صدا را دیدمسرم را ب 

پوست تیره اش . سرش بستھ بود و پیراھن بلندى كھ طرح ھاى عجیب و غریب داشت پوشیده بود
نمى . پر از چین و چروك بود و لبخندى كھ روى لبان گوشتى اش بود اصال بھ دل نمى نشست

رو بھ روى ترانھ . فقط بھ او خیره ماندم. كنم تا قبل از اینكھ چیزى بگویداو سوال  خواستم من از
دیگر نمى دانم ...باید تعجب مى كردم كھ نامش را مى دانست؟ گیج شده ام. ایستاد و او را صدا كرد

. ترانھ تنھا نالھ اى كرد اما مشھود بود كھ ھوشیار نیست! بھ چھ چیزى، چھ واكنشى نشان دھم
 گمانم ھفتاد را رد كرده بود، با صداى خش دارش بھ تركى چیزى گفت و بالفاصلھ  كھ بھرزنپی

حسن با ھمان قیافھ و لبخند مسخره اش كنار پیرزن قرار . كسى وارد شد كھ زیاد دور از ذھن نبود
 ھبا تمام قدرتش سیلى محكمى ب. گرفت و بعد از شنیدن دستور، سرى تكان داد و دستش را باال برد

ترانھ آرام سرش . ھمین كار را با یاشار ھم انجام داد. بى رنگ ترانھ زد كھ مرا ھم لرزاندگونھ ى 
با دیدن زن، اسید تعجب بھ صورتش پاشیده شد و درد . را باال آورد و بھ سختى پلك ھایش را گشود

 . را از یاد برد
 !سرمھ:  و بدون رمق و ھمراه با بھت گفتلرزان

  .لبخند پیرزن دلسوزانھ شد 
حاال چرا انقدر تعجب كردى؟ فكر كردم ! چند وقتھ ندیدمت ؟ دخترجون خیلى عوض شدى -

 ...باھوش تر از این حرفا باشى و انتظار دیدن منو داشتھ باشى
كجا بودى سرمھ؟ ما : یاشار كھ تازه متوجھ اطرافش شده بود، از دیدن سرمھ خوشحال شد و گفت 

 ...اتفاقات بدى افتاده كھ...چند روزه داریم دنبالت مى گردیم اما پیدات نمى كردیم
فكر مى كنم . البتھ حق ھم دارى. یاشار مثل اینكھ متوجھ موقعیتت نیستى: سرمھ میان حرفش آمد 

 ! آخرین پیغامى كھ شنید رو نتونست بھتون بگھ، درست میگم ترانھ؟ترانھ 
 ...تو:  خشم غریدبا
وقتى كھ ! من چى؟ خیلى خوبم؟ خواھشا اینو بھ زبون نیار كھ مى ترسم چشم بخورم: قھقھھ اى زد 

مھرداد تو رو اولین بار آورد پیشم، در یھ نگاه فھمیدم كھ ھوش كافى براى ماموریت ھا دارى ولى 
تر  اون از ھمھ ى كسانى كھ باھاشون كار مى كردم باھوش...بھ اندازه ى مھرداد باھوش نبودى

 ...حتى از بھادر بھبھانى ولى دیدى زمان مرگ كھ برسھ ، ھوش بھ دردت نمى خوره...بود
  
 

قرار بود با اون گلولھ كشتھ ...بود" پایان"رمزى كھ ترانھ شنید، :  را بھ سمت چپ چرخاندسرش
براى ھمین من ھم تصمیمم رو عوض ...ولى فریاد تو و حركت كیارش باعث شد كھ درد بكشھبشھ 
 ...حاال كھ داره درد مى كشھ، منم با چند تا غافلگیرى حالشو بیشتر جا میارم. كردم

در چشمان ترانھ ترسى دیده نمى شد اما پر از . بھ طرف حسن برگشت و چند جملھ ى تركى گفت 
 چرا من؟ مگھ چیكارت كردم؟: سن كھ از اتاق خارج شد، پرسیدح. عالمت سوال بود

 ! تر و خشك با ھم مى سوزن...بھ خاطر اشتباه مھرداد االن اینجایى. تو كارى نكردى...عزیزم - 



 148 

بابام چھ اشتباھى كرده؟ چون بھادر رو بھ خاطر تو كشت و خودش ھم كشتھ شد؟ تو مگھ مرگ  -
 بھادر رو نمى خواستى؟

 . ى حلو آمد و دستش را روى شانھ ى ترانھ گذاشتسرمھ قدم 
فقط باید . نمایش امشب بازیگرھاى زیادى داره كھ تو دیگھ جزو اونا نیستى...صبر كن دخترجون -

 ...تماشا كنى
 . دستش را عقب كشید و دور ترانھ چرخید 
لشون مى آدما وقتى بھ سن و سال من مى رسن، احساس خستگى مى كنن و د...مى دونى ترانھ -

اآلن كھ ...خواد برن یھ جایى كھ بتونن باقى عمرشون رو در آرامش سپرى كنن ولى من برعكسم
رسیدم تھ خط، پر انرژى و محكم تر از قبل ھستم و از تجاربى كھ بھ دست آوردم استفاده مى كنم 

 .. ھاى بھ یادموندنى راه بندازمزىتا با
تو خودت ھم توى دامى ...این یھ بازى نابودكننده اس...دارى اشتباه مى كنى: ترانھ با حرص گفت 

 . كھ پھن كردى میوفتى
 .  ھمچنان با قدم ھایش اتاق را متر مى كردسرمھ

 . اگھ شك كردى یاد جملھ ى قبلى بیوفت...من ھیچ وقت اشتباه نمى كنم -
وم اما سر پیرى و معركھ گیرى؟ زیادى بھ خودت اعتماد دارى سرمھ خان:  صدا دارى زدپوزخند

یادتھ قبال بدت میومد بھت بگن ساحره یا جادوگر؟ھنوزم ...چشماتو باز كن و واقع بین باش...كاذبھ
 ...تھعجوزه كامال برازنده ى خود...ولى بھ نظر من این دو كلمھ دیگھ بھت نمیاد! بدن میاد، نھ؟

 ! من درستش مى كنم...نگران نباش...زبون درازى پرورش دادى...نھ خوشم اومد - 
دیگر توصیف حال یاشار و ترانھ امكان پذیر .  نفر وارد اتاق شدند كھ قلب مرا از جا كندنددو

بھ راستى كھ سرمھ با این غافلگیرى اش عذاب دردناكى بر . فقط امیدوارم سكتھ نكنند. نیست
 . زبان ترانھ بند آمده بود و دھانش نیمھ باز بود. سرمان نازل كرد

 !مسخرس...یھ دروغھ...این: و با لكنت فریاد زد یاشار بھ حرف آمد اول
لرزش ترانھ از چانھ اش آغاز شد و تمام بدنش را در برگرفت و من تنھا مات و مبھوت نگاه مى  

 ...كردم
یكى از آن دو نفر با لبخند محوى جلوتر آمد و كنار سرمھ و رو بھ روى یاشار ایستاد و با لحن  

  مگھ نھ یاشار؟! باورواقعى اما غیر قابل : محكمى گفت
 
مى دونستم آدم بیخودى ھستى ولى نھ تا این : یاشار با خشم تفى جلوى پاى او انداخت و داد زد 

 ...تو بچت رو بازى دادى...حد
 ...بچھ ى من اگھ آدم بود كھ ركب نمى خورد - 
بھ ھر زحمتى كھ نفسش بھ سختى باال مى آمد اما . نگاھم را از آن ھا گرفتم و بھ ترانھ چشم دوختم 

 . بود حرف زد
چیكار كردى سرمھ؟ لعنتى ھمھ ى اون حرفایى كھ پشت تلفن مى زدى و اصرار داشتى كھ بھادر  -

 كشتھ بشھ و باندش متالشى شھ، دروغ بود؟
 ...نھ دروغ نبود: سرمھ با قاطعیت جواب داد 
پس چى لعنتى؟ بھنام جلوى چشماى خودم رفت روى ھوا و حتى از جسدش : ترانھ داد كشید 

اما اآلن ھردوشون ...خبر مرگ بھادر ھم خودم شنیدم و یاشار جنازشو دید...چیزى باقى نموند
 ...و فقط این وسط باباى من خوابیده توى گورش...جلوى من وایسادن و دارن لبخند مى زنن

چھره اش ھمان قدر خشك و مغرور بھ نظر مى رسید با .  بھنام باندپیچى شده بودیكى از دستان 
 . این تفاوت كھ لبخند پیروزمندانھ اى بھ لب داشت
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 !دیدى ما بھتر از تو بازى مى كنیم ترانھ خانوم؟:  طعنھ گفتبا
 . سرمھ اجازه نداد كھ او حرف دیگرى بزند 
كسى كھ قرار بود كشتھ بشھ بھادر بود چون بى  .ترانھ خوب گوش كن...بھنام تو ساكت شو -

. كم مونده بود بیاد و منو بكشھ. پول خیلى بیشترى مى خواست. احتیاط و با لجبازى كار مى كرد
وقتى كھ كار تو توى نقشھ ى قتل ماھان . ولى مھرداد یھ اشتباه بزرگ كرد و گند زد بھ ھمھ چیز

ى تموم كردن كار ماھان جلو اومدن ولى موقع یھ فرار  شد و كنار كشیدى، مھرداد و بقیھ برامومت
پلیس مھرداد رو شناسایى كرد و ھمھ ى زحماتى كھ ما براى مخفى كردن رئیس باند قاچاق مواد 

مھرداد ھم این موضوع رو فھمیده بود ولى با من در میون . مخدر در ایران كردیم بھ باد رفت
این . كھ چیزى نیست كھ از چشم من پنھون بمونھخوب مى دونى . منم زود متوجھ شدم...ذاشتن

با اینكھ بر ...كار مھرداد باعث شد كھ من نقشھ رو عوض كنم و بھ بھادر بگم كھ كارشو تموم كنھ
از دست دادنش بھ ضررم تموم ...خالف میلم بود چون مھرداد مھره ى خیلى قوى و خوبى برام بود

 .جبور شدم اینم یكیش بودولى خب تو كل زندگیم كاراى زیادى م...شھمی
متاسفانھ مھرداد قبل از اینكھ قتل برسھ سعى كرد كھ روى این گندشو : آه بلندى كشید و ادامھ داد 

براى ھمین زنگ زد بھ پلیس تا اونا فكر كنن بھادر ھمون رئیس بانده كھ كشتھ ...بپوشونھ
 حاال متوجھ شدى مقصر اصلى كى بود؟...شده

 . صدایش آمیختھ با بغض و خشم بود. رد و قطره اشكى روى گونھ اش كشیدترانھ پلك ھایش را فش 
فكر مى كنى نمى دونم این كثافت ...ھمتون برین بمیرین...تو یھ رذل بھ تمام معنایى...خیلى كثیفى -

كارى ھا بھ خاطر پولھ؟ اون ھمھ پول كھ از باالیى ھا مى گیرى تا ایرانى ھا رو توى باتالق 
 ...ِ؟ این ھمھ پول و قزرت بھ چھ دردت مى خوره؟ د یھ حرفى بزن لعنتىبندازى بس نبود

 
 .سرمھ بى حركت ایستاد و اجازه داد تا ترانھ خودش را خالى كند 
. اآلن مى فھمم بابام با وجود گناھكار بودنش چقدر بى گناه بوده: بغضش را قورت داد و گفت 

اما ! حتى خالف...باید شرافت داشتھ باشھھمیشھ مى گفت آدم توى ھر كارى كھ مى خواد بكنھ 
 ...شماھا بى شرف ترین آدماى روى زمین ھستین

 . چھره اش جدى تر شده بود. بھنام بھ طرفش خیز برداشت اما سرمھ دستش را باال آورد 
 . صبر كن تا كوتاھش كنم...انگار ھنوز زبونت بلنده! بفھم دارى چى میگى -
 ...بھش بگو دختره رو بیاره: د سپس خطاب بھ بھنام ادامھ داو
دلم بھ حال یاشار بیچاره سوخت كھ با نفرت بھ پدرش كھ نامردى را در حقش تمام كرده بود، نگاه  

. از حرص و خشم سرخ شده بود اما كارى نمى توانست انجام دھد. مى كرد و حرفى نمى زد
 !مھرداد خوش بھ حالت نیستى كھ این روزھاى دخترت را ببینى

ریاد گوش خراش ترانھ بھ خودم آمدم و دینا را بى ھوش و رنگ پریده در میان دستان زخمت با ف 
كنارش ! پس اوراقان ھم طرف آن ھا بود. اوراقان دیدم كھ چاقویى روى گردنش قرار داشت

 ىقدش تقریبا ھم اندازه ى من بود یا شاید ھم كم. مردى ایستاده بود كھ تا بھ حال او را ندیده بودم
با اخم ریزى بھ ترانھ و یاشار نگاه مى كرد و در . كوتاه تر و صورتى گرد و سبزه اى داشت

 . چشمانش چیزى عجیبى دیده مى شد
االن . حواست باشھ چى مى خواى بگى:  لب باز كرد تا حرفى بزند اما سرمھ سریع گفتترانھ

 ... زندگى دینا توى دستاى توئھ
 ...منو بھ جاش بگیرین...ولش كنین نامردا...كندینا چشماتو باز :  ضجھ زدترانھ

اگھ . بھت اخطار داده بودم: اوراقان دینا را بیشتر بھ خود چسباند و با لبخند دندان نمایى گفت 
 ... میومدى با من اآلن اینجا نبودى
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 .  چشم غره اى بھ او رفت و جلو آمد و بازى ترانھ را گرفتسرمھ
 ...وسط حرفم نپر و تا آخرش گوش كنفقط ...مى تونیم معاملھ كنیم -
 
قرار بود تو و یاشار كشتھ بشین و كیارش بین ھمكارى با من و :  دھدی کند و ادامھ می میسرفھ ا 

برتون مى . اما حاال كھ نقشھ بھم ریختھ مى خوام در حقتون لطفى كنم. مرگ یكى رو انتخاب كنھ
 یشھبھ زندگیتون ادامھ مى دین و براى ھمشمام میرین یھ گوشھ و بى سر و صدا . گردونم ایران

اما اگھ یھ روزى دستگیر شدین، اسمى از ما نمیارین وگرنھ من . این باند رو فراموش مى كنین
كل ...بذارین تو یھ جملھ خالصھ كنم. خودم قبل از اینكھ قانون براتون حكم صادر كنھ مى كشمتون

كنم  ولى فكر مى...سیدن بھ آرامش و امنیتیعنى نر. زندگیتون میشھ فرار كردن از دست قانون
 . بھتر از مرگ باشھ

 .  ترانھ روى این پیرزن حیلھ گر و سیاستمند بستھ شدچشمان
بعد از اینكھ مطمئن شدم . دینا ھم تا رفتن شما بھ ایران پیش ما مى مونھ. راستى یادم رفت بگم -

  خب نظرت چیھ ترانھ؟. شما رسیدین، ولش مى كنم
 . با تماس چشمى كوتاھى تصمیمشان را گرفتند.  گشود و بھ طرف یاشار چرخید راچشمانش

مگھ چاره ى دیگھ اى برامون گذاشتى؟ اگھ فقط پاى من در میون بود مسلما مرگ رو انتخاب  -
 ...مى كردم ولى

 !قبولھ: آھى كشید 
 . سرمھ لبخند پررنگى زد و سر تكان داد 
بھتره دنبال ! پیریھ و آلزایمرش. ه دیگھ ھم یادم رفت بگمیھ چیز! خوبھ حاال شدى دختر عاقل -

 ...احتماال منتظر حكم اعدامشھ. عرفان نگردى
خودت كارا رو انجام : این را گفت و در حالى كھ از اتاق خارح مى شد بھ بھادر دستور داد 

دیگھ ھیچ وقت نمى خوام ریخت ھیچ ...دست ترانھ رو ھم بده دكتر ببینھ و راھیشون كن برن...بده
 !كدومشون رو ببینم

و . از اتاق خارج شدآن مردى را كھ نمى شناختم ھم نگاھش را از ترانھ گرفت و بھ دنبال سرمھ  
 ...ما سھ نفر مات و مبھوت این حرف ھاى سنگین، در سكوتى عمیق فرو رفتیم

 
من و ترانھ . حسن پشت فرمان نشستھ بود و كنارش ھمان مرد ناشناس بھ رو بھ رو خیره شده بود 

 ترانھ با حال زارى. ھم روى صندلى ھاى عقب ماشین نشستھ بودیم و از مقصدمان خبر نداشتیم
 ىاز زمانى كھ سرمھ از اتاق خارح شد، نھ حرفى زد و نھ نالھ ا. سرش را بھ پنجره تكیھ داده بود

ژاكت و شلوار صورتى . دستش را با باند سفیدى بستھ بودند و لباس ھایش را عوض شده بود. كرد
اش ھر كس بھ چھره ى گرفتھ . رنگى بھ تن داشت و موھاى شانھ شده اش را نیز باز گذاشتھ بود

نگاه مى كرد، متوجھ مى شد كھ كشتى ھایش غرق شده اند و دلش بھ حال او و مظلومیتش مى 
مى دانستم كھ غرورش یا مانع دیگرى نمى گذارد كھ غم ھایش را بیرون بریزد و این . سوخت

تصور كردم چون در فكر و خیال . نگاھى بھ او كردم و با تردید صدایش زدم. سكوت بلند را بشكند
 .اسخم را ندادبود پ

دلم داره : خواستم كھ دوباره او را صدا كنم كھ آرام لبانش را گشود و كلمات را بھ سختى بیان كرد 
براى اون ھمھ تالش و زحمت، خون ھاى بى گناھى كھ روى زمین ریختھ شد، چشمایى كھ ھیچ 

 ...وقت ناامیدى توشون دیده نمى شد، آتیش مى گیره
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مقصر خودتى ترانھ كھ اجازه :" را كھ سر دلم مانده بھ زبان بیاورمكاش مى توانستم جملھ اى  
یك نیروى قوى كھ احازه نمى داد . اما چیزى جلویم را مى گرفت!" حرف زدن بھ اطرافیانت ندادى

 . شاید نامش را بتوان دلسوزى گذاشت. نمك روى زخمش بپاشم
 ...اصال ولش كن...ترانھ بھ گذشتھ فكر نكن:  گفتمآرام

 . جز این چیزى بھ ذھنم نمى رسید!  حرف احمقانھ و كلیشھ اىیك 
 . كارى كھ بابا ھمیشھ مى كرد...خودمم ھمین رو مى خوام كیا -
برخالف رفتارم ھیچ وقت اونجور كھ یھ دختر بھ باباش عالقھ داره، من :  مكث كوتاھى ادامھ دادبا

حتى من عرفان رو بیشتر از اون . شاید بودنش برام یھ عادت شده بود. مھرداد رو دوست نداشم
 ھبا وجود اینك. دوست داشتم چون تنھا كسى بود كھ منو از سردرگمى بعد از فراموشى نجات داد

من قول دادم كھ . رابطھ ى عاطفى خیلى جدى و قوى بین من و بابا نبود، عذاب وجدان شدیدى دارم
دم و مطمئنم تن بابام رو توى گور نذارم این باند متالشى شھ ولى از پس این مسئولیت برنیوم

 ...لرزوندم
قسمتى از موھایش را كھ روى . سرش را از پنجره جدا كرد و با حالى آشفتھ رو بھ من چرخید 

بھ ترانھ بودن، . من بھ خیلى چیزھا عادت كردم: پیشانى اش ریختھ بود، كنار زد و با ناراحتى گفت
 نولى ای....ز روى مشكالت رد شدن، بھ سكوت كردنبھ رئیس باند قاچاق مواد بودن، بھ سادگى ا

ھمھ فكر مى كنن مشكالتشو بزرگترین و سخترین مشكل دنیاست و غمى . عادت ھا دلیل داشتھ
من ھیچ وقت ادعا نمى كنم سخترین زندگى رو داشتم ولى زندگى سختى . فراترش وجود نداره

بى ھویت شدن و كنار اومدن با . ددردى رو تجربھ كردم كھ معتقدم خیلى وحشتناك بو. داشتم
مثل اینھ كھ توى آب دارى غرق میشى و ھزار راه نجات جلوتھ ولى !  تعریف شدهتھویتى كھ برا

عرفان از بچگى ھام و خاطراتم خیلى خرف ....ھر كارى مى كنى نمى تونى خودتو نجات بدى
زد تا بھتر خودم رو بشناسم ولى طول مشید تا ترانھ رو درك كنم  ....م

 . نفسش را با دھان بیرون داد 
 ...دلم مى خواد برم صدسال بخوابم و بھ ھیچى فكر نكنم...خستھ شدم از این زندگى پر ماجرا -
بھ رو بھ . اما تمام جمالتش را درك كردم! درد و دل كردنش عجیب بود و حرف ھایش عجیب تر 

بھ این اندیشیدم كھ در . ى دادرو خیره شدم زیرا در چشمانش چیزى نھفتھ بود كھ مرا عذاب م
نگاھم افتاد بھ دست مرد غریبھ كھ مشت شده بود و با حرص بھ پایش مى . جوابش چھ بگویم

 .  حرف ھاى ما را مى فھمد؟ اخم ریزى روى پیشانى ام پدید آمدنىیع. كوبید
  شما فارسى بلدین، درستھ؟: پرسیدم

 
 . سرش را بھ طرفم برگرداند و نگاه پر تعجبى كرد 
 اتفاق خیلى مھمى افتاده كھ انقدر تعجب كردى؟ -
تصور مى كردم ترك . نھ ولى انتظارشو نداشتم: بھ سرعت تعجبم را پنھان كردم و بى تفاوت گفتم 

 ...باشین
 . چیزى نگفت اما بھ حسن اشاره كرد تا ماشین را نگھ دارد 

حسن حواسش . شاید كمى طول بكشھ. من باید كاراتون رو انجام بدم:  از اینكھ پیاده شود، گفتقبل
 ...بھتون ھست

خیابان خلوتى بود و . و موبایلش را درآورد و در حالى كھ شماره اى مى گرفت از دید ما دور شد 
حسن با . ترانھ بدون اینكھ چیزى بگوید، در ماشین را باز كرد. در آن طرفش دریا قرار داشت

حسن سكوت كرد . ى دید و جملھ ى دیگرى شنید بھ تركى گفت و در جواب پوزخندیخشم جملھ ا
 .  ھم از ماشین پیاده شد و در را محكم بستانھو تر
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بھ سختى درد و دل ھایش را گفت و من با یك جملھ بحث .  مى كنم رفتار نادرستى با او داشتمفكر
ى زالل دستش را روى نرده ھا گذاشتھ بود و بھ دریا. بھ دنبالش از خیابان رد شدم. را عوض كردم

 و باد ھم از فرصت استفاده مى كرد و با موھایش را مى رقصاند. و آرامش بخش خیره شده بود
 . بازى مى كرد

یك سر و گردن یعنى حدود بیست . كوچك بودن جثھ اش را حال درك مى كنم.  ایستادمكنارش
ز و كوچك خیلى الغر نیست اما استخوان بندى و ساختار بدنش ری. سانت از من كوتاه تر است

 . است
 ...ترانھ -
 ...دیگھ قشنگى تنگھ بسفر ھم بھ چشمم نمیاد: بدون اینكھ نگاھم كند، گفت 
 . دوباره صدایش زدم. این جواب را نمى خواستم 
 ...بلھ:  مالیمت حواب دادبا
 گفت كھ تو یھ سرى چیزا رو نمى. قبل از این اتفاقا دینا با من حرف زد. یھ چیزى باید بھت بگم - 

 سوال ھی...روى این جملھ ى مھرداد كھ اگھ سقوط كنى، حذفت مى كنن ھم خیلى تاكید داشت. دونى
 م؟یدیشنی بود؟ چرا ما نمیچ...یدی شنی کھ فقط تو می تق تقیصدا...اون صدا...ھم داشتم

 . آھى كشید 
این تصور بابام و بقیھ بود كھ من خبر ندارم نقشھ ى مرگ بھادر بھ ...چیزى نیست كھ من ندونم -

عالوه بر این غیر از دینا و عرفان كسى نمى دونست بابام لو . خواست سرمھ قراره انجام بشھ
 نمى. علت اینكھ عرفان از ھمھ چیز كنار كشید ھمین بود...من ھم كامال اتفاقى متوجھ شدم. رفتھ

البتھ كھ بى فایده بود و اونا برنامھ ى دقیقى ریختھ . خواست بھ سرنوشت بابا دچار شھ
این خواستھ ى بابا بود كھ از این جریانات . خالصھ اونا فكر مى كردن من ھیچى نمى دونم...بودن

 برو از خودش... کنھیسرمھ راز و رمزش رو فاش نم... دونمی سوالت ھم نمیدرباره ...دور باشم
 !بپرس

آخر ھم ! حس بسیار نیرومندى دستم را بھ جلو مى كشید و عقلم آن را بھ طرف عقب. تردید داشتم 
تسلیم آن حس شدم و دستم را روى دست سرد و نرم ترانھ گذاشتم و نگاھم را در چشمان بى 

 ...تفاوتش غرق كردم
مى دونم كھ تو و ...ھ دلت زدمى دونم اینو كھ ھر كسى از كنارت رد شد، یھ زخم تازه ب...ترانھ - 

مھرداد و بقیھ بھ ھر كى تونستین حال دادین و با شرافت كار كردین ولى در عوض ناجوانمردانھ 
 ھاى مسیر زندگى آدم ھا سنگ...اما نمى تونى گذشتھ كھ رفت رو برگردونى. باھاتون رفتار شد

حتى اگخ سعى كنى از روى ...اتفاقى كھ قرار باشھ بیوفتھ، حتما یھ روزى میوفتھ. زیادى داره
ھر ...بھش امیدوار باش و فقط بھ رو بھ روت نگاه كن....نگران آینده نباش...سنگ ھا بپرى

باالخره یھ روزى كھ زیاد دور نیست، ورق برمى گرده و ...سقوطى یھ شروعى دوباره اس
 ... البتھ اگھ خودت باورش كنى.  وفق مرادت میشھرروزگار ب

 
 )مدرد پاییزھ: فصل نوزدھم (
  رای عاشقندی گویافسانھ ھا م 
 ,کوه کندن چون فرھاد 
  شدن چون مجنون الزم استوانھیو د 
 ...اما 
  توان ھرشب نگاه را بھ تک تک ستاره ھا دوختیم 
   بود کھدی امنیو بھ ا 
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 ...ندازدی از آن بیکی بھ ی نگاھمی معشوق ندیشا
. پشت میز تحریرم نشستھ بودم و كتاب ھایم باز بودند اما فكرم در جایى دیگر سیر مى كرد 

دوست داشتم بروم پشت پنجره ى اتاق و ساعت ھا بھ آسمان بى كران خیره شوم و با سكوتم حرف 
 مى اما این دل بھ اندازه ى كافى گرفتھ بود و نباید بیش از این غم ھایم را برایش تداعى. ھا بزنم

 .كردم
سریع مدادم را برداشتم و وانمود كردم كھ درس مى .  اتاق با تقى باز شد و مرا از جا پرانددر

با لبخندى كمرنگ روى لبانش و چشمانى كھ قطرات اشك بى خیر آن ھا را قرمز . مادر بود. خوانم
. دارد پدر ادامھمى دانم كھ ھنوز مشاجره اش با . نپرسیدم كھ چھ اتفاقى افتاده است. كرده بودند

 . روى زمین نشست و دستانش را گشود
 ...بیا بغلم بھار -
مدادم را روى میز گذاشتم و آران از روى صندلى برخاستم و در آغوش گرم اما خستھ ى مادرم  

سرم را روى سینھ اش قرار دادم و بھ . اشك ھایش بھ سرعت شانھ ھایم را خیس كردند. فرو رفتم
 . ش دادمصداى نامنظم قلبش گو

من بكش تا ھمھ راحت ...خستھ كردم...خستھ شدم...خدایا منو بكش:  میان ھق ھقش زمزمھ كرددر
 ...شن

دیگھ ھیچ وقت از این حرفا ...مادرجون دیگھ ادامھ ندین: كمى از او فاصلھ گرفتم و با بغض گفتم 
 ! شما كھ ناشكرى نمى كردین.نزنین

 .  بیشتر بھ خودش فشردمرا
 ...تو رو ھم ناراحت كردم...مببخش عزیز -
زندگى از جان مادرم چھ مى خواھى كھ دست از امتحان كردنش : دلم مى خواست فریاد بكشم 

 برنمى دارى؟
اما بالفاصلھ استغفار مى . گاھى اوقات واقعا كافر مى شم و ناشكرى مى كنم...مى دونى بھار - 

باالخره . ذاشت، بعدش یھ آسانى قرار دادخدا ھمون طور كھ سختى رو گ. ًسرایّإن مع العسر .كنم
 ...نوبت آرزمش منم مى رسھ

 چرا با پدر ازدواج كردین؟: آھستھ پرسیدم 
 ...این سوال رو كھ بارھا پرسیدى - 
 . بعضى از سوال ھا را باید چندین بار پرسید. چیزى نگفتم 
وقتى . ندارى كھ بگىاصال چیزى ...بھار وقتى قسمتت بشھ دیگھ ھیچى نمى تونى بگى...قسمت -

. خیلى گریھ كردم و گفتم مى خوام درس بخونم. پدرت اومد خواستگارى، من سوم دییرستان بودم
ولى نمى دونم چى شد ...اما مادربزرگت گفت كھ حاال بذار بیان، خوشت نیومد جواب منفى میدى

تیم چون ھیچ كدوم بھ نمى گم زندگى عاشقانھ اى داش. اوایل ھمھ چیز خوب بود... الل شدمگاركھ ان
پدرت . آروم آروم دخالت ھاى خانواده ى پدرت شروع شد. عشق و ادا و اصوالش اعتقادى نداشتیم

اصال حرفى بھ من نمى زد اما بحث و دعواھاى اونا فشارى روش آورد كھ باعث شد سر من خالى 
شتباه نبود، عصبانى بھ ھمین خاطر تبدیل شد بھ آدمى حساس كھ با رفتارھایى كھ خیلى ھم ا. كنھ

 ...نمى گم من لجبازى نمى كنم ولى حتما یھ رفتارى مى بینم كھ مجبور میشم اعتراض كنم. مى شد
براى ھمین روى ...تو و بنفشھ تنھا دل خوشى ھاى من توى این زندگى ھستین: با مكثى ادامھ داد 

شش، ھفت سالى كھ با پدرت توى این بیست و ...ازدواج بنفشھ حساسم و نمى خوام اشتباه منو بكنھ
 شب ھا از فكر و. آدم مضطربى بودم و اضطرابم ھزار برابر شد. زندگى كردم، خیلى عوض شدم

 ... خوابم نمى بره و تازگیا ھم كھ مدام قلبم درد مى گیرهخیال
 . دوباره اشك ھایش سرازیر شد 
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خانواده ى پدرت نمى ذارن یھ آب خوش از گلوت پایین ...اگھ من بمیرم، شما دوتا نابود مى شین -
 ...مى ترسم...مى ترسم از این آینده ى تاریك بھار...بره

براى ھمینھ كھ شبا ...این حرفا بدتر ذھن رو مشغول مى كنھ...مادر تو رو خدا بس كنین - 
 ... ناشى از اتفاقات روزانھ اساینا ھمش توھمات...خوابتون نمى بره

 . لبخند محوى زد و دستش را روى موھاى سیاھم كشید 
ھر كارى كھ انجام میدم، تا چند ساعت دارم فكر مى كنم ...این اضطراب آخر سر منو مى كشھ -

شدم یھ آدمى كھ براى گذشتھ افسوس مى خوره و از آینده ترس ...كھ كار درستى بوده یا غلط
 ...داره

این بار نوبت . اما حال زمانش نیست. م ذرات وجودم بیش از دقایق قبل آسمان را مى طلبیدندتما 
 !من است كھ درد و دل بشنوم

 
بھ اعتقاد آن ھا یادگیرى . از نگاه ھاى سنگین دختران آموزشگاه فرار كردم و سریع بیرون آمدم 

 سر مى كنم خجالت نمى كشم اما از اینكھ چادر. زبان انگلیسى براى یك دختر چادرى نیازى نیست
 گاھى دلم مى خواھد. در نگاه آن ھا مى خوانم كھ چھ در ذھنشان مى گذرد و ناراحت مى شوم

 .  وجود داشت تا مرا نامرئى مى كرد و از دید آنھا پنھان مى شدمنیرویى
 ."ممن اونجا. بیا خیابون باالیى: " را از جیبم خارج كردم و پیام پدر را خواندمموبایل

تنھا در پیاده روى یكى از خیابان ھاى . دقایقى مى شد كھ اذان را گفتھ بودند و ھوا تاریك شده بود 
دلم ھواى آسمان را . شلوغ و پرھیاھوى تھران راه مى رفتم و ماشین ھا از كنارم رد مى شدند

با  دم وسرم را بلند كر. چقدر خوب بود كھ ھر كجا كھ مى خواستم در دسترسى بود. كرده بود
امشب تیره تر از شب ھاى قبل بھ نظر مى رسد و ابرھا . احساساتى كھ داشتم، نگاھش كردم

ناگھان احساس كردم كھ كسى پشت سرم راه مى رود و پاھایش را محكم بھ . پراكنده شده بودند
 دم وبھ راھم ادامھ دا. ھمھ چیز عادى بود. با ترس و لرز چرخیدم اما كسى را ندیدم. زمین مى كشد

دوباره صداى قدم . كم پیش مى آمد كھ پدر در اینجا منتظرم بایستد. بھ داخل خیابان بعدى پیچیدم
گام ھایم را بلندتر و سریعتر ...سایھ یك مرد. ھاى محكمى را شنیدم و این بار سایھ اى ھم دیدم

 پدر را ین ماشبھ پشت سرم نگاه نكردن و بھ محض اینكھ. برداشتم و در دل آیھ الكرسى را خواندم
سوار ماشین شدم و بعد از سالم خشكى، سرم را بھ پنجره تكیھ . دیدم، با خوشحالى بھ طرفش دویدم

قلبم درون سینھ ام تند مى زد و كمى طول كشید تا نفس ھایم منظم . دادم و بھ آسمان خیره شدم
 شده بود صبى و عپدر بھ خاطر دعوایش با مادر، كسل. تا خانھ را در سكوت سپرى كردیم. شوند

حتى درد و دل ھایم را بھ آسمانم نگھ داشتم تا بھ . و ترجیح مى دادم نھ حرفى بزنم نھ حرفى بشنوم
 . بھ سرعت لباسھاین را تعویض كردم و كنار پنجره ى بزرگ اتاقم رفتم. خانھ برسیم

 نظر مى رسند  جا رنگ و بوى عید را بھ خود گرفتھ است و آدم ھا پر مشغلھ تر از ھمیشھ بھھمھ
اما امسال با دیگر سالھا متفاوت . و در تالش ھستند كھ براى تحویل سال جدید آماده شوند

ھنوز ھم درختان در خواب زمستانى ھستند و . انگار بھار ھم مثل من دلش نمى خواھد بیاید...است
شده و حتى در میان مردمى رنگارنگ گم ..بھار ھمدرد پاییز شده است.  اى دیده نمى شودكوفھش

اما چھ كسى مى داند تو ! آرى تو...تنھا یك نفر مى تواند او را نجات دھد. خودش را نمى یابد
  نزدیك ھستى یا دور؟ خوشحال ھستى یا غمگین؟! كجایى؟

من عاشق ...تو ھیچ وقت نبودى...و تو نیستى كھ مرا خالى كنى... لبریز شده ام از سكوت و دردمن
این فاجعھ اى است كھ آرام ریشھ ام از خاك در مى آورد و ! حتى خودم. شدم و كسى مرا نفھمید

كى مى روى و مرا ! اى روح و سرابى كھ در خیالم پرسھ مى زنى...مرا روى زمین مى اندازد
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اگر ھمین خیال، سھم اندك من از تو را ھم از من بگیرند كھ ...نباید بروى... مى گذارى؟ نھحترا
 ...دیگر چیزى باقى نمى ماند

شده ام آتش فشانى نیمھ فعال كھ از درون پر از ...خودم ھم دیگر حال خودم را درك نمى كنم 
 ...گدازه ھاى آتشین است اما از بیرون ظاھرى آرام دارد

من ھمچنان در این گوشھ ى جھان در انتظار ...بھ زمین بگو كھ ھر چقدر دلش مى خواھد بچرخد 
تم را مى شكنم و بھ تو نشان مى دھم كھ روزھاى بى تو روزى خواھى آمد و من سكو. نشستھ ام

 ...بودن بر من چھ گذشت
 بھار كجایى؟ - 
دوباره تنھایى و آسمان افكارم را آشفتھ . دستم را باال بردم و بھ سرعت اشك ھایم را پاك كردم 

 خود شدن دیگر عادت كرده ام بھ از خود بى. كرده بودند و ناخودآگاه اشك ھایم سرازیر شده بودند
 ! ھاى ناگھانى

 كارى دارى؟...تو اتاقم:  پنجره دور مى شوم و بلند مى گویماز
  چطورى گوگولى؟: سرش را داخل اتاق كرد و پرسید 

 . لبم را كج كردم! چرا؟... و خوش حال بودشاد
  چى شده انقدر شاد مى زنى بنفشھ خانوم؟. ممنون از احوال پرسیت -
 ! یھ خبر داغ برات دارم...ن اومدهتو فكر كن آسمون بھ زمی -
  چى؟ -

 !اول مژده گونى:  دستش را بھ طرفم گرفت و گفتكف
 ! زود باش بگو...پول ندارم - 
پدر و مادر ...حاال این بار زورت نمى كنم. خودم دیدم ماھیانھ رو از پدر گرفتى. آره جون خودت -

 !باالخره كوتاه اومدن و فعال آتش بس اعالم شده
  راست میگى؟:  غلیظى زدم و با خوشحالى گفتملبخند 
حاال ھم بیا بریم كھ پدر كارمون ...خب راست میگم دیگھ! نچ اینو گفتم كھ دل تو رو خوشحال كنم -

 . داره
بھ . خیلى مشخص نبود كھ گریھ كردم و فقط كمى گونھ ھایم صورتى بودند.  آینھ نگاھى كردمبھ

وى مبل زرشكى رنگ نشستھ بود و خیار پوست مى كند و پدر ر. ھمراه بنفشھ بھ نشیمن رفتیم
! دنیا بھشت شد: در این جور مواقع بنفشھ مى گوید. مادر ھم روى یكى دیگر از مبل ھا نشستھ بود

 ...او نمى داند كھ من در چھ برزخى ھستم اما
 . پدر ظرف خیار را روى میز گذاشت و دست را روى پشتى مبل قرار داد 
 ...بشینین مى خوام یھ چیزى بگم...خب بچھ ھا -
 . ھر دو ھمزمان روى زمین نشستیم و با كنجكاوى بھ پدر نگاه كردیم 
 ...براى مسافرت عید، منو مادرتون تصمیم گرفتیم كھ -
من و . احساس كردم چند دانھ قند در دلم آب شد و با چشمانى پر از خواھش بھ پدر نگاه كردم 

 ! بنفشھ در آرزوى دیدن كشور دیگرى بودیم
 !كھ بریم استانبول -
غم و غصھ ھاى چند دقیقھ قبل را . او ھم بھ چشمان من زل زد. سرم را بھ طرف بنفشھ چرخاندم 

آن قدر ھمدیگر را فشردیم تا ھر دو .  كشیدم و بنفشھ را بغل كردمفراموش كردم و جیغى از تھ دل
 من خوشحالم و تو ھمچنان! این بى نھایت خوب است! این فوق العاده است. احساس خفگى كردیم

من در آینده اى بسیار نزدیك بھ یكى از آرزوھایم مى !  كھ در خوشحالى ام شریك شوىنیستى
 ! چنین چیزى ممكن است؟...رسدبھار پاییزى بھ آرزویش مى . رسم
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 )یافکار منف: فصل بیستم ( 
  

   کنمی ممجادلھ
 ی تمام افکار منفبا
 ...رندیکھ بخواھند تو را از من بگ 
این بار . سنا روى تخت دراز كشیده بود و استراحت مى كرد و من دوباره قلم را برداشتھ بودم 

. آرام خوابیده بود و لبخند كمرنگى بھ لب داشتنوزادى را بھ تصویر مى كشیدم كھ در گھواره اش 
 . شاید خواب فرشتھ ھایى را مى دید كھ او نوازش مى كنند

 ھنوز خوابھ؟ -
 . رو بھ سنا برگشتم و تبسمى كردم 
 ...خیلى ھم خوابش عمیقھ...اوھوم -
 داخل اتاق در ھمین لحظھ بود كھ در با فشار باز شد و امیرسجاد با قدم ھایى محكم و قدرتمند بھ 

یقھ ى كتش را صاف كرد و سرش . كت و شلوار اتو كشیده اى بھ رنگ آبى نفتى پوشیده بود. آمد
 !چطور شدم؟: را كمى باال گرفت و سپس با غرور گفت

سجاد با قدم ھاى بلندى خودش را بھ . نتوانستن جلوى خنده ام را بگیرم و با صداى بلندى خندیدم 
 ...زھرمار :من رساند و در صورتم غرید

امیرسجاد خان بزرگوار انقدر جذبھ بھ ...واى خدا ترسیدم از این ھمھ خشم و غضب: با خنده گفتم 
 ! نگرانم كھ بالیى سر خودت بیارى...خرج نده

دردى در ناحیھ ى شكمم پیچید كھ .  آرنجش محكم بھ پھلویم كوبید و زبانش را برایم تكان دادبا
 . خودم مسلط شدمموجب شد اخم كنم اما سریع بھ 

ببینم سپھر، تو كت و شلوار ...یھ جنتملن واقعى شدى:  بھ حركات ما خندید و رو بھ سجاد گفتسنا
  نخریدى؟

مگھ تازه بھ دوران رسیده ھا ھم كت و شلوار مى ! معلومھ كھ نھ:  بھ جاى من پاسخ دادسجاد
 ...اونا فقط باید بشینن و نقاشى بكشن! خرن؟

 ! قاشى نمى كنىنھ كھ تو اصال ن - 
 . سنا از روى تختش برخاست و ما را كنار زد.  ى كیمیا بلند شدگریھ

بھ بدبختى خوابونده ! شماھا دیگھ چجور دایى ھایى ھستین...بچھ مو بیدار كردین...برین كنار -
 ...بودمش

  !بى خاصیت...سجاد خان ھمش تقصیر توئھ...نچ نچ: سرم را بھ چپ و راست تكان دادم و گفتم 
من ھم بھ دنبالش رفتم تا سنا راحت بتواند بھ كیمیا شیر .  برایم در آورد و از اتاق خارج شدشكلكى

 . دھد
 ...لطفا برو برام یھ لیوان آب بیار:  با نگاھى پر از خواھش گفتسجاد

 . اخم ریزى كردم 
 !خیلى رو دارى -
 . اگھ االن بیارى ممنون میشم...ممنون - 

مامان با . مامان و بابا نشستھ بودند و آھستھ صحبت مى كردند.  اى كردم و بھ آشپزخانھ رفتمخنده
 . این نگرانى فورا بھ من ھم منتقل شد. نگرانى چیزى مى گفت و بابا ھر لحظھ آشفتھ تر مى شد

 چیزى شده؟ -
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 دوست ندارند شاید موضوعى است كھ. مامان سرش را باال آورد و با اندوھى فراوان نگاھم كرد 
آره سپھر : خواستم چیزى بگویم و بحث را عوض كنم كھ بابا گفت. درباره اش با من صحبت كنند

 ...بیا بشین برات بگم...جان
مامان . او معتقد است كھ چیزى در یك خانواده نباید پنھان شود. از عقیده ى بابا خوشم مى آید 

آیا . م و منتظر شنیدن حرف ھاى بابا شدماعتراضى نكرد و براى ھمین آرام روى صندلى نشست
 ...دكتر سنا چیزى گفتھ است؟ خدایا این را دلم نمى خواھد بشنود

مثل اینكھ دو ماھھ . مادرشوھر سنا امروز زنگ زد و سراغ پسر و عروسش را از ما گرفت - 
 ...ازشون بى خبر موندن و مجبور شدن كھ بھ ما زنگ بزنن

 !بھ ذھنم خطور نكرده بوداصال . غیر قابل تصور بود 
 !شما بھشون چى گفتین؟! خداى من: با تعجب گفتم 
بنده ى خدا . فقط گفتم حالشون خوبھ و نمى تونن زیاد زنگ بزنن: مامان با ناراحتى جواب داد 

 ...این مادر اگھ بفھمھ پسرش چیكار كرده نابود میشھ. دلم براش كباب شد...خیلى نگران بود
بذار من بھ این مادر نگران بگم پسر ! ھمین یكى رو كم داشتیم: ود، مى گفتاگر سجاد اینجا ب 

 !عزیزش چھ دستھ گلى بھ آب داده
واقعا در این شرایط چھ باید كرد؟ باید ھمھ چیز را مستقیم گفت یا با دروغ روى حقیقت را  

 حاال مى خوایین چیكار كنین؟: پوشاند؟ با نوك زبان لبانم را تر كردم و پرسیدم
 . بابا نیم نگاھى بھ مامان انداخت و بھ طور كامل رو بھ من چرخید 
از طرفى دیگھ ھم باید بھ . سپھر من فكر مى كنم بھتر باشھ این موضوع رو بھ سنا و سجاد نگیم -

بھتره این كار . اونا باید بدونن كھ سنا دیگھ عروسشون نیست. خانواده ى شوھر سنا راستشو بگیم
 كمكمون اینجا تو باید. ما مى خواییم اونا رو امشب دعوت كنیم خونھ...م بشھھر چھ زودتر انجا

 ! مى تونى این كارو بكنى؟. كنى و سنا و سجاد رو شام ببرى بیرون
من مشكلى ندارم فقط امیدوارم كھ سجاد سوال پیچم :  ى جوانب را در نظر گرفتم و پاسخ دادمھمھ
 ...نكنھ

  
  

. دون ھیچ سوالى از پیشنھادم استقبال كرد و خودش بھ سنا اطالع داد تصوراتم امیرسجاد ببرخالف
از آنجایى كھ . او ھم موافقت كرد اما بھ دلیل سرد بودن ھوا قصد نداشت كھ كیمیا را با خود بیاورد

باید سنا را  ،مامان و بابا تصمیم داشتند كھ كیمیا را از خانواده ى ھمسر سابق سنا پنھان كنند
حال ما چھار نفر كنار شومینھ ى یك . كار زیاد سختى نبود. م تا او را ھم ببریمراضى مى كردی

 . رستوران خلوت نشستھ ایم
 کھ با شما دو تا خل ی بارنیآخر! عجب رستوران دنج و خوبى:  دستانش را بھ ھم مالید و گفتسنا

   بود؟ی اومدم کرونیو چل ب
 .  شانھ اى باال انداختسجاد

 ...شاید دو سال پیش...نمى دونم -
 . سنا با لبخندى رو بھ من برگشت 
مثل ...از این بھ بعد باید بیشتر بیایم بیرون. سپھر باید از تو ممنون باشیم كھ این پیشنھاد رو دادى -

 ....قدیما
 ! باید از خانواده ى ھمسرت تشكر كنى: در دل گفتم 

بودم اما نھایت تالشم را مى كردم تا چھره اى خوشحال  آن ھا االن در خانھ ھستند؟ نگران یعنى
نگرانى و ترس در چشمانش موج مى . سنا ھم مانند من تالش مى كرد اما بى فایده بود. داشتھ باشم
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وجود  با این. فردا نتایج آزمایشات جدیدش را بھ دكتر نشان مى داد و تكلیفش مشخصش مى شد. زد
ھر چقدر كھ .  خاطر حضور كیمیا بود كھ بھ او امید مى دادروحیھ اش خوب بود كھ بھ گمانم بھ

من یا دیگران برایش حرف بزنیم، تا انگیزه اى وجود نداشتھ باشد، امیدى ھم بھ ادامھ ى زندگى 
 ...كیمیا او را سر پا نگھ داشتھ است. نیست

 . سنا آھى كشید 
نمى دونم مى تونم از پس این ...چقدر خوبھ كھ شما دو تا خل و چل ھستین و امید بھم میدین -

این اتفاقات . امتحاناى سخت بر بیام یا نھ ولى اینو مى دونم كھ ھیچ وقت بھ خدا شكایت نمى كنم
باعث شد كھ من بھ جمع صمیمى شما برگردم و كیمیا رو ھم توى ھمین جمع بزرگ 

ر خدا حكمت مطمئنم كھ ھر كا.  معناى محبت و مھربونى رو بھتر درك مى كنھىاینطور...كنم
مى خوام ...ھیچكس از آینده خبر نداره...ھاى زیادى داره كھ ما توى فھم بعضى ھاشون ناتوانیم

اگھ یھ روزى باباش برگشت، . ازتون قول بگیرم اگھ اتفاقى افتاد، نذارین كیمیا كمبودى احساس كنھ
 ... كنھ ولى بھ ھیچ وجھ اونو بھش نسپرینپدرى اجازه بدین

بحث رو . ببخشید جو رو خراب كردم...چرا این حرفا رو بھ شما میگم؟ ببخشید: دادبا مكثى ادامھ  
 ...عوض كنین

. خودش ھم نمى داند چھ مى گوید و چھ مى خواھد! او را مى فھمیدم بیشتر از ھر زمانى دیگر 
 . دستانش را گرفتم و فشردم

 !سنا تو مى خواى كیمیا رو بزرگ كنى یا نھ؟ -
 !معلومھ كھ مى خوام: ابروھایش را باال داد و با بھت جواب داد 
 ! پس باید با ھمھ چیز و ھمھ كس مبارزه كنى: سجاد ذھنم را خوانده بود و بھ جاى من گفت 
 ...و ایمان داشتھ باشى كھ پیروز میدون تویى -
: رد و با خنده گفتسنا قطره اشكى كھ روى گونھ اش چكید را پاك ك. چند ثانیھ سكوت برقرار شد 

 ! برادران دوقلوى مشاور. شما دو تا باید روانشناس بشین
 ...حاضرم بمیرم و با این مشاور نشم! من با این چندش؟ محالھ:  با شكلكى پاسخ دادسجاد

 .اصال من بھت چنین افتخارى نمیدم! خیلى ھم دلت بخواد - 
 ! واال. ابروى ھر چى مرده بردن! بدم میاد از این پسراى لوس و خودخواه: با تاكید گفت 

 .  خندید و من ھم از سجاد تقلید كردمسنا
 !بدم میاد از این پسرایى كھ چشم ندارن خوبى بقیھ رو ببین -
من مى خواستم كیمیا از شما : سنا او را در آغوش كشید و گفت. صداى گریھ ى كیمیا بلند شد 

 !محبت رو یاد بگیره، نھ دعوا
تازه بعضى از دعواھا از عالقھ سرچشمھ مى گیره، مگھ نھ ...زندگیھ خواھر مندعوا نمك : سجاد 

 سپھر جون؟
من بھ تو عالقھ دارم؟ چنین چیزى رو تصور نمى : دستى بھ چانھ ام كشیدم و با اخم ریزى گفتم 

 ...كنم
 حاال...البتھ در این كھ تو كشتھ مرده ى منى شكى نیست: خواست لب باز كند كھ ادامھ دادم 

 ...نخواستم بروت بیارم و غرورت رو لھ كنم ولى چاره اى برام نذاشتى
. این بار سنا بدون توجھ بھ موقعیتش با صداى بلند خندید و باعث شد كھ گریھ ى كیمیا شدت بگیرد 

و من دیگر بھ این فكر نكردم كھ یك . گارسون غذا را آورد و بقیھ ى شب را بھ خوبى گذراندیم
نھ ى مان حقایقى تلخ درباره ى پسرشان خواھند شنید و محكوم بھ سكوت مادر و پدر در خا

حتى بھ خودم و سجاد ...بھ این فكر نمى كردم كھ سنا و دخترش چھ آینده اى خواھند داشت...ستندھ
 ! خیالم را رھا كردم تا كمى از افكار شوم فاصلھ بگیرد و استراحت كند...ھم فكر نمى كردم
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 )  از جنس سنگیمردمان: فصل بیست و یكم ( 
 

  از جنس سنگ گم شده امی مردمانی مدر
  گردمیبھ دنبال تو م 
 .. دوم امایبا تمام وجودم بھ سمتت م 
 ی شوی محو مرمی را بگتی خواھم دست ھایتا م 
 نمی بی تو را در خواب منکھیغافل از ا 
 ...ستی نیداری خواب و بانی می پندارم مرزیو م 
با وجود ناامنى، از نفس كشیدن در ھواى ایران . ھ سرد و غم انگیز استشب تھران مثل ھمیش 

حال من دخترى ھستم كھ از ھمھ جا رانده شده و بھ معناى واقعى . احساس سبكى و آرامش مى كنم
آدمى كبود و خستھ كھ تنھا حرف مى . آدمى شده ام كھ دیگر حرف نمى زند! ھیچ چیزى ندارد

با گام ھاى بلند و . مبارز بود اما محكوم بھ سكوت شد.  كننده شد بود اما اطاعترسختس. شنود
سریع در خیابان ھاى خلوت، بدون ھدف و مقصد قدم بر مى دارد و دلش مى خواھد طورى گم 

 . شود در میان این ھزارتوى روزگار كھ حتى خودش ھم نتواند خودش را پیدا كند
تھى شده ام از ھر . از ھیچكس انتظارى ندارم این آدم را مى بینى؟ مرا مى بینى؟ دیگر خدایا

تو بھ من بگو، آیا مى توانم امیدوار . احساسى و تنھا میان حصار سكوتم آرامش را پیدا مى كنم
 یانباشم كھ این شب ھا بھ پایان مى رسد و خورشید از پشت ابرھا بیرون مى آید؟ یا ھمچنان در م

سكوتم خوش كنم؟ بیدارم كن از این كابوس ھا و مردمانى از جنس سنگ شوم و دلم را بھ حصار 
. بگذار از این زمینى كھ خوردم استفاده كنم براى برخاستن با قدرتى بیشتر...حقیقت را نشانم بده

كھ برایم  نھ بھ روشى. من چیزى براى از دست دادن ندارم اما مى توانم دوباره ھمھ چیز را بسازم
 ...م مى كندتعریف ده بود، طورى كھ عقل و دلم حك

 ! با سكوت ھم مى توان مقصود را رساند...من ترانھ اى بى صدا ھستم 
*** 

اینجا را مى شناسم اما مى . ماشین كھ توقف كرد، چشمانم را گشودم و بھ اطراف نگاه كردم 
 . چھره ام بھ مقدار كافى تعجبم را نشان مى داد. خواھم وانمود كنم كھ اشتباه مى بینم

 اینجا كجاست؟ -
مرد غریبھ اى كھ ما را از تركیھ ھمراھى كرده بود و ھنوز نامش را نمى دانستم، سرش را بھ  

 ...فكر مى كردم خونتو بشناسى: طرفم چرخاند و جواب داد
 . پوزخندى كنج لبم نشست 
چرا منظورم اینھ كھ ! خوب شد بھم گفتى. نھ بابا نمى دونستم چند سال كجا زندگى مى كردم -

 اینجا؟
ولى من بھت پیشنھاد میدم ھر چى زودتر بھ یھ ...سرمھ گفت كھ اینجا جاى امنیھ...نگران نباش - 

 ...شھر دور از تھران برى
 ...ممنون از پیشنھاد ھوشمندانھ ات: با طعنھ گفتم 
 ...اگھ كمك خواستى...بیا این كارت منھ...خواھش مى كنم - 
اونوقت چھ كمكى از دست شما بر میاد؟ : تھ بود انداختم و گفتمنگاھى بھ كارتى كھ بھ طرفم گرف 

 اصال تو كى ھستى؟
منم تنھا كسى ھستم كھ با سرمھ زیاد كارى . تو بدون شك بھ كمك نیاز پیدا مى كنى... ببین ترانھ - 

 ..ندارم
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  تو با سرمھ كارى ندارى؟ پس اونجا چیكار مى كردى؟...حرفت خنده داره - 
سرمھ وقتى فھمید دارم ...من براى كارى اومده بودم استانبول: ان بیرون داد و گفت را با دھنفسش

  فھمیدى؟...برمى گردم ازم خواست شما دوتا رو بیارم كھ كسى مشكوك نشھ
 ...نچ باور نمى كنم -
 . توجھى نكرد و دوباره دستش را بھ طرفم گرفت 
 ...بگیرش -
 . و نگاھى بھ آن انداختكیارش بھ جاى من كارت را از دستش كشید  
  بگیم با چھ كسى كار داریم؟...اسمتون رو ننوشتھ -
 ...ما با این كارى نداریم...كیارش بس كن:  خشم گفتمبا
ھر دو در مقابل خانھ ى بزرگ و شبھ قصر . كیارش ھم چند لحظھ بعد. و از ماشین پیاده شدم 

حتى متوجھ نشدم كھ ماشین آن مرد . دیممھرداد سردار ایستادیم و چند ثانیھ در سكوت نگاھش كر
 . حركت كرد و چندین متر دور شد

 ...فكر نمى كردم دوباره اینجا رو ببینم...برگشتیم سر خونھ ى اول -
 بھ نظرت اینجا واقعا امنھ؟ - 
 . دستانم را در جیب ژاكتم فرو كردم 
 ...فردا از اینجا مى ریم -
یك دقیقھ طول نكشید كھ حسین . ر محكم بھ در كوبیدكیارش چند با. نگھبان در اتاقكش نبود 

لبخند بى رمقى زدم و . ھراسان در را گشود و با دیدن ما از تعجب و خوشحالى زبانش بند آمد
باغ سرسبزتر از ھمیشھ بھ نظر مى رسید و از قطرات . ھمھ چیز سرجایش بود. وارد خانھ شدم

 . یارى شده اند برگ ھاى گیاھان مشخص بود كھ تازه آبىشبنم رو
  حسین آقا كى بود؟ باالخره پلیسا اومدن؟:  بلند طال بھ گوش رسید كھ داد مى زدصداى
 ...جاى نگرانى نیست...نھ طال خانوم، منو و كیا ھستیم:  را بھ ایوان رساندم و گفتمخودم

 . از بھت كھ در آمد، گریھ و زارى اش شروع شد 
دستمون از ھمھ ...ھیچ كارى ھم نمى تونستیم بكنیم...اه رفتخانوم شما كجا بودین؟ دلمان ھزار ر -

 ...كاش خبرى از خودتون بھ ما مى دادین. جا كوتاه بود
  او نگران چند خالفكار شده بود؟ چھ دلیلى وجود دارد كھ دل پاك یك آدم براى چند گناھكار بلرزد؟ 

حاال كھ سالم و سرحال ...یھ نكنطال خانوم گر:  را روى شانھ اش گذاشتم و با ناراحتى گفتمدستم
  بگو ببینم بعد از رفتن من و كیا چھ اتفاقایى افتاد؟...جلوت وایسادم

 
شما كھ رفتین خانوم، آقا عرفان و آقا بابك یھ سر اومدن خونھ : با لھجھ ى ھمیشگى اش جواب داد 

اینم ...دستور دادن نوشیدنى ھا و گاو صندوق آقا مھرداد رو از بین ببریم. و گفتن كھ میرن تركیھ
 ...گفتن كھ اگھ پلیس اومد، ما اظھار بى اطالعى كنیم

در خانھ، بھ این معناست كھ ھیچ چیز غیر عادى در اینجا وجود نبودن نوشیدنى و گاو صندوق  
حال كھ بعد از گذشت یك ماه پلیس بھ اینجا نیامده است، . ندارد و پلیس مدركى نمى تواند پیدا كند

 !امن است پس این دالیلى براى سرمھ بود كھ بگوید اینجا. دلیلى ندارد ھم كھ از این بھ بعد بیاید
 ...من ھمین جا مى مونم. ض شدكیارش، نظرم عو - 
روى یكى از مبل ھاى نشستم و . بھ داخل ساختمان رفتیم. ھیچ نگفت و فقط شانھ اى باال انداخت 

بازویم ھمچنان درد مى كرد و باید مرتب پانسمانش را عوض مى . پاھایم را روى میز گذاشتم
 . كردم تا عفونت نكند

 ...و بیارطال خانوم برو جعبھ ى كمك ھاى اولیھ ر -
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 ...بى زحمت دو تا فنجون قھوه ھم بیارید: قبل از اینكھ برود، كیارش اضافھ كرد 
تا بھ حال . صداى تیك تیك ساعت در ساختمان مى پیچید. طال چشمى گفت و بھ آشپزخانھ رفت 

 . اینجا را انقدر خلوت ندیده بودم و بھ این سكوت عادت ندارم
 ...چیز دیگھ اى الزم داشتین صدام كنین: ت و گفت جعبھ و سینى را روى میز گذاشطال

 .پاھایم را از روى میز برداشتم و بھ طرف جعبھ خم شدم 
 ! بذار من برات عوض كنم:  دستش را روى دستم گذاشت و با قاطعیت گفتكیارش

بھ آرامى باند را از دور بازویم باز كرد و بتادین را روى زخمم .  كشیدم و چشمانم را بستمعقب
 . درد بسیار زیادى مرا لرزاند و ناخودآگاه لبم را گاز گرفتم. ریخت

 . االن تموم میشھ...یھ كم دیگھ تحمل كن -
آشكارى فنجان را با مكث .  باند تمیزى زخمم را بست و سپس فنجان قھوه را بھ طرفم گرفتبا

 . گرفتم و زیر لب تشكر كردم
 ...اگھ درد دارى بگم طال خانوم مسكن بیاره -
 . نیازى نیست...خوبم - 

 .  قھوه اش را برداشت و روى مبل نشستفنجان
 حاال مى خواى چیكار كنى؟ -
 . در طول این چند ساعت تصمیمم را گرفتھ بودم اما سكوت كردم 
  بین بردن چند تا مدرك میشھ امنیت بھ وجود آورد؟چرا فكر مى كنى با از -
 ! نھ منو. چون سند این خونھ بھ نام منھ و پلیس مھرداد رو شناسایى كرده - 
 ! اما فامیلى تو با مھرداد یكیھ -

 ...مھرداد طعم قھوه ھاى طال را دوست داشت.  زدم و جرعھ اى از قھوه را نوشیدملبخندى
شاید اتفاقات اخیر بھ خاطر اشتباھات اونھ ولى مقصر فقط بابام . فتىتو مھرداد رو دست كم گر - 

 ...من دو تا شناسنامھ دارم. سند یھ نام ترانھ مھدویان ھستش...نبود
بازم . بھ ھر حال صالح نیست اینجا بمونى: دستى بھ صورتش كشید و بعد از سكوت كوتاھى گفت 

 . خودت مى دونى
 ! نصیحتت فكر مى كنمممنون بھ :  تمسخر جواب دادمبا
 ...شب خوش. میرم بخوابم:  روى مبل برخاست و در حالى كھ بھ طرف راه پلھ مى رفت، گفتاز
 !صبر كن، كارت دارم - 
 ...باشھ براى یھ وقت دیگھ...خیلى خستم - 
 ...دنبالم بیا: بھ سختى بلند شدم و خود را بھ او رساندم و در صورتش گفتم 
صندلى چرخدار . ھنوز ھم مانند قبل انرژى بھ خصوصى بھ من منتقل مى كرد. بھ اتاق بابا رفتیم 

. دستى بھ صندلى كشیدم ولى روى آن نشستم. و بزرگى كھ قدرت و ریاست بابا را نشان مى داد
 ...این صندلى متعلق بھ مھرداد سردار بوده است و خواھد بود. ھیچكس نباید روى آن بشیند

 . ذى را كھ مى خواستم از كشوى بابا در آوردن و روى میز گذاشتمكاغ 
البتھ كھ تا چند روز دیگھ دینا و یاشار ھم میان ولى دیر مى ...من موندم و تو...خب آقا كیارش -

 ...شھ
كنار پنجره ى اتاق رفتم و بھ باغى خیره شدم كھ روزى در آن تمرینات رزمى ام را انجام مى  

 . دادم
ى االن توى ذھنم چى مى گذره؟ این بازى شاید براى سرمھ تموم شده باشھ و االن با مى دون -

بھادر نشستھ باشھ و پوالشو رو بشماره و برنامھ بریزه كھ چھ طورى ایران رو بھ فالكت 
من ھنوزم اینجام، روى . یكیش نكشتن من بود. ولى سرمھ اشتباھات زیادى كرد...بكشونھ
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محكم تر از قبل از روى زمین بلند شدم و قدم بر مى . ت دارم قدركشم، نفس مى...زمین
كارى ...این بار بھ قصد نجات ایران میرم جلو. ولى این بار بھ راه دیگھ رو انتخاب مى كنم...دارم

 ...من سرمھ و بھادر رو نابود مى كنم...كھ مھرداد مى خواست انجام بده ولى جرئتش رو نداشت
 . بود اما مى خواست اعتراض كندمتعجب ن. بھ طرفش چرخیدم 
خودم مى دونم كھ سرمھ گفت با انتقام گرفتن گور خودم رو ...چیزى نگو، بذار حرفام تموم شھ -

 ...و اما تو. تازشم من حاضرم بمیرم ولى یھ عمر فرارى نباشم. ولى ھدف من انتقام نیست. كندم
  
 

 . كردم اش را از توى كشو در آوردم و روى میز پرتش شناسنامھ
آخرش شاید زندان . اما اگھ بمونى باید تا آخرش وایسى...كسى جلوت رو نگرفتھ و مى تونى برى -

حاال ھركارى عشقت ...این شناسنامھ ى توئھ. اون شناسنامھ اى كھ پیشتھ اصل نیست. یا مرگ باشھ
 ...مى كشھ بكن ولى فقط پنج دقیقھ وقت دارى تصمیم بگیرى

اخم ریزى روى پیشانى . منتظر شدم تا تصمیمش را بگیرد. خیره شده بودمتعجب بھ شناسنامھ اش  
. ھیچ چیز چشمگیرى نداشت. تا بھ حال توجھ زیادى بھ صورتش نكرده بودم. اش نشستھ بود

درست ھم رنگ . پوست صورتش گندمى بود و موھاى حالت دارى بھ رنگ قھوه اى روشن داشت
موع چھره اش آرامش بخش و دلنشین است و اگر كسى در مج. نھ چندان درشتش ابروھا و چشمان

اما من . براى اولین بار نگاھش بھ او بیوفتد، در دل او را فردى با محبت و دلسوز تلقى مى كند
 ...ھیچ وقت نتوانستم او را درك كنم

 ...مى مونم: سرش را بلند كرد و قاطع گفت 
 . بھ كاغذ روى میز اشاره كردم. اشتمتوقعى غیر از این ند. نھ لبخند زدم، نھ خوشحال شدم 
 . باید چند نفر رو خبر كنیم...این كاغذو بردار و اسامى رو از باال بخون -

 .  تكان داد و كارى را كھ گفتم را انجام دادسرى
 ...یاسر رضایى -
 .زیاد زرنگ نیست و بھ احتمال زیاد االن توى زندانھ...برادر صابره! نھ - 
 طالبى؟سام : با مكثى گفت 
 . زنى كھ قرار بود زن بابام شھ...برادر مرسده! اون بیاد اینجا اول منو عقد مى كنھ - 
 ...تیرداد بازرگان -
 ...از افراد بھبھانى بود كھ البتھ خدا رحمتش كنھ. نمى دونستم بابا شمارشو نگھ داشتھ! چھ جالب - 
. و در آخر بھ دو اسم رسیدیم. دتك تك اسم ھا را مى خواند و چیزى درباره ى آن ھا مى شنی 

 . ریسك زیادى دارد اما چاره اى نیست
 اگھ اینا رو سرمھ خریده باشھ چى؟:  سرش را بلند كرد و پرسیدكیارش

 ...رابطھ ى مخفیانھ با بابا داشتن...فكر نكنم اصال بشناسشون - 
 مى خواى باھاشون صحبت كنى؟ - 
 . آرام سر تكان دادم 
 ...منم بعد از تلفن بھ اینا میرم...ابىمى تونى برى بخو -
 . با تردید باشھ اى زیر لب گفت 

*** 
چھ مى دیدم؟ نگاه سرد و بى روحى كھ نشان نمى داد درونم چھ مى گذرد و . بھ آینھ نگاه كردم 

ھمان دخترى كھ نور چشمان مھرداد ...من ھنوز ھم ترانھ ھستم. پوستى كھ دیگر زرد نبود
 ...تنھا مسیرم را تغییر دادم...بود



 163 

در . و خواستم این كار را كنار بگذاردیاد روزى افتادم كھ بعد از مرگ ماھان پیش بابا رفتم و از ا 
مى دونستى قشنگ : جواب لبخندى زد و موھایم را از روى پیشانى ام كنار زد و با مھربانى گفت

 ترین دختر روى زمینى؟
ھر دخترى براى پدرش زیبا ترین است اما ھمین جمالت . كامال واضح بود كھ اغراقى بیش نیست 

تا اینكھ بابا با ھمان لبخند . رفم كوتاه نیامدم و پافشارى كردمآن روز از ح. برایم خوشایند بود
 ...درست مثل من. وقتى كھ آدم توى باتالق فرو میره، دیگھ راه نجاتى نداره: كمرنگش گفت

شاید كمى دشوار باشد اما اگر كمى جرئت بھ خرح مى داد، بھ . اما ھیچ گاه این حرفش را نپذیرفتم 
 ...باتالق بیرون بیایدراحتى مى توانست از این 

 . ضربھ اى بھ در خورد و طال وارد اتاق شد 
 ...ترانھ خانوم اون دو نفر تشریف آوردن -
  بردیشون اتاق بابا؟: موھایم را باالى سرم بستم و پرسیدم 

 ...بلھ:  سر تكان دادآرام
 ...كیا رو ھم صدا كن. وسایل پذیرایى رو بیار...خوبھ - 
 ...یرونآقا كیارش رفتن ب - 
 

 .  بھ طرفش برگشتممتعجب
 كى؟ كجا؟!بیرون؟ -
گفتن میرن چندتا وسیلھ كھ الزم دارن رو بگیرن و . بلھ دو ساعت پیش كھ شما خواب بودین - 

 ...بعد از اینكھ برگشتن، براتون توضیح میدن. اطمینان دادن كھ جاى نگرانى نیست. زود میان
ا باید آزادتر از قبل گذاشت اما نھ در حدى كھ بدون اطالع قبول دارم كھ او ر. اخم ھایم درھم رفت 

 . چھ مى شود كرد؟ نفس عمیقى كشیدم. اینجا را ترك كند
 ...باشھ طال خانوم شما بھ كارات برس -
تصور واھى من بود جاى پدرم را كامال گرفتم . وارد اتاق بابا كھ شدم، آن دو مرد برایم بلند نشدند 

درست صندلى رو بھ روى آنھا را . روى صندلى بابا نشستم. ن برخورد شودو باید مانند او با م
باید . ندارد در این جلسھ سالم و احوال پرسى و یاد مردن از گذشتھ ھاى دور معنایى. انتخاب كردم

 . اصل مطلب را بیان كرد
 . تلفنى ھم گفتم كھ مى خوام سرمھ رو بكشم و باند رو نابود كنم -

تعداد مالقات ھاى ما حداكثر دو بار بوده . نسال، جدى و كمى عبوس ھستند دوى آن ھا میاھر
كارى كھ . على حدود ده سال پیش معتاد بوده ولى یك پیشنھاد با پاداش عالى بھ او مى شود. است

 . انجام داد را دقیق نمى دانم اما باعث شد كھ مواد مخدر و باند را كنار بگذارد
تنھا چیزى كھ مى دانم . ا نمى داند و ھمچنان مجھول باقى مانده استھیچكس داستانش ر... جابراما

مھم . این است كھ روزى دستیار سرمھ بوده و بھ طرز عجیبى با او قطع رابطھ مى كند
 ...برویم سر اصل مطلب...نیست

 . على دست بھ سینھ نگاھم مى كرد 
 مى دونى دارى خودتو توى چھ چاھى میندازى؟ -
 ...اتش آگاھمكامال بھ خطر - 
 . جابر صدایش كلفت از على بود 
 میشھ بگى دقیقا چطورى مى خواى این كارو بكنى؟ مگھ بھ ھمین سادگیھ؟ -
 . ھر آنچھ در ذھنم بود را بیرون ریختم 
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من زیاد با نقشھ ھاش حال نمى ...بابك رو میشناختى؟ مغز متفكر ما بود ولى خدا رحمتش كنھ -
 ..البتھ فقط با یھ قسمتش موافق بودم كھ...اشتباه زیاد داشت. كردم

 میشھ حاشیھ نرى؟: جابر با تندى میان حرفم پرید 
مى خوام ھمون كارى كھ من با بھادر كردم، . ولى سعى مى كنم خالصھ تر بگم...حاشیھ نمیرم - 

 ..یكى با سرمھ بكنھ
  تو با بھادر چى كار كردى؟: على یكى از ابروھایش را باال داد و پرسید 
خودم رو بھ عنوان یھ واسطھ معرفى كردم كھ براى یھ آدم كلھ گنده مى خواست خرید زیادى  -

سرمھ و بھادر دنبال ھمچین . یعنى من ھم طرفدار بھادر بودم ھم پول زیادى بھش مى دادم...بكنھ
 جاسوالى كھ این...لبتھ این كار براى مراحل آخره و باید تغییراتى داده بشھا...آدمایى مى گردن

مطرح میشھ اینھ كھ سرمھ رو از كجا پیدا كنیم؟ بھ احتمال نود درصد از استانبول خارج نمیشھ 
. چون شھرى یھ كھ توریست زیاد داره و از نظر سیاسى ھیچ كشورى باھاش مشكل خاصى نداره

 راىب...تازه راه دریایى ھم داره كھ براى انتقال مواد عالیھ. تا حدودى خوبھرابطھ اش با آمریكا 
 . ھمین مشترى ھاش ترجیح میدن بیان استانبول و مواد بگیرن

 ...اینا رو چرا میگى؟ ھمھ رو از حفظم:  كالفھ گفتجابر
ز خودش و خالصھ سرمھ از استانبول بیرون نمیره اما بھادر رو ا...الزم دونستم دوباره بگم - 

. توى اون چند روزى كھ ما استانبول بودیم، خیلى سخت سرمھ رو پیدا كردیم. تركیھ دور مى كنھ
 اولین كارى كھ مى كنیم پیدا كردن سرمھ و تحت نظر. در واقع بھتره بگم اون ما رو پیدا كرد

 كنیم كھ بعد ھم با یكى از مشترى ھاش حرف مى زنیم و باھاش معاملھ مى...گرفتنش براى مدتیھ
تا . یھ داستان ساختگى براى سرمھ تعریف كنھ و در ازاى مقدارى پول بھادر رو تحویل بگیره

 اینجا نظرى نیست؟
باید بیشتر : على نگاھى بھ او كرد و گفت. جابر چیزى نگفت و دستش را الى موھایش فرو برد 

 ...حرف بزنیم و بررسى كنیم
 چشم بستھ غیب گفتى؟: پوزخندى زدم 
 ...بیا تو: سریع گفتم. ات محكمى كھ بھ در اتاق خورد، ھر سھ ى ما را از جا پراندضرب 
رنگش مثل گچ سفید شده بود و قطرات عرق روى پیشانى اش . حسین نفس زنان وارد اتاق شد 

 . دیده مى شد
 ...خانوم بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، خاك بر سر شدیم -
  
 .  دو دستش را روى سرش گذاشتو

 چى شده حسین آقا؟:  كردم و پرسیدماخمى
 ...پلیسا محاصرمون كردن...خانوم پلیسا - 
باید نفس در سینھ ام حبس مى شد، ضربان قلبم باال مى رفت، تمام تنم مى لرزید اما ھیچ كدام از  

در مدتى كھ استانبول بودیم ھیچكس . تنھا كمى تعجب كردم. این حالت ھا در من بھ وجود نیامد
.  استردهحال در دومین روز بازگشت بھ ایران پلیس اینجا را پیدا ك. اینجا نیوفتاده بودگذرش بھ 

یكى از پلیس ھاى سیاه . بدون توجھ بھ على و جابر از روى صندلى برخاستم و كنار پنجره رفتم
. پوش از دیوار باال آمد و در را براى بقیھ باز كرد و حیاط بھ سرعت پر شد از پلیس ھاى مسلح

مشتم را با خشم  نفسم را با فشار از بینى ام خارج كردم و...مانم را ریز كردم و دقیق خیره شدمچش
 ...مى دانستم چنین وضعیتى بھ وجود مى آید. مى دانستم! لعنتى. بھ پنحره كوبیدم

جابر و على ھراسان نگاھم مى كردند و در دل ناسزا مى . آب دھانم را قورت دادم و چرخیدم 
راه رو با آقایون نشون بده و : محكم رو بھ حسین گفتم. س عمیقى كشیدم تا صدایم نلرزدنف. گفتند
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منم قول . بھ ھمھ بگو عین حقیقت رو بگن. حواست باشھ كسى از خدمتكارا از اینجا خارج نشن
 ... شھادت بدم كھ اونا بى گناه ھستن و ما بھ زور نگھشون داشتیمیدمم
 ...ترانھ خانوم: نالھ كرد 
 ...حسین آقا دیر میشھ - 
اگھ دوست داشتین كار سرمھ رو . حسین آقا راه فرار رو نشونتون میده: رو بھ جابر و على گفتم 

 ...تموم كنین
 . على قدمى جلو آمد 
 پس تو چى؟ -
 ...سقوط كردم و بھ آغوش قانون مى روم! من؟ 
 ...حسین آقا زود باش آقایون رو راھنمایى كن...من نمى تونم بیام - 
من ماندم و كولھ بارى از تجربھ كھ . حتى اكسیژن. با رفتن آن ھا، اتاق خالى شد از ھمھ چیز 

آرام روى مبل نشستم و پاى راستم را روى پاى چپم انداختم و . قانون نامش را جرم گذاشتھ است
 باشد ان پایشاید این نقطھ ى...من آمده ام براى پذیرفتن ھمھ اتھامات. دستانم را در ھم قالب كردم

 ...امیدوارم در آینده جایى را پیدا كنم كھ سكوت بر آن حاكم باشد...اما من خوشحال ھستم
اسلحھ در دست نداشت اما بدون شك در زیر كتش ...تنھا بود. در اتاق باز شد و آھستھ داخل آمد 

تمام وجودم مى آرامش از . با فاصلھ از من ایستاد و نگاھمان را در ھم دوختیم. پنھان كرده بود
 بھ انشو او با جدیت و غرور نگاھم مى كرد اما انگار چشم. بارید و لبخند ملیحى روى لبانم بود

 . ھنوز ھم رفتار آرامش مرا عصبى مى كند...شاید ھم اشتباه مى كنم. من مى خندیدند
انوما تا حاال بھ این جملھ كھ میگن حس ششم خ:  مصنوعى ام را پررنگ تر كردم و گفتملبخند

از ھمون اول . خیلى قویھ اعتقادى نداشتم ولى االن بھ حس خودم ایمان آوردم و باورش كردم
مى بینى اشتباھات ھومن بعد از مرگش . رفتارھاى مرموز و آرومت شك رو در من بھ وجود آورد

ین بعد از ا...خستم...مى دونى كیارش...دیگھ ھیچ برام مھم نیست!  سرم بر نمى دارن؟از ھم دست
من ...باالخره اینم یھ تجربھ ى جدیده...شاید یھ مرخصى دائمى. ھمھ تجربھ نیاز دارم بھ استراحت

 ...بدم نمیاد آغوش قانون رو ھم تجربھ كنم...خیلى چیزا رو حس كردم
چھ كسى بھتر از تو؟ باعث افتخار منھ كھ ...بیا دست بند بزن: دو دستم را باال آوردم و ادامھ دادم 

 ...زود باش...بیا جلو...ت بند اسارت رو بزنىتو بھ دس
 . بدون ھیچ درنگى جلو آمد 

 ... شاید لیاقتت یھ پایان دیگھ بود:  حالى كھ دست بند را مى بست، با لحن خشكى گفتدر
 
 )بازگشت قھرمانانھ: فصل بیست و دوم (
  

از شكى كھ .  دانستم ترانھ تعجب نمى كند اما خوشحالى او بابت دستگیر شدنش دور از ذھن بودمى
دیر یا . نسبت بھ من داشت بھ ھیچ وجھ نگران نبودم زیرا با آمادگى كامل در كنارش حضور داشتم

 ...زود متوجھ شغل واقعى من مى شد
  ، احوال شما؟بھ بھ جناب آقاى خالفكار، عضو جدید باند قاچاق مواد - 

 ...خوبم بھ لطف شما:  كمرنگى رم و جواب دادملبخند
مى ترسیدیم وقتى كھ خوابید یھ خنجر فرو كنن . ما خیلى نگران شما بودیم! خب خدا رو شكر - 

 ...خبر بازگشت پیروزمندانھ ى شما ھمھ رو خوشحال كرد...توى قلبتون و خالص
 ! مردمچرا نگران؟ تو كھ خوشحال مى شدى من مى - 
 . لبش را گاز گرفت و گردنش را كج كرد 
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حاال یھ ...خدا نیاره روزى رو كھ سایھ تون دیگھ رو سر ما نباشھ...شما سرور مایى! نفرمائین -
 امضا بھ ما مى دین؟

این زبون ھا رو براى دخترا بریز بلكھ یكیشون ! پویا خان بیا و لطف كن روى اعصابم راه نرو - 
 ...ھخر شھ بیاد زنت بش

دوما . اوال من اراده كنم صد تا دختر دورم رو مى گیرن، تو یھ فكرى بھ حال خودت بكن - 
 ...خواستم بگم سرھنگ رسول كارت داره

  چى كار؟ - 
 .  اى باال انداختشانھ

 !فقط ھر چى بھت دادن نصف نصف! چھ مى دونم...البد مى خواد ازت تقدیر و تشكر كنھ -
 ! نھ خیراشتباه كردین جناب سروان نعمتى :صدایى از پشت سرم گفت 

سرھنگ رسولى، قدى كوتاه و ھیكلى درشت دارد و بسیار .  سرعت برگشتم و اداى احترام كردمیھ
خوش رو و شوخ طبع است اما وقتى حرف كار بھ میان مى آید، طورى حدى و عبوس مى شود 

 . كھ ھیچكس جرئت سخن گفتن با او را ندارد
 . جناب سرھنگ من یھ فرضیھ دادم كھ توسط شما رد شد:  جواب داد لبخندى زد وپویا

 .  خنده اى كرد و رو بھ من چرخیدسرھنگ
حاال . خب جناب سروان مى دونى چھ كار مھمى كردى؟ ھر كسى این پرونده رو قبول نمى كنھ -

 ...اآلن باید دربارت ى چیزه دیگھ اى باھات حرف بزنم. بعدا مفصل ازت تقدیر مى كنم
 ...خواھش مى كنم بفرمائین بشینید - 
. پرونده رو سروان نعمتى بھم داد و اعترافات ترانھ سردار رو خوندم...ممنون باید زود برم - 

حتى مى تونم بگم حرف ھاى تو خیلى . دقیقا ھمون حرفایى بود كھ تو توى گزارشاتت نوشتھ بودى
 براى ھمین با یكى از وكال. ا حرف بزنھمن فكر نمى كنم ترانھ بھ این راحتى ھ...كامل تر بود

 ...صحبت كن كھ بھ روند پرونده كمك كنن
بین خودمون باشھ، ولى چون بھ ترانھ امیدى نیست، خیلى : صدایش را پایین آورد و ادامھ داد 

. فقط اسم یك وكیل زیر برگھ ھا باشھ براى دادگاه كافیھ. اھمیت نداره كھ كى وكیل این پرونده باشھ
 ...دنبال یھ وكیل بى دردسربگرد 

منظور سرھنگ را متوجھ شدم اما در مواقع نادرى این جمالت را بھ زبان مى آورد و این موجب  
 . تعجبم شد

 ...در اسرع وقت ھماھنگ الزم رو انجام میدم:  ناچار گفتمبھ
ز روى روى صندلى نشستم و استكان چاى ام را ا. تشكرى كرد و بعد از مكثى از اتاق خارح شد 

 . میز برداشتم
 !یعنى قاضى حكم اعدام براى ترانھ صادر مى كنھ؟:  آھستھ پرسیدپویا

 ...احتمال حبس ابد بیشتره - 
  مى دونى چند كیلو ھروئین و شیشھ توى باغشون پیدا كردیم؟ - 

ترانھ فكر نمى كرد . ھمون قسمتى كھ بھم ھشدار داده بود نزدیكش نشم...آره:  جواب دادمخونسرد
 ...من از این ھشدارش بھ این نتیجھ برسم كھ اونجا چیزى ھست

راستى تو چجورى این دختره ى ! در این كھ شما خیلى باھوشى شكى نیست، داش كیاى خالفكار - 
 ! اده اى میادبھ نظر خیلى لوس و اف! رو تحمل كردى؟

 واقعا ترانھ اینطور بھ نظر میاد؟...  اى از چاى را نوشیدمجرعھ
یھ روز خیلى مھربون و آروم ، روز بعدش . اخالقش نوسان داشت...نھ اصال لوس نیست - 

 . و در مقابل اتفاقایى كھ افتاد محكم و مقاوم بود...عصبى و خودسر و عین برج زھرمار
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 ...یا بھ طرفش رفت و جواب داد و من چاى را نوشیدمپو.  تلفن بلند شدصداى
 ...چشم قربان میگم بیاد خدمتتون...بلھ؟ درستھ - 
 . و گوشى را گذاشت و رو بھ من چرخید 
 ...سرھنگ رسولى دستور داد برى اتاقش -
 ! ھمین االن اینجا بود كھ - 
 ...انگار خودش یھ وكیل پیدا كرده كھ زیاد شلوغ كن نیست -
 . ھایم باال رفتندابرو 
  تو ھمین چند دقیقھ؟ -
 ! و سرھنگ رسولى جادو مى كند -

بھ اتاق سرھنگ كھ رسیدم، چند ضربھ بھ در . استكان را روى میز گذاشتم و برخاستم.  زدچشمكى
 . زدم و وارد شدم

  قربان با من امرى داشتین؟ -
ایشون : ره اى كرد و گفت زن جوانى كھ چادر بھ سر داشت و روى صندلى نشستھ بود اشابھ

از وكالى جدید و خوب كھ فكر مى كنم براى پرونده ى ترانھ بسیار مناسب . خانوم امیرى ھستن
 ...جناب سروان اگھ میشھ ترتیب مالقات ایشون با ترانھ ى سردار رو بدین. باشند

باورم نمى . خیلى جوان و بى تجربھ بود و از پس ترانھ بر نمى آمد. نگاھى بھ چھره ى زن كردم 
 . شود كھ سرھنگ تا این حد بھ حكم ترانھ مطمئن باشد كھ ھیچ تالشى نمى كند

 ...چشم قربان -
خانوم امیرى میشھ چند لحظھ ما رو تنھا : سرھنگ سرش را رو بھ زن چرخاند و محترمانھ گفت 

 بذارین؟
 . لبخندى زد و از اتاق خارج شد 

ولى من ھقلم رو از !  بھ چى فكر مى كنى سروانمى دونم دارى:  سرھنگ آرام گفتبالفاصلھ
این پرونده تموم شده اس و روش كار كردن تنھا وقت . دست ندادم و مى فھمم دارم چیكار مى كنم

 ...تلف كردنھ
 ...با اجازه من مرخص میشم...شما درست مى گید قربان: موافق نبودم اما گفتم 
 .  دست راه را نشانش دادمبا. امیرى بیرون از اتاق منتظر ایستاده بود 
 ...خواھش مى كنم از این طرف بفرمائین -
حوصلھ ى شنیدن حرف ھاى آنھا را نداشتم براى . صحبت ھاى او با ترانھ یك ساعت طول كشید 

بعد از حرف ھایشان پویا مثل . ھمین در اتاق نماندم اما پویا را مامور كردم كھ مراقب اوضاع باشد
 .  بھ اتاق آمدھمیشھ با چھره ى شادى

ترانھ رو حسابى سوال پیچ كرد ولى این دختره یا یھ كلمھ جواب . خانوم امیرى كارشو خوب بلده -
 ...مى داد یا سكوت مى كرد

 . البد اون جواباى ھم كھ داد تكرارى بود...ترانھ مدلشھ - 
 ...ولى این خانوم امیرى كوتاه نمیاد! دقیقا -
 اجازه ھست؟: ھمان لحظھ امیرى در چارچوب در ظاھر شد و پرسید 
 . بھ احترام از جا برخاستم 
 ...بفرمائید...خواھش مى كنم -
 . جناب سروان من چند تا سوال داشتم: چادرش را جمع كرد و گفت 
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 ...من درخدمتم -
 چرا گزارشات شما در پرونده نبود؟ - 
ایشون گفتن چون یھ سرى اطالعات ...لى ھستنداون گزارشات دست خود سرھنگ رسو - 

 ...محرمانھ توى گزارشات ھست بھتره توى پرونده نباشھ
 . اخم ریزى كرد 
 ...ولى من باید اونا رو بخونم تا بتونم بھ پرونده كمك كنم -
شما اگھ سوالى دارید بپرسید، من سعى مى ...من متاسفم اما این مورد رو كارى نمى تونم بكنم - 

 .  راھنماییتون كنمكنم
پس منم : بعد از كمى فكر پرونده را روى میز گذاشت و گفت.  چیزى بگوید اما تردید كردخواست

فكر مى كنید نمى دونم شما و سرھنگ رسولى فقط مى ...مجبورم نكاتى كھ بھ نظرم رسید رو نگم
 !خواین اسم یھ وكیل پاى پرونده باشھ و چیزه دیگھ اى براتون مھم نیست؟

خانوم امیرى شما چرا با من دعوا دارین؟ من كاره اى : در مقابل عصبانیتش،آرام جواب دادم 
شما اگھ مشكلى دارین با . نیستم و فقط یھ ماموریت بھم داده شد كھ بھ نحو احسن انجامش دادم

 ...بھ ھر حال اگھ كمكى دیگھ از دستم بر بیاد، كوتاھى نمى كنم...سرھنگ رسولى در میون بذارید
  او چیز جدیدى فھمیده است؟. سرش را پایین انداخت و سكوت كرد 
 ترانھ ى سردار اسم واقعى این دختره؟ -
 . شناسنامھ ى جعلى داشتھ...بلھ ولى بھ اسم ترانھ مھدویان در مكان ھاى خودشو معرفى كرده - 
 نسبتش با رئیسشون چى بوده؟ -
 !نوشتھ شدهخانوم امیرى اینا توى پرونده ...دخترش بوده - 
. ببخشید با شما بد حرف زدم. شما درست مى گید: پرونده را از روى میز برداشت و آھستھ گفت 

با ...من روى این پرونده كار مى كنم و نتایج رو بھ اطالع شما و سرھنگ رسولى مى رسونم
 ...اجازه

 ش درگیره؟با خود: سرش را خاراند و گفت. بھ پویا نگاه كردم و شانھ اى باال انداختم 
 ...راستى پویا من دارم میرم مرخصى...البد یھ اشتباھى كرد! این چھ طرز حرف زدنھ؟ - 
  كجا بھ سالمتى؟ - 
 ...میرم استراحت -
اگر سرھنگ متوجھ شود كھ من بابك را مى شناختم بھ . نباید حقیقت را مى گفتم! دروغ مصلحتى 

 ! براى پیدا كردن نامھ ى بابك كافیستیك مرخصى چند روزه. طور حتم برخورد جدى مى كند
  

 ) سکوت بلند:فصل بیست و سوم (
 
 

  گردم بھ ھمان سالیبرم
 ... کردم کھیآنقدر زندگ 
 اما ھنوز تو را کم دارم 
  دارمی را برممی ھای قراریچمدان سخت ب 
 ! و با توصدی گردم بھ ھزار و سیو برم 
  

بیدار بودم، چشمانم باز بودند اما اشتباه ...در تاریكى اش گم شدم...ِسیاه سیاه... چھ شبى بوددیشب
ذھن خشتھ ام بھ خواب رفتھ بود و روح كم طاقت و غافل من دست بھ كارى زد كھ نباید ...كردم
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 ھیچ ظاھر شاید بھ. نمى دانم عاقبتش چھ مى شود...اشتباھى كردم فراموش نشدنى ...انجام مى داد
اتفاقى نیوفتد اما غرور جریحھ دار شده و اعتقادات زیر سوال رفتھ ام از درون مرا شكنجھ مى 

 ...دھند
مثل ھمیشھ لحنش مھربان . دستى روى شانھ ام قرار مى گیرد...زنگھ تفریح بھ صدا در مى آید 

 . است
 ! چرا یھو وسط كالس اومدى بیرون؟ -

 . را گزیدم تا اشك ھایم جارى نشوند گلویم را بھ درد آورد اما لبم بغض
 ...بده...حالم:  سختى جواب دادمبھ
 چى شده؟: كنارم روى نیمكت نشست و آھستھ پرسید. چشمانش نگران و متعجب شدند 
سرم را روى . ِمن ضعیف نتوانستم سدى براى اشك ھایم درست كنم و بھ ھق ھق افتادم...نتوانستم 

بالفاصلھ بچھ ھا دورم جمع شدند و سنگینى نگاھشان را . ر زدمپاى حانیھ گذاشتم و از تھ دل زا
در واقع نمك روى زخمم مى پاشیدند و تمام . حس مى كردم اما حرف ھایشان با محبت بودند

 ... را مى سوزاندندودموج
 چى شده بھار؟ - 
حانیھ  .لحن خشكش مرا آزرد و حالم را بدتر كرد. صداى آرزو را در بین آن ھمھمھ تشخیص دادم 

 . دردم را فھمید و از ھمھ خواست كھ بھ دنبال كارشان بروند و ما را انھا بگذارند
 !نمى خواى بگى چى شده؟...بھار ھمھ رفتن -
 . آھستھ سرم را بلند كردم و بھ چشمان قھوه اى و نگرانش نگاه كردم 
 ...من اشتباھى كردم و ھیچ وقت خودم رو نمى بخشم -
 !دارم مى میرم از نگرانى...شدهبھار جونم بگو چى  - 
 . سخت بود اما باید خودم را خالى مى كردم تا شاید اندكى سبك شوم 
مى خواستم یھ ...نمى خواست...دلم آسمون رو دیگھ...دیشب حالم خیلى بد بود...من:  لكنت گفتمبا

د و چرا این نمى دونم چى ش...انگارى عقلم رو از دست داده بودم...نفر جواب دل تنگى ھامو بده
دوست  كھ یھ شب من جاى بنفشھ رو براش پر كنم و منو...بھ حامد اس ام اس دادم كھ...كارو كردم
مطمئنم از این احساسات و حرفام سؤاستفاده مى ...از خداش بود. اونم قبول كرد...داشتھ باشھ

در...نمى دونم چیكار كنم حانیھ...كنھ  بیام ولى بدتر من مى خواستم كمى آروم شم و از سردرگم
 . احمقانھ ترین كار دنیا رو انجام دادم...شد

. حانیھ مات و مبھوت نگاھم مى كرد.  اشك ھایم سرازیر شدند و تمام صورتم را پوشاندنددوباره
 ...ھیچ یك از لغاتى كھ بھ زبان آورده بودم را نفھمیده بود ولى سكوت كردم. حق داشت

 ...دوست داشتن...آسمون! ل تنگى چیھ؟منظورت از د...بھار من نمى فھمم - 
 . نفس عمیقى كشیدم و اشك ھایم را پاك كردم 
فكر مى كردم مسخرم كنى و دیگھ حرفام رو باور ...حانیھ ھنوز یھ چیزایى ھست كھ بھت نگفتم -

 ...نكنى
ین باید مى گفتم؟ تا بھ حال درباره ى ا. پرسشگرانھ نگاھم كرد و منتظر بود كھ ماجرا را بشنود 

. موضوع با ھیچكس حرف نزده ام و این راز را مثل یاقوتى گرانبھا در سینھ نگھ داشتھ بودم
 ھیماما من مى خوام این راز را با حانیھ س. رازى كھ بھ زبان آورده شود، دیگر راز نخواھد بود

 ...شوم و ھیچ چیز دیگرى برایم اھمیت ندارد
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چھار سال پیش بود كھ مادرم بھ خاطر حرف ھاى دوستش تصمیم گرفت منو بذاره كالس زبان  - 
ھمون دوست مادرم، ...تا زودتر از بچھ ھا دیگھ یاد بگیرم و بھتر توى مدرسھ خودم رو نشون بدم

معلم زبان بود و توى خونھ اش ھفتھ اى دو روز كالس برگزار مى كرد كھ عالوه بر درس، تفریح 
نمى تونم بگم چقدر اون ساعات بھ من . ده، دوازده تا دختر و پسر ھم سن و سال بودیم. بود ھم

كل كل ھایى كھ با ھم مى كردیم، مسخره بازى ھایى ...تك تك لحظھ ھاشو یادمھ. خوش مى گذشت
در واقع ما بازى و كاردستى درس رو یاد مى . االن فقط ازشون یھ خاطره مونده...كھ در میاوردیم

دو نفر بھ كالسمون اضافھ . برف میومد...اون روز رو بھ خوبى یادمھ...شش ماه گذشت. رفتیمگ
پسراى خیلى مودب و اتو كشیده و . دو برادر دوقلو كھ حدودا سھ سال از من بزرگتر بودن...شدند

سر یكى از كار گروھى ھاى من با یكى از اونا ھم گروه . در عین حال باحال و خاكى بودن
بیشتر . از اون رو بھ بعد روابط من با اون دو برادر خیلى خوب شد... سپھر بوداسمش...شدم

كل كل ھاى سپھر با داداشش ھم دیدنى ...اوقات با دوستم كنار اونا مى شستیم و كلى مى خندیدم
در ...امیرسجاد خیلى خوب از پسش برمیومد و جورى جواب مى داد كھ سپھر كم میاورد...بود

 تر بود و وقت ھاى اضافھ اى كھ پیدا مى كرد سریع مشغول نقاشى كشیدن مى روممجموع سپھر آ
لذت رو توى چشماش مى دیدم وقتى مداد ...بدون اغراق میگم كھ نقاشى ھاش فوق العاده بودن. شد

چند ماه از بھترین ماه ھاى عمرم رو كنار سپھر و امیرسجاد ...رو روى كاغذ مى كشید
 ...دبعدشم تموم ش...گذروندم

 . سرم را روى پایش گذاشتم و بھ مزخرفاتى كھ با تمام وجودم دوستشان داشتم ادامھ دادم 
روز . اگھ یھ خدافظى درست و حسابى داشتیم شاید االن حالم بھتر بود و انقدر درگیر نمى شدم -

 و آخر من كنار سپھر و سجاد نشستم تا با اونا ھم گروه شم ولى سپھر بدون ھیچ حرفى بلند شد
 فولى برخال...بعد از كالس ھم فقط با دو سھ تا از پسرا خدافظى كرد...رفت توى یھ گروه دیگھ

اوایل ...اون سجاد یھ خدافظى گرم و صمیمى با من و دوستم كرد و دیگھ ھیچ وقت ھمدیگرو ندیدیم
 از كار سپھر ناراحت نشدم ولى دلم مى خواست بھ حرمت این چند ماه دوستى ساده حداقل یھ

ولى بھ مرور بھ این نتیجھ رسیدم كھ اگھ اون روز با من حرف . خدافظى خشك و خالى مى كرد
من اون ...نھ بھ خاطر ادامھ دادن دوستى... شاید یھ نشونھ اى، تلفنى چیزى ازش مى گرفتمد،مى ز

موقع اصال نمى دونستم روابط بین دختر و پسر چجورى ھست فقط مى خواستم گاھى از حالش با 
ھمین افكار و بھ یاد آوردن خاطراتشون و حك شدن ھمھ چیز در ذھنم، باعث شد بھ ... بشمخبر

بعد از گذشت چند سال نھ تنھا سپھر رو فراموش نكردم بلكھ ھر ثانیھ خاطراتش ... ببرمپى احساسم
 تو اسم اینو چى مى ذارى؟...جلوى چشمام رژه میره

شاید براى ھمین است كھ . ا متوجھ شده استصورتش را نمى دیدم اما مى دانم كھ منظورم ر 
 ...سكوت كرده و دوست ندارد چیزى بگوید

انقدر حرفاى . توى این چند ماه اخیر،بھ آسمون خیره مى شدم و با سپھر درد و دل مى كردم - 
تا اینكھ دیشب حسابى قاطى ...ھمھ و حرفام جوابش سكوت بود. ولى چھ فایده...قشنگى مى زدم

 ...بھ حامد اس ام اس دادم كھ جاى خالى سپھر رو یھ شب برام پر كنھ...ھ سیم آخركردم و زدم ب
 . دوباره چشمانم از اشك تر شدند و صدایم از بغض دو رگھ شد 
 ...من ھمھ اعتقاداتم، باورھام، ھر چى كھ توى قلبم بود رو زیر سوال بردم و نابود كردم -
چرا منو نمى بینى؟ سیاه كردم قلبم رو؟ ...دلگیر! خدایا ازت دلگیرم: با صداى بلندى ضجھ زدم 

تو اگھ منو مى دیدى، ازم ! مگھ دست خودمھ؟...سر تا پا گناه شدم؟ خب چى كار كنم دل دیگھ
 ! مراقبت مى كردى، دستم رو مى گرفتى كھ بھ اینجا نمى رسیدم

باره ھمھ دورت االن دو! آروم...آروم باش بھار:  دستش را روى سرم كشید و آھستھ گفتحانیھ
 ! جمع میشن
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ھمش یازده سالم بود كھ ! مگھ من چند سالم بود؟! چجورى آروم باشم حانیھ؟ تو بھم بگو چجورى -
 ...خدا سرش بھ بنده ھاى دیگھ اش گرمھ...این افكار اومد سراغم

. ىتو دارى اشتباه مى كن! بھار چرا كفر میگى؟ خدا ھمھ ى بنده ھاشو دوست داره و مراقبشونھ - 
این . اگھ سپھر رو فراموش نكردى بھ خاطر اینھ كھ در بھترین دوران زندگیت باھاش آشنا شدى

سن بلوغ ھم باعث شده مھ تو خیال پردازى بیشترى ...دلیلى براى عاشق بودن تو نمیشھ
 ... یھ مدت فكر مى كردم پسردایى ام دوسم داره و!  مثل منرستد...كنى

من ساعت ھا فكر كردم !  باور كن موضوع بھ این سادگى ھا نیستنھ حانیھ،: میان حرفش پریدم 
 ...صورتش جلوى چشمامھ. سپھر رو بیشتر از ھمھ چیز اون موقع یادمھ...و مطمئنم

چھ كسى حرف ھایم را باور مى كند؟ مسخره است ...مى دانستم. در فكر فرو رفت و چیزى نگفت 
 و را ندیدم؟كھ من عاشق باشم؟ عاشق كسى كھ چھار سال است ا

مزخرف تربن حرف ھاى عالم را زده ام؟ قبول دارم اما مگر من خواستم . چشم ھایم را مى بندم 
كھ دلم براى كسى تنگ شود كھ دیگر در زندگى ام وجود ندارد و نخواھد داشت؟ اطمینان دارم این 

ى بزرگ نمى بارھا این جملھ را شنیدم كھ عشق كوچك ...احساس فراتر از یك عشق كودكانھ است
 ...نمى خواھم بدانم...حال عاشق شدن من مسخره است؟ نمى دانم...ناسدش
شاید مادرم راست میگھ من ھنوز ...شاید تو راست میگى و من بچھ گونھ فكر كردم: زیر لب گفتم 

شاید بنفشھ راست میگھ من بھ روانشناس نیاز ...شاید پدرم راست میگھ من غیر منطقى ام...بچم
 ...شاید...یدشا...دارم

دل ...رنج...درد...قطره اشكى روى گونھ ام مى چكد كھ حرف ھاى زیادى براى گفتن دارد 
چگونھ حرف ھایم را، باورھایم را بھ زبان بیاورم كھ یك نفر در این جھان غول پیكر ...تنگى

 باورم كند؟
  
 
 بود اما ی متفاوتلمیفمن خودم بھ شخصھ دوست داشتم و . دمی وسط رو دیامروز رفتم ساکن طبقھ  

 ی بود و بعضی خوبی دهیدر مجموع ا.  بدمی تا نظر کارشناسنمی ھم ببگھی بار دھی دمی محیترج
 رانھ؟ی انجای ادی پرسی داشت کھ آدم از خودش میی صحنھ ھاھیحرفاش ھم کامال درست بود اما 

 گشت ارشاد بذارن و بگن خواھرم انی انقدر بنکھی ایبھ جا. می بھ کجا برسمیی خوای مستی نمعلوم
 ننی بی ھا رو ملمی فنیباالخره مردم ا!  ھاشون رو درست کننلمی برن فدیحجابت رو درست کن با

 !!  دارهادی مخاطب نوجوون ھم زنکھیبدتر ا...گھی دستی نی کنن مشکلیو با خودشون فکر م
باال بروى ھیچ گاه بھ انتھایش ھر چقدر ھم كھ در آسمان ... سپھر یك آرزوى دست نیافتنى ستشاید

 ! نمى رسى
آن را در صندوقچھ ى قدیمى اسرار ذھنم نگھ ... خواھم تالشى كنم تا این آرزو دسترس شودنمى

شدنى است، نھ؟ حداقل . مى دارم تا رویش را خاك بگیرد و تنھا یك خاطره ى كھنھ بھ نظر برسد
 . زندگى كنماینگونھ مى توانم مانند بقیھ ى انسان ھا در آرامش 

این سكوت از آرامش . خوب بود.  با سر و صداى فراوان آمد اما من ھیچ چیز نمى شنیدمعید
حال خودم را نمى فھمیدم اما بھ گمانم لبخندى روى لبانم بود كھ ارادى . سرچشمھ مى گرفت

 ھ این نتیجھمگر مى شد شفافیت آب این دریا را دید و لبخند نزد؟ ھنگامى كھ اینجا ایستادم ب...نبود
 آن آسمانى كھ شب ھا نگاھش مى كردم تا یاد سپھر بیوفتى اصال آبى نبود و آرامشى كھ بھ رسیدم،

 ...من مى داد یك ھزارم آرامش این دریا بود
 ...بھار بیا بریم: پدر صدایم زد 
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م و بھ دست پدر را گرفت. از دنیاى خیالم خارج شدم و با گام ھایى بلند خودم را بھ آنھا رساندم 
بدون توجھ بھ پچ پج ھاى مادر و بنفشھ راه مى رفتیم و بھ اطراف . رویش لبخند محبت آمیزى زدم

ھمھ . تخانھ ھاى ویالیى بر سقف ھاى قرمز مرا یاد روستاھاى ماسولھ مى انداخ. نگاه مى كردیم
 . جا پر از اللھ بود و ھیچ اثرى از ماده ى زائد یا بھ اصطالح زبالھ دیده نمى شد

 ى مردمشان كلفت و خشن است و گاھى كھ با ھیجان حرف مى زنند، شوق آموختن زبان لھجھ
آدم ھاى بیكار میرن این زبون رو یاد مى : اما بنفشھ مى گوید. تركى را در آدم بھ وجود مى آورند

 !آخھ تركى اونم استانبولى بھ چھ دردت مى خوره؟. گیرن
بھ خیابان رنگارنگ استقالل . او، نھ در ذھنم بحثى نمى كنممگر حتما باید بھ دردى بخورد؟ نھ با  

تعجب آور است كھ آدمى ساكت و كم حرف و . كھ رسیدیم، بنفشھ دوربین اش را در مى آورد
 متنفر از شلوغى، عاشق این خیابان شود و از دیدن و گردش در اینجا خستھ نشود و انرژى زیادى

گاھى غیرقابل درك مى شود طورى كھ احساس مى كنى او . اما بنفشھ اینگونھ است!  دست آوردبھ
 ...را اصال نمى شناسى

 !اینجا رو نگاه كن بھار: پدر با خنده مى گوید 
. سرم را مى چرخانم و كباب تركى گردانى را مى بینم كھ آب گوشتش قطره قطره از آن مى چكد 

 . شكمم ناخودآگاه بھ صدا در آمد
 !تازه صبحانھ خوردى !اى شكمو:  خندید و گفتبنفشھ

االن وقت ! چھار ساعت پیش در نظر شما كھ رژیم دارى تازه اس: اخمى كردم و با بداخالقى گفتم 
 فكر مى كنم پدر ھم گرسنھ باشن، درست میگم؟...نھاره

 . پدر سرى تكان داد 
 ھمھ موافق كباب تركى ھستین؟...چیزى كھ مشخصھ پرسیدن نداره كھ -
براى ھمین است كھ . ھمھ ى رستوران ھاى اینجا مشترى زیادى دارند و ھیچ وقت خالى نیستند 

وارد رستوران كھ شدیم، گارسون محترمانھ ما را . ترك ھا ھیكل درشت و قدرت زیادى دارند
آن قدر با سلیقھ در بشقاب چیده و تزئین . یك ربع بعد از سفارش ھم غذا را آورد. راھنمایى كرد

 .  كھ دلم نمى آمد چنگال را بردارم و مشغول شومبود شده
 اسم غذات چى بود؟:  نگاھى بھ من كرد و گفتپدر

 ...اسكندر كباب - 
 چرا نمى خورى؟...ظاھرش كھ عالیھ - 
 !اخھ دلم نمیاد: با خنده جواب دادم 
 . پدر كمى چشید. بشقاب را بھ طرف پدر ھل دادم و تعارف كردم 
 ...عجب كبابیھ!  بیامرزه اسكندرخدا پدرت رو! واى -
تا بھ حال چنین كباب خوشمزه و آبدارى نخورده . راست مى گفت. خندیدم و چنگال را برداشتم 

 . بھ محض آن كھ در دھانم مى گذاشتم آب مى شد. بودم
 !چرا انقدر ملچ و ملوچ مى كنى؟! بھار درست بخور:  با لحن تندى گفتبنفشھ

 ! اددلم مى خو: با حرص گفتم 
 !  این تذكراتش متنفرماز

 ! این چھ طرز حرف زدن با خواھر بزرگترتھ بھار؟:  سرش را بلند كرد و گفتمادر
 ... كردم تا غذا برایم زھرمار نشودسكوت
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بھ . این بار دست مادر را گرفتم. از رستوران بیرون آمدیم و آرام در خیابان استقالل قدم مى زدیم 
نقطھ ى . دست پدر گرم و زمخت و دست مادر سرد و ظریف. دیشیدمتفاوت دست پدر و مادر ان

 . مشترك آنھا حس محبت بود كھ سریعا بھ من نتقل مى شد و لبخند مى زدم
باید ...بھ اتوبوس تور نمى رسیم! اى واى بچھ ھا دیر شده:  نگاھى بھ ساعتش كرد و گفتپدر

 ...بدویم
لحظھ اى ایستادم . م تیر كشید و احساس تھوع كردمناگھان سر...دست مادر را رھا كردم و دویدم 

از بقیھ عقب ماندم و سعى كردم كھ خودم را بھ آنھا برسانم . تا حالم بھتر شود و سپس دوباره دویدم
بھ . بود سر معده ام مى سوخت و دھانم طعم تلخ و گسى پیدا كرده...اما دوباره سرم تیر كشید

و بنفشھ از جلو چشمانم دور مى شدند و آرام آرام ھمھ چیز پدر و مادر . سختى قدم بر مى داشتم
 ...تار شد و انگار دنیا دور سرم مى چرخید

  
  

آرام پلك ھایم را باز مى كنم و ھمھ جا ! اصال خواب بودم؟.  گردنم مرا از خواب بیدار مى كنددرد
گلویم كھ از شدت گردنم كج مانده و مثل یك تكھ چوب خشك شده است و . را تار و كدر مى بینم

با . اشتندمغزم فرمان داد كھ دستم باال بیاید اما ھیچ كدام از دستانم توان حركت ند. عطش مى سوزد
. سرم تیر مى كشد و در گوشم صداى سوتى مى پیچد. طنابى محكم بھ ھم دیگر متصل شده بودند

ى كنم تنھا تشنگى ام چیزى در گلویم مانده كھ مى خواھم آن را بیرون بریزم اما ھر چھ تالش م
 . بیشتر مى شود

 ...تشنمھ:  ھاى ترك خورده ام را باز مى كنم و بھ سختى مى گویملب
شئ ناواضحى را مى بینم كھ حركت مى . صداى ضیعفى از حنجره ام درآمد كھ سكوت را شكست 

 ...انگار دست یك انسان است...نمى توانم تشخیص دھم. كند و رو بھ رویم قرار مى گیرد
 ! باالخره بیدار شدى؟...بھار جان - 

 . پلك ھایم را بستم و باز كردم اما تصویر ھمچنان تار بود.  غریبھ اى بود اما نام مرا مى دانستزن
 تو كى ھستى؟ چرا تار مى بینمت؟ -
 . لحنش مھربان بود و مثل یك مادر دلسوزانھ نگاھم مى كرد 
 ...خوب میشى...نگران نباش عزیزم -
 . ھمھ چیز در نظرم گنگ و مبھم بود. نمى فھمیدم 
 از كجا مى دونى؟...اسم منو -
 نمى بینى چقدر سخت حرف مى زنى؟. تو فعال باید استراحت كنى...ھیچى نگو! ھیس - 
چشمانم را بستم و بھ ھیچ . اگر كمى دیگر بخوابم بھ طور حتم حالم بھتر مى شود. راست مى گفت 

چند نفر دیگر ھم در .  پچ پجى آمد كھ باعث شد دوباره چشمانم را باز كنمصداى. چیزى فكر نكردم
 فھمیدم كھ دانھاز بوى ادكلن تلخ مر. انگار كیلومترھا دور بودند. اتاق بودند اما با من فاصلھ داشتند

شاید دزد، شاید ...مرد. شاید ھمھ بھ غیر از آن زن مھربو مرد باشند. بین آنھا مرد حضور دارد
 !ارخالفك

 من كجام؟: مغزم بھ كار افتاد و با صداى بلندى گفتم 
چرا تصویر واضح نمى شد؟ نكند بھ زودى بینایى ام را از . حركت ھایشان را تشخیص مى دادم 

 . دست مى دھم؟ دوباره ھمان زن پاسخگو بود
 !چرا نخوابیدى دخترم؟ تو جات امنھ -
 . كوتاه نیامدم 
 پدر و مادرم كجان؟ -
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 ...بیدار شدى با ھم حرف مى زنیم...ونم عزیزمنمى د - 
 . صداى مردى را شنیدم كھ بھ گمانم صاحب بوى ادكلن بود 
یھ . تقصیر منھ كھ خودم رو با شما یكى مى دونم...البتھ ذاتتون خرابھ...ھمتون...خیلى آشغالین -

 !ذره رحم ندارین؟ این یھ دختر بچھ اس
 ...ار دھنم وا بشھنذ! تو یكى ساكت شو: زن با خشم گفت 
 ...خانوم شده...این دختر دیگھ بزرگ شده: بعد با مالیمت ادامھ داد 
من ھنوز ھم بھ آغوش پدر، نوازش ھاى مادر، حرف ھاى بنفشھ ! بزرگ؟ نھ من بزرگ نیستم 

 ! وابستھ ام
 . صدایم مى لرزید.  گلویم را فشرد و آتش در وجودم شعلھ ور شدبغض

  خواین؟چى مى...جون من...از -
انقدر نگران نباش . تو در امانى و ھیچ خطرى تھدیدت نمى كنھ...ھیچى عزیزم: زن جواب داد 

 !فدات شم
واقعى بود و من درست نمى دیدم و نمى توانستم تصمیم بگیرم كھ ...این یك فیلم نبود، خواب نبود 

 . چھ بگویم و چھ كار كنم
حال مطمئنم بوى . زن در نزدیكى یك من ایستادرو بھ روى آن .  آن مرد ملفت و مغرور بودصداى

 . ادكلن متعلق بھ اوست
بمیرم ھم نمى ذارم كھ ...سرمھ من نمى ذارم این دختر رو نابود كنى:  خشم و حرص گفتبا

 ...انگشتت بھش بخوره
 . زن یا ھمان سرمھ خنده اى كرد 
 !رزونى خودتا. ھمچین تحفھ اى ھم نیست! خوب اداى دھقان فداكار رو در میارى -
مردى كھ . یكى دیگر از افراد حاضر در اتاق جلو آمد و از قد بلندش فھمیدم كھ او مرد است 

خاك تو سر بى غیرتت حامد كھ : طرفدارم بود، تفى كلوى پایش انداخت و با عصبانیت داد زد
 ...آبروى ھر چى مرده بردى و دست ھمھ ى نامردا رو از پشت بستى

 ! حامد؟. ده شدن دندان ھایم بلند شد و لرزش شانھ ھایم مشھود بودصداى سایی. یخ كردم 
 .  قھقھھ اى زدسرمھ

 ! من از حامد بیچاره نامرد ترم...اشتباه نكن -
چھ چیزى ! یعنى ستایشگر...حامد...حامد.  در دھانم مى تپید و خون جلوى دیدگانم را گرفتھ بودقلبم

 بھ غیر از خودش را ستایش مى كند؟
چھ ...حامد...حامد. با اینكھ تار مى دیدم اما سریع شناختم و اطمینان یافتم. كنار صندلى ام زانو زد 

  كردى؟
اس ام اس ھایى كھ مى ...مظلوم و ترسو. ھیچ وقت تو رو اینجورى تصور نمى كردم...بھار -

 كدوم آدم تویى؟...دادى تو رو یھ آدم شجاع و شیطون نشون مى دادن
كاش قدرت داشتم كھ خودم را از روى كره ى زمین ! قت بعضى از بنده ھایت مانده امخدایا در خل 

 ...محو كنم
سریع بھ لباس ھایم نگاه ...روسرى سرم نبود. دستى كھ روى سرم كشیده شد حالم را بدتر كرد 

 !دیگر طاقت این مورد را نداشتم. عوض نشده بودند. كردم
 ! چرا روسریمو برداشتى بى غیرت - 
 ...من برنداشتم:  لحن سردى جواب داداب
حرص، نفرت، خشم و بغضم را . دردھایم ر سینھ ام تلمبار شده اند و در حال انفجار قرار دارند 

 ...در نگاھم ریختم و بھ حامد خیره شدم
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 . جاى نگرانى نیست! كارى بھت ندارن...آروم باش: آھستھ زیر گوشم گفت 
 . یگر نمى توانستم این تشنگى و سوزش گلو را تحمل كنم اشكى روى گونھ ام چكید و دقطره

 ...تشنمھ:  وار گفتمزمزمھ
 ...براش آب بیارین: سرمھ بھ یكى از مردھا دستور داد 
مانند كسانى كھ از قحطى . بطرى آب معدنى را بھ لبانم چسباند و من جرعھ جرعھ آن را نوشیدم 

 . آمده اند
 ...گواراى وجودت بھار عزیزم -
 !لبخند زدو  
  

 )ابرھاى در گذر: فصل بیست و چھارم (
 !تو را چھ بھ نامم 
 ...ی اسرار منی کھ شنونده یتو ا 
 سم؟ی دل را بنوی حرف ھانی ایبھ نام چھ کس, تو را چھ بھ نامم 
  

نھ از .  از آشوبم اما سكوت مى كنم و اطمینانى كھ در قلبم جارى است مرا بھ خنده وا مى داردپر
 ...ھاى تلخى كھ این روزھا دیگران مى زنندآن لبخند

در چشمان مردمان اطرافم ناامیدى و . خدایا نمى دانم چرا زندگى براى عده اى بى معنا شده است 
آن ھا مشكالت خود را غیرقابل حل مى شمارند و از كنارشان مى گذرند و . افسردگى را مى بینم

 و ندكاش آنھا قدرى خودشان را مى شناخت.  دارندبراى آینده اى كھ ھنوز نیامده است ھول و ھراس
زندگى بدون . مى فھمیدند كھ روحشان بھ دنبال تنوع است و خیلى زود از یكنواختى خستھ مى شود

اصال در تعریف زندگى كلنجار رفتن با مشكالت آمده ...مشكل یعنى روزمرگى و ھمان یكنواختى
 . كمال مى رسداست و انسان در این مسیر ساختھ مى شود و بھ 

ُأمن یجیب ....  ازت ممنونم كھ ما را در این مسر قرار دادى و روزمرگى را دور كردىخدایا ُ ْ َّ َ
وء َالمضطرَّ إذا دعاه و یكشف السُّ َُ ِ ُ ُْ َ َ ِ َ ْ خدایا ھمھ ى مریض ھا رو شفا بده و بھ سنا عمرى طوالنى ...ْ

 ...ببخش تا سایھ اش ھمیشھ بر سر كیمیا باقى بماند
آرامش عجیبى قلبم را پر كرده بود و . تم را روى صورتم كشیدم و از روى سجاده برخاستمدو دس 

نگاھى بھ نقاشى آخرم كھ تصویرى از كیمیا . دیگر از دل شوره ى چند دقیقھ ى پیش خبرى نبود
  و درمبھ اتاق سنا رفت. صداى گریھ ى كیمیا در اتاق مى پیچید. بود، انداختم و از اتاق بیرون رفتم

راضیھ خانم او را در آغوش گرفتھ بود و تكان مى داد و با لحن مھربانى . را آھستھ باز كردم
 . برایش الالیى مى خواند

 چرا گریھ اش بند نمیاد راضیھ خانوم؟ -
 ...شاید شیر خشك دوست نداره. نمى فھمم دردش چیھ...نمى دونم مادر - 
 .حتما یھ چیز دیگھ اس...شكلى ندارهكیمیا حدودا یھ ماھھ كھ شیرخشك مى خوره و م - 
 ...تو برو بھ كارت برس پسرم...من سعى مى منم بخوابونمش - 
 . پس اگھ چیزى الزم داشتین خبرم كنین: لبخندى زدم و با لحن تشكرآمیزى گفتم 

. سجاد پشت پنجره ایستاده بود و بھ یك نقطھ خیره شده بود.  اتاق بیرون آمدم و بھ نشیمن رفتماز
 ...این چند روز بیشتر از ھمیشھ آشوب و درگیر است اما سكوت مى كند

گوشت با ...راضیھ خانوم ھر كارى مى كنھ نمى تونھ آرومش كنھ...كیمیا داره بى تابى مى كنھ - 
 منھ سجاد؟
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! در ذھنش چھ مى گذرد؟ حالش را مى فھمیدم اما افكارش را نھ. فت و نفس عمیقى كشیدھیچى نگ 
 ...جواب بده: رو بھ سجاد گفتم. صداى تلفن بلند شد

 ...خودت بده: زمزمھ كرد 
 . بابا بود. آھى كشیدم و گوشى را برداشتم 
 سالم بابا خوبى؟ -
 شماھا خوبین؟ ھمھ چیز امن و امانھ؟...خوبم سپھر - 
 سنا چطوره؟...خیالتون راحت باشھ...بلھ - 
 ...خیلى خستھ. صدایش خستھ بود 
ولى دكترش گفت كھ عمل موفقیت آمیز بوده و بھ مرور زمان . فرقى نكرده. ھمون طورى - 

 . حالش بھتر میشھ
 ! خب خدا رو شكر -

 .  را عوض كردبحث
 سپھر این صداى گریھ ى كیمیاست؟ -
 . بلھ تازه از خواب بیدار شده: ب دادمتك سرفھ اى كردم و جوا 

 .  بھ دروغ شدم تا بابا را نگران نكنممجبور
بھ راضیھ خانوم ھم بگو كھ باید چند روزى بیشتر بمونھ و اگھ چیزى الزم ...خیلى مراقب باشین -

 . داشت حتما بگھ
 . بابا بھ سنا بگو كھ خیالش از بابت كیمیا راحت باشھ...باشھ حتما -
 سپھر جان، كارى ندارى؟ممنون  -
 ...خداحافظ. نھ فقط خبر، شد بھ ما ھم بگین - 
بھ گمانم روزه . گوشى را گذاشتم و حرف ھاى بابا را بھ سجاد متنقل كردم اما دوباره ھیچ نگفت 

 . ى سكوت گرفتھ است
بر باید دكتر خ...فكر مى كنم دلش درد مى كنھ:  خانم سراسیمھ از اتاق بیرون آمد و گفتراضیھ

 . كنیم
 ...سجاد زنگ بزن دكتر منم میرم كیسھ ى آب گرم بیارم -
  
 

تنھا ترسم این . مشكل جدى نبود و بدون اطالع دادن بھ بابا حل شد.  كیمیا را آرام كرد و رفتدكتر
 . بود كھ مجبور شوم بھ بابا خبر دھم

 .  نگران كنیمنمى خوایم مامان و بابا رو. راضیھ خانوم كسى با خبر نشھ:  گفتمآھستھ
 . كار درستى مى كنین...باشھ مادر -

 . لبخندى زدم.  بھ كیمیا كردم كھ آرام خوابیده بود و قفسھ سینھ اش باال و پایین مى رفتنگاھى
 !چیزى الزم ندارین. شما ھم زودتر استراحت كنین كھ خیلى خستھ شدین -
خدا ان شاهللا . نھ پسرم من بھ خواب بعد از ظھر عادت ندارم ولى اگھ كارى بود حتما بھت میگم - 

 ...بھت عمر بده كھ انقدر مسئولیت پذیرى
سجاد . لبخند غلیظى زدم و تشكر كردم و از اتاق بیرون آمدم. چقدر زن مھربان و با محبت بود 

اتم زده بود و انگار تمام غم ھاى دنیا را در دلش ریختھ دوباره كنار پنجره ایستاده بود و قیافھ اش م
 . دستم را روى شانھ اش گذاشتم. اند
 بھ چى چند ساعتھ زل زدى؟ -
 . نفسش را با دھان بیرون داد 
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  مى بینى آسمون ھم مثل زندگى ما ابریھ؟...بھ ابرھا...بھ آسمون -
. ت ھم تموم میشن و روزاى خوب میانباالخره این مشكال...آسمون ھمیشھ ابرى نمى مونھ سجاد -

ھمین كھ سنا خوبھ و دكتر ھم از عمل راضى بوده . بھ اون روزا فكر مكن و انقدر ناراحت نباش
 . باید خدا رو شاكر باشیم

سنا . من بھ جاى سنا دارم لھ مى شم...بھ خدا تحمل كردن این سختى ھا سختھ...ھستم ولى سختھ -
  ھمھ ماجرا؟چجورى دووم آورد بعد از این

 ...كیمیا امیدشھ...سنا ایمان داره، امید داره - 
تو كھ مى دونى من قاطى دارم ...بى خیال داداش من: بعد از مدتى سكوت، لبخند كجى زد و گفت 

 ...و گاھى مى زنم جاده خاكى
 ! خوبھ باالخره خودتم قبول كردى كھ یھ چیز اساسى بھ اسم عقل كم دارى - 
 ! میشىدیگھ دارى پررو -
این سكوت را دوست نداشتم و اولین چیزى كھ بھ . دوباره سكوت برقرار شد... خندیدم...و خندید 

 . ذھنم رسید را بھ زبان آوردم
یادتھ چند ماه پیش كھ حرف مى زدیم، از روزمرگى و شغل از پیش تعیین شده ...راستى سجاد -

  تصمیمى نگرفتى؟تو ...گلھ داشتیم؟روزمرگى كھ حل شد ولى شغل آینده نھ
 . چرا مى خوام خلبان بشم -

 !خلبان؟:  زده گفتمبھت
آره مى خوام برم توى آسمون و ابرھاى باال سرمون رو دور : دستش را شكل ھواپیما كرد و گفت 

ید یا شوخى مى كند. كنم گنگ و گیج . از چھره اش كھ چیزى پیدا نبود. نمى دانستم جدى مى گ
 . نگاھش كردم

 تو چى؟. ھنوز نمى دونم چى مى خوام. جدى نگیر داداش: م خندید و گفت قیافھ ابھ
 ...منم نمى دونم - 
بھ ھر حال تا اطالع ثانوى باید فكر كنم تا تصمیم درست . شاید ھم مى دانستم اما مطمئن نبودم 

 . بھ طرف آسمان برگشتم و بھ خورشید نگاه كردم كھ از میان ابرھا نمایان مى شد. بگیرم
 
 
 ) ھاھی گریسمفون: فصل بیست و پنجم( 
 روزگار مرا نقال کرده است 
  کنمی اتاقم را جمع مواریھر شب در و د 
 می گوی ام را می داستان زندگشانیو برا 
 ... اتاقم خم شدهواری دستی دانم چرا چند وقتینم 
  

رایط بدتر از این را ش. نامرتب بود و بوى بدى مى آمد اما مھم نیست.  اجمالى بھ سلول انداختمنگاه
 .ھمھ ى تخت ھا پر بودند بھ غیر از یكى كھ كنارش دو زن چاق ایستاده بودند. ھم تجربھ كردم

 ھر دو طبقھ خالیھ؟: جلو رفتم و با بى حوصلگى پرسیدم 
 ...آره: یكى از آنھا سر تا پایم را برانداز كرد و با لحن خاصى جواب داد 
صداى . ھمان پایین دراز كشیدم و چشمانم را بستم. خستھ تر از آن بودم كھ بھ طبقھ ى باال بروم 

 . پچ پچ آن دو زن در گوشم مى پیچید و اعصابم را خورد مى كرد
 این دختره كیھ دیگھ؟ -
 ...از خودش بپرس. چھ مى دونم مگھ علم غیب دارم - 
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 ! و افاده اى ھم كالم نمیشممن با این دختره ى مغرور! وا بھ من چھ - 
 . اگھ االن گلى اینجا بود آمارشو در میاورد. این كجاش مغروره؟ فقط انگار خیلى خوابش میاد - 

كاش در سلول . اینجا ھم سكوت را ندارم.  كردم و پتوى خاكسترى را روى سرم كشیدمپوفى
 ...انفرادى بودم كھ حداقل از این حرف ھاى خالھ زنكى دور مى شدم

 . زنى جلوى صورتم بود كھ روسرى گلدار بھ سر داشت. با تكان ھاى شدیدى از خواب پریدم 
 . اگھ مى خواى گشنھ نمونى بھتره بلند شى:  لحن سردى گفتبا
خیلى شلوغ و . سفره اى روى زمین پھن كرده بودند و ھمھ دورش نشستھ بودند.  پھلو غلت زدمبھ

رمق نداشتم اما گرسنگى مجبورم كرد كھ از روى . از ھمچین مكانى متنفرم. پر سر و صدا بود
باالخره غذاى شاھانھ ى زندان . پوزخندى روى لبانم ظاھر شد. تخت بلند شوم و سر سفره بنشینم

بى توجھ بھ ھمھمھ و حرف ھاى دیگران، لقمھ اى براى ! پوره ى سیب زمینى با نان!  شدمیبنص
 . ھمان موقع زنى وارد شد كھ مسلما ھمھ او را مى شناختند. خودم گرفتم و در دھانم گذاشتم

 ...بھ بھ گلى خانوم، بچھ ھا براش جا باز كنین -
دنیا خیلى كوچك . زخندم پر رنگ تر شدچھره اش را كھ دقیق دیدم، پو. رو بھ روى من نشست 

 !است
 تو ھمون دختر جدیده اى؟: نگاھى بھ من كرد و پرسید 
 . جواب ندادم و لقمھ اى دیگر گرفتم 
 جرمت چیھ ؟ -
 . فقط نگاھش كردم 
 نكنھ كر و اللى؟! ھوى با توام:  تشر گفتبا
 . دلیلى براى جواب دادن نمى بینم...نھ: خونسرد پاسخ دادم 
! اینجا من حرف آخر رو مى زنم، نھ تو. ین بذار یھ چیزى رو ھمین اول برات مشخص كنمبب -

 !پس سعى نكن رئیس بازى در بیارى
 ...دارى اشتباه مى كنى - 
ما خودمون گلى رو كردیم : كسى كھ بغل من نشستھ بود، كف دستش را بھ ران پایم كوبید و گفت 

 .  خودت نگھ دارشیر فھم؟ اعتراضى ھم دارى براى. سرگروه
 .  از غذا خوردن كشیدم و بھ تخت تكیھ دادمدست
 ...حاال بگو جرمت چیھ:  گفتگلى

ولى حتما آوازه ى اسم من بھ . تو منو تا حاال ندیدى و منم تا حاال تو رو از نزدیك ندیده بودم - 
 ...البتھ منم تو رو خیلى خوب میشناسم گلنوش خانوم. گوشت خورده

 . كاملش را مى دانستم تعجب نكرداز اینكھ اسم  
 . پس چرت و پرت نگو و جواب منو بده! نھ من تو رو میشناسم، نھ تو منو -
یاسر خیلى كثیف كارى مى . خبرشو دارم كھ با یاسر توى اون زیرزمین چھ غلطى مى كردین -

مى . شدصابر بیچاره ھم قربانى ھمین كاراى یاسر و باباش . كرد و تو رو ھم كشید سمت خودش
كى ...خواى بگم چند سالھ تو كار موادى تا بفھمى چقدر مى شناسمت؟ حدودا بیست سال و خرده اى

  حاال فھمیدى یا بازم برات بگم؟... مى داد؟ مھرداد سردارمواد بھتون
بھ طور خالصھ و غیر مستقیم تمام زندگى .  دھانى نیمھ باز و چشمانى گرد شده نگاھم مى كردبا

 . یره ریختماش را روى دا
  تو كى ھستى؟:  ریزى كرد و بھت زده پرسیداخم
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نمى دونم ...بھ نظرت كى مى تونھ این ھمھ دربارت بدونھ؟ یكى كھ حتما بھ مھرداد نزدیك بوده -
شایعاتى درباره ى دختر مھرداد شنیده بودى یا نھ ولى مطمئنم اسمشو نمى دونى، چون دو ماھھ كھ 

 ...وارد بازى شدم
  
 . گیج و كالفھ شد 
 ...تو دخترى مھردادى؟ چطورى ممكنھ؟ شنیده بودم شایعات رو ولى مطمئن بودم دروغھ -
 !ھیچ وقت انقدر مطمئن حرف نزن...دروغ نیست: قاطع جواب دادم 
 ...ترانھ ى سردار: ھمان موقع صدایى در راھرو ھا پیچید 
 ...ترانھ ى سردار: پوزخندى زدم و تكرار كردم 
  اینجا چیكار مى كنى؟ مھرداد ھم گرفتن؟تو - 
 . نشنیدى صدام كردن؟ بعد حرف مى زنیم - 
 .  بلند شدم و تلو تلو خوران بھ انتھاى راھرو رفتمو

 ..وكیل پرونده مى خواد ببینتت. سرت كن:  از مسئوالن چادرى بھ طرفم گرفت و دستور دادیكى
. در گلدار را گرفتم و نامرتب روى سرم انداختمبى میل چا! خدایا چرا دست از سرم برنمى دارند؟ 

لبخندى بھ لب داشت و نگاھش مھربان بود یا شاید ترحم . وارد اتاق كھ شدم، سرش را بلند كرد
 حرف روى صندلى نشستم و منتظر شنیدن. این روزھا نمى توانم از نیت آدم ھا با خبر شوم! آمیز

 ...ھایى شدم كھ بى جواب خواھند ماند
 ..ب آزمایشت اومدجوا - 
 !شما باید مطلع مى شدید، كھ شدید! خب كھ چى؟ خودم از اوضاعم با خبر ھستم 
 ..جواب منفى زیاد تعجب آور نبود - 
 نكند توقع دارید ھر كسى كھ از خاندان خالفكار ھا باشد، مواد مخدر مصرف كند؟ 
 اصال تا حاال سمت مواد رفتى؟ - 
 !نھ: پوفى كردم و جواب دادم 
 چرا دلیل خاصى داشتھ؟ - 
 من دارم براى كار نكردم بازجویى میشم؟ بھتر نیست سواالى دیگھ اى بپرسین؟: با لحن تندى گفتم 
 . خودكارش را روى میز گذاشت و دستانش را در ھم قالب كرد 
. ببین ترانھ خودت خوب مى دونى كھ اینجا اخر كاره اگھ حرف نزنى بھ ضررت تموم میشھ -

 . لى داره دنبال سرمھ مى گرده و اگھ تو كمكش كنى حتما توى مجازاتت تخفیف میدنسرھنگ رسو
 .  حرف ھایش نكتھ اى پیدا كردم تا بحث را عوض كنماز
چقدر درجھ ...پس كیارش كھ ادعا مى كرد تا آخر باھامھ ولى خودش منو دستگیر كرد، سرھنگھ -

 . بھش بگین دست ما فقرا رو ھم بگیره...اش باالس
 . اما آرام جواب داد. این را از گاز گرفتن لبش فھمیدم.  گرفتھ بودرصشح
 . جناب سروان كارشون توى این پرونده تمومھ و االن ھم مرخصى ھستن. اشتباه كردى -

چقدر من ! حتما با پاداشى كھ از این پرونده گرفتھ بھ دنبال خوش گذرانى رفتھ است.  زدمپوزخندى
 . ساده بودم

  كمك مى كنى سرمھ رو پیدا كنیم یا نھ؟خب چى شد؟ -
حتما جناب سروان بھتون گفتن كھ من ھیچى نمى دونم و خودمم چند روزى طول كشید یھ سرى  - 

مطمئن باشین كھ چیزى مى دونستن بى . آخرش ھم كھ سرمھ خودش ما رو گرفت. سرنخ پیدا كنم
در ضمن بھ سرھنگتون .  نجاتش بدممن از سرمھ متنفرم پس دلیلى نداره كھ بخوام. درنگ مى گفتم

 . موذى تر از این حرفاست.  سرمھ نگرده چون محالھ بتونھ پیداش كنھنبالبگین د



 180 

من قصدم كمك بھ توئھ و . حتما پیغامت رو بھشون میدم ولى تو بھت ھر چى مى دونى رو بگى -
 . اگھ حرف نزنى كارى نمى تونم برات بكنم

ھر آنچھ كھ مى دانم را مى . انگارزبانم را نمى فھمد كھ مى گویم ھیچ نمى دانم.  ام كرده استكالفھ
 . دانند
چرا بیخیال نمیشى؟ من كمك نمى خوام خانم وكیل؟ دارى :  از مدتى سكوت، با خستگى گفتمبعد

ر ھر روز تقاضاى مالقات مى كنى كھ چى بشھ؟ این حواب ھاى بھ درد نخو. وقت تلف مى كنى
رو بشنوى؟ اگھ تو دوست دارى وقتت رو تلف كنى بھ من مربوط نمیشھ ولى دست از سر من یكى 

كار من ...آرامشم رو بھ ھم نزن...آدم ھاى زیادى كمك مى خوان. سراغ یكى دیگھ بردار و برو
 ...دیگھ تمومھ

 مى اگھ حرف بزنى، منم حرف ھاى خوبى دارى كھ خوشحالت: صدایش را پایین آورد و گفت 
 . كنھ

 !ھیچ چیزى جز سكوت خوشحالم نمى كند!  خنده دار استخوشحال؟
 متوجھ ھستین؟. من نھ حرفى دارم، نھ مى خوام چیزى بشنوم - 
این خبر ھم خوشحالت مى كنھ، ھم . جناب سروان خودشون مى خواستن بھت بگن ولى نشد - 

ولى . كرده و سرمھ دروغ گفتھما بررسى كردیم و فھمیدم كھ پلیس عرفان رو دستگیر ن. نگران
فعال فقط من و جناب سروان با خبر ھستیم ...مشخص نیست كھ االن كجاست و توى چھ وضعیھ

 .  متوجھ بشن حتما پیگیرى مى كنن تا برادرت دستگیر بشھولىولى اگھ سرھنگ رس
ھ یك سرمھ دروغ گفتھ است؟ دلیلش خیلى واضح نیست اما خوب است ك.  را پایین مى اندازمسرم

 . نفر از ما در بیرون است و كاش كارى انجام دھد
عرفان راھشو از ما جدا كرد و رفت دنبال كار ...نھ خوش حال شدم، نھ ناراحت، نھ نگران -

 .خودش
  
 بھ مالقاتم گھی دلیخانوم وک: با تحکم گفتم.  بلند شدم و چادرم را جمع کردمی صندلیاز رو 
 ..یاحت ش بھت بگم ناریزی چھینذار ...این
کالفھ اش .دی رسی بھ نظر مشانیصورتش گرفتھ و پر.  داد و چشمانش را بستھی تکیبھ صندل 

 ...با اجازه:  نکردم و گفتمی زمزمھ کرد اما توجھیزی داشت؟ چیگری دلی دلایکرده بودم 
 تخت ی خودم را بھ سلول رساندم و رویبھ سخت.  دارمیدی سوخت و سردرد شدی ممی گلویانتھا 

 .دمیدراز کش
  داشتن؟کارتیچ: دیگلنوش کنار تختم آمد و آھستھ پرس 
 . پرونده اومده بود ازم حرف بکشھلیوک - 
 !ی وقت لو ندھی مھرداد رو ؟ی نگفتیزیتو کھ چ:  و نگران گفتعیسر 
 . زدمیپوزخند 
 یم رو ی ندارم کھ بزنم اونا ھمھ چیاوال من حرف! ؟ی من چھ فکر کردیتو درباره  - 

 . کھ لو برهستی در کار نی مھردادگھیدوما د. می جاسوس داشتنمونیب...دونن
 . را باال دادشیابروھا 
 !ھ؟یمنظورت چ - 
 ... کارمھرداد رو تموم کردقی فوق العاده دقی نقشھ ھیسرمھ با  - 
 .دی لرزیاز شدت تعجب مردمک چشمانش م.  نشستنی زمیشوکھ شد و ھمان جا رو 
 ھ چطور ممکنھ؟ کجا؟ آخ؟یک - 
 . کردی نامردیلی حد بدون کھ خنی در ھمیول... مفصلھانشیجر! ی و بھ راحتشیدو ماه پ - 
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 ...شھیباورم نم: زمزمھ کرد 
 .یری خواد ماتم بگیحاال نم! باورت بشھ - 
 عرفان؟, صابر, ھومن,  بابک؟ی چھیبق - 
 ... از عرفان ھمھ کشتھ شدنریبھ غ - 
 ! صابر؟یحت - 
 !ی کمدیناراحت شده بود؟ شا.  شدمرهیآرام سر تکان دادم و بھ چشمانش خ 
 کنھ کھ صابر رو ول کنھ تا با ھم کار ی خواست مھرداد رو راضیم... بفھمھاسری اگھ یوا - 

 یلی مثل مھرداد خی باھوشی گفت من بھ آدمایسرمھ چرا با شما دشمن شد؟ اون کھ ھمش م...کنن
 . دارمازین
 ...بپرساز خودش  - 
 ... محو شدهنی زمیتا من از زندان آزاد بشم سرمھ ھم از رو:  زد و جواب دادیلبخند کج 
  گرفتن؟ی رو چجوراسریتو و  - 
 از کشمی می رو ببرن کھ ھر چاسریمرده شور : با خشم و حرص گفت. داغ دلش را تازه کردم 

 اون ده سال ی من پنج سال و برایبرا...نیرزمی بھ زدی کرد و رسبشی تعقسی پلھی...دست اونھ
 ...دنیبر
 ی دعوا می دختره داشتنی کھ با اشی دقھ پھی خانوم تا ی شد گلیچ:  از زن ھا با تمسخر گفتیکی 

 ن؟ی شدکی تو جکی و جکتی فابرقیاالن شد رف...یکرد
؟ بار آخھ تو رو سننھ جوجھ...ببند اون فک رو:  داد زدتیگلنوش دستش را باال آورد و با عصبان 

 !ی کنیآخرت باشھ کھ تو کار من دخالت م
 ری و آرام زدیگلنوش دستش را انداخت و رو بھ من چرخ.  شدمانی اما پشدی بگویزیزن خواست چ 

 ؟یحاال تو واقعا دختر مھرداد: گوشم گفت
 ؟ی کنی ھمھ حرف باور نمنی مرد؟ چرا بعد از اای زن بود یلی لیگیتازه م - 
 اسم مادرت ھلن بود؟...یول...باور کردم: من من کنان جواب داد 
 . کندی سواالت مزخرفش کالفھ ام منیبا ا 
 ...بلھ:  گفتمظیبا غ 
 .یمن شک دارم تو دختر مھرداد و ھلن باش - 
 . ام گذاشتمیشانی پیچشمانم را بستم و دستم را رو 
 ...دست از سرم بردار!  گلنوشیکالفم کرد - 
  
 . شدی مدهی مغزم کوبی روی گلنوش مثل چکشی شده بود و صداشتریدرد سرم ب 
 ...ی فھمی وقت نمچی رو نگم تو ھییزای چھی من اگھ االن بھت نیبب - 
بھ گمانم چھل را .  چشمانش گود افتاده بودی و چروک بود و پانیپر از چ. بھ صورتش نگاه کردم 

 .رد کرده است
 .م حرفات نداردنی بھ شنی عالقھ اچیمن ھ - 
 و تبار سردار شھی از ری بدوندیتو با.  خوام دخترجونیمن صالحت رو م! یبس کھ خر - 
 ...ی گناھی کھ بی ثابت کنی تونی مدرک مھیتو با .  بھ نفعتھنیا...یستین
بھ دنبال سود خود .  شکل اندکی جماعت ھمھ بھ نیا.  زندی زن ھا خالھ زنک حرف می ھیمثل بق 

 . کنندی فکر نمیگری دزی چچی ھستند و بھ ھگرانی دانیو ز
 ...گمی نمیچی کھ ھدارمیاحترام سن و سالت رو نگھ م... خانومیچرت و پرت نگو گل - 
 . را در بغل گرفتشیپشتش را بھ من کرد و زانو 
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 خوام بزنم ی کھ می انقدر بھ حرفی آدم مزخرفم ولھی من ی فکر کنیحق دار! چرت و پرت؟ - 
 یزی چھیتو االن . تونم بکنمی رو فراموش نممی زندگی روزھانیبدتر.  کنمی نمدیمطمئنم کھ ترد

من .  نباشھالتی خنی عدمی شاای ی کنی مھی ساعت گرھیفوق فوقش ھم . یشی و ناراحت می شنویم
 ی ھزارم دردکی دیتو شا.  فشار کمر خم کردمنی بار اریز... حرفا رو لمس کردمنی ای ھمھ
 ... برات فراھم بودی ھمھ چی کردیآخھ پدر تو مھرداد سردار بوده و لب تر م...ی رو نفھمدمیکش

 . و باعث شد اخم کنمدی کشریسرم ت 
 ...زود حرفتو بزن و تمومش کن - 
 . تلخ زدیپوزخند 
 ی کافیبھ اندازه .  آوردمای مھرداد سردار رو بھ دنی پول بچھ ی مقداریمن در ازا...باشھ - 

 مختصر بود؟
.  در کار نبودیشوخ. دی باری از صورتش متیجد.  نگاھش کردمرهی حبس شد و خنھینفسم در س 

او مادر من است؟ امکان ...مادر.دیچی گلنوش در گوشم پیصدا... مادر در ذھنم نقش بستیکلمھ 
 ! من و او وجو نداردنی بی شباھتچیھ. ندارد

 ... ممکنھریغ: ناخودآگاه زمزمھ کردم 
 .بذار کامل برات بگم! ی شوکھ شدنی ھمی خالصھ گفتم برایادیز...متاسفانھ ممکنھ - 
باالخره .  بابت ناراحت بودننیھر دوشون از ا. اجاق ھلن کور بود:  جا بھ جا شد و ادامھ دادیکم 

و با بابام معاملھ کردن کھ من بچھ رو بدم بھ اونا ... شد تا نسلش حفظ شھی بچھ دار مدیمھرداد با
اونم فقط . د نبود و سخت قبول کری کار راضنیراستش رو بگم مھرداد دلش بھ ا...میری پول بگیکل

شونزده .  عاشقش بود و حاضر بود جونش ھم بدهییخدا.  خوردیبھ خاطر ھلن کھ ھمش غصھ م
 خدا ی خونش بمونم ولی اون نھ ماه تویمھرداد اجازه داد کھ تو. سالم بود کھ ازش حاملھ شدم

 دومیبعدم م. ھمش ھلن مراقب خورد و خوراک و داروھام بود.  بارم بھم سر نزدھیده کھ شاھ
 نداشتم و فقط بھ ی حسچیمن اون روزا ھ.  زدی شکمم و با بچھ حرف می ذاشت رویدستش رو م

 . رو عوض کنھمی خواست زندگی کردم کھ می فکر میپول
 . ادامھ دادی کرد و با مکثیسرفھ ا 
 ھم اضافھ تر دادن کھ من و بابام ی پولھی خوشحال شدن و یلیمھرداد و ھلن خ...بچھ پسر بود - 

 یدلم م... ماه بعدش دچار افسردگش شدمھی ی کردم سخت باشھ ولیفکر نم. میگورمون رو گم کن
  سال نشستم کنج اتاق وھی...بوش کنم, نازش کنم,  بدمریبھش ش,  بغلمی تورمیخواست بچھ مو بگ

 شدم دهی تموم شھ کم کم کشالمی فکر و خنکھی ایبرا...  پختمی شستم و می بابام می برای گاھفقط
 من ی و ھمھ رو گرفتن ولختنی شب رھی نکھیتا ا... شستم کنار منقل بابام و رفقاشیم. سمت مواد

. کنھ  رو کھ کمکمینھ کس,  داشتم کھ برمیینھ جا.  کنمدی خری خونھ نبودم و رفتھ بود بقالیتو
 دی ترسی ھلن چون می خواست پول بده ولینم. دم برم سراغ مھرداد و ازش پول بخواممجبور ش

کال فقط ...دمی عرفان رو ندی شب خونھ شون موندم ولھی.  کردشی راضرمیعرفان رو ازشون بگ
 ...اونم زمان تولدش...دمشی بار دھی
 شی و باباش ھم اومده بودن پاسریاون شب :  ادامھ دادی خش داری و با صدادی کشیقینفس عم 

 گروی ھمداسری شد کھ من و ینجوری اگھی دیچیھ... صابر باھاش حرف بزننیمھرداد کھ درباره 
 منو از اسری بار ھم پسر شد وگرنھ نیاز شانس خوبم ا. میبچھ دار ھم شد, میازدواج کرد, میدید

 دونم یآخھ نم... اونھمیگرونتنھا دل ن... بچم برمیقربون قد و باال. کردی مزونی دار آوبطنا
 ی رو گفتم کھ بدوننایا...ارمیسرت رو درد ن.  خبر ازش ندارمھی افتادم و ریشش ماھھ گ...کجاس

 دیاتو ب...خوب کن ترانھ!  دونمیحاال مھرداد رو نم... کمھیلی خی ھلن باشی تو بچھ نکھیاحتمال ا
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 از شر زندون یتونی مینطوری و شھادت بدم و اامیمنم حاضرم ب. ی بگلتی حرفا رو بھ وکنی ایبر
 ...ی خالص شیکوفت

  
 نام و یب... شده امتی ھویدوباره ب.  را بستھ بودمی فشرد و راه نفس ھای را ممیبغض گلو 

 ی میگری دزیچند سال در گوشم خواندند کھ ھلن مادر و مھرداد پدرت است و االن چ...نشان
 آورده باشد وجود دارد؟ سرم از ای درمان شده باشد و مرا بھ دن ھلننکھیمگر چقدر احتمال ا. شنوم

 سکوت کی دیشا... کندی مینی قلبم سنگی رویزین ھمھ فشار در حال انفجار است و چیا
 ی آن را پاک معی چکد اما سری گونھ ام می رویاشک... لرزدیتمام بدنم م... لرزمیم...یطوالن

 . دھدی حالم را نشان ممیلرزش صدا. کنم
 ؟یدار...مسکن - 
 . چرخدینگران و مضطرب بھ طرفم م 
 ؟ی خوای شده؟ مواد میچ - 
 ... ترکھیسرم داره م... مواد خواستینھ بابا ک - 
 . کنمیباشھ االن برات جور م - 
 ھستم؟ ی با من دارند؟ من کیھلن و مھرداد چھ نسبت...ستمیمن خواھرش ن...ستیعرفان برادرم ن 

 ... حرف ھا دروغ استنی کھ ادی نفر بگوکیکاش 
 نوشم تا قرص ی میجرعھ ا.  آوردی لبانم میکی را بھ نزدوانی گذارد و لی در دھانم میقرص 
 . گذارمی شانھ اش میسرم را رو.  برودنییپا
 . کنمیخواھش م...یبگو کھ دروغ گفت - 
 ... دونمینم...من...ترانھ:  گفتیبا ناراحت 
 ... کندیمدت ھاست کھ درد م... کندی بدنم درد میھمھ جا, قلبم ,سرم.  شدندی جارمیاشک ھا 
 
چت شد :  اش را جلو آورد و گفتی و عصبیگلنوش صورت جد.  خستھ ام را باز کردمیپلک ھا 

 ھو؟یتو 
 فرو یدر پشت دستم سوزن. دی آی دارو و دوا می است و بودیھمھ جا سف. بھ اطراف نگاه کردم 

 نی علت حضورم در ایبھ خوب.  نداشتمیگری سوخت و مشکل دی می از تشنگمی گلویکم. کرده اند
 . دارمادیاتاق را بھ 

 ..االن خوبم.  شدادی زھویسر دردم :  کردم و جواب دادمیتک سرفھ ا 
 . زدیلبخند محو 
 !یدستت درد نکنھ خانوم دک.. کننیدستاش معجزه م... حالت رو خوب کردیدک - 
 . نداردیی معناشی داشت و بھ گمانم لبخند برای عبوسیھره چ.  سرم آمدیدکتر باال 
  دختر جون؟ی کھ ندارگرنی مای یماری بیسابقھ  - 
 !نھ - 
 .ی بری تونیسرمت کھ تموم شد م - 
 تخت یگلنوش کمک کرد کھ از رو. سوزن را از دستم در آورد,  ربع بعد کھ سرم تموم شدکی 

 لب از ری تخت نشستم و زی روھیبدون توجھ بھ نگاه ھا کنجکاو بق. بلند شوم و بھ سلول برگردم
 .گلنوش تشکر کردم

  دختره چش شده بود؟نی ای شد گلیچ - 
 . حرف را زدنی برگشت کھ ای بھ طرف دختریگلنوش عصبان 
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سرت تو کارت باشھ فضول .  نداره کھ چش شده بدی ربطچیبھ تو ھم ھ... دختره اسم دارهنیا - 
 !خانوم

 ی میبذار ھر چ. ستی ولشون کن برام مھم ن؟ی کنیچرا از من دفاع م:  گوشش گفتمریآھستھ ز 
 !خوان بگن

 انقدر رو ینی بی کھ میینایا... مثھ خودم کمک کنمیی من عادت دارم بھ بدبخت ھای دونیم - 
 . بھ کمک ندارنیازیدارن کھ ن

 ! کلمھ من بد بخت بودمی واقعیبھ معن.  و بھ بدبخت فکر کردمدمی تخت داز کشیرو 
 ستم؟ی مھرداد و ھلن نی ثابت کنم بچھ یچجور - 
 . نشستنی زمیچھار زانو رو 
 ! دونمیمن چھ م.  ھلن خوب شده باشھایممکنھ اشتباه کرده باشم ! دیدختر جون من گفتم شا - 
 ...نھی تبرئھ شم و تنھا راھش ھمدیامن ب:  توجھ بھ حرفش گقتمیب 
 !ی مھرداد باشیممکنھ بچھ , یستی ھلن نی کھ بچھ نیدختر جون بر فرض ا - 
 ستم؟ی اونا نی کھ من بچھ ی شھادت بدی تونیم - 
 ...نھیمن شھادت دروغ بدم؟ جرمش سنگ. ایگی میزی چھی:  کرد و با تمسخر گفتیخنده ا 
 دای خودمو پتیتا بتونم ھو... خالص شم تا بتونم با عرفان حرف بزنمدیبا... کنمکاری دونم چینم - 

 !ستی بند نیی دستم بھ جای ھست ولیادی زی ھادیبا. رمیاز سرمھ انتقام بگ...کنم
 ؟ی رو انجام بدی نشدنی ھادی بانی ای خوای میچجور. ی آزاد شدمی فکر کنایب...دلت خوشھ ھا - 

 بگو بلکھ لتی و وکسی کھ زدم رو بھ پلیی برو حرفاای جا ور دل من نی ھمنیبش... باباالیبخ
 ... کھییچھ فکرا... بدنفی با اونا محسوب شھ و بھت تخفیھمکار

 ؟ینیعرفان رو بب,  پسرتی خوایتو نم: دمی حرفش پرانیم 
 دلش گذاشتھ بودم و داغش را یدست رو.  ساکت شد و مانند صاعقھ زده ھا نگاھم کردکدفعھی 
 . کردیحتما بھ عرفان فکر م. چشمانش را بست. زه کرده بودمتا
 افھی شب و قیاھی بھ سییچشما. ادی و چھارشونھ بھ نظر میقدش بلنده و درست مثل مھرداد قو - 
 ... لرزهی پاش مری زنی انگار زمرهی راه میوقت... با ابھت و مغرور دارهیا
 یبرا.  تنگ شده استشیدلم برا.  آمدی چشمم می حال خودم نبودم و عرفان دائما جلویتو 

 ھی خواھد مرا در آغوش بکشد و ساعت ھا در آنجا گریدلم م...شی ھای ھا و خوش گذرانیلجباز
 ای دروغ و کی زی و ھمھ چستیمادرت ن,  کھ با مرگش تو را نابود کردیکس,  کھ ھلنمیکنم و بگو

 . احمقانھ بوده استیباز کی دیشا
 . کنمیکمکت م, یزیاگھ نقشھ درست و درمون بر: گلنوش با چشمان تر اما محکم گفت 
.  دھدی نمی کارچی ھی بھ من اجازه ی دارم اما خستگیاھداف مھم.  رومیبھ فکر فرو م 

 ی وجود ندارد کھ بدون دردسر از رویراھ. می ھستمشی نوشت و ھمگان تسلنگونھیسرنوشت ا
 حرف یاز طرف. خطر دارد.  خواھدی درست کردن زمان میلمدرک جع. سرنوشت عبور کنم

 ... دانمینم.  چھ کار کنمدیدانم با ینم...ستی نی گلنوش کافیھا
  
 عرق اند اما سرما تا عمق وجودم نفوذ کرده و مرا بھ لرزش در آورده و بدتر آن سی خمیلباس ھا 

 ی تنم مری کنم و دستانم را زیم را در شکمم جمع میزانوھا. کھ درد سرم دوباره شروع شده است
 است و کیھمھ جا تار.  ھم بود تا لرزشم کم شودگری دیکاش چند پتو. گذارم تا گرم شوند

 بھ خواب می تخت رو بھ رویگلنوش رو.  شکندی گاه من سکوت را می گاه و بی نالھ ھایھاصداتن
 کنم تا بھ دادم برسد داری بکشم و او را بادی خواھد فریدلم م.  کندی رفتھ است و خر و پف میقیعم

 ی خارج شدن کلمات را نمی ام را مختل کرده است و اجازه ی صوتی کار تارھایاما بغض و درد
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 کند و یمغزم گزگز م!  سردرد پر از درد را نھنی توانم تحمل کنم اما ایتب و لرز را م. دھد
 گرفتھ یکوبی خودشان جشن و پایلولند و برا یانگار کرم ھا در مغزم م.  کشندی مری تمی ھاقھیشق
 ی شوند و روی میجار,  قرمز شده اندی خوابی کھ بدون شک از بی از چشمانمیاشک ھا. اند
 جھی نتی کنم اما تالشم بی را درونم خفھ ممیادھاینالھ ھا و فر. زندی ری تخت مفی کثی فھمال

 شود و بغض کھنھ ام ی از حنجره ام خارج می اراده دادی رسد کھ کھ بی میدردم بھ حد...است
 .  شکندیم

کلمات ... نوازدیقلبم مثل طبل م... شومی خود میاز خود ب... زنمیضجھ م... شوندی تار مچشمانم
اطرافم تار و کدر شده و ...نمی بی شنوم و نمی نمیزی چچی شوند اما ھی پرت مرونیاز دھانم بھ ب

 ی زنده مریتصاو... شودیلبخندم محو م...سکوت...زنم یلبخند م... شومی مکیبھ سکوت نزد
و دوباره ھمھ جا ... کنمی مھیزار زار گر... شکنندی روند و مرا می چشمانم رژه میجلو...وندش

 !سکوت
 
  
 صورتم ی رومیاشک ھا.  شنوم کھ منظم شده استی ضربان قلبم را میصدا...سھ...دو...کی

 و نیباتریز.  دھمی شده ام و بھ سکوت گوش مرهی نامعلوم خی نقطھ کیخشک شده اند و بھ 
 دی خواھد رسی کھ تمام حرف ھا در آن گنجانده شده است و روزای دنیقی موسنیآرامش بخش تر
 داده نی بھ درد سرم و تنم تسکیقی موسنیھم. رساندی و جواب ھا را مصودھا مقیکھ سکوت ھمھ 

 .است
او ھم گرفتار حصار سکوت من شده و لبانش . دی گوی نمیزی چچیگلنوش در مقابلم نشستھ و ھ 

 آشوب؟ ایآرام .  فھممیحالم را نم... کنمیگمان نم,  لبانم است؟ نھیلبخند رو. قدرت حرکت ندارند
 ... شده امیدچار تضاد

 ؟یبھتر - 
 .  کندی مرا قطع می دوست داشتنیقی گلنوش موسیصدا 

 ...بدترم...بھترم: می گوی وار مزمزمھ
   دارد؟یتیچھ اھم!  کندی خطاب موانھیحتما در ذھنش مرا د. نگاھش نگران است 
 .داغونت کردم... زدمی رو منی سنگی اون حرفادینبا... منھریتقص -
 . خندمیتلخ م 
 . کردی تو سرم درد میقبل از حرفا...چرند نگو - 
 حالت ادی بیاقل بذار دک الی رو خبر کنم؟ خواب رو بھ ھمھ حروم کردی برم دکی ذاریچرا نم - 

 ...رو خوب کنھ
 !خوبھ...حالم...من - 
. ی زدی مادی داد و فری ساعت داشتھی...کامال مشخصھ: دی گوی زند و با تمسخر می میپوزخند 

 ! خوب؟یگی حال منیتو بھ ا
 . کردمی فکر مزی چکیفقط بھ .  گرفتنددهی نشنمی اما گوش ھادمیشن 
 ...دیبا...نمشی ببدیبا: ناخوآگاه گفتم 
 ؟ینی ببدی رو بایک - 
 ...نمی ببدیھمھ رو با... پروندهلیوک....ارشیک - 
 . تخت بخواباند اما خودم را محکم نگھ داشتمی کند مرا روی می و سعردی گی را ممیشانھ ھا 
 برو دی رو کھ عشقت کشی ھر کیخوب کھ شد. ھنوز تبت باالست. ی استراحت کندیترانھ با - 
 .نیبب
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 یگلنوش جلو.  شومی و بھ سرعت از سلول خارج مچمی پی شوم و پتو را دور خودم میبلند م 
  ؟ی کر شدای یشنویصدامو م:  زندی و داد مستندی ایراھم م

 ... ندارهی ربطچیبھ تو ھ...برو کنار:  زنمی ھم داد ممن
  
 . دھدی قورت متشی گذارد و آب دھانش را ھمراه با عصبانی ھم می را روشیپلک ھا 
  

 .. تا اونا رو خبر کنھمی با مسئولش حرف بزنمیبر...باشھ: دی گوی و آھستھ مردی گی را مدستم
من تنھا بھ .  مرا گفتی از زن ھا حرف زد و خواستھ یکیگلنوش با . می راھرو رفتیبھ انتھا 

  نھ؟,  شودی نمرید.  دادی کردم کھ ھفت را نشان میساعت نگاه م
 ھ؟ی کارشیک: دیپرس با تعجب زن

 ... دونھی خودش منی بگلیبھ خانوم وک: سرم را چرخاندم و جواب دادم 
 .  زنمیمن زنگ م...باشھ برگرد سلولت - 
 !دیاالن بزن -
 .  کرد و با اکراه تلفن را برداشتینگاه بد 
. رمی گی باھاتون تماس منیاز زندان او.  مزاحمتون شدمی اول صبحدی ببخشیریسالم خانوم ام -
 و مثل نھی رو ببارشی بھ اسم کیی خواد شما و آقای شما بھ نام ترانھ سردار می از موکل ھایکی
 ...درستھ! بلھ؟... عجلھ ھم دارهیلی خنکھیا
خاتوم : گفتم,  بشنودیری کھ امی بلندیسرم را جلو بردم و با صدا.  بھ من کردی نگاھی چشمریز 

 باشھ وگرنھ توقع نداشتھ باش من حرف دی ھم باارشیک...ی بھ نفعتھ زود خودتو برسونیریام
 ...دمی ساعت بھت وقت مھی...بزنم

 ...ساکت باش:  گفتنیزن خشمگ 
 . ادامھ دادیری بھ صحبتش با اممتیو با مال 
 .ممنون و خدانگھدار. گمیچشم من بھش م...یری خانوم امدیببخش - 
 یفت کھ جناب سروان خودش م گیریخانوم ام:  رو بھ من گفتی را گذاشت و عصبیگوش 

 چند ساعت دی بای ولدنی مالقات با تو رو مبی دارن ترتروزیخواستھ باھات حرف بزنھ و از د
 ...ی صبر کنگھید
 . فشارمی بھ خودم مشتری لرزم و پتو را بیم.  برگشتھ استی از مرخصارشیپس ک 
 . دھدی را باال مشیزن ابروھا 
  تو؟یخوب - 
 .  شودی نمنیخوب؟ بھتر از ا 

 ...تب داره:  دھدی پاسخ ممی بھ جاگلنوش
.  آمدیخستھ بودم اما خواب بھ چشمانم نم.  تخت بخوابمیو کمکم کرد بھ سلول برگردم و رو 

 . شدم و بھ دنبال سکوت گشتمرهی نامعلوم خیدوباره بھ نقطھ ا
 .  کنمیخودم بھ موقعش صدات م...بخواب ترانھ - 

 ... عرفان تنگ شدهیدلم برا:  و گفتدی کشیآھ, دادم نشان نی واکنشدی دیوقت
تمام ... ھستمزھای چیلیمن ھم دل تنگ خ.  شدی بزرگتر مھی کردم و بغضم ھر ثانیاحساس خفگ 

 پرشده و سکوتم خستھ یاری بسی از ناگفتھ ھامی ھانھیس... تحمل ندارمگرید... لرزدیبدنم م
گلنوش . دمی لرزی مجانی بودم و از ترس و ھدر سکوتم غرق.  دانم چند ساعت گذشتینم...است

 ی داشتم اما نھ راه را میقدم برم.  سرم انداختی روی کرد کھ بلند شوم و چادر گلدارمکمدوباره ک
 کنند و ی آنھا سر بلند میھردو.  شدمیتلوتلو خوران وارد اتاق.  دانستم مقصد کجاستی نھ مدمید
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 نکرده و یریی مدت تغنی در اارشینھ؟ ک,  اوضاعم خراب استیلیخ. شوندی مرهیبھ حال زارم خ
بغضم را , نمی بی را کھ میریام.  فرق داشتشھی با ھممی بار برانی صورتش آرام است اما انانھمچ

 .  تنھا حرف بزنمارشی خوام با کیم: می گوی دھم و آھستھ میقورت م
 ارشی کی رو بھ روی صندلیرو. شد کرد و از اتاق خارج ارشی بھ کدی پر از تردی نگاھیریام

قصد داشت حرف بزند . لبانش را تر کرد.  اش غرق کردمینشستم و نگاھم را در چشمان قھوه ا
 مثل کوره رونی سرد و از بی قطبخیدرونم مثل .  گذشتقعیچند دق.  دادیاما سکوت من اجازه نم

 .  سکوت را بشکنمنیدر چشمانش خواندم کھ منتظر است من ا. مداغ بود
 . زدمی محولبخند

 ...ی تفاوت کھ تو االن رو بھ روم نشستنیبا ا...میدوباره من و تو موند - 
 . صورتش بردمیسرم را جلو 
 و عذاب سی آره؟ پل؟ینکنھ دچار عذاب وجدان شد...محکم و سربلند باش...ریسرتو باال بگ - 

 نی ھماقتمی ھوم؟ من ھم لھ؟ی دردت چگھی پس دی رو انجام دادفتیتو وظ! شھ؟یوجدان؟ مگھ م
 ...اری ناراحت رو درنی آدم ھای اداینجوریپس ا! ی اگھی دانینھ پا,  بودانیپا
 . آرام بود,  منیقیرحقی غیدر مقابل حرف ھا 
 ...ستی ننیموضوع ا:  گفتمتی مالبا
 من ی دونیم... توئھی من و قھرمانی و بدشانسیداستان بدبخت, داستان...نھیموضوع ھم...چرا - 
 ھمھ یی جاھی, یاما باالخره بھ روز...بھ قول معروف از ماست کھ بر ماست... ندارمی گلھ اچیھ
 ... بودهی کقتی فھمن کھ قھرمان در حقیم
 ! شودی سکوت من آشکار می ست کھ معنیروز, و آن روز:  دھمیو در دلم ادامھ م 
  
 موضوع رو بھت دیبا... ترانھنیبب:  من گفتیھا بھ طرفم گرفت و بدون توجھ بھ حرف یکاغذ 

 اشاری دیشا.  بغل من جون دادی کھ بابک توی دونیتو م.  دور از تصورت باشھیلی خدیشا. بگم
 زیھمھ چ.  کردمدای اون پی نامھ ھا رو از نشونھ ھانیا.  نشونھ بھم گفتی سرھیبھت گفتھ باشھ کھ 

 .. مھمھیلی نوشتھ شده و بعضس نکاتش خری بھ ززیر
  

 ام را پاک کرد یشانیبا گوشھ چادرم عرق سرد پ! درست مثل خودش.  ندادمتی اھمشی حرف ھابھ
انگار .. زدمی شد و داد میبھت گفتن بھم سرم زدن؟ سرم داشت منفجر م...تب و لرز دارم: و گفتم

 ... لوس بارم آوردیادی مھرداده کھ زریتقص... سازهی زندون بھم نمیآب و غذا
 ! مھمھگمی دارم م؟یدیاصال بھ حرفام گوش م! ترانھ: شر گفتبا ت 
 گفت کھ لی خانوم وکیراست!  تب و لرز کردمگمی دارم م؟یدیاصال بھ حرفام گوش م! ارشیک - 

 !عذاب وجدان..دمی آھان فھم؟ی کنی مکاری چنجایپس ا.  پرونده تموم شدهنی ایکارتو تو
 . دادھی تکینامھ ھا را رھا کرد و بھ صندل 
 !ی شدوونھیتو د - 
 . دھمی خندم و خودم را بھ چپ و راست تکان میم 
 ! مونھی مرونیامشب ب...وونھید...وونھید - 
 .. نامھ نوشتھ کھنی ایتو... کنم تمومش کن و بذار حرفمو بزنمیترانھ خواھش م - 
 !  نوشتھی کاغذ چنی ای کھ توستیبرام مھم ن - 

 ...ستیمھم ن...ستیبرام مھم ن:  گذاشتم و زمزمھ کردمزی می را روسرم
 ارشیک...سھ...دو...کی. دمی کوبزی ام را محکم بھ میشانیپ.  خفقان آور حکم فرما شدیسکوت 

 . خونسرد را کالفھ کرده بودم
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 ! حرف بزنمقھیبذار دو دق! ؟ی ھات برداری بازوونھی دنی دست از اشھیم -
 ... خندمیم.  شومی مرهی اش خیمان عصب کنم و در چشیکمرم را صاف م 
 ... نبودمنجای نبودم کھ اوونھیمن اگھ د - 
 . کنمیو با خودم تکرار م. محکمتر از قبل.  کوبمی مزی ام را بھ میشانیدوباره پ 
 ... نبودمنجای نبودم کھ اوونھیمن اگھ د...  نبودمنجای نبودم کھ اوونھیمن اگھ د - 
 را بھ طرفم گرفت اما زی می آب رووانی لارشیک.  صورتم سرخ شدیبھ سرفھ افتادم و بھ آن 

 . بردی بغض کھنھ را با خود نمنی کرد و ای را صاف نممیآب گلو. دستش را پس زدم
 گفتم یول... منھی گناھیمدرک ب, ی دربارش با من حرف بزنی کاغذا کھ اصرار دارنیالبد ا - 

 تونستم مدرک یکاش م... کننی منو ثابت میناھ گی بنایبھ درک کھ ا... ستیبرام مھم ن. کھ
! نھ من,  توئھی جای صندلنیا...ھی کیگناھکار بودن تو رو بھ ھمھ نشون بدم تا بفھمن مقصر اصل

 ی و آدماشنی گناه مجازات می بی کھ آدماعتھی قانون طبنی ای دونیم... قاتلھی...ی قاتلھیتو  آره
 ی کھ روزگار بچرخھ میھرجور... بازم بھ درک...ستیبازم مھم ن...شنیگناھکار خوشبخت م

 .چرخم
 . زد و دستانش را در ھم قالب کردی عصبیپوزخند 
 کارات فقط وقت رو نیبا ا... رو کشتم کھ خودم خبر ندارم؟ بس کن ترانھی بدونم کقای دقشھیم - 

   حرف بزنم؟ تا منی لحظھ آروم باشھی ستیبھتر ن.  حرفم رو بزنمدیآخرشم من با. ی کنیتلف م
 مرغ ست؟ی کی صدانیا.  کردی کھ حالم را بدتر مدیچی پی میی ضجھ ھا و قھقھھ ھای ذھنم صدادر
 لرزد و لبانم را داخل دھانم ی خندند؟ چانھ ام می کنند و خاطراتم می مھی آسمان بھ حالم گریھا
 . بھ حرص و بغض بودختھی آممیصدا.  برمیم
 ھی تو ارشیک.  کھ تباه شدی اندهیآ... روشنی ندهی آھیقاتل ...ی آروم و قشنگی زندگھیتو قاتل  - 

 شھیحکم صادر نم..شھی نملیبرات دادگاه تشک... وجود نداره کھ تو رو متھم کنھی مدرکی ولیقاتل
 ...یول
 یلیخ...سخت است.  و بھ ھق ھق افتادمدی گونھ ام چکی رویقطره اشک. نفس کم آوردم 

 ...ند کنی ام نمیاریکلمات ...سخت
 کردم ی بودم اما خدا خدا متی ھویب...شناختمیدرستھ خودم رو نم...ارشیلعنت بھ تو ک...آره تو - 

 ی زنھی شیدو روز پ... نبوده باشنی بد و مزخرفیسال ھا,  کھ از حافظم پاک شدییکھ اون سالھا
 یول م کردداغون...ی ھلن و مھرداد باشی گفت کھ امکان نداره تو بچھ شناختیکھ مھرداد رو م

 و محکم و با شرف یمثل مھرداد قو... کھ ھستن آدم باشنی و تبارم ھر کلیبازم آرزو کردم ا
 یاالن م...یلیخ... بزرگھیلی خمی لعنتی گذشتھ ی تویزی چھی...تف... روزگارنیاما تف بھ ا...باشن

 کردن  آوردم فراموشادیاالن کھ بھ ...من قدرشو ندونستم...استیمی کی فراموشگنیفھمم چرا م
 دادم تا ی شدم کھ خودم رو عذاب مییدرست مثل اون روزا...شھی مای کار دننیبرام سخت تر

 لعنت بھ ارشیک...ی رفتی روح و روانم رژه می توی بدجوریتو لعنت.  شدی نمیفراموش کنم ول
 ...یسپھر مظاھر...ی قالبارشیک...تو
  

خوشحال و خندون :  دھمی ادامھ مھی کنم و با گری چادرم پاک می را با گوشھ می ھااشک
 بھار گھید... از بھار نبودی خبرگھید... شدیزییپا...زرد شد... عوض شدزی ھمھ چھوی...بودم

 نیسپھر ا... خوام سکوت کنمی نمگھید....ی تو مقصرنجامیاگھ من ا... سکوت کردمی ولومدین
 ...ییگناھکار تو...یمحاکمھ بش دی کھ باییتو
 !  چقدر درد دارد شکستن سکوتایخدا...لرزم یم 
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 حصار نیشکستن ا.  کندی احساس نمیزی چچیجسمم ھ.  انددهی کشرونیانگار روحم را از بدنم ب 
 ی مخیآرام و آھستھ .  در من بھ وجود آورد و سرما را بھ تمام وجودم انتقال دادییسکوت حس خال

 .می گویدلم را م. زند
 حی رک و صردنی ازت پرسیفقط ھرچ...ن بسپار بھ من و نگران نباش رو بھ میبھار ھمھ چ - 

 ...جواب بده
 نفر کیکاش .  دادمی روحم را بھ رو بھ رو دوختھ بودم و لبان ترک خورده ام را تکان نمینگاه ب 

 . کردی ام را درک میخستگ
 ..زمی عزشھیزود تموم م...ی چند ساعت رو تحمل کننی ادی بای دونم حالت بده ولیم - 
.  کردندی ھم کلمات از او فرار مدیشا.  توانستی اما نمدی خواست بگوی میزیچ. کالفھ بود 

مجبور شدم در چشمانش نگاه . دی اما دستش را عقب نکشدمیلرز.  گونھ ام گذاشتیدستش را رو
 . داشتادھایاو ھم در دلش فر.  را بستھ بودشی و بغض راه نفس ھادندی لرزی مشیمردمک ھا. کنم

 دمیترس... گفتنی مگھی دزی چھی مدارک یول....ی شک کردم کھ تو بھاردمتیھمون موقع کھ د - 
 ... نداشتم کھ حرف بزنمی مدرکیعنی...حرف بزنم

 ... ذارم دادگاه امروز بھ ضررت تموم بشھیبھار نم:  بلند شد و ادامھ دادشیاز جا 
 از گذشتھ در یلحظھ ا. دیاز واکنش من ترس.  شدمانی اما پشردی خواست مرا در آغوش بگیم 

 ی خواھد کھ سر روی را مییچقدر دلم آن روزھا. مقابل چشمانم نقش بست و مرا دل تنگ تر کرد
 نی خواھد کولھ بار سنگی ممیھمدم غصھ ھا.  کردمی مھی گذاشتم و از تھ دل گری مھی حانیشانھ 
 !سمش مھربان استھنوز ھم مثل ا.  نابود کندکبارهیرا بھ  جرمم

 .میستی ایپشت در منتظر م.  نخورمنی را گرفتھ تا زممی بازویزن. دارمی قدم برمیبھ سخت 
 !دیاوریمتھم را ب - 
 و مرا یمھرداد تو رفت.  کنندی عکاسان شروع بھ کار می ھانی دوربیفالش ھا. می شویوارد م 
 ... ات تلخ استیادگاری نیآخر! ی روزنامھ ھا کردتریت
 ھیسپھر و حان,  آن ھمھ آدمانیدر م.  سوزندی میچشمانم از خستگ. رمیگی متھم قرار مگاهیدر جا 

 . کنمی میی و تنھایبگی شناسم اما احساس غریو گلنوش را م
 ... پرباری زندگکی کار است و من مانده ام و انی پانجایا 
 .دی کنتیلطفا سکوت رو رعا... استیجلسھ رسم - 
 . شدندتمام صداھا قطع 
 مواد ی باندھانی از بزرگتریکی,  و مواد مخدریی جنای رهی دای و شبانھ روزیبا تالش طوالن - 

 شد و طبق ری گروه ھم دستگی از اعضایکی شد و ییشناسا,  شدیمخدر کھ قتل ھم مرتکب م
 یخانوم ترانھ .  انددهی بھ قتل رسی گروه توسط سرمھ پرندی اعضاشتریگزارشات داده شده ب

.  کنندی متی و فعالرندی گی گروه را بھ عھده ماستی مھرداد سردار ردنی بھ قتل رساز دار پسسر
 د؟ی داری ابھامایخانوم سردار آ

 ی اجازه یجناب قاض:  برخاست و با احترام گفتشی از جاھیحان,  بزنمی حرفنکھیقبل از ا 
 .. خواھمیصحبت م

 ...دیبفرمائ - 
 نیاگھ اجازه بد.  کنندی کھ مدام تب مشھی می دارند و دو ھفتھ ای بدی جسمطیموکل بنده از شرا - 

 . حرف بزنمشونی ایمن بھ جا
 . کندی می اندازد و مکثی مھی بھ حانی نگاھمی نیقاض 
 ... زنمیحرف م...خودم: می گویم,  کھ در حنجره ام مانده استییبا اندک صدا 
 . فشارمی ھم می را رومی زنم و پلک ھای میلبخند تلخ.  گرددی بھ طرفم برمی با نگرانھیحان 
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 کنھ و باالتر از ھمھ قرار ی مخلوقات خدا جدا می ھی کھ انسان رو از بقھی یزیعقل چ - 
 رو بھ التشونی کنن کھ تخی میو بعد ھم سع... کننی ملی فکر و تخیلیآدما با عقلشون خ...دهیم

 کھ یدرست ھمون جور...رادنی و ابی کامل و بدون عاھامونی و رواالتیخ.. کننلی تبدتیواقع
چون ھر ... روز عمرشھنیبدتر,  کنھی ھا رو کشف مقتی کھ آدم حقی روزیول...م ھستنی خوایم
 سرت و ی روشھیآوار م, ی ساختھ بودی و با گذر زمان بھ سختی باور تا اون لحظھ داشتیچ
 برات ادی کھ زیری بگیماتی تصمی سرھی یشی مجبور مقی حقانیبھ خاطر ا...شھی وارونھ ماتیدن

 ...ستی نندیخوشا
 شما رو ی فلسفی حرف ھادنیخانوم سردار دادگاه وقت شن: دی آی حرفم مانی میقاض 

 ...دیخواھشا از خودتون دفاع کن...نداره
 . اندازمی منیی زنم و سرم را پای میلبخند 
 تونھ حال منو درک ی نمچکسیھ.  حرفا بودنی دادم بھ خاطر ھمحیاگھ تا امروز سکوت رو ترج - 

 ی کمھی رو گفتم بلکھ نایا...رنی رو ازم بگتمی ھونکھیچھ قبل از ا,  بودمتی ھوی بیچھ وقت. کنھ
من ... سر اصل مطلبرمیم...ستی احساسات و عواطف نی براییجا, نجای نبود اادمی ی ولدیدرکم کن

 ... شصت و ھشتنیمتولد فرورد... ھستمیبھار حاتم
  
 

آخر .  گروه افتادمنی کھ توسط حامد بھ دام ای دادم تا شبامی کھ بھ حامد پیاز شب.  را گفتمزی چھمھ
 . را جلب نکردی جملھ گفتم کھ توجھ کسکی تنھا میحرف ھا

  
 
 
 ! شدی بود و محاکمھ مستادهی انجای ای کاش مقصر واقعی ایول -
 
 
 اش ی صندلی از روھیحان. ھنوز ھم چھره اش آرام و خونسرد است! یلعنت. و بھ سپھر نگاه کردم 

 ی ھا مدارکادداشتی نیا:  گذاشت و گفتزی می را رویبرخاست و محکم قدم برداشت و کاغذ
 . دنیھستن کھ تازه بھ دست ما رس

 
 کھ سپھر اصرار داشت درباره ییھمان ھا.  بابک باشندی مدارک ھمان نامھ ھانی کنم ای متصور

 .اش با من حرف بزند
 کھ با استفاده از دهی می بھ سروان مظاھریینشونھ ھا,  بھ قتل برسھنکھیبابک رستگار قبل از ا - 

 ی درباره ی گروه شرح داده و حتنی ای ھاتی کھ بھ طور کامل فعالمیدی نامھ ھا رسنیاونا بھ ا
 نی ای خواھشمندم کھ رویاز جناب قاض.  دادهحی توض باند ھمنی بھ ایوارد شدن بھار حاتم

 ... داشتھ باشندیمدارک تامل
 کیبابک .  پردازدی نامھ ھا می بھ بررسی شود و قاضی پچ پچ افراد حاضر بلند میصدا 

 ! نامھ ھا را نوشتھ است؟نیچرا ا:  کرده استجادیعالمت سوال بزرگ در ذھنم ا
  
 ...انی شھود بگاهیھ بھ جا خوام کیاز خانوم گلنوش قادر م -
 من بھ یمی ھم بھ عنوان دوست صمھی را گفت و در کمال تعجب حانشی ھادهی و شندهیگلنوش د 

 اش آرام نشستھ ی صندلیاما سپھر ھمچنان رو.  شھود رفت و شھادت داد کھ من بھار ھستمگاهیجا
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 دنی نشی ھمھ اتفاق ھنوز ھم چھره اش بھ دل منی دانم چرا بعد از اینم.  شده بودرهیبود و بھ من خ
 . ام استی خوش زندگی روزھاادآوریو 
 ...ی سرنوشت قرارم داده ای فھمم در کجای نمایخدا 
 ... لرزمیم 
 
 !)سکوتت را بشکن:  و ششمستیفصل ب(
 ست؟ی چی ھمھ ترس برانیا 
 ای بار با خودت کنار بکی یبرا 
  دلت رایبگو حرف ھا 
  نباشنگران آسمان 
 !!دیای ننیمن گرفتمش تا بھ زم 
  

 .سرم را بلند کردم.  شودی زند و وارد می بھ در می ضربھ اایپو
 ... آوردنفیتشر - 
 .دمی برداشتم و پوشی گاه صندلھی تکی بلند شدم و کتم را از روی صندلی از رویبا مکث 
 ... شون کنییراھنما - 
 ... داخلدی کنم بفرمائیخواھش م: تکان داد و در را کامل باز کرد و با احترام گفتیسر 
. درست مثل پدرم.  داشتی آرام و مھربانیچھره .  وارد اتاق شدریمرد مودبانھ و سر بھ ز 

 ادکلن ی و بودهی و اتوکشکیاز کت و شلوار ش.  داشتشی شده بودند و تھ ردی سفبای تقرشیموھا
 . زدم و با او دست دادمیلبخند محو.  داردی خوبیص بود کھ وضع مال اش مشخیخارج

 ... خوشحالمیلی خدارتونیاز د...یی جنای رهی ھستم از دایسروان مظاھر - 
 دانستم ی نمقای دشوار بود و دقی کممیشروع بھ صحبت برا. خودم ھم نشستم.ندیاشاره کردم تا بنش 

 .میچھ بگو
 امکان وجود داشت کھ با اومدن نیاگھ ا. نی رو اومدی مسافت طوالننی کھ انی لطف کردیلیخ - 

 ... دادمی بھ شما زحمت نمدیمن مشکل حل بشھ مطمئن باش
 ادی مکان برام زنیراستش ا. من نگران شدمنی کھ شما تماس گرفتی فقط از وقتستی نیمشکل - 

 . شدشتری بمی نگراننی کار داری کھ با من چنی و چون شما ھم نگفتستی نندیخوشا
 مطرح کنم و بھ ی حضوردی ھست کھ بای ھم کھ گفتم موضوعی خوام اما تلفنیمن واقعا عذر م - 
 . ستی نی نگرانی وجھ جاچیھ
 .بھ ھر حال من در خدمتتون ھستم -
 کنم ی بار باز منی ھزارمیپرونده را برا.  زدی داشت و با آرامش حرف میحیتمام مدت لبخند مل 

 .  دارمیکنارش بر مو خودکار را از 
 اما می تھران داشتیما آدرس شما رو تو.  گردمی ماھھ کھ دنبال شما مھی من حدود قتشیحق -

 نی ھمیبرا.نی و بھ بندرعباس رفتنی کھ خونھ رو ول کردشھی می ھاتون گفتن چند سالھیھمسا
 ن؟ی تونم بدونم چند سالھ کھ بھ اونجا رفتیم.  کنمداتونی تا پدیطول کش

 .. تھرانامی می گاھی ولشھی میپنج سال - 
 ن؟یبھ چھ علت رفت - 
 .تعجب کرده بود 
 . پرسمی پرونده ملی تکمی سواالت رو برانی ادیببخش - 
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 ی درباره ی کمستیبھتر ن!  ھستی چنی زنی پرونده کھ ازش حرف منی دونم ایمن ھنوز نم - 
 ن؟ی بدحی احضارم توضلیدل
 ...ی ولمی برشی خواستم با مقدمھ پیو من م ھستش دهیچی پیماجرا کم - 
 شد و دکترش گفت کھ می قلب ھمسرم وختیوضع! نی دونیھر جور صالح م: دی حرفم پرانیم 

 .می تھران دورش کنی آلوده یبھتره از ھوا
 االن حال ھمسرتون خوبھ؟...درستھ - 
 . بھ مراقبت دارهازی نیشکر خدا خوبھ ول - 
 .. خوب باشھشھی حالشون ھمدوارمیام - 
 .دیسالمت باش. ممنون - 
مجبور بھ گفتن . می دور شوی تا از بحث اصلدی رسی بھ ذھنم نمی سوالگرید.  برقرار شدیسکوت 

 . ھستمقتیحق
 ری مواد مخدر در سال اخی رهی و دایی جنای رهی دای پرونده ھانی از مھم تریکی پرونده نیا - 

 بھ ما کمک نی تونی کھ منی ھستیاما شما کس. خوام واردش بشمی کھ نمادهی ھم زلشیدال. بوده
 .  بشھلی تا پرونده تکمنیکن

 !؟یچھ کمک: دی کرد و پرسیزی راخم
 ... دخترتونھیموضوع درباره  - 
 .تعجبش دو برابر شد 
 .ارمشی با خودم بنیپس چرا نگفت! دخترم؟ - 
 . بار نوبت تعجب من بودنیا 
 نش؟یاریب - 
 .. کننی می و دامادم ھم ھمراه ما بندرعباس زندگبلھ دختر - 
 آرام بھ داخل ای باز شد و پوی دھم کھ در اتاق با ضربھ احیمتوجھ منظورش شدم و خواستم توض 

 .آمد
 .. نیای لحظھ بھی شھیجناب سروان اگھ م. کنمی صحبت تون رو قطع مدیببخش - 
 
 . سرم را چرخاندم 
 . ذارمی خوام کھ چند لحظھ تنھاتون میمعذرت م -
 .دی کنم راحت باشیخواھش م - 
 .  از اتاق خارج شدم و در را بستمایھمراه پو 
 . رونی بی باشھ کھ منو بھ خاطرش از اتاق آوردی کار مھمدوارمیام -

 لبانم نقش ی روی لبخند پررنگدنشیبرگشتم و با د.  را باال آورد و بھ پشت سرم اشاره کردانگشتش
 .بست

 خوش گذشت کایآمر!  شما روشن شدیبایچھ عجب چشم ما بھ جمال ز...نجاستی ای کنیبھ بھ بب- 
  معرفت؟یب
  ؟ی کرددای بابک رو پیچرا نگفت:  و طلبکارانھ گفتیکامال جد 
 . نگفتمیزیمن چ:  گفتتی باال انداخت و با مظلومیشانھ ا.  نگاه کردمای بھ پویظی اخم غلبا
 .دمی محی توضامیشب م, تو ھم برو خونھ...  رسمیبعدا حسابتو م: دمیغر 
 . برداشتم اما مچم را محکم گرفتیقدم 
 ! خوامی محی االن توضنیسپھر ھم - 
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 ی و بعدش سرتو می پری اما وسط حرفم نمگمیباشھ م, رسجادیگوش کن ام: با خشم جواب دادم 
 ...دستمم ول کن. یری منجای و از انیی پایانداز

 . آرام انگشتانش را از دور دستم باز کرد 
. ھی دونست کار کی کس نمچی کھ ھوفتادی مختلف اتفاق می قتل با روش ھای سرھی شیچند ماه پ -

 معروف قاچاق مواد رو ی از باندھایکی سی مواد مخدر مھرداد سردار رئی رهی داگھی دیاز طرف
 قی بھ مدارک دقازی نی گروھھ ولنی قتل ھا کار ھممیدیرک فھم مدایبا بررس.  کرده بودییشناسا

 از یکی کھ بابک ھم دمیاونجا فھم.  گروه شدمنی من وارد اشی سھ ماه پنی ھمی برامی داشتیرت
 یبابک ھم تو.  اعضا کشتھ شدنشتری گروه بی داخلی ھایریبھ خاطر درگ. شونھی اصلیاعضا

 نشونھ بھم داد کھ ی سرھی دی کشی آخرش رو می نفس ھایوقت...منو شناختھ بود. بغل من جون داد
 گروھشون بود یاکثر نامھ ھا درباره .  کنمدای کرمان پی رو تویی از اونا تونستم نامھ ھاادهبا استف

 موضوع با سنا حرف نی ای دو ماه درباره نی ایاگھ من تو.  شدیاما دو تا از اونا بھ سنا مربوط م
 خونھ امیم حاال ھم فرداشب. می و با ھم بھش بگیایود کھ منتظر بودم تو ب بنینزده بودم بھ خاطر ا

 ... دارمی مھمیفعال ھم جلسھ . می زنیو باھاش حرف م
 کردم کھ بعد از چند ماه کھ یدر دل خودم را سرزنش م.  دوختھ بودنینگاه ماتم زده اش را بھ زم 

 بھ زیخواستم بھ اتاق بازگردم کھ ناگھان چ.  با او داشتھ باشمی برخوردنی چندی بانمی بیاو را م
  داند؟ی او میعنی. ذھنم خطور کرد

 .لحنم نرم و مھربان شد 
 نی بودم بھ خصوص اری درگیلی مدت خنیا.  خستمیلیخ.  سجاد کھ باھات بد حرف زدمدیببخش - 
 نیاالن بھ ا.  شدمرشیخوام درگ بنکھی متفاوتھ چون بدون ای کمھی پرونده برام نیا.  ماه آخرھی
 ...ی کمکم کنی کھ ممکنھ تو بتوندمی رسجھینت
 .متعجب سرش را باال آورد 
 ؟یمن؟ چھ کمک - 
 ی کھ کسی دونست در صورتی منو میاسم واقع.  شدمجی زد کھ من گیی پرونده حرفانیمتھم ا- 

تو بھار . رو نشناختم دختر نی فکر کردم ایھرچ... گفت من مقصرمیبعدشم م. بھش نگفتھ بود
 ؟ی شناسی میحاتم

 .شناسمینھ نم...یبھار حاتم:  کندی لب زمزمھ مری شود و زیحالتش متفکر م 
 .می زنیفرداشب حرف م.  بعدش برو خونھدهی عکسشو نشونت مایباشھ پو - 
 چرا فردا شب؟ - 
  کشھی دارم کھ احتماال طول می مھمیجلسھ  - 
 !ی ھفتھ اس کھ خونھ نرفتھی تو یول: معترضانھ گفت 
 ...خدافظ!  بحث دارم نھ وقتشوینھ حوصلھ .  حتما کار داشتم کھ نرفتم؟یخب کھ چ- 
 .  بھ اتاق برگشتمعیبھ او فرصت حرف زدن ندادم و سر 
 
 خب کجا بودم؟...دی کھ معطل شددیببخش - 
 ...نی گفتی دخترم می درباره نیداشت - 
 ن؟ی دختر رو دارھی نیشما ھم...درستھ - 
 ... عمرشو داد بھ شماشی ده سال پمی دختر کوچکریخ - 
 .  کھ شب و روز را از من گرفتھ استدی گوی می ھمان دختریدرباره .  انداختمنییسرم را پا 
  افتاد؟ی تونم بپرسم چھ اتفاقیم...ی حاتمی متاسفم آقایلیخ -
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ما ھم .  خوانی و از ما پول مرنی گی گروگانش می عده اھی استانبول و می نوروز رفتھ بوددیع - 
 .می دخترمون رو گرفتی سوختھ ی و جنازه میبھشون داد

 ی کند و گاھی با آدم ھا می بدی ھایروزگار باز.  شدی مدهیبرق اشک بھ وضوح در چشمانش د 
 .  شودی گذارد کھ با گذر زمان فقط کھنھ می قلبشان می رویزخم
 ی کھ فرزندشان نفس میه سال تمام داغ فرزندشان را تحمل کردند در حال پدر و مادر دنی اایخدا
 ... شوندی گنگ و مبھم ممی براتی حکمت ھایگاھ. دیکش

:  گرفتھ گفتیی را باز کرد و با صدااھشی سراھنی اول پیدکمھ , دی سکوت مرا کھ دی حاتمیآقا 
 شده و من شخص مورد یاگھ اشتباھ.  کنھی حالم رو بد می مکان بھ قدر کافنیجناب سروان ا

 .نی بذارانیفقط خواھشا منو در جر. ستی نیمشکل, ستمینظرتون ن
 ...ی حاتمی نشده آقایاشتباھ - 
 نی توانستم در ای نمنکھیاز ا.  شلوارم فرو کردمبی برخاستم و دستم را در جی صندلیاز رو 

 .مورد حرف بزنم کالفھ بودم
 ...ھنوز زنده است...یبھار حاتم...دخترتون.  خبر بدای ھیب خبر خونی دونم اینم - 
  

 . فاصلھ گرفتمی حاتمی از آقایکم.  بلند شدلمی زنگ موبایصدا
 د؟ی خوبیریسالم خانوم ام - 
 ...سالم جناب سروان ممنون - 
  حالش چطوره؟ن؟یشما اونجا ھست - 
 . آماده استزی و ھمھ چبا دکتر حرف زدم.  نکردهیفرق.  اومدمشھی می ساعتھیبلھ  - 
 ...نیممنون خبر داد.میوفتیخوبھ ما ھم االن راه م- 
 . چرخم کھ ھنوز در بھت استی می حاتمی گذارم و بھ طرف آقای مبمی را دوباره در جلمیموبا 
 انی شما رو در جردیبا. نی حالت ھستنی ھمی ساعتھ کھ تومی شما االن نی ولی حاتمی آقادیببخش - 

 .  ھم قرار بدمگھیموضوعات د
 بھ ازی براش صادر نشده چون نیبھار ھنوز تبرئھ نشده و حکم:  نکرد اما ادامھ دادمیحرکت

 نی تونی و شما مستی بگم کھ حال بھار اصال خوب ندی ھم بانویو ا.  بودشی اصلیحضور خانواده 
 ...نیکمکش کن

 ...محالھ...دروغھ: لبانش آھستھ تکان خوردند 
 ی اگھی دتی سالھا با ھونی کھ تموم انھی کنھ بھ خاطر ادای نتونستھ شما رو پکھنیا. ستیدروغ ن - 

 و نیای اول بھتره ھمراه من بی کنم ولی مفی ماجرا رو براتون تعریمن ھمھ .  کردهی میزندگ
 ... نینیبھار رو بب

 
 ی مانعم میزیچ.  داده بودمھی تکواری مبل نشستھ بود و من بھ دی روی حاتمیآقا,  ساعت بعدکی 

 شاداب ی باز شد و دکتر با چھره ایدر اتاق با تق. نمی بشی حاتمی گذاشت کھ کنار آقایشد و نم
 . احترام برخاستی بھ نشانھ ی حاتمیآقا. وارد شد

 .دی کنم بفرمائیخواھش م...دی منتظر شددیببخش - 
 . شود ھر چھ زودتر شکستھ ی کھ دوست دارییاز آن سکوت ھا.  حکم فرما شدیسکوت 
 بھار کجاست؟ -
 .  بدمحی تا من براتون توضدی کنم صبور باشی خواھش می حاتمیآقا: دکتر جواب داد 
 ن؟ی زنی چرا حرف آخر رو اول نمدم؟ی جملھ رو امروز چند بار شننی انی دونیم -
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 یم.  رو بدمیحاتی قبل از مالقات با دخترتون توضدیبا! روانپزشک.  ھستمیمیمن دکتر پورسل - 
 و ھیباالخره داغ فرزند درد وحشتناک.  سخت گذشتھاری ده سال بھ شما و ھمسرتون بسنیدونم کھ ا

 ای نی خوشحال باشدی بانی دونینم. نی شدی بھار زنده اس دچار حالت بدترنیدیاالن کھ فھم
 یمن از شما م. ستی نی در شما بھ وجود اومده کھ کنار اومدن باھاش کار دشواریتضاد. اراحتن

شما ... خواستھ ام فقط بھارهنی الیدل. دیری بگدی و اونا رو ندنیوام کھ با احساساتتون مبارزه کنخ
. نید براش انجام بنی تونی نمی کارنی بشی و اگھ خودتون دچار بحران عاطفنی بھش کمک کندیبا
 ست؟ی کھ نیمشکل.  قدم ھستشنی اولنیا
 . تکان دادیسرش را بھ عالمت نف 
 ... ده سال بھار براتون گفتننی چقدر از ای دونم سروان مظاھرینم...خوبھ - 
 .نی بھتر باشھ خودتون بگدیگفتم شا...یچیھ: دمی حرفش پرانیم 
 بھار رو ی فعلطیمن شرا. نی من خودتون شرح بدی ممنون اما خواھشا بعد از حرف ھایلیخ - 

 کیده سال تحمل کرده االن در  نی کھ در ای و البتھ جسمیبھار بھ خاطر فشار روح. گمیبھتون م
 ی ده سال بھش اومده رو ما نمنی کھ قبل از اییفشارھا.  برهی بھ سر می بحرانیدوره افسردگ

 یتی در چھ موقعی کھ بھار از نظر ذھننی دونی کنم خود شما ھم کامل نمی من فکر میحت. میدون
 بھار یاز اتفاقات و حرفا. گنی براتون می سالھا رو سروان مظاھرنی ای ھایری درگیول...بوده
 ادشی زندان ی کھ تویبھار وقت. شھی قبل میلی کھ مشکلش مربوط بھ خمی برداشت رو کردنیما ا

 گھی دلیالبتھ تبش دال.  کنھی و تب و لرز مشھی بھش وارد می بوده شوک بزرگی واقعا کھ کاریم
 تشنج آغاز دوره نیا. رهی قرار بگیتب باالش موجب تشنج کنھ و در وضع خطرناک.  ھم داشتیا

 نقطھ در ھی شدن بھ رهی خدهی کھ بھار انجام میدر حال حاضر تنھا کار.  بھار بودی بحرانی
 حصار ھیاالنم .  دادهی محی بوده و سکوت رو ترجی ھم آدم کم حرفنی تا قبل از ااربھ...سکوتھ

نسبت بھ خاطرات .  کنھی متی اون احساس امنی خودش درست کرده کھ فقط تویسکوت برا
 نی ایتو.  قرار دارهژهی فعال تحت مراقبت ونی ھمی برادهی نشون مندی ناخوشایگذشتھ واکنش ھا

 ...ادی شما بھ حرف بدنی با ددوارمی و اماوردهی بھ زبون نھم  کلمھھی ی ماه حتھی
 دای رو پ گفتن کھ شمای کھ سروان مظاھرشیمن از دو روز پ:  کرد و ادامھ دادیمکث کوتاھ 

 دوست یری امھی کھ حاننھی ھم کھ افتاده ای اگھی اتفاق خوب دھی.  کنمیکردن دارم بھار رو آماده م
 ھمھ بھار یمطمئنم با وجود کمک و ھمکار.  کنھی بھار ھم کنارشھ و کمکش میدوران مدرسھ 

 و بھار رو نیای ھمراه من بنی تونیاالن شما م.  کنھی عبور می بھ راحتی بحرانطی شرانیا از
 ! گفتن دارنی برایی فاصلھ جناب سروان حرفانی بھار رو حاضر کنم و در ادیفقط من با. نینیبب
 داشت ی دکتر سعیبھ خاطر حرف ھا.  نگاه کردمی حاتمیبھ آقا.  برخاستی صندلیو از رو 

 !م کنی گمان نمدهی پدر داغ دکی ی اما براستی نی مرد کار سختکی یبرا. خود را کنترل کند
 او را از می توانستی داشت کھ می اشھی بود و شیاتاق نسبتا بزرگ, اتاق بھار. میبھ دنبال دکتر رفت 

بھ سرعت .  آن گذاشتی را آرام روشی رفت و دست ھاشھیپدرش بھ طرف ش. مینیدور بب
 بھ نظر دهی بود و چھره اش گرفتھ و رنگ پردهی تختش خوابیبھار رو. چشمانش پر از اشک شدند

 .  شده بودفی الغر و ضعیلی مدت خنیدر ا.دی رسیم
 ... زمیعز...دخترم... بھار منھنیا-
 
 . دھدی اش عمق فاجعھ را نشان مھیشدت گر!  فاجعھیعنی, زدی ری اشک می مرد وقتکی 
اون . نی ذھنتون بزرگش کردی کھ شما توستی نی اون بھارگھی بگم بھار ددی بای حاتمیآقا - 

البتھ ناگفتھ .  کردهی می شرف و نامرد زندگی عده مرد بھی ونیاق مواد و م باند قاچیسالھا تو
.  خوب شماتی گرده بھ تربی برمنی رو حفظ کرده کھ ااتشی خصوصینمونھ کھ ھنوز ھم بعض
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 بدن بھار رو بفروشھ ی قصد داشتھ اعضاادی بھ اسم سرمھ بوده و بھ احتمال زیباند زن نی اسیرئ
 و بھار رو مثل دختر دهی اجازه رو نمنی داشتھ ارانی ای باند رو تواستیاما مھرداد سردار کھ ر

 بھ ھوش یمارستانی بی کھ توی نداشت و وقتادی از گذشتھ بھ یچیبھار ھ.  کنھیخودش بزرگ م
 ی داروھیاونا .  نبودهنی ماجرا ای بھ تصادف کرده و حافظھ شو از دست داده ولگنی مھشب, ادیم

 و متھی گرون قیلی دارو خنیا.  زدهی بوده و بھ حافظھ اش صدمھ مادآوری کھ اعتدادنی بھش میقو
در .  کننی ازش استفاده می ضروریلی روانپزشک ھا ھم در مواقع خیحت.  دارهیادیعوارض ز
 زی و بھار ھمھ چرهیآروم آروم اثرش م,  دارو رو بھش بدهنی نبوده ای کسنی کھ ایھطول سھ ما

 .  بودهی لحظات سخت و ترسناکیلی کھ البتھ براش خارهی مادیرو بھ 
 . آمده بودنییبھ گمانم فشار خونش پا.  اصال خوب نبودحالش

 عده مرد کھ ھی نی اونم بده؟ی کشیبھار داشتھ زجر م, می آرامش بودی کھ ما توی ده سالنی ایعنی - 
 ...یوا... بر منی کار کردن؟ وای باھاش چستیمعلوم ن

 کھ بھار بھ پست مھرداد خورده وگرنھ معلوم نیخدا رو شکر کن. ی حاتمی آقادی نگینطوریا - 
 کھ دل شما رو گمی رو نمنایا.  مراقبت کردهیمھرداد از بھار بھ خوب. ومدهی سرش میینبود چھ بال

  عادتطی محنی بھار بھ ایسخت بود ول. دمی کنارشون بودم و بھ چشم دیمن خودم مدت. خوش کنم
 و یبھار واقعا دختر قو. سھی خودش وای پای داده کھ روادی خوب بھش یلیکرده بود و مھرداد خ

 ... تونھ مثل قبل شاداب و سرحال بشھی منی و اگھ کمکش کنھیمحکم
 یچھ درد.  داشت کنارش نبودمازی کھ بھم نی نکردم و درست موقعیده سال براش پدر - 

 یلیمن بھار رو خ... کردمی بھار داشتم رو خاک میبرا کھ ییده سال داشتم آرزوھا...دهیکش
 ی االن چیول. دمی دی براش می روشنی ندهیھم مادرش آ, ھم من... بودی قومانشیا...دوست داشتم

 ... تخت افتادهنی ایرو...نمی بی دارم مو شندهیشد؟ آ
 نی کمک کندیشما با.  دارهیادی زی مگھ بھار چند سالشھ؟ ھنوز جوونھ و فرصت ھای حاتمیآقا - 

 صورت نیدر ا.  باند باشھنی ایکھ ثابت بشھ بھار دخترتونھ و طبق مدارک موجود مجبور شده تو
 ...شھی بھار تبرئھ مادیبھ احتمال ز

 .  گرفتدهی نشنای دی را نشنمیحرف ھا 
 ...بزرگ و خانوم شده...چقدر عوض شده...چشماشو باز کرد -
 .  بودنددواری بھ لب داشت و چشمامش امیلبخند محو.  آمدرونیق بھمان موقع دکتر از اتا 
 مجبور نیبذار. دی نگیزیفقط تا بھار حرف نزده شما چ.  داخلنیای بنی تونی می حاتمیخب آقا -

 ...بشھ حرف بزنھ
 لیدکتر دل.  تکان نخوردممیاما من از جا.  تکان داد و بدون درنگ قدم برداشتی سری حاتمیآقا 

 بھ حرکات دی چند بار بھ شما بگم کھ نبایسروان مظاھر:  کرد و گفتیزیاخم ر. دیحرکتم را فھم
 ... داخلنیشما ھم بفرمائ! د؟یبھار توجھ کن

 !کجا ھستن؟.  کار دارمیریدکتر من با خانوم ام - 
  
 ... ھستمنجایمن ا:  از پشت سر آمدییصدا 
 . عقب رفتمیقدم 
 ن؟ی داشتیسالم جناب سروان با من امر - 
 داخل شما ھم رمیمن م.  کار شما اشتباھھنیبھ ھر حال ا:  گفتعیخواستم جواب بدھم کھ دکتر سر 

 ..نیایبھتره ب
 .  بھ اتاق بازگشتی عصبیو با حالت 
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,  سخت بودیلی پدرش خیحتما برا: دیبا متانت پرس.  آمدشھی چادرش را جمع کرد و کنار شھیحان
 نھ؟

 . دادمرونینفسم را با دھان ب 
 ... طورهنیھم - 
 یلی پرونده خنی ایبرا...دی خواب راحت داشتھ باشھی نی تونی ماه مھیباالخره شما ھم بعد  - 

  بوده؟ی تونم بدونم علتش چیم.  نبودهفتونی کھ وظی در حالنیدیزحمت کش
 . دادی را نشان نمیزی صورتم چشھیتعجب کردم اما مثل ھم 
 . نباشھفی خواد جزو وظایحاال م.  تا آخرش برمدی رو شروع کردم بای کارھی یمن معتقدم وقت - 
 کی روحش را بھ ی نشستھ بود و نگاه سرد و بی صندلکی یبھار رو. بھ رو بھ رو نگاه کردم 

 چی نشست اما بھار ھشی رو بھ روی صندلی لرزان رویپدرش با تن.  نامعلوم دوختھ بودینقطھ 
 . خوردی نمیتکان

 د؟ی ریشما داخل نم...درستھ - 
 د؟ی ریشما چرا داخل نم: با لحن خودش جواب دادم 
 ...نی مشکل رو ندارنی شما ای ولھی من کنترل کردن احساسم کار سختیبرا - 
 . پدرش بردی چھره یبھار آھستھ نگاھش را رو 
 د؟ی پرسی پس چرا منی دونی منو ملیشما کھ دل - 
 با دی بای کنھ ولی داد می شما داد و بدنیدرستھ کھ بھار با د.  دکتر موجھ نبودی شما برالیدل - 

 ...گذشتھ اش رو بھ رو بشھ کھ
 . حرفش را خورد و بحث را عوض کردعیسر 
 ...نی دونیاصال ھر جور خودتون م - 
 ... دانمی داند کھ من نمی میزی حتما چھی بھار بودم؟ حانیگذشتھ؟ من گذشتھ  
 نھ؟, نی دونی بھار رو می شما علت رفتارھایریخانوم ام - 
 شی کھ سکوت ھایبھار. از حال خود خبر نداردگری نگاه کرد کھ دیسکوت کرد و فقط بھ بھار 

 .پر از حرف است
 نی ایھمش تو!  موضوع شدمنی اری مدت چقدر درگنی ای من تونیدی شما کھ دن؟یچرا بھم نگفت - 
 .. کنھی منو محکوم منطوری کردم کھ بھار ایی چھ کار خطادمی پرسی ماه از خودم مھی
 بھ دی و بانیشما دو ماه کنارش بود... گذرهی می ذھن بھار چی دونم تویمن نم: آھستھ پاسخ داد 

 ...نی تا منظورش رو بفھمنی فکر کننی مدت باھاش داشتنی ای کھ تویاتفاقات و رفتار
 با من رو راست کنمیخواھش م... فراتر از اون دو ماھھیلی بھار خی بھ نظر من رفتارھایول - 

   مرتکب شدم؟ی و من چھ جرمھیبھار منظورش چ. دیباش
 !  داندیمطمئنم کھ م. دی را گزلبش

 ... تونم بگمی نمی دونم ولیمن م -
 . گرفت تا او را در آغوش نکشدی خودش را میپدرش جلو...دیبھار لرز 
 چرا؟ - 
 ...گھیھ باشھ بعدا بھتون ماگھ بھار دوست داشت - 
 ! رو بدونم کھ کمک کنمانی جردیمن با - 
 ... بدتر ھم بشھدیشا... کنھی رو دوا نمیدونستن شما درد - 
 .کالفھ اش کرد,  منیاصرار و پافشار 
 ..نی کھ شما با من حرف زدشھی وقت متوجھ نمچی بھار ھدی مطمئن باشیریخانوم ام - 
 ... کھیوقت...بھار:  گفتدی و با ترددی کشیقینفس عم 
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 ! تمام گذاشتمھی را نھیحرف حان,  بلندی ضجھ ایصدا 
 
 ...دوباره تق تق...دی کوبزی میچکشش را محکم رو 
 !ختم جلسھ:  رسا گفتییو با صدا 
 دی تر باعی شده بود و سررمی دیلیخ. بھ ساعتم نگاه کردم.  شدی و شلوغاھویبالفاصلھ فضا پر از ھ 
 ی حتنکھیبدون ا! ختی آوی مرا بھ دار مایمی رفتم وگرنھ کی کردم و بھ خانھ میم را ترک نجایا
 شدن در از از با برسجادیام.  از آنجا خارج شدمندازمی و بھار و خانواده اش بھی بھ حانی نگاھمین

 .دیجا پر
  ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا: دمیبا تعجب پرس 

 . زدیی دندان نمالبخند
 ! بھ دستور اھل خانھ اومدم شما رو دست بستھ ببرم جناب سروان - 

 . داشتمی تفاوتی اما ظاھر بدمی دل خنددر
  خانوم؟نیری با شای ییتنھا - 
 یم, می معطلش کندی نبانی ھمی برانھی ماشی رفت؟ تویی بدون ھمسر محترمھ جاشھیمگھ م - 

  کھ؟یفھم
 .می برمی تونیم م نداریمن کار! ی فھمینھ پس فقط تو م - 
 . شدیچھره اش جد.  برداشتم اما مچ دستم را گرفتیقدم 
 چشمم و ی جلوومدی ھمش خاطراتمون می رو گفتانی تا حاال کھ تو جرشبی شد؟ از دیبھار چ - 

 ... تونستم بھش فکر نکنمینم
 ؟ی بدونی خوای میمطمئن: دمی کشیآھ 
 . سر تکا داددیلبانش را داخل دھانش برد و با ترد 
 ! تبرئھ شد:  زدمیلبخند محو 
 
 ) بھار؟ایترانھ :  و ھفتمستیفصل ب (
  روند بھ دنبال منی ھا کھ مھیثان 
  توالی مانم و خیمن م 
  پروراندمیو تو کھ دور تر از ھر آنچھ در ذھن م 
  خموشی استادهیا 
  وزد آرامیباد کھ م 
  آوردی بھ ارمغان ممی لحظھ ھای تو را برایبو 
  شودی لبم تازه میو لبخند کھنھ بر رو 
 یتو با من 
 یتو در جان من 
  بروی خواھیتا ھر کجا کھ م 
   خودالیدور باش بھ خ 

 ...ی شوی نمنی در من تھ نشنیول
 ما بد است و ی حال ھمھ ست؟ی نی ما خوب است و ماللی حال ھمھ میچرا دروغ بگو! سالم 

 تمیھو.  نبوده و نخواھد بودنی از اریتا بھ االن ھم غ. میی آیکنار م. ستیاما مھم ن.  ھم ھستیمالل
 نیبا ا. درست مانند چرخ و فلک.  چرخمی سرنوشت منیرا باز گرداندند اما ھنوز سرگردان در ا

 ی برمی از راھی اوست اما ھر کسیبازگشت ھمھ بھ سو.  گذرمی می زندگنیھمھ در سکوت از ا
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 ی بوانھی دنی اندی بگوی عده ادیشا.  گرفتمشیمن راه سکوت را پ. استگردد کھ بھ انتخاب خودش 
 ی روزگار ممیھمراه ا, ستی باقیتا عمر...ستی روم اما مھم نی رود و بھ ناکجا آباد میراھھ م

 ...ومر
 ی منیی تھران باال و پانی غمگی ھاابانی خی در حرکت بود و با چالھ ھا و دست اندازھانیماش 

 نی زمی پرنده بودم اما سقوط کردم و حال رونکھیبا وجود ا.  داشتمی و سبکییاحساس رھا. رفت
 .ھستم

 ... خواستم مزاحمتون بشمی نمی حاتمی آقادیببخش - 
با خوش ,  مشکل دارمرشیچون ھنوز با مرجع ضم, می بگوی بھتر است پدر خالای, پدرم, پدر بھار 

 و اگخ کمک ھات نبود بھار حاال حاالھا از میونتیما مد...انوم خھی حانھی چھ حرفنیا:  گفتییرو
 ... بھار بمونشی ندارن پیفعال ھم اگھ خانوادت مشکل... شدی وضع خالص نمنیا
 . زدی بھ من کرد و لبخند محوی نگاھمی نھیحان 
 از ی قسمتدوارمی کار امنی بھار بودم با اونیمن مد...نیستی من نونی وجھ مدچیممنون اما بھ ھ - 
 ... بھ خاطر بھارهنجامی اگھ االن من ادیشا... رو بھش ادا کرده باشمنمید
.  بدھدیحی توضھیھق ھق مادر اجازه نداد کھ حان! من چھ کار کردم؟. سرم را بھ طرفش چرخاندم 

 کند ی مھی من گری از دست رفتھ ی ندهی آیمادر برا! ستی کدام مان خوب نچیگفتم کھ حال ھ
 .زمی ری پرحادثھ نمی گذشتھ نی ای برای قطره اشکی حت منیدرحال

 دل ھمھ رو کھ ؟ی کردھی چند ماه گرنی ایکم تو...خانوم بس کن تو رو خدا:  گفتیپدر با مھربان 
 ... بچھ رو خون نکننی الاقل دل ایخون کرد

 ...چشم...چشم: مادر با بغض زمزمھ کرد 
 کم شی ھای آرام گرفتھ و دل تنگیدلم کم.  را پاک کردشی اشک ھااھشی چادر سیو با گوشھ  

 . شده چون دوباره آغوش پدر و مادر را تجربھ کردم
 . بھ طرف جلو خم شدی کمھیحان

 ی خودم می فھی براتون مھمھ وظیی حرفا رو بھتون بزنم اما از اونجانی ادی من نبای حاتمیآقا- 
 کھ ی در حالدنی پرونده زحمت کشنی ای برای از من سروان مظاھرشتریراستش ب. دونم کھ بگم

 ... پرونده مورد بازخواست قرار گرفتننیدر ضمن بھ خاطر ا.  شون نبودفھیوظ
 ؟ی چیبرا! بازخواست؟ - 
در واقع ھمسر سابق خواھرشون بوده و ,  کھ اون نامھ ھا رو نوشتھ بودیبابک رستگار کس - 

 کردن فقط بھ ی کنن چون فکر می می رو مخف موضوع نشھ نامھ ھانی متوجھ ای کسنکھی ایبرا
 نکات رو گزارش نکردن مورد بازخواست قرار نی انکھی ایاالن برا. شھیخواھرشون مربوط م

 . کننتشونی اذادی کنم بھ خاطر عمل کرد خوبشون زی نمفکر البتھ. گرفتن
 زحماتشون می ھم بکنیھر کار. می ازشون بکندی تشکر درست باھی.. می شدونشونی مدیپس حساب - 

 .شھیجبران نم
 آرام تر نی ھمیبرا.  کنمی سکوت را احساس میلی روزھا خنیا.  حکم فرما شدبی غریسکوت 

 .شده ام
 ؟یبھار جان چرا ساکت - 
 دانم از کجا شروع ی دارم اما نمیادی زیناگفتھ ھا.  نگاه کردمنھی پدر در آی شکستھ یبھ چھره  

 !کنم
 ...بنفشھ: تنھا گفتم 
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 ی دونینم.  کردی استقبال از تو رو می موند تا کارای مدی بایکی ی ولادی خواست بیاتفاقا م - 
 انیشوھرش رو مجبور کرد با پسرش ب,  سھ روزه مدارس باز شدننکھیبا ا. چقدر ذوق داره

 .تھران
 مثل زھر می گذشتھ حال برای آرزوھانی ترنیریش! شوھر بنفشھ؟ پسر بنفشھ؟ خالھ شده ام؟ چھ تلخ 

 . تلخ است
 
 ی از آن خانھ ھای خبرگرید!  منی ھای کودکیچقدر عوض شده بود کوچھ . میوارد کوچھ شد 

 در ی را کھ جلوی و گوسفنددمی دیدود اسفند را بھ وضوح م.  نبودی سھ سانتی با آجرھایمیقد
 ھیحان.  شدند اما من توان حرکت نداشتمادهیپدر ترمز کرد و ھمھ پ.  دادندیخانھ بود و بھ او آب م

 ی سوخت و کمی ممیتھ گلو.  شدمادهی پنی از ماشیبھ سخت.  گشود و دستم را گرفتمی را برارد
. نگاھم در نگاه پر از احساس بنفشھ گره خورد. سرم را آھستھ باال آوردم. حالت تھوع داشتم
 دمیی کھ در آغوشش گرغتم و بویا کستنھ. دمی دی لبانش می کردم اما لبخند رویبغضش را حس م

 کھ یکس.  و درک کنمنمی ببدی دانم کدام بنفشھ را باینم. بنفشھ است,  ھم دلتنگش ھستمنوزاما ھ
چادر؟ .  سرش بودی رویچادر گلدار!  مطابقش بود؟می کھ باورھای کسای را خراب کرد میباورھا

 پوشاند و ی را کامل ممی سرم بستھ بود کھ موھای روی بھ رنگ آبیمادر شال. بھ خودم نگاه کردم
. می کردریی ده سال تغنی ایمن و بنفشھ بھ اندازه .  زنمی میپوزخند.  بھ تن داشتمی بلندینتوما

 یاما من نھ تنھا سرم را نم.  خواستند سر گوسفند را ببردی گرداند چون میبنفشھ سرش را برم
 نی زمیخون گوسفند رو!  داردیادیترانھ دل و جرئت ز . کنمی باز نگاه میچرخانم بلکھ با چشمان

 بھ گونھ ام ی و بوسھ اردی گیبنفشھ آرام مرا در آغوش م.  شومی رد مشی و من از روزدی ریم
 لبم را باال ببرم و فارغ از ی کنم گوشھ ھای میسع.  گرداندی زند و بعد اسفند را دور سرم میم
 .  ده سال خوشحال باشمنیا

 ...ی خودت خوش اومدیبھار بھ خونھ : دی گوی گوشم مری و زستدی ای کنارم مپدر
 آن را ی شود اما فوری مری چشمش سرازی از گوشھ یقطره اشک.  کنمیھمچنان بھ بنفشھ نگاه م 

 مرد از نیا...ھمسر.  دھدنی تا او را تسکردی گی شانھ اش قرار می مردانھ رویدست.  کندیپاک م
 ... مردنیا... زندی است و لبخند مشوق بنفشھ خوشحال

 ...رونی بانی کنجکاو می ھاھی ھمساین ھمھ .اال... تومیبھتره بر: دی گوی مرد منیھم 
 . زنمی کنم و تنھا بھ آن مرد زل می اما حرکت نمردی گی دستم را مھیحان 
 ...صدرا ھستم.. نکردمی خودم رو معرفدی ببخشن؟ی کنیبھارخانوم چرا انقدر بد بھ من نگاه م - 
 !  شناختمی مرد را منیحال مطمئنم کھ ا.  اندازمی منییسرم را پا 
 ...خوشبختم:  کنمی زمزمھ می لحن سردبا
 درک بنفشھ ی مرا برافیحضور صدرا بھ عنوان ھمسر تکل. می روی دارم و بھ داخل میقدم برم 

 ! را بسازم کھ وجود ندارندییرھا خواھم باوی نمکری بکنم؟ ددی چھ باایخدا.  کندیمعلوم نم
 .دی چادر بنفشھ را کشی و گوشھ دی کوچک خانھ دواطی از آن طرف حیپسرک 
 ...مامان...مامان - 
 . بھ بنفشھ شباھت داشتیلیخ.  نشستم تا ھم قد او شوممی زانوھایرو 
 ؟یتو خالھ بھار:  گفتی بھ من کرد و با لحن بامزه اینگاھ 
 . زدمیلبخندآرام سر تکان دادم و  
 ! یاز عکست خوشگل تر - 

 !عکسم؟:  را باال دادممیابروھا
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 یمامان.. ھستواری دی عکس بزرگ ازت روھی مادرجون و پدرجون ی خونھ یتو...اوھوم - 
 تو االن چند سالتھ؟...ی اون موقع ھم سن من بودگھیم
 ! و ششستیب - 
 قد تو گھی کوچولو دھی. ی دبستانشی پرمیم.  شدمی خودم مردی شش سالم شده و براگھیمنم د - 
 مگھ نھ؟. شمیم
 ھ؟ی اسمت چینگفت... از منم بزرگتریحت...معلومھ:  کردم و گفتمیخنده ا 
 !گمینم:  گفتیصورتش را جلو آورد و با لجباز 
 .  بغلش زدری را زشیو دست ھا 

 .بدهجواب سوالشو. ی حرف بزنینطوری با خالھ بھار استیدرست ن:  آرام گفتبنفشھ
 .ستیزور کھ ن...نموخوام - 
از او .  دستانش بودانی افتاد کھ در می کادو شده اینگاھم بھ بستھ .  بھ من کردیمادر اشاره ا 

 . برق زدنداھشیچشمان س. گرفتم و بھ خواھرزاده ام دادم
  مال منھ؟نیا - 
 .ی اسمتو بگدی اول بایبلھ ول - 
 !مانیا - 
.  اش را باز کندھی تا در خلوت ھددی دوی و بدون تشکر بھ طرفدی دستانم کشانیو جعبھ را از م 

 . دوباره دستم را گرفتھیحان.  گذاشتم و برخاستممی ران پاھایدستانم را رو
 ...خالھ...خالھ بھار...خالھ:  کردمی لب با خودم زمزمھ مری داشتم و زیگام برم 
 چند پلھ مرا خستھ کرد و مجبور نیھم. می دوم رفتیبھ طبقھ .  فرق نکرده بودادیداخل خانھ ھم ز 

 شھیپدر مثل ھم.  ھم بھ خاطر من نشستندھیبق.  تازه کنمی و نفسنمی از مبل ھا بنشیکی یشدم رو
 .سکوت را شکست

 تا یدی دی رو می نبودیی سالھادیبا. می رو بھت نشون بدمونی خوشحالی چطورمی دونیبھار نم - 
 ..یحال االنمون رو بفھم

 .دی تا اندوه مرا درک کندیدی دی آن ده سال را مدیشما ھم با. بغض کردم 
 ...گذرهی می دلت چی تومیبذار ما ھم بدون...حرف بزن...بھار تو ھم حالتو بگو - 
 باز باشند کلمات بھ اتمام امتی تا قمینھ؟ آن قدر حرف دارم کھ اگر لب ھا,  دکتر بودیحرف ھا 

 بھ غم و ختھیبا بغض آم.می سکوتم را بگوی معنادی بتوانم مختصر و مفدیاما شا.  رسندینم
 ...یخوشحال

 شده رو نابود فی تعرتیو ھو...  کردندفی تعرتیھو... رو ازم گرفتنتمی ھونکھیبا ا...خوشحالم - 
 وجدان ی عده مرد بھی نی ده سال مادر نداشتم و بنکھیبا ا... رو برگردوندنمی اصلتیکردن و ھو

 ھمھ قابلخوشحالم کھ در م... بھ اسم ترانھ ازم سواستفاده شدی مدتنکھیخوشحالم با ا...شدمبزرگ 
 ...خوشحالم... سکوت کردم و خواھم کردنای ای
  
 .دی ھق ھق دلخراش مادر بھ گوشم رسیصدا 
 یگاھ...می دونی خدا رو نمی کارای ما حکمت بعضنی گفتی مشھیخودتون ھم... مادردی نکنھیگر - 

 .. بودهدی مفقتی در حقی مون بوده وللی برخالف میزیچ
 !ای چھ آن دنای دننیچھ در ا.  دھندیتاوان اشتباه را ھمھ پس م! می گویمزخرف م 
 تونست ی جز روزگار نمی معلمچی گرفنم کھ ھییمن درسھا. دی ده سال نباشنیانقدر ناراحت ا - 

 ی می داری کھ برمی و ھر قدمیوفتیب تلھ ی کھ توی ھر لحظھ دل شوره داریوقت.  بدهادیبھم 
 ی ھای کثافت کاریوقت...ی فھمی شجاعت رو می ممکنھ برات خطرناک باشھ تازه معنیدون
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 بھ خودشون ھم رحم نداشتند اما یاونا حت...ی چیعنی شرافت ی تازه معنینی بیرو م  آدمانیبدتر
, دنی دیاگھ رفتار مھرداد رو با من م.  دادادیبھم شرافت رو ,  ده سال مننی انیپدر دروغ, مھرداد

 من بھ خواست انی کدوم از اطرافچیھ.  اونا فرق داشت و ذاتش بد نبودی ھی با بقنی شدیمتوجھ م
 ی نمقایخودشون ھم دق.  شدی نمدای گشتن کھ ھرگز پی میزیدنبال چ.  در اونجا نبودندشونخو

 کھ یخواستم اونجور! د و من موندم و خودم شی اطرافم خالھوی نکھیتا ا.  خوانی میدونستن چ
 کشتن و دارن ی کھ مھرداد رو با نامردییکسا. رمی خواستم از ھمشون انتقام بگیم.  خوام باشمیم
 ینقشھ داشتم و قدم ھا.  تونستمی اما مدنی دلتون بھم بخندی تودیشا.  کشوننی رو بھ فالکت مانریا

 ... دفعھھیاول رو برداشتھ بودم کھ 
 سردرد نیچند ماه است کھ ا. سردردم دوباره شروع شده بود. نفس کم آوردم و بھ سرفھ افتادم 

 !  آن ده سالی ھایادگاری از یکی. ھمراه من است
 ...یبھتره استراحت کن...ی خستھ شدیلیبھار جان خ:  گفتی با مھربانپدر

 یوارھاید. م اتاقم مثل قبل بودھنوز ھ.  برخاست و کمکم کرد تا بھ اتاقم برومھی حرف حاننیبا ا 
باز ...آسمان.  رفتمی خواست کنارش می بزرگ کھ ھرگاه دلم آسمان را می پنجره کی و یصورت

   دل آسمان را طلب خواھد کرد؟نیھم ا
 ... بمونھھی ھمھ برن؟ فقط حانشھیم -
.  کرده بودندیادی زراتیی تھران تغزی غم انگی ھاابانیخ. کنار پنجره رفتم و پرده را کنار زدم 

 ... بھار بھ من برگشتھ استتی ھونکھیبا ا.  بودمیزیی آمده بود و من ھمچنان پازییدوباره پا
 بھ خانوادت یچی دونستم اما سکوت کردم و ھی منکھیبا وجود ا...ی سخت بود رازداریلیخ - 

 تو رو گرفتن و مطمئن شدم کار حامد ی قاتل ھادمی فھمیبھ خصوص وقت. نگفتم
 .  کردکاری چتی با زندگیلعنت...یول...دهنبو

 رو برگردوند یاون من و سروان مظاھر...دنشید,  سرمھ ھمھ رو کشت و ما رو گرفتیوقت -
 ... ھنوز زندمای من مردم نھی اومده بود ببدیشا. رانیا
 . بنفشھ بھ داخل آمد. میھمزمان ھر دو سرمان را چرخاند.  بھ در خوردیضربھ ا 
  بھار؟یدار الزم نیزیچ -
 .نھ - 
 !  داند من بھ ترانھ عادت کرده بودمینم.  محبتم جا خوردیاز لحن سرد و ب 
  تونم با بھار تنھا باشم؟ی جان مھیحان -
 را پر نمانی بیبنفشھ فاصلھ .  بھ من کرد و از اتاق خارج شدی نگاھھی حاند؟ی خواست بگویچھ م 

 . کردندسیاشک ھابش بھ سرعت شانھ ام را خ. دی در آغوشم کشعیکرد و سر
 عروس ی بدون من اجازه نداری گفتی مشھیھم.  الزمت داشتمی وقتیکجا بود... بھاریکجا بود - 

 ...ی اتفاقات افتادن و تو نبودنی ایاما ھمھ ...ی کھ زودتر خالھ بشی بودنیعاشق ا...یبش
 ...زخما کنار شما خوب بشن نینمک رو زخمم نپاش و بذار ا.. نکن بنفشھھیگر - 
 عذاب دو نی ای سال تموم عذاب وجدان داشتم و االن کھ تو برگشتھی... تونمینم... تونم بھارینم - 

 ؟ی و حرف نزدی تحمل کردیتو چطور...برابر شده
.  رفت و تعادلم را از دست دادمجی شناسم؟ سرم گی است من حامد را مدهی فھمد؟ی گویاز چھ م 

 .  تخت خواباندیرا گرفت و روبنفشھ محکم م
 ... ارمی قرصاتو برمیم -
 
 .دستش را گرفتم 
  بود؟یمنظورت چ - 
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 . را پاک کردشی تخت نشست و اشک ھای لبھ ی رودیبا ترد 
 و با حامد ی بوددهی ما رو فھمیگفت کھ تو ماجرا. دمی بندرعباس دی حامد رو توشی سال پھی - 

 . یحرف زده بود
 .  دھن باز کند و من در آن فرو رومنی خواھد زمی مدلم

 ...باور کن حامد فقط...ی دونستی تو صدرا رو ھم مدمیبعدشم کھ فھم -
 !  بنفشھستیبھ من مربوط ن: دمی حرفش پرانیم 

 .بحث را عوض کردم.  بودی وضع انداختھ کافنی دانست حامد مرا بھ ای کھ نمنیھم
 ...ستی کھ نی مشکل؟یبا صدرا خوب - 
 . زدیلبخند 
 ... خوبھیھمھ چ - 
 ...نی ازدواج کردیک - 
 ...نکھیدو سال بعد از ا - 
 ...منم نگران بودم, مادر و پدر خوب نبودن, یتو نبود.  نبودیازدواج راحت:  ادامھ داددی کشیآھ 
 ... کرد بگو برم حسابشو برسمیاگھ باھات بدرفتار - 
 . مات نگاه کردمھیچند ثان.  بودمی اما من جددیخند 
 ھات ی زبوننیری از اون شگھی و دیکم حرف شد...یمحکم و قو... بھاری عوض شدیلیخ - 

 ...ستی نیخبر
 .رهی گی من سرت درد نمی از حرف ھاگھید.  تو کھ خوب شدیبرا - 
 . زدمی بھ پھلویمشت 
 ... حرفا و جر و بحثاتیدلم لک زده برا.. نگو نامردینجوریا - 
 ! عاقالنھ رفتار کنمدیبا.  خانوم شدمگھیاالن د - 
 . نگفتمی بھت بگم کھ بھ کسی رازھی خوام یم...آره خانوم خانوما: با خنده جواب داد 
 ... ترسمیراز؟ من از راز م 
 !من حاملم - 
 . زدی در چشمانش موج میخوشحال. مانی نفس ھای صدایحت. امدی نیی صداچی لحظھ ھکی 
 ...ی کھ با خبر شدی ھستی نفرنیتو اول - 
 ...یخوشحالم کھ خوشحال - 
   وجود دارد؟ای احساس تر از من ھم در دنیب. دی کھ بھ ذھنم رسیتنھا جملھ ا 

 .  تخت برخاستی زد و از روی پررنگلبخند
 ... گذاشتمزی بھار برات جانماز تمیراست -
 ! رفتھ بودادمینماز؟  
 .. خونمیده سالھ کھ نماز نم:  گفتمی ترسچیبدون ھ 
 . کنمی کمکت میاگھ بخوا.  ندارهی اصال اشکالزمیعز - 
 . کنمیاگھ کمک خواستم خبرت م...امیممنون فکر کنم از پسش بر ب - 
 می صدادیشا.  نماز خواندن استی مکان برانی سکوت بھتریایدن. دی آی رود و سکوت میبنفشھ م 

 !بھتر بھ خدا برسد
  
 

 ی نگاه نمگریکدی نبود اما اصال بھ نیی کدام سرمان پاچیھ .می نشستھ بودگری ھمدی بھ رورو
 او در خانھ نکھیاز ا. کردمی سکوت مدیخانواده اش مھمان ما بودند و من بھ احترام آن ھا با. میکرد
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. کرد ی شدنش حالم را بد مکیدرست برخالف چند ماه قبل کھ نزد.  نداشتمی احساسچی ما بود ھی
 کنار دستم ھیحان.  غرق صحبت بودندی شده بودند و حسابیمی زود با ھم صمیلیدو خانواده خ

 . گفتی میزی گوشم چری زینشستھ بود و ھر از گاھ
 . بھم بگوینی بشی تونی نمگھی حالت بده و دیدیبھار ھر وقت د - 
 .االنم حالم خوبھ. ستمی مثل قبل نگھیمن د.  راحتالتی خی ولیگی منوی دونم چرا ایم - 
سنا و دخترش .  خنداندی ھمھ را مشی ھای نشستھ بود و با شوخنیری کنار ھمسرش شرسجادیام 

 و مشکالتش یحتما موضوع بحث شان زندگ.  زدندیبا بنفشھ حرف م, کھ بھ گمانم ده سال داشت
 . چرخاندمھی سرم را بھ طرف حانیکم. بود

 ... و بابک وجود ندارهایمی کنی بیاصال شباھت - 
اون از .  سنا خانوم کباب شدی دلم برایول....ماشاال ناز و ملوسھ... سنا خانومھھی شبشتریآره ب - 

 ... شدضیاونم از خودش کھ بدموقع مر, شوھرش
 !ض؟یمر - 
.  بدهری تونھ بھ بچھ شی داره و نمنھی سرطان سدی گرفت فھمیابی از بابک طالق غنکھیبعد از ا - 

 ..با عمل حالش خوب شدخدا رو شکر مراحل اول سرطان بود و 
 ؟ی رو از کجا بودنایا - 
 . بھ رو بھ رو کردیبا سر اشاره ا 
 بزرگ یی خلیی آدم با دوتا دادهیحال م.  با سپھر و سجاد خوبھیلیرابطش خ...اونجا رو نگاه - 

 !نھ؟, شھ
 گفت کھ باعث شده بود لبخند بزند و از آن ی در گوش سپھر میزی چجانی خم شده بود با ھایمیک 

 . دیای برونیحالت خشکش ب
 ؟ی جواب سوالمو بدشھیم -
 .خود سپھر بھم گفت - 
  باره با او حرف زده بود؟نیچرا سپھر در ا. با تعجب نگاھش کردم 
فکر .  رو بگھیسپھر مورد بازخواست قرار گرفت و مجبور شد ھمھ چ... نگام نکنینجوریا - 

 ...اھام درد و دل کردهنکن ب
 بھ عی تکان داد و سری سرایمیک.  در گوشش گفتیزی سنا برگردد کھ سپھر چشی خواست پایمیک 

 مبل ی کردم کھ رومانی بھ ایاشاره ا,  حواسم را از آن ھا پرت کنمنکھی ایبرا.  رفتنییطبقھ پا
من ھم .  زدارشیبھ خ ی در آورد و گازمیزبانش را برا.  در دستانش بودیارینشستھ بود و خ

 را بدون شک از صدرا بھ ارث برده چون بنفشھ آرام شی ھاطنتی شنیا.  در آوردمی شکلکشیبرا
 . بود

 . آمدکمینزد,  را جلب نکندی کھ توجھ کسی برگشت و طوری با بستھ اایمیک
 ... شماستی برانیبھار جون ا - 
 . را باال دادممیابروھا 
 ! من؟یبرا - 
 ! خوبھ؟یلی شون خی کھ نقاشنی دونیم...دنی سجاد براتون کشیی سپھر و داییدا...بلھ - 
 .  دارمادی ھا را بھ یھنوز ھم آن نقاش!  دانستمیم 

 ؟ی برام بکنی کارھی ی تونی مزمیعز:  گفتمی زدم و با مھربانیلبخند
 !حتما - 
 ...  ھات و ازشون تشکر کنیی ببر بده بھ دانویا - 
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 ! خودت نکنی ھای دختر رو وارد مسخره بازنیا! بھار:  معترض گفت ساکت نماند وھیحان 
 ھ؟ی حانیگی چب م؟یکدوم باز - 
 . ما آمدکی مبل برخاست و نزدیاز رو.  بوددهی را شنمانیبھ گمانم سجاد حرف ھا 
 دوارمی اممیمن و سپھر چند ماه روش کار کرد... قابل شما رو ندارهی نقاشنیبھار خانوم ا - 

 .ادیخوشتون ب
 . تونم قبول کنمی نمیدست شما درد نکنھ ول - 
 !؟ی چیبرا - 
 ... ندارهیچون مناسبت - 
 . خودش را جمع کندعی جا خورد اما مثل سپھر بلد بود سریکم 
 .می ھستادشی محبت ھستن تا طرف مقابل بفھمھ کھ بھ ی ھا مناسبت ندارن و نشانھ ھی ھدیبعض - 
 !  شنوم؟ی آدم شوخ طبع مکیرا از  حرف ھا نیا.  نگاھش کردمرهیخ 

 سپھر یحاال زحمت ھا. نی خواھشا قبول کنی ولادی حرفا بھم نمنی دونم ایم:  کرد و گفتی خنده
 ادی مطمئنم دلتون نمادی من کھ وسط بی و پادمی زحمت کشی نقاشنی ای برایلی من خی ولستیمھم ن
 ...نیرد کن

 . فقط از سجاد تشکر کردمیی رسایبھ ناچار از او گرفتم و با صدا.  بستھ را بھ طرفم گرفتایمیک 
 ...نمی دوست دارم واکنش شما رو ببن؟ی کنیباز نم - 
. زدی بود کھ حال مرا بھم بری تابلو کافنی نگاه کردن بھ اھیچند ثان. کاغذ دور بستھ را باز کردم 

 ! لعنت! لعنت بھ تو سپھر. بستھ شد و چشمانم ناخودآگاه دی کشریسرم ت
 . زدمی مصنوعیلبخند

 ... خوب شدهیلیخ - 
 . مبل برخاستمیتابلو را کنار گذاشتم و از رو. حالت تھوع بھ سراغم آمده بود 
 ... گردمی االن برمدیمنو ببخش - 
 پر می ھاھی بزرگ را باز کردم تا ریبھ سرعت پنجره . چادر گلدارم را جمع کردم و بھ اتاقم رفتم 

 کردم ذھنم را ی می بست اما سعی چشمانم نقش می مدام جلوی نقاشریتصو.  تازه شوندیاز ھوا
 .  پشت در استی نداشت کھ چھ کستی اھممیبرا.  بھ در خوردیضربھ ا. منحرف کنم

 ... توایب -
 انی و تابلو در مستادیکنارم ا.  کھ سپھر استدمی و آرامش فھمنی سنگیبرنگشتم اما از قدم ھا 

 . دستانش بود
 ینطوری ادیگفتم شا... ذھنمی اومد توری تصونیا,  بکشمی گرفتم کھ برات نقاشمی تصمیوقت -

 ... ترانھای ی بھار باشیری بگمی و تصمی قضاوت کنیراحت تر بتون
 یزیی از آنھا درختان بلند پایکیدر .  شده بودمیبھ دو قسمت تقس. تابلو دوباره مقابل چشمانم آمد 

 و ی درختان بھارگریدر قسمت د.  شدی مدهی ترانھ دانی اطرافی آنھا چھره ھایبود کھ در ال بھ ال
 ی و بھار را مانھ تریای دننی ای تفاوت ھاقایدق.  شده بوددهی بھار کشانی اطرافیسرسبز با چھره ھا

 .دمید
 .دی کشیقینفس عم 
 ...ی شکوفا بشزیی پانی باشھ کھ تو در ادهی وقتس رسدیبھار شا - 
 با او المی شدم و در خی مرهی کھ بھ آسمان خییبھ روز ھا.  سپھر مرا برد بھ گذشتھی جملھ نیا 

 نبودنش بر ی ھای و من نشانش خواھم داد کھ روزدی آی میگفتھ بودم روز.  کردمیدرد و دل م
 !  حرف باشدنیپرمعناتر و نی بھتردیشا. من چھ گذشت اما حال سکوت کرده ام



 206 

درست مثل قبل .  بوددهی کشی نقاشیبا مداد رنگ.  تختم گذاشت و بھ طرف در رفتی را روتابلو
 . و با ظرافتقیدق
 ... نداشتھ باشمیی جااھای دننی کدوم از اچی ھی تودی گفتم شای خواستم خودم رو بھم بکشم ولیم - 
 توانم باشم ی من نھ آن بھار مدی فھمی نفر مکیکاش .  شدمرهیبھ تابلو خ.  بودنی سنگمیحرفش برا 

 !من ھستم, من. ستمی کدام نچی ھگریمن د! نھ آن ترانھ
 
 ی روزنکھی بھ ادیام.  دارمدیام,  کشمینفس م,  کند و من ھنوز زنده امی آھستھ طلوع مدیخورش 

 سکوت من ھم یمعناکھ آن روز .  مقصودھا را برساندی سخن باشد و ھمھ نیگزیبرسد سکوت جا
 و یمحبت و مھربان, شیترس و تشو, آرامش.  ھمراه بودزی کھ با ھمھ چیسکوت.  شودیآشکار م

 دانم و با افتخار کنار ی را مقصر نمیکس. اگر سکوت کردم بھ انتخاب خودم بود. اعت شجیحت
 ی است کھ با تجربھ ھادی راه جدکی نینھ؟ ا, اما راه جبران ھم وجود دارد.  امستادهیاشتباھاتم ا

 ار توان تا ابد کنینم. ستی بار سکوت ننی زنم بھ انتخابم کھ ایلبخند م.  کنمی آن را طدیگذشتھ با
من نھ .  سکوتم را ھمھ بفھمندی تا معنامی آی مدانی بار من بھ منیا.  و شاھد اتفاقات بودستادیجاده ا

 !  و ترانھ شده ام بھاری با تجربھ ھادی آدم جدکی. نھ بھار, ترانھ ام
 . زنگ خوردلمیموبا

 ...الو - 
 ؟ییکجا - 
   باشم؟یکجا دوست دار - 
 ؟ی باشی جدشھیم -
 . دادمرونیبھ اطرافم نگاه کردم و نفسم را با دھان ب 
 آماده است زیھمھ چ. ختھی درختا ھم کھ ریبرگ ھا... سردهیلیآب رودخونھ خ... ھوا خوبھنجایا - 

 !کی نکی پھی یبرا
 ؟ی باشنجای ای کی کنیفکر م...خوبھ - 
 . کنم زود خودم رو برسونمی می اما سعزمی دونم عزینم - 
 ..منتظرتم - 
 !و تماس قطع شد 
  

 )یزییآسمان پا:  و ھشتمستیفصل ب( 
   کنمیبھ چشمانت نگاه م 

  دھدی شب را بھ من می چشمان تو نشانیاھیس
  اش روز رایدیو سف 
 ی پلک بزنیاگھ لحظھ ا 
 ...زدی ریشب و روز من بھ ھم م 
  

 . شدنی سوار ماششانی و پرمھیسراس
 ...نمتی مزاحمت شدم و اصرار داشتم ببی اول صبحدیسالم سپھر جان ببخش - 
 فتاده؟ی کھ نیاتفاق.  نگران شدمی کمھیفقط . ھی چھ حرفنی ای حاتمیسالم آقا - 
 ...بھار: با نالھ گفت 
  دوباره حالش بد شده؟؟یبھار چ:  گفتمی و با دستپاچگدمیلب گز 
 . تکان دادیسرش را بھ عالمت نف 
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 ...دی کنم حرف بزنی خواش می حاتمیآقا! ؟یپس چ- 
 کاغذ رو نیا.  کنم نبوددارشی نماز بیصبح کھ رفتم برا:  جواب دادی و بھ سختدی کشیقینفس عم 

 ... تختش گذاشتھ بودیرو
 . و تک تک کلماتش را خواندمدمی دستانش کشانیکاغذ را از م 

.  ممنونماری بسنی من کنار اومدی عادری سرد و غیبا رفتارھا, دی ماه تحملم کردکی نکھیاز ا " 
 تا دوباره بتونم نی و کمکم کردنی داشتم کنارم بودازی کھ بھ شدت بھتون نی در دورانقایشما دق

 اما علت رفتن. رو جبران کنم زحمات شما ی روزھی بتونم دوارمیام. سمی خودم وای پایرو
 دونم چقدر طول ینم.  خوامی می ھستم و چی دارم تنھا باشم کھ فکر واقعا کازی نیمدت.  امیناگھان

 نی و اگھ برام دعا کننینگرانم نباش. دمیقول م. شتونی گردم دوباره پی برمی روزھی کشھ اما یم
 ."بھار.  دوستتون دارمیلیخ. شمیممنون م

 !  بکندی کارنی کنم ترانھ چنی شناسم اما گمان نمی کند؟ بھار را نمدایبھار رفتھ بود تا خودش را پ 
 ... کنم و از جاش مطمئن بشمداشی کنم پی می سعی حاتمیآقا -
بعدش ,  دو ماه بعد برنگشتیکی اگھ می کنیصبر م.  خوام زحمتت بشھی نمی بده ولرتیخدا خ - 

 .می کنیاقدام م
 ... راحت باشھالتونی بھ من و خدی بسپارزویھمھ چشما  - 
 
 کنم روشن کردن ی کھ می کارنیاول.  داد اما ساعت فرودگاه ھفتی ام ده را نشان میساعت مچ 

 . خوردیھمان لحظھ زنگ م.  استلمیموبا
   اون کلت ھست؟ی بھ تو بگم کلھ پوک؟ عقل توی استانبول دوباره؟ آخھ من چی رفتیپاشد - 

 . را از گوشم فاصلھ دادملیموبا
 .معلومھ کھ عقل ھست! کر شدم...آرومتر - 
 ی استانبول و مطمئنا دست خالی بار چندمھ رفتی دونی مچیھ. ی دادیاگھ بود کھ منو دق نم - 

  ؟ی گردیدوباره برم
 .ردشو زدن. دنی دنجایبھار رو ا.  بار فرق دارهنیسجاد ا -
 برات یاگھ اتفاق.  نبودی خبرچی شد؟ ھیاما چ! یزد ی حرف رو منی قبل ھم ھمیدفعھ ھا - 
 ... در بھ در دنبالتی شدبی کھ غشبیاز د.  آخر سریدی مامان و بابا رو تو سکتھ م؟ی چوفتھیب
سرھنگ .  راحتالتی ھم ختیاز بابت امن.  برمنی ذاشتی دادم نمی و اگھ خبر مستمیمن بچھ ن - 

 . برم خداحافظدیمن با.  الملل ھماھنگ کردهنی بسی با پلیرسول
 نداشتم کھ ی چمداننی ھمی بودم برااوردهی با خودم نی الھی وسچیھ.  سر دادمبمی را درون جلمیموبا 

 .  رفتمیبھ سرعت بھ طرف در خروج. رمی بگلیاز تحو
 
 !؟یسروان مظاھر - 
 . کردمیزیاخم ر.  بودستادهی ایکی با کت و شلوار مرتب و شیمرد قد بلند. بھ طرف صدا برگشتم 
 شما؟ - 
 ھماھنگ کرده بودن تا با شونی با ایسرھنگ رسول.  اومدموزیاز طرف سروان ر. ھستمیمیرح - 

 .رهی الزم صورت بگیشما ھمکار
 . با او دست دادم 
  الملل ھستن؟نی بسی از پلوزیسروان ر -
 ... منتظرتون ھستننیبلھ االنم در ماش- 
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 یسی من جلو آمد و بھ انگلدنی با دوزیسروان ر.  فرودگاه پارک شده بودی جلویاھی سی ام و یب 
 ..ی خوشحالم سروان مظاھردنتونیاز د: گفت

 ! من ھم - 
  دی سوار بشعی پس خواھشا سردی کنم عجلھ داشتھ باشیفکر م -

 . می شوی منیسوار ماش.  داردتی اھممی ھم براھی ثانکی داند ی است کھ مخوب
 د؟ی تر برام بگقی رو دقانی جرشھیم -
 . شرح دھدمی برای اجازه گرفت تا ماجرا را بھ فارسوزی از سروان ریمیرح 
 جست و جو سیپل.  گزارش کرد کھ پسرش شش ماھھ کھ گم شدهی صاحب رستورانشیدو ماه پ - 

 ی کار می مدت در باغنی ای شده و تودای دو روز بعد زن گفت کھ پسرش پیرو شروع کرد ول
 کنھ و بھ ی مبشی پسرش مطمئن شھ تعقی حرفانکھی ایزن برا. کرده کھ اسم صاحبش بانو بوده

 ی نمیچی ھی ولدهی و بھ حرفاشون گوش منھی شی مواری کنار دیچند ساعت. رسھیھمون باغ م
 حرفاشون اسم بھاربانو رو یفقط گفت ال بھ ال.  زدنی حرف می اگھی چون بھ زبون ددهیفھم
 ...دهیشن

  اون باغ؟میری نممیپس چرا مستق - 
فقط محدودش رو گفت .  کھ باغ کجا بودهادی نمادشی نداره و یمتاسفانھ زن سواد درست و حساب - 

 کھ براش ییابونای سراغ اون زن تا خرمیاول م. می نکرددای پی اما باغمیکھ ما ھمھ جاشو گشت
 ...آشناس رو بھمون نشون بده

 ! تلف شدن زمانیعنی نیو ا 
 آن دیشا. می گردی غروب کرده بھ دنبال آن باغ مبای تقردیاز صبح تا االن کھ خورش. خستھ شدم 

 ی اجھی بار ھم آمدنم بھ نتنی حق با سجاد بود و ادیشا. زن بھ دستور بھار ما را منحرف کرده است
 .  رسدینم
 بود؟ من قی دقیا ھمون نشونھ ھنیا. دنی بھ من گفتن رد بھار رو زدن و خودشو دیمی رحیآقا -
 بھ ھشت کیاالن نزد.  بکنھی کارھی کنم حاال خانوادش بھ کنار ممکنھ ھر لحظھ دای بھار رو پدیبا

 ! شدهبیماھھ کھ بھار غ
 . زنمی حرف موزیمن واقعا متاسفم االن با سروان ر - 
.  کنمینگاه مبھ اطراف . اوردی بی تواند استداللی ست کھ افتاده و سروان نمیاتفاق!  استدهی فایب 

 .  را دوست دارمنجای ایبای و زی سنتیکوچھ ھا.  خلوت و کم نور استابانیخ
 پالک ھا ی ھیپالک با بق. توجھم را جلب کرد,  مغازه پارک کرده بودکی کھ کنار ینی ماشپالک

 صورتم ی رویدی سفیناگھان پارچھ .  نگاه کنمیشتریچند قدم جلو رفتم تا با دقت ب. متفاوت بود
 ! یلعنت.  کردمیفرود آمد و احساس خفگ

 
 ی خواب دست از سرم برنمی ام مانده و حال و ھواینی کلروفرم در بیبو.  کنمیچشمانم را باز م 

 .  لبخند مضحک بودکی صورت سبزه اش با دمی کھ دیزی چنیاول. دارد
 ! صبح شدهیپاشو حاج. گنی اشتباه می انگاری ولدارهی بسھی آقا پلمی خوابی شبا کھ ما مگنیم -
 صاف میآب دھانم را قورت دادم تا گلو. درست مثل حامد.  بھ طناب بستھ شده بودمیبھ صندل 

 . شود
 ؟ی کنی مکاری چنجایا...تو -
 ی ھر چند جوابش رو خودتم نم؟ی کنی مکاری چنجایتو ا.  سوال منم ھستنیا...ادتھیخوبھ منو  - 

 .یدون
 .  کجاستنجای شما رو فراموش کنھ؟ زود باش بگو ای کسشھیمگھ م - 
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 ! شرمندتمی خوای تر مقیاگھ دق...سھی استانبولھ آقا پلنجایا -
 . خالص بشمنجای از ادی بگو من بای دونی میھر چ - 
من خودم . ی مھموننجای ھفتھ اھیدست کمش ,  منسیبرادر پل.  خواد برهی مومدهین! آقا رو باش - 

 امروز چند شنبھ است؟.  حساب روزھا از دستم رفتھگھید. نجامی کھ اشھیاالن سھ ھفتھ م
 .طناب را محکم بستھ بودند.  تکان بخورم اما نشدیخواستم کم. جوابش را ندادم 
 بھار گرفتت؟ - 
 عرضھ ان و کاراشون ی بیی جنای رهی دای بودم بچھ ھادهیشن.  باھوشی آقانیآفر! بھار بانو - 

 کی رو از نزدشونیکی خب االن کھ یول.  اما باور نکرده بودمدنی انجام میرو بروبچ اطالعات
 ! نظرم عوض شددمید
 ؟ی چرت و پرتا اطالعات درست بدنی ای بھ جاشھیم - 
 . را باال دادشی از ابروھایکی 
  بشھ؟یکھ چ - 
 .کالفھ ام کرده بود 
 ! حرفتو بزن؟ی کنیچرا انقدر بحث م - 
. انی و بھاربانو و شرکا تا شب نممی وقت داریھنوز کل. واشی واشی. ی عجلھ داریلیانگار خ - 

 .می بخوریزی چھیاول بذار 
 !عمر: و بعد داد زد 
 ! پسر صاحب رستوران.  آمدرونی بی از اتاق ھا باز شد و پسر جوان و آشفتھ ایکیدر  

از حرکاتش خنده ام .  خواھدی خوردن می برایزی را بھم زد و نشان داد کھ چشی دندان ھاحامد
 بھ اتاق ی باال برد و در کمال خونسردی کرد و سرش را بھ عالمت نفیعمر نگاه بد. گرفت

 . بازگشت
 ! زبون نفھمیبزغالھ :  لب گفتری با حرص زحامد

 !یپس بھتره شروع کن.ستی خوردن نی برایزیخب آقا حامد فعال چ - 
  بگم؟ی دوست داریچ:  زدیپوزخند 
 ...ی سرمھ رو شناختینھ از وقت! از بھار...اول شروع کناز  - 
 بھم زنگ زد و یوقت... مقدمھیب.  کنمی بھار شروع منیبذار از ھم... عقبرهی میلی خگھیاون د - 

 بنفشھ بھ من دروغ دمی کھ گذشت فھمی کمھی. فتادمیاصال بھ فکر انتقام ن,  خواھر بنفشھ استدمیفھم
 قبول نکرد و ھارب.  بدمی دوستشنھادی گرفتم بھ بھار پمیونجا بود کھ تصما. گفتھ بود کھ نامزد کرده

 وانمود کردم ی دونستم بھاره ولیم.چند ماه بعد دوباره اس ام اس داد. منم اصرار نکردم
 اونو ی و ازم خواست کھ جاستی نگھی شده کھ دیکی شب بھم گفت عاشق ھی نکھیتا ا.شناسمشینم
 . شدیشاخ در آوردم و باورم نم... شب رو براش پر کنمھی
 ی حرف ھا زجرھانی ادیشا.  حرف ھا را گفتھ بود اما مانع حرف زدن بھار نشدمنی تمام اھیحان 

 . کندی تداعمیبھار را برا
بھار ,  انتقام از بنفشھیبرا.  با اونا رابطھ داشتمقی طرنیاز ا.  گرفتمی میدنیمن از مھرداد نوش - 
.  شدممونیاما بعدش پش... استانبول بدزدتشادی می کردم و ازش خواستم وقتیو بھ سرمھ معرفر

 دو نکھیتا ا.  کنداشیخواستم بھار رو برگردونم اما مھرداد بھار رو با خودش برده بود و نتونستم پ
. از اون شب کابوس ھام شروع شد.  بھش ماجرا رو گفتمی و تا حدوددمی بنفشھ رو دشیسال پ

 .. بھش بگمیزی نتونستم چدمشی کھ دی کنم اما وقتدای گرفتم واقعا بھار رو پمی تصمگھید
 نی کھ بھار رو وارد ایتو اگھ مرد بود! ی دردناکیچھ تراژد.  انتقام تو شدی بازیو بھار قربان - 

 .ی کردی نمخودی بیباز
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 رابطھ بھی آدم غرھیبا . اما خود بھار ھم کم مقصر نبود... گناھمی وقت ادعا نکردم بچیمن ھ - 
 ...داشت

 . باره با حامد دھن بھ دھن نشومنی دادم در احیترج 
 . شدیبعدش چ...ادامھ بده - 
 بھم خبر نکھیتا ا. می مھرداد رفتم دنبال کار و زندگی تو و بھار رو رسوندم خونھ نکھیبعد از ا - 

 اشاری خواست منو بھ ھمراه ی فرار کردم و رفتم استانبول اما سرمھ معیسر .دادن بھار رو گرفتن
 .  کرمانفتن راشاری و نایمن برگشتم تھران اما د. می تا براش دردسر نشرانی برگردونھ انایو د
 کھ بھار زندان و یی چند ماھاشاری و ناید...دمی بھ بعد رو فقط شننجایاز ا:  کرد و ادامھ دادیمکث

 داشی پانھیمخف.  بھار آزاد شدهشنی خبردار می روز اتفاقھیسرگردون بودن اما ,  بودهانمارستیب
رن ی ماشاری و نای و بعد دزنی ری نقشھ ھاشون رو میھمھ .  زننی کنن و باھاش حرف میم

 ی کھ چجوردهی کشی مدت ھم بھار داشتھ نقشھ منی ایتو. شنیاستانبول و اونجا منتظر بھار م
  از اعترافاتم جناب سروان؟نی بودیراض. رهیانتقام بگ

 
تازه .  ھزار درجھ بدتردی طوره و شانی ھم ھمی واقعیای دنی توتشیشخص!  حامد متنفرمنیاز ا 

 تشی از شکاچارهی بھار بیول.  خواد برم بکشمشیدلم م.  کنھ رو نتونستم بگمی کھ میی کارایلیخ
 !  خواستم بھار رو ھم بکشمی جا بود کھ منیدر ا. گذشت

 
 . سرم را چرخاندم. آمدییخواستم جوابش را بدھم کھ صدا 
 ن؟یاطالعات رو کامال رد و بدل کرد -
 ی بود بھ تن داشت و روسری و رنگش سرمھ ادی رسی مشی زانوری کھ تا زی بلندیبھار مانتو 

 چی ھاشاری و ناید!  شده بودھی با حجاب ترکیدرست مثل زن ھا. اش را پشت سرش گره زده بود
وجود عرفان .  از اتاق ھا رفتندیکی ھم بھ ما نکردند و بھ ی نگاھمی نیحت.  نکرده بودندیرییتغ

ظاھرش .  زدی داد و پوزخندھی تکواری بھ دنھی کردند؟ دست بھ سدایچگونھ او را پ.  آور بودبتعج
 .  و آراستھ شده بودزیتم

 . تا من بگمدی بھتون نگفتن بگی پناھی ھست کھ آقایزیاگھ چجناب سروان :  با طعنھ گفتبھار
 ...ادهیسواالم ز:  جواب دادمیجد 
 . کردیتک خنده ا 
 ..دیپس شروع کن - 
 ی چھ نقشھ ا؟ی کرددای پی عرفان رو چجور؟ی خارج شدرانی از ای چجور؟ی خبر رفتیچرا ب - 

 ؟ی چجور؟یری انتقام بگی خوای م؟ی جمع کنی خوای رو چجور مھی سرمھ و بھادر و بق؟یدار
 با مرگ اونا؟

 واشی ؟یری سرعت منی گاز و با آخری رویپاتو گذاشت! ترمز کن:  گفتیعرفان با لبخند کج 
 ..واشی
 بھ یبھار اشاره ا!  پرونده شده امنی اری روش من دو سال است کھ درگنیبا ھم! واشی واشی 

 ...ی مظاھریم بپرس آقا ھست بازیچرا ترمز؟ اگھ سوال: عرفان کرد و گفت
 ... رو جواب بدهنایفعال ھم - 
 ...باشھ - 
 .ستادی من ایآرام جلو آمد و در دو قدم 
 ! چھ, تو, بھ...جوابت سھ کلمھ است - 

 . زدی قھقھھ احامد
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 !دمت گرم!  بود بھاربانویعال - 
 . را باال داداھشی سیبھار ابروھا 
 ... رسھی بخند کھ نوبت بھ اشکات ھم می تونیتا م...بخند آقا حامد - 
 .ی سواال رو بپرسنی ای پس حق ندارسی پلھی نھ یتو االن گروگان: بعد رو بھ من ادامھ داد 
 سرم یی گروگان حق دارم بدونم چرا گروگان ھستم و قراره چھ بالھی بھ عنوان یباشھ قبول ول - 
 اد؟یب
 !یصبر کن تا بفھم, بال ھم...علتش واضحھ- 
 ! شدمھی ممنون کامال توجیلیخ - 
 ... کنمیخواھش م - 
  دن؟ی کشی چند ماه چنی مادر و پدرت ای دونی م؟ی چیعنی کارات نیا! بھار: با تشر گفتم 

 و ی اس پس بھتره صبر کندهی فای بحث بنیا:  جواب دادی ھم فشرد و عصبی را روشی ھاپلک
 ! رمیاز ھمھ انتقام بگ, از حامد,  باز نوبت منھ کھ از تونیا...یفقط تماشا کن

 از من؟ چرا؟ -
 . زندان بھت زدم رو تکرار کنمی کھ تویی دونم حرفایالزم نم - 
 !  اتفاقات ھستمنیمن مقصر ا. منظورش را متوجھ شدم 

  کجان؟ھی شد پس؟ بقیبھار بانو چ..نی حرفا رو ول کننیا:  گفتحامد
 ...شھی اتاق پر منی زود ایلیخ...ن نباشنگرا:  زدیپوزخند 
  
ھفت نفر بھ ,  دو نفریدو روز نگذشتھ بود کھ چشم باز کردم و بھ جا.  گفتیبھار راست م 

 پاره پاره شده بودند شی شد و لباس ھای مدهی دی صورت سرمھ زخمیرو.  بستھ شده بودندیصندل
 بود دهیبھادر رنگش پر.  داشت ھمچنان خود را مقتدر نشان دھدی روح سعی باز و بیاما با چشمان

 شھیحسن خواب بود و بھنام مثل ھم.  شدی مدهی اش دیشانی پی عرق سرد بھ وضوح روراتو قط
.  زدیو نفر ھفتم اوراقان بود کھ عرفان کنارش نشستھ بود و بھ او پوزخند م.  تفاوتیمغرور و ب

 و با وقارتر بھ نظر زتری را عوض کرده بود و تمشیلباس ھا. دی آی مرونی بیبھار از اتاق کنار
 .دیس ریم
 ! د؟ی طول نکشادی زیدیحامد د. میخب باالخره دور ھم جمع شد - 

 .دی نگفت و بھار بھ طرف سرمھ چرخیزی چحامد
  برسھ؟نجای کارت بھ ای روزھی ی کردیسرمھ فکر م - 
 . شدی بھ پوزخندلیلبخندش تبد 
 ...ی بکنی نتونستی کارچیاما ھ... مونمی وگرنھ زنده نموفتمیبھ فکر انتقام ن یگفتھ بود - 
 . زدی کرد و حرف می متر مشیاتاق را با قدم ھا 
 کرد؟ ھفت نفر دست بھ ی اصال کارشھیم.  ده سال جبران بشھنی کنم کھ اکاری دونم چیاالن نم - 

 ...سپھر...می از اول مرور کننیبذار... گناه رو نابود کننی دختر بھی ی ندهیدست ھم دادن تا آ
. حامد... واضحھزیھمھ چ.  خوام دربارش حرف بزنمینم:  بھ من نگاه کند ادامھ دادنکھیبدون ا 

 ی و بخودی ب؟ی کردکاری باھام چی چھار ماه ھم نشده بود ولدی شا؟یشناختیچند وقت بود منو م
وقت  چی دارم تو ھمانی کھ البتھ من ایرید تا از عشقت انتقام بگ بھ باند قاچاق موایجھت منو داد

 ھیچھ برسھ بھ . ی رحم نکردچکسی کھ بھ ھی القلبیانقدر قس. سرمھ, و تو...یعاشق بنفشھ نبود
در واقع من انتقام ھزاران . دستات نابود بشمری مھرداد کھ نذاشت زیبازم بھ مردونگ.بھیدختر غر

 .رمی گینفر رو از تو م
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بھار بغضش را قورت داد و .  نداشتی ھراسزی چچی کرد و از ھیسرمھ با غرور بھ بھار نگاه م 
 .بھ طرف بھادر برگشت

آخر ...و بھنام. ی نبودنجای االن ای کردی اگھ اون شب بھ معاملھ با من فکر میجناب بھبھان - 
 !  توایمن .  کھ بھترهی جوجھ ھا رو بشمار تا بفھمنیبش. زهییپا

 تو حق حرف زدن گھی دنجایا! سیھ:  گفتعی و لب باز کرد تا جواب دھد اما بھار سردی خندبھنام
  ؟ی بھ عمو و پدر نامھربونت بگیزی چی خوای تو نماشاری. یندار

 .  فرو کرده بودشی موھای الی اتاق نشستھ بود و دستش را با کالفگی گوشھ اشاری
 ... ندارمیحرف -
 ؟یشماھا چ, ناید, عرفان - 
 ... رو ندارنی حرفچی ھاقتیل: عرفان پاسخ داد 
 ... حسن و اوراقان ھم کھ مشخصھفیخوبھ تکل - 
  بھار؟ی کنکاری چی خوایم: از فرصت استفاده کردم و گفتم, سکوت کھ برقرار شد 
 شھ؟ی متی حرف حساب حالست؟یچند بار بگھ بھ تو مربوط ن:  جواب دادشیعرفان بھ جا 
 !نھ,  جواب سر باالیحرف حساب آره ول - 
 .  کنمی وگرنھ خالصت می مشکل خودتھ و بھتره حلش کنگھی دنیا - 

 ھیحان, پدر و مادرت,  کھ من کردم بھ کنارییبھار کارا: خطاب بھ بھار گفتم,  توجھ بھ عرفانبدون
 پوچ و یبا احساس ھا.  شددی تا پروندت سفدنی زحمت کشگھی دی کسایلیخانوم وگلنوش و خ

 ...رهیبذار قانون انتقامت رو بگ...نیی پاای بطونیاز خر ش... نکناھشونیزودگذر س
 کھ حق یدی بشھ؟ کھ حقم رو بخورن؟ کدوم پرونده رو دیقانون؟ کھ چ:  زدیپوزخند صدا دار 

 ... تا مطمئن شم ھمشون تاوان دادنرمی خوام خودم انتقام بگیطرف کامل گرفتھ شھ؟ من م
درستھ . یشی بلکھ بدتر ھم مشھیاحساست عوض نم,  نھ؟یم خوشحال بعد از انتقای کنیفکر م - 

من بھت ... ذارشونی مجازات نمی بی ولرهی حقت رو نگی قانون اونجور کھ تو دوست داردیشا
 ... کنمیریگی ھمھ رو پی پرونده دمیقول م

 .  شودمانی کند کھ بعد پشی ترسم کاریم...دل نگران بھارم 
 ...نھ...نھ:  را تکان داد و محکم گفتسرش

 ... و بھ اتاق رفت 
 
 ) آسمان بھار:  و نھمستیفصل ب (
  شومی مرهی خنھیبھ آ 
  گردمیھر چھ م 
 ابمی یخودم را نم 
 ! دھدی تو را بھ من می نشاننھی آیحت 
  

 .  پول را از کولھ ام در آوردم و بھ طرف عمر گرفتمی دستھ
 .ی بری تونی مگھید... حقوقتنمی اایب -
 . بانودی بود خبرم کنیکار - 
 .  کردمی تکان دادم و او را راھیآرام سر 

  ؟یشی نممونی پشیمطمئن: دی برداشت و پرسی قدمدی با تردعرفان
 . زدمیلبخند

  شم؟مونی من پشیدیتو تا حاال د - 
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 ...ی مھردادی نبود دست پرورده ادمی دیببخش - 
 نی روزگار کھ بنیلعنت بھ ا:  گفتی صورتم آود اما ناگھان انداخت و عصبیکیدستش را بھ نزد 

 ...من و تو فاصلھ انداختھ
 . زودیلیخ... کنمیصبر کن درستش م - 
 ! دورختی ردیبا.  درستش کردشھی نمگھی بشکنھ دی ظرف وقت؟یچجور - 
  دور؟یزی منو بری خوای میعنی:  گفتمطنتیبا ش 
 ...رینگ ی منو جدیچرت و پرتا - 
 . بزنمی اگھی نگذاشت حرف دناید.  دلخورش را برگرداندیو چھره  
 ...شھی مرید - 
 . انداختممی شانھ ھایکولھ ام را برداشتم و رو 
 م؟یبر: دی پرسمتیعرفان با مال 
 و آرامش را تصور نی دلنشی توانستم چھره ی بود اما مکی تارنکھیبا ا. بھ پشت سرم نگاه کردم 

 . تعجب خواھد کردشی شود چقدر از باز بودن دست و پاداری بیکنم کھ وقت
 ...میبر - 
  

 درختانش ی کھ برگ ھاینیزم. دی باری منی زمی کھ بدون وقفھ رویآن روزھا شده بودم آسمان" 
 نوشت؟ ینجوری من آسمان قصھ بودم پس چرا بھار ایگیحتما االن با خودت م. زرد شده بودند

 ی رو کھ دوسش دارند رو می عاشق فقط درخودشون کسیم ھاآد. جواب سوال مشخص است
تعجب نکن کھ انقدر !  چھ ساده و مسخرهیگیالبد در ذھنت م.  آسمان شده بودودممن تمام وج. نندیب

 اورد؟ی بلی عشق دلی توانست برای بگم کھ چھ کسدیدر جواب با.  توانم ذھنت را بخوانمیراحت م
 ی زنم و استدالل می تا ابد حرف متیمن ھم برا,  عاشق شدنش داشتی برایلی دلیھر وقت کس

 دختر کی چرا؟مگر من چند سالھ بودم؟ ی دانیم.  ساده و مسخره استیلیخ حق با توست. آوردم
 کھ یچند سال. عشقش ھم ساده و کودکانھ بودنی ھمیبرا.  داشتی ساده و کوچکیایده سالھ کھ دن

و چند سال بعدش ھم کھ تو را فراموش .  و سکوت کردمدمیب کشنتواستم فراموشت کنم تنھا عذا
 آن ھا تی شده است و بنی من با سکوت عجیایدن.  و سکوت کردمدمیکش باز ھم عذاب, کرده بودم

 یادی زی من است کھ حرف ھایای سکوت دنمی بھتر است بگودیشا.  وجود داردی ناگسستنوندیپ
 دانم ینم.  شودی سکوت ھمھ آشکار می دارم کھ معنادی امیمن بھ روز.  فھمدی نمیدارد اما کس

 ! رسد آن روزیم  کشد اما سرانجامیچقدر طول م
 ھیسرمھ و بق.  توانستی من را ھم نخواھی کندای پیھمان طور کھ سرمھ رو نتونست. دنبالم نگرد 

 نشان اتی جنانی خودم شخصا انتقام نگرفتم سکوتم را در برابر انکھیا.  قانونت بدهلیرو برو تحو
 . دھدیم
 ... ات مقابل خانواده امی شرمندگیاما درباره  
 . اش فانوس راه من خواھد بودیبھ پدرم بگو کھ زندگ 
 . بودن من استلیپس تنھا دل. من ھم نبودم, بھ مادرم بگو اگر نبود 
 را ھم بگو کھ نیا.  ھستم و ھرچھ دارم از آنھاستی راضی آنھا بگو کھ من از زندگیبھ ھردو 

 ...منتظر باشند.  اول ھر ماه راس ساعت شش با آن ھا تماس خواھم گرفتیجمعھ 
 ی عذاب را رھا کن و بھ دنبال زندگنیا. ی شوی کھ بعد از من دچارش میاما تو و عذاب وجدان 

 ی تا روزرومیمن م.  ام برسمیدرست مثل من کھ عشق تو را سرکوب کردم تا بھ زندگ. ات برو
 ی کھ گفتدی آی مادتی.  کنمدای را پیقی تا عشق حقرومیم.  حرف ھا شودی ھمھ نیگزیکوت جاکھ س

 ..." اورمی تا بھار را با خود برومیم... شکوفا شومزیی شکوفا شو؟ نمروم تا در پازیی در پاربھا
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 ) سکوتنیبلندتر:  امیفصل س( 
 و بزرگتر باتری زدیشا.  شدی مدهی دیگری و در نگاه ھمھ جور ددی درخشیآن شب ماه در آسمان م 

.  کردندی آرام حرکت مھیچھار سا. دی رسی بھ گوش می ھا ھر از گاھرکیرجی جیصدا. شده بود
  بھ آن ھای زندگی ادامھ ی برایدی در ذھن خود داشتند کھ امیزیھر کدام چ.  مقصد اما با ھدفیب
. دی کس آن ھا را ندچیرفتند و ھ در ظلمات شب فرو ھی صدا و در سکوت آن چھار سایب.  دادیم

 ... جوابی نفر مانده بود و سواالت بکی تنھا گری دیدر طرف
 قادر بھ ی کھ ھر انسانیطور.  شودیھمان ترانھ است کھ با سرعت مافوق نور نواختھ م, سکوت 

 سکوت بلندش تنھا از آسمان نی سکوت بود کھ در اوج ایبھار ھمان ترانھ .  آن نخواھد بوددنیشن
 ی عادتش و تنھا دل خوشختنیاشک ر. سکوت ھمدمم شده بود.  اش حرف داشتی دلتنگیشب ھا

 گفتھ ھا نی ای از تمام گفتھ ھا مقصود را برساند و آسمانش بھ پاشی سکوت بی کھ روزبود نیاش ا
 تاب بودند را یکھ از اشک ب ی جواب و چشمانی جمالت بنیاما نتوانست ا.  و او را آرام کندندیبنش

 .او رفت تا روز آشکار شدن سکوت فرا رسد. اوردیاو رفت تا بھار را با خود ب. تحمل کند
 یاو روزھا بھ بھانھ , حال.  شده بودری برد کھ دی سکوت پی بھ معنایو سپھر درست لحظھ ا 

 کاغذ یاو را رو ی داند چگونھ و بھ چھ رنگی اما نمردی گی بھار قلم بھ دست میثبت جادو
سپھر .  بھ گوش بھار برسدشی حرف ھادی تا شاندی نشی کران می آسمان بریو شب ھا ز. اوردیب

 گری دای گردد ی بھار مستی کھ معلوم نیی شده است کھ بھار بود و نگران فرداییوزھاریدلتنگ د
 ...ندی بی وقت او را نمچیھ
 ی کھ رفتیراھ 
  زمان مدفون شدهی ساقھ ھاریدر ز 
  بندمیچشمانم را م 
  کنمی متی سکوت صدانیبھ بلندتر 
 . کنمی مدای خاطره راھت را پنیو بھ روشن تر 
 
 ساختھ بود و سپھر شی ھای بھ وسعت تمام دل تنگیبھار جاده ا. بھار و سپھر ھردو خستھ بودند 

 . بھ پا کرده بود و در انتظار نشستھ بودی احزانی جدا کلبھ نی ایدر ابتدا
 
 نیا.  کردیگزارشش را کامل م,  کھ با سکوت ھمراه بودیتاقش نشستھ بود و در آرامشدر ا 

تمام .  ھمھ آنھا بھ او داده بودندی دادن سرمھ و محاکمھ لی بود کھ بعد از تحوی پرونده انیششم
چھره اش .  دور نرودی کرد تا با کارش خود را سرگرم کند تا ذھنش بھ راه ھای اش را میسع
 .  بودی ابری آرام بود اما درونش ھمچون آسمانشھیھم مثل

منتظر بود بھار برگردد و . دیای برونی سکوت شده بود و دوست نداشت از آن حصار بری ھم درگاو
 کرد ی فکر منکھی بود از االی خوش خدیشا. لبانش تکان بخورندنکھی را بفھمد بدون اشیحرف ھا

 بھ بھار ی روزگار سخت بود اما وقتنیکردن ا تحمل شیبرا. رسدی مانی بھ پایسفر بھار روز
 و زیی پانی تمام شدن ادیتنھا بھ ام.  شدی لذت بخش می بھ احساسلی تبدیسخت,  کردیم فکر

 . کردی می بھار زندگدنیزمستان و رس
 ری تی و بعد صحنھ دی شنی افتاد کھ بھار می تق تقی آن صداادیبھ .  زنندی بھ در میضربھ ا 

 . بھ قلبش زدیخوردن بھار در مقابل چشمانش نقش بست و چنگ
 ی حرف مگھی زبون دھی خانوم اومده تند تند بھ ھی:  شاد و خندان وارد شد و گفتی با صورتایپو 

 ی شروع کرد دست و پا شکستھ فارسمی کنی نگاش مجی گمی داردی ما رو دی افھیآخرشم کھ ق. زنھ
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 خواد ی اومده و مشی پنجای براش ای شماست و مشکلی آشناھا کھ ازمیدیخالصھ فھم. حرف زدن
 ...ی خواد تو کارشو راه بندازیم.  کنھتی شکایکی زا
 ... توادی بگو ب؟ی بافیچرا انقدر داستان م: سپھر کالفھ جواب داد 
 !چشم جناب سرگرد - 
 اما سر چدی پی کفش زن در اتاق می پاشنھ یصدا.  کندی تمرکز مشی نوشتھ ھایسپھر دوباره رو 

 . ندی کند او را ببیبلند نم
 ...دارم...تیشکا...من:  با لھجھ و دست و پا شکستھ گفتزن

 ...دینی بشدی کنم بفرمائیخواھش م - 
 . تا گزارش تمام شود و بتواند سرش را بلند کند و بھ کار زن برسددیو بھ دستش سرعت بخش 
 ... دارمتیمن از شما شکا - 
 یآھستھ و بھت زده سر را باال م. خودکار در دستان سپھر متوقف شد. لحن زن عوض شده بود 

 .  خوردیآورد و نگاھش در نگاه نمنک او گره م
 ...یالیخی دارم کھ انقدر بتیاز شما شکا...نیدیدرست شن -
 ی زند و لبخند پررنگتریسپھر پلک م.  زندی سپھر می زده جانی متعجب و ھی افھی بھ قیلبخند 

 ی کھ تمام مقصودھا را میسکوت.  شودی آنھا برقرار منی بقی عمیسکوت. دی آی لبانش میرو
 ...رساند

  شبانھ امیاز ھق ھق ھا 
  ام خواب رفتھ اندی صوتیتارھا 
 کلمات را از چشمانم لمس کن 
  استنگونھی عشق من ایالفبا 
 ! یآر 
 ... زنمی مادی سکوتم فرنی بلندتربا
 !دوستت دارم 
  

 : با مخاطبیسخن
 در ی مذھبای کمرنگ شده و تمام آدم ھا از ھر قشر تی رفتھ است کھ امنیامروزه جامعھ بھ سمت 

 ست کھ اکثر یدانش و شناخت کامل,  کندی خطرات حفظ منی کھ انسان را از ایزیچ. خطر ھستند
 گر اندازند و ایند فرزندانشان را بھ خطر م منتقل نکنیافراد بزرگتر دارند و اگر آن را بھ درست

 باز و آگاھانھ ی با چشماندیبا.  ممکن است بھ مرگشان ختم شودی نا بھ جا انجام دھند حتیحرکت
 .عمل کرد

 بھ دست یمی فرزندان نندهی گذارد و آی مری تاثمی افراد بھ طور مستقی پدر و مادر رویخودخواھ 
 .  افراد ھستندی زندگری در مسیانیما راھننیوالد. ردی گی شکل منیوالد

 را ی قشرچی بھ ھنی وجھ قصد توھچی بود و بھ ھی واقعی حادثھ کی آزاد از ی رمان برداشتنیا
 ما را ی خطراتیتنھا قصد دارد کھ بھ دو گروه بزرگسال و نوجوان ھشدار بدھد کھ گاھ. ندارد

 .میستی کند کھ متوجھ شان نی مدیتھد
 یی بھار از باورھاتیھو.  استیتی ھویب,  خطرات کھ بھار ھم دچارش شده بودنی از ایکی 

 کی بھار از او گرفتھ شد و ترانھ تیساختھ شده بود کھ بھ طور ناخواستھ نابود شدند و ھو
 زود فرو ای رید,  کھ باور نداشتھ باشدیانسان.  و محکم بھ وجود آمدی بدون باور اما قوتیشخص

 ی خاصطی بسازد و آن ھا را قبول داشتھ باشد تا اگر در شرادی خود انسان باباورھا را. زدی ریم
 .  را بھ باد دھدشی شود و ھمھ باورھامی مثل بھار تسلنکھینھ ا. بتواند از آن ھا دفاع کند,  شودجادیا
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 ... سکوتنی اما بلندترو
 ... ھمراه استادی با فریسکوت نبودن صداست اما گاھ 
 ... ناگفتھ ھا و حرف ھاستیسکوت ھمھ  
 ! رساندی از تمام گفتھ ھا مقصود را مشی کھ سکوت بدی خواھد رسیو روز 
 ٩٣/ ٩/ ٢٢: انیپا 
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