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بسمه تعالی

بی تفاوت منظره های اطراف را تماشا میکردم  .آخرین روزهای
اردبیهشت ماه بود .
با چهره ای جدی به راننده تاکسی که آهنگ سنتی گذاشته بود و گاهی
اوقات با اون هم خوانی میکرد چشم دوختم  .با جدیت ذاتیم گفتم  :کی
میرسیم ؟
کمی خودش را جمع و جور کرد و دستی به ته ریش سفیدش کشید و
جوابم را داد  :یک ساعت دیگه .
خسته از این مسافت طوالنی و پروازی که داشتم با انگشت شصت و
اشاره ام چشمانم را فشردم .
باز هم از شیشه ی ماشین بیرون رو نگاه کردم  ...سبز  ،بیشترین رنگی
که دیده میشد  .باز هم باید به آن روستای منحوس و در عین حال زیبا
بازمیگشتم  .آن هم پس از چندین سال که برای تحصیل به پاریس رفته

بودم  .هرچند که پاریس فقط بهانه بود تا بتوانم با اتفاقاتی که افتاد کنار
بیایم .
باالخره به روستا رسیدیم و راننده قبل از اینکه وارد روستا شود ماشین را
نگه داشت و دستپاچه گفت  :ببخشید پسرم  ...از این جلوتر نمیام  .بقیه
راه رو خودت برو .
نگاهی به ورودی روستا انداختم  .پس از چند سال آمده بودم اما خوب
بخاطر داشتم که دروازه نداشت .
روبه پیرمرد کردم  .انگار کمی ترسیده بود .
 چیزی شده ؟تکونی خورد و بهم نگاه کرد .
 نه پسر جان  ...اما ما حق نداریم وارد این روستا بشیم . برای چی ؟ ارباب روستا خواسته تا یک سال هیچ آدم غیر بومی وارد روستا نشه .اخم هایم درهم شد  .سری تکان دادم و بعد از دادن پول به راننده چمدانم
را برداشتم و به سمت آن دروازه نسبتا کوچک که دو نفر دست به سینه
کنارش ایستاده بودند رفتم  .خیلی از وسیله هایم را قبل از آمدن فروخته
بودم .
یکی از آن مرد ها جلویم را گرفت و با صدای زمختش گفت  :نمیشه وارد
شید .

مگر کشور دیگری بود که نباید میرفتم  .با چشمان سردم و چهره ای جدی
و خشن محکم گفتم  :من پرهام جهانبخش هستم  .پسر بزرگ منوچهر
خان !
ترس را در چهره خشنش دیدم  .برعکس آدم های خشنی که دیده بودم
به جای کت و شلوار لباس محلی پوشیده بود .
 عذر میخوام خان زاده  ...خوش اومدید  ...بدید من چمدونتون رو میارم.
بدون تعارف چمدان را به او دادم و وارد روستا شدم  .برای رسیدن به
عمارت بزرگ جهانبخش ها باید فقط جاده اصلی را طی میکردم .
اصال جاده ها را آسفالت نکرده بودند انگار همینطوری دوست داشتند .
وارد عمارت که شدم خدمه ها را در جنب و جوش دیدم  .میدانستم برای
چه آماده میشوند .
یک هفته پیش پدرم با من تماس گرفت تا برگردم  ...برگردم و جای او
ارباب این روستا شوم  .میگفت دیگر پیر شده و توان کشیدن این بار را
ندارد  .هرچند که فکر میکنم بهانه اش بود تا مرا به ایران بکشاند چرا که
هنوز سالش هم نشده بود  .میلی به این کار نداشتم اما چاره ای هم
نبود  ،البته من فقط برای ارباب شدن پاریس را رها نکردم .
هم دلم میخواست به وطنم برگردم و هم میدانستم پدرم بزودی
میخواهد تا کارخانه اش را به دست من بسپارد  .شاید بخاطر همین
تصمیم گرفتم مهندس خبره ای شوم .

مرد چمدانم را به دست یکی از خدمتکار ها داد و او هم آن را به داخل
عمارت برد  .من هم داخل آن عمارت باشکوه و مجلل شدم .
عمارتی پانصد متری ...حیاط پر بود از درخت و خدمه و محافظ و
مجسمه های شیر و یک فواره  ،آالچیق و مسیر سنگ فرش .
داخل که شدم اولین چیزی که به چشمم آمد سالن بزرگی بود با مبل
های سلطنتی فیروزه ای  .فرش و تابلو های دستباف  .پرده های فیروزه
ای و سفید  .سمت چپ هم پله هایی وجود داشت که به طبقه دوم که
در آن اتاق ها وجود داشتند ختم میشد و فرش زرشکی رنگی روی پله ها
پهن شده بود .
خدمتکار اهالی عمارت را صدا زد  .ابتدا پدرم منوچهر خان با آن عصای
گران قیمتش به سمتم آمد .
مردانه دست دادیم .
 سالم خان .دیگر عادت کرده بود  .هروقت که با او حرف میزدم او را خان خطاب
میکردم که بیشتر کنایه ای بود  .اوایل عصبی میشد .
 سالم پسرم  ،خوش اومدی  ...خوشحالم که باالخره برگشتی.در چهره ام ذره ای تغییر ایجاد نمیشد  .همان مرد مغرور و سرد و سنگی
بودم  ...نه این فعل خوبی نیست  ،بهتر است بگویم شدم .
درست است اخالقم شبیه پدرم بود اما در نوجوانی خیلی شیطنت
میکردم  .حاال حتی با خدا هم قهرم .

صدای پاوان خواهر دو قلویم از باالی پله ها آمد .
 پدرجان مهمون داریم ؟همانطور که به سمت پایین می آمد سرش پایین بود  .در تالش بود تا
پسرش را آرام کند .
 عه  ...بچه اینقدر وول نخور بزار دکمتو ببندم  .راست میگن حالل زادهبه داییش میـ ...
نگاهش که به من افتاد خشکش زد  .انگار پدر به کسی نگفته بود که می
آیم .
دهانش باز و بسته میشد اما کلمه ای از آن خارج نمیشد  .باالخره
توانست بگوید  :داداش ؟!
دست هایم را باز کردم و او هم به سمتم پرواز کرد و با همان کودک
هشت ماهه اش در آغوشم جای گرفت .
بغضش بی صدا شکست و آرام اشک ریخت  .دستم را نوازش وار روی
سرش کشیدم .
 هیش  ...آروم باش خواهر کوچولو .مشتی به بازویم کوبید .
 عه !  ...صد دفعه گفتم اینجوری صدام نکن  ...همش دو دقیقه بزرگتریها !
هنوز هم دوست نداشت به او بگویم کوچولو  .راست هم میگفت حاال
دیگر بزرگ شده بود .

ازم جدا شد و به صورتم نگاه کرد
 چقدر تغییر کردی ! پس چطوری شناختیم ؟لبخندی زد .
 از همون چشای وحشی رنگ شبت .پیشانی اش را بوسیدم  .فرزندش رو که اسمش رو وریا گذاشته بود از او
گرفتم و نگاهش کردم  .دایی شدن حس خوبی داشت .
یاد حرفش افتادم .
 خب میگفتی  ...که حالل زاده به داییش میره آره ؟صورتش از خجالت سرخ شد .
 ام  ...چیزه  ...یعنی منظوری نداشتماااا !بحث رو عوض کردم .
 شوهرت کجاست ؟ رفته تا به زمین ها سرکشی کنه .سرم رو تکون دادم  .شوهرش مهندسی کشاورزی خونده بود .
صدای مادرم روناک آمد  .وریا را به پاوان دادم .
 مهمون ویژه ای که میگفتین ایشونن منوچهر خان ؟ -بله روناک  ...خودشه  ...برگرد پسر جون .

برگشتم و به مادرم نگاه کردم  .نگاهش که بهم افتاد مات و مبهوت نگاهم
کرد  .چشم های بارانی اش در همه جای صورتم میچرخید و چند بار قد
و باالیم را از نظر گذراند .
قدمی نزدیک آمد .
 پـ  ...پرهام  ،پسرم ؟قدم های بعدی را من برداشتم و دستش را بوسیدم .
 سالم مادر . هنوز هم مادرتم ؟مرد سردی بودم اما دلم برایش تنگ شده بود  .هر چند که مادر واقعی
من و پاوان نبود اما چیزی برایمان کم نگذاشت  .سخت بود وقتی فهمیدم
کسی که سالهاست مادر صدایش میکنم مادر واقعیم نیست  .مادر واقعیم
وقتی من و پاوان یک سال داشتیم بر اثر تصادف مرد .
 چیزی از مادر کمتر ندارید .در آغوشم گرفت  .حاال دیگر قدم هم از او بلندتر شده بود .
 جان مادر  ...عمر مادر  .نمیگفتی دلم برات یه ذره میشه ؟دست هایم را دورش حلقه کردم  .زنی که مادر خطابش میکردم دختر
عموی پدرم بود و بعد از مرگ مادرم باهاش ازدواج کرد .
صدای زنی آمد که ازش متنفر بودم .
 -به به  ...ببین کی اینجاست ! چه ورود غیر منتظره ای .

او فقط مایه عذاب روناک بود و بخاطر بچه دار نشدنش اذیتش میکرد...
مادر واقعیم همسر اول خان بود و روناک زن دوم و این زن نورا همسر
سوم پدرم بود  .خان بود دیگر  ،میتوانست چهار زن و صد ها صیغه
داشته باشد  .چرا هنوز دست از سر این رسم ها بر نداشته اند ؟
فقط نگاهی سرد به او انداختم و چیزی نگفتم  .روناک از من جدا شد و
اشک هایش را پاک کرد .
 فردا وقته مراسمه .به سمت پدرم برگشتم .
 زود نیست ؟ نه اتفاقا بهتره مردم سریع تر ارباب جدید روستاشون رو بشناسن .روی مبل های سلطنتی نشستیم .
صدای خواهر ناتنیم پانته آ آمد .
 پدر شما رخش رو ندیدید ؟ اگه اسب داداش پرهام گم شده باشه خیلیناراحت میشـ ...
چشمش که من افتاد حرفش نصفه ماند .
با شک گفت  :پرهام ؟!
سرم رو تکون دادم  .برعکس مادرش دختر با محبتی بود و هشت سال
از من و پاوان کوچکتر بود .

با ذوق گفت  :وااای  ...چه خوب شد برگشتی دادا  ...ام یعنی  ...خوش
اومدی خان زاده .
 میتونی راحت باشی .با ذوق خندید و تشکری کرد  .مادرش چشم غره ای به او رفت  .کنار
مادرش نشست و به پدرم گفت  :نگفتید بابا  ...شما میدونید رخش
کجاست ؟
 مش قاسم بردش بیرون  .خیلی وقته کسی سوارش نشده .رخش  ...فرزند اسب قبلی ام بود که حاال مرده  .خودم اسمش رو رخش
گذاشتم .
صدای شیهه پر قدرت اسبی از حیاط عمارت اومد .
پانته آ  -فکر کنم اومد .
بلند شدم و به سمت صدا رفتم  .مش قاسم داشت به سمت اسطبل
میبردش  .سریع سمتش رفتم .
منو که دید نشناخت و اخمی کرد .
 چی میخوای پسر ؟ پرهامم مش قاسم .کمی دستپاچه شد و شرمنده گفت  :ببخشید خان زاده نشناختم .
 اسب رو به من بدید و خودتون هم برید .افسار اسب رو دستم داد و سریع از جلوی دیدم محو شد .

دستی به یال رخش کشیدم  .بزرگ و قوی شده بود  .یال های طالیی و
پوستی سفید داشت درست شبیه مادرش .
به اسطبل بردمش و خودم هم به سمت عمارت رفتم تا دوش بگیرم .
شاید گرد و خاک سفر اینطوری از بین برود .
***********
در آینه نگاه کردم و دستی به کت و شلوار خوش دوخت فرانسویم
کشیدم  .عطر مخصوصم رو به مچ دست و گردنم زدم  .ساعت مچی
مشکی ام رو بستم .
امروز دیگر باید ارباب روستا میشدم  .خان و خان زاده های ده های
اطراف و تعدادی از مردم روستا در حیاط عمارت جمع شده بودند  .از
پنجره به بیرون نگاه کردم  ،حیاط عمارت بزرگ جهانبخش ها پر بود از
آدم های مختلف  ...چه با لباس محلی و چه کت و شلوار و چه لباس
های شهری .
باالخره وارد حیاط عمارت شدم که زن ها شروع کردند به دف زدن و مرد
ها رقص چوب میرفتن .
با قدم های محکم به سمت پدرم رفتم و کنارش ایستادم  .پدرم صدایش
را صاف کرد و شروع به صحبت کرد که سکوت برقرار شد .
 همونطور که میدونید من تصمیم دارم جایگاهم رو به پسرم بدم ( اشارهای من کرد ) تک پسر من که تازه برگشته قراره ارباب روستا بشه .
امیدوارم که بتونه از پس این مسئولیت بر بیاد  .از شما ممنونم مخصوصا
خان و خان زاده هایی که تشریف آوردن .

شادی کردنشان دوباره شروع شد  .از مردم روستا بیشتر مرد ها و زن
های سن باال اومده بودن .
به همراه خان و خان زاده ها داخل اتاق کار پدرم شدیم  .از صندوقچه
ای انگشتر عقیق فیروزه ای رنگ در آورد  .آن را به دست راستم کرد .
آرام زمزمه کرد  :موفق باشی  .بزودی باید کارخونه رو هم اداره کنی .
سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم  .خان و خانزاده ها باهام دست دادند
و تبریک گفتن  .تعدادشان کم بود چون کمتر روستایی بود که خان داشته
باشه .
از بینشان شاهین خان و پسرش توجهم رو جلب کردند چون با کینه
نگاهم میکردن  .اما برایم مهم نبود .
***********
سر میز صبحانه نشسته بودیم  .یک روز از اون مراسم میگذشت .
پیراهن طوسی و جین مشکی پوشیده بودم تا کمی در روستا قدم بزنم .
نمیخواستم زیاد با کت و شلوار دیده بشم .
 جایی میری پرهام ؟به پدرم که این سوال رو پرسیده بود نگاه کردم .
 میخوام کمی توی روستا قدم بزنم . پس باید با بادیگارد بری .اخم هایم درهم شد .

 بادیگارد برای چی ؟ تو دشمن زیاد داری  ...الزمه  .اگر ببینیش نظرت عوض میشه .حس کردم منظورش از دشمن شاهین خان بود  .اما او چه دشمنی با من
داشت ؟
اما بادیگاردم چه کسی بود که پدرم گفت اگر ببینمش نظرم عوض میشه
.
بعد از خوردن صبحانه چند خدمتکار میز را جمع کردند  .همراه پدرم به
اتاق مطالعه اش رفتیم .
 رخســـاره ؟؟؟طولی نکشید که خدمتکاری مسن وارد شد .
 بله ارباب ؟ برو بادیگارد پرهام خان رو بیار تو حیاط عمارت وایستاده . چشمپس از چند دقیقه همراه مردی وارد شد  .پدرم به رخساره اشاره کرد که
میتونه بره و اون هم سریع از اتاق خارج شد  .پدرم به آن مرد چهار شونه
که پیراهن سرمه ای و جین مشکی پوشیده بود اشاره کرد .
لباس هاش به مردم روستا نمیخورد .
 -روزبه امینی  ...بادیگاردت .

با شنیدن اسمش ابروی راستم ناخودآگاه باال رفت  .خیلی وقت بود
همبازی دوران بچگی ام را ندیده بودم  .البته ده سال پیش وقتی سالم
بود و میخواستم از ایران برم برای خداحافظی آمد .
لبخندی بهم زد .
 سالم پرهام . سالم  ،خیلی تغییر کردی .چشمان قهوه ای تیره و موهای مشکی و صورت شش تیغ  .پخته تر شده
بود .
***********
قدم زدن در روستا لذت بخش بود  .زن و مرد هایی که هر کدام چیزی
بدست داشتند اعم از میوه و کوزه و  . ...جوی آبی که تمام کوچه ها را
فتح کرده بود  .بازار روستا که شامل پارچه فروشی  ،خیاطی  ،عطاری ،
سبزی و میوه فروشی و بسیاری دیگر .
میدان اصلی وسطش مجسمه مادری بود که فرزند کوچکش رو در آغوش
گرفته بود و با محبت به اون نگاه میکرد  ...نام میدان اصلی میدان مادر
بود .
بهداری و حمام عمومی و قهوه خانه  ...انگار در طول این ده سال خوب
به روستا رسیدگی شده بود .
چشمم به یک خانه که به جای دیوار نرده های چوبی داشت افتاد .
نزدیک میدان مادر بود  .به نظر خانه یک شخص نمی آمد .

 روزبه اونجا کجاست ؟ مدرسه .یک تای ابرویم باال رفت .
 مگه منوچهر خان معتقد نبود مردم یک روستا نیازی به درس خوندنندارن  .پس چی شده ؟
 نمیدونم  ...منم وقتی تو از ایران رفتی به تهران رفتم و از چیزی خبرندارم .
یکی از زن های روستا که لباس محلی پوشیده بود و سبد میوه ای در
دست داشت به این سمت آمد .
 روزبه از اون بپرس .سرش رو تکون داد .
 ببخشید خانم ...زن ایستاد و نگاهی به روزبه و بعد به من کرد .
 بله آقا ؟ یک سوال داشتم  ...چطور اینجا مدرسه ساخته شده ؟ مگه خان معتقدنبود مردم روستا احتیاجی به درس خوندن ندارن چون تو روستا میمونن
؟
 بله همینطور بود  ( ...سبد را در دستش کمی جا به جا کرد ) ولی خداخیر شهرزاد بانو رو بده .

اینبار من گفتم  :شهرزاد بانو ؟! میشه بیشتر توضیح بدید .
 البته  ...مردم روستا بهش میگن شهرزاد بانو  ...دوساله که به اینجااومده ولی مردم خیلی بهش احترام میذارن .با اینکه جوونه ولی هنوز
ازدواج نکرده و تنها زندگی میکنه  .میدونید که تو این روستا دختر اگر تا
قبل از هجده سالگی ازدواج نکنه پشت سرش هزار تا حرف در میارن .
ولی شهرزاد بانو برعکسه  ...مردم به اسمش قسم میخورن  .همین
شهرزاد بانو خیلی به خان اصرار کرد وگرنه مدرسه ای در کار نبود و اگر
کسی میخواست تحصیل کنه باید به شهر میرفت که خب هزینه زیادی
داشت  .خودش هم معلم بچه هاس .
 االن کجا هستند ؟ یک هفته ای هست رفته شهر  .تا آخر هفته برمیگرده .روزبه – ممنون  ،ببخشید که وقتتون رو گرفتم .
 خواهش میکنم  .بفرمایید میوه ! نه ممنون میل نداریم . خدانگهدار .زن از کنارمان رد شد  .چند کودک در حال دویدن از راه رسیدن و نزدیک
بود به او بخورند .
-

عـــه  ...ذلیل شده ها !  ...اگه بهم میخوردین که گوشتون رو

میپیچوندم  .شما مگه درس و مشق ندارید ؟؟؟

یکی شان گفت  :معلمون امتحان ها رو گرفته و مدرسه رو تعطیل کرده
خاله کی درس داره آخه .
دیگر نایستادیم و به سمت قهوه خانه که درست روبه روی میدان مادر
بود و شبیه یک آالچیق بزرگ ساخته شده بود رفتیم  .چند تخت داخلش
وجود داشت  ...روی یکی از آنها نشستیم .
شاگرد قهوه چی که یک پسر پانزده ساله بود به سمتمان آمد .
 چیزی میخواین خان زاده ؟کمتر کسی میدونست من کی هستم .
 چای بیار . قلیون چی آقا ؟نگاهی به روزبه کردم که سرش رو به طرفین تکون داد  .خودم هم اصال
دوست نداشتم امتحان کنم .
 نمیخواد .بعد از چند دقیقه چای رو در استکان های کوچیک و نعلبکی و قند و نبات
به همراه کمی شکالت آورد .
 در مورد شهرزاد بانو کنجکاو شدم .به روزبه نگاه کردم .
 منم همینطور  .دوست دارم بدونم کیه که انقدر اون زن با احترام ازشحرف میزد .

عجیب بود که مردم روستا به دختری جوان که هنوز ازدواج نکرده بود
و علل خصوص تنها زندگی میکرد اینقدر احترام میذاشتن .میخواستم از
هفته بعد کارم رو به عنوان ارباب که نه به عنوان یک مشاور برای مردم
شروع کنم  .دلم میخواست آخر هفته برای اسب سواری به جنگل های
اطراف بروم .
حس کردم مار از رویم کنار رفت .
چشم هایم را باز کردم و دیدم روزبه در تالشه که مار رو بکشه  .آروم
بلند شدم و چوبی برداشتم به سر مار کوبیدم .
به سمت درختی پرتاب شد  .روزبه بازویم رو گرفت و کمکم کرد از اونجا
دور بشیم .
 متاسفم خان زاده . مهم نیست  ...االن کجاییم ؟دور و برش رو نگاه کرد و رنگش پرید .
 نمیدونم پرهام .موبایلم رو داخل توبره اسب گذاشته بودم  .لعنتی !
 روزبه موبایل همراته ؟سریع موبایلش رو از جیبش در آورد اما بخاطر افتادنش از اسب شکسته
بود  .نا امید نگاهم کرد .
پوف کالفه ای کشیدم و نگاهی به ساعتم انداختم  .نزدیک شب بود .

باران شروع به باریدن کرد  ...فقط همین رو کم داشتم لعنـــتی !!
یک ساعتی بود که با روزبه دور سر خودمان میچرخیدیم  .باران بیرحمانه
میبارید و به صورتمان شالق میزد  .خسته شده بودم و کمرم دردش هر
لحظه بیشتر میشد اما باز هم سعی میکردم کمرم را خم نکنم .
راست میگفت پاوان که زیادی مغرورم .

میدانستم روزبه هم دست کمی از من ندارد  .گلویم خشک شده بود و
قطره ای آب میطلبید .
 من واقعا معذرت میخوام پرهام .هوا تاریک شده بود و تنها صدایی که می آمد صدای قطرات باران بود که
با شدت خود را به هر جایی میکوبیدند .
تا چشم کار میکرد سیاهی شب بود.
 تو چرا معذرت میخوای  ...تو این اتفاق هیچ کدوممون مقصر نیستیمفقط بی احتیاطی کردیم .
گرسنه ام شده بود  .همین را کم داشتم  ...من که هیچ وقت گرسنگی
نکشیده بودم .
همینطور قدم میزدیم که دیگر حس کردم نای راه رفتن ندارم .
 -روزبه  ...یه جا وایسا .

رفتیم زیر درختی ایستادیم  .یا تا صبح اینجا بودیم یا اینکه معجزه ای
میشد .
شاید هم واقعا معجزه شد که احساس کردم نوری میبینم .
 روزبه اون  ...اون نور نیست ؟روزبه به همان سمت نگاه کرد و لبخند کم جونی زد .
 آره  ...فک کنم خدا صدامون رو شنید .نور هرلحظه نزدیک تر میشد  .در آن تاریکی کورسوی امیدی برای من و
روزبه بود .
فهمیدم یک نفر فانوس به دست است و دارد به سمتمان می آید ...
در کمال تعجب دختر چادری را دیدم که با تعجب نگاهمان میکند .
یک دختر ...
وسط جنگل ...
زیر باران ...
این موقع شب ...
او اینجا چکار میکرد ؟
هیچ کداممان حرفی نمیزدیم  .من و روزبه از دیدن یک دختر تنها در
اینجا جا خورده بودیم  .او هم از دیدن ما در این وضع آشفته .
خواست برود اما لحظه ای برگشت و با تردید نگاهمان کرد  ...وقتی
وضعمان را دید گفت  :دنبالم بیاید .

من و روزبه نگاهی با هم رد و بدل کردیم  ...چاره ای دیگر نبود باید
همراهش میرفتیم .
به دنبال آن دختر چادری راه افتادیم  .لباس های همه مان خیس شده
بود  .موهایم خیس و آشفته روی پیشانی ام ریخته بودند  ...برای
چندمین بار به عقب راندمشان .
فقط به دنبال دختر میرفتیم و نمیدانستیم مقصدمان کجاست ...
بعد از طی مسافت کوتاهی به یک کلبه چوبی رسیدیم  .تعجبم دو چندان
شد  .حاال او یک دختر تنها بود که در یک کلبه وسط این جنگل پر از
حیوان زندگی میکرد  .دل و جرعتش را از کجا آورده بود ؟
باران امشب واقعا بی رحم بود و قصد بند آمدن نداشت  .اما کمی آرام
تر شده بود .
دم در کلبه که رسیدیم دختر به سمتمان برگشت و گفت  :لطفا کفشاتون
رو در بیارید  .گلی شده .
کاری که گفت انجام دادیم و داخل کلبه شدیم  .تاریک بود و جایی دیده
نمیشد .
دختر داخل شد و در رو بست  .فانوس رو روی صندوقچه ای گذاشت ...
بعد از چند لحظه کوتاه کلبه با چند فانوس روشن شد .
شومینه  ...تشک  ...یک آشپز خانه کوچک و یک در که فکر میکنم به
سرویس بهداشتی ختم میشد  .کف کلبه فرشی پهن شده بود .

یک کمد و میز تحریر تاشو  .چند کتاب هم کنار میز چیده شده بود .ساده
بود اما تمیز  .فقط کمی گرد و خاک وجود داشت .
 بفرمایید  .ببخشید که اینجا رو گرد و خاک گرفته  ،من تازه برگشتم ووقت نکردم گردگیری کنم .
حاال تونستم چهره دختر رو ببینم  .چشم هایش عسلی بود و میدرخشید
 .حجابش رو رعایت کرده بود .
همراه روزبه نزدیک شومینه نشستیم  .تابستان بود اما سردمان شده بود
.
قطرات باران با سماجت خود را به پنجره میزدند .
دختر چادرش کامال خیس شده بود و مجبور شد آن را در بیاورد  .مانتو
بلند مشکی پوشیده بود  .از اهالی روستا بود یا نه ؟
کمی هیزم از داخل جعبه ای برداشت و داخل شومینه ریخت و با کبریت
آتششان زد .
حس گرمایی که از آتش بهم منتقل شد باعث شد نفس راحتی بکشم .
درد کمرم بهتر شده بود اما تمام نه  .به پشتی که پشت سرم قرار داشت
تکیه دادم .
دختر حرفی نمیزد و مشغول کار های خودش بود  .حتی نپرسید که آنجا
چه میکردیم .
داخل آشپزخانه که رفت مشغول گشتن توی کابینت ها شد  .کتری را
بیرون آورد و پر آبش کرد و آن را روی آتش شومینه گذاشت  ،از قبل

جای کتری درست شده بود و آن را روی سه پایه فلزی که روی آتش بود
قرار داد .
به سمت یخچال کوچک شارژی رفت و قابلمه ای را برداشت و آن را
روی پیک نیکی که گوشه آشپزخانه بود گذاشت کمی آب درون آن ریخت
و شعله اش را کم کرد تا غذا گرم شود .
از توی یخچال شارژی زردآلو و آلو برداشت و آن ها را با دقت شست و
توی ظرفی گذاشت  .دو تا بشقاب میوه خوری و کارد را برداشت و به
سمتمان آمد .
آنها را کنارمان گذاشت و زیر لب بفرماییدی گفت  .من و روزبه تشکر
کردیم .لبخندی زد .
 ببخشید اگه کمه  .نمیدونستم مهمون ناخونده دارم  .داشتم برمیگشتمروستا که شما رو دیدم  ،چون تا اونجا راه زیاد بود مجبور شدم شما رو
به اینجا بیارم .
 چرا این موقع شب زیر بارون میخواستین برگردین .لبخند کوچکی که داشت از روی صورتش محو نمیشد .

 کاری داشتم که باید صبح زود انجام میدادم ولی خب باید به تاخیربندازمش .

بلند شد و از توی کمد لباس برداشت و سمت سرویس رفت تا عوض کند
 .متوجه شدم که در را قفل کرد  ...حق هم داشت باالخره ما غریبه بودیم
.
 پرهام این دختر عجیب نیست ؟سرم رو تکون دادم .
 آره عجیبه .لحظه ای بعد بیرون آمد  .لباس بلند آبی رنگی با شلوار سفید و روسری
پوشیده بود  .انگار دلش میخواست چادر هم بپوشد ولی میترسید شاید
ما ناراحت شویم که او انقدر معذب است .
قابلمه رو برداشت و پیک نیک رو خاموش کرد  .دم پختک ها را درون
دو بشقاب ریخت و قاشق چنگال را کنارشان گذاشت  .از توی کابینت
سفره ای برداشت و جلویمان پهن کرد  .خواستیم بلند شیم و کمکش
کنیم که سریع گفت  :لطفا بشینید  ...مهمون که کمک نمیکنه .
نمیگفت غریبه ...نمیگفت مزاحم ...
نمیگفت رهگذر یا گمشده ...
میگفت مهمان و در مقابل کارهایی که انجام میداد ذره ای هم منت
سرمان نمیگذاشت .کاری را هم از روی قصد و غرض انجام نمیداد .
غذا را که جلویمان گذاشت گفت  :بفرمایید  ...به نظر خیلی گرسنه اید
 ...ببخشید که چیز بهتری نداشتم تا برای شام بیارم .
مدام عذر خواهی میکرد  ...نگاهم به دو بشقاب و پارچ دوغی افتاد .

 خودتون نمیخورید خانوم ؟باز هم لبخندی زد  .لبخند که میزد صورتش مهربان تر میشد .
 نه من قبال خوردم .به نظرم دروغ میگفت  .اگر خورده بود که اینجا فقط یک بشقاب بود .
با فاصله کنارمان نشست  .انگار پایش درد میکرد  ...با این حال به ما
لطف داشت .
اول من خوردم که با حرفی که دختر زد شوکه شدم .
 شما نباید اول میخوردید .با تعجب نگاهش کردم  .به روزبه نگاه کرد .
 شما مگه بادیگارد ایشون نیستید ؟ من یه غریبه ام شاید میخواستممسمومشون کنم !
روزبه دستش به سمت اسلحه اش که مخفی اش کرده بود رفت اما
لحظه ای رنگش پرید .
 دنبال این میگردید ؟به سمت دختر برگشتم و شوکه به اسلحه روزبه که دست اون بود نگاه
کردم .
در کمال تعجب اون رو نزدیک روزبه گذاشت .
 انتظار نداشتید کسی رو که نمیشناسم همینطوری تو خونه ام راه بدم .اما اگه ناراحت شدید ببخشید .

نگاه حیران و سرگردان من بین دختر و روزبه میچرخید  ...چطور اون رو
بدون این که روزبه بفهمه برداشت ؟
جالب بود که باز کلمه غریبه رو به زبون نیاورد و بابت کارش عذر خواهی
کرد .
 چطور ؟به من نگاه کرد و با لبخند کوچکی که از صورتش محو نمیشد جوابم رو
داد .
 همون موقع که داشتید پوتین هاتون رو در میاوردید .نمیدانستم بهش آفرین بگویم یا عصبانی شوم .
بلند شد و کتری را برداشت و چای دم کرد  .من و روزبه هم با تعجبی
که هنوز در چهره مان دیده میشد مشغول خوردن شدیم  .غذایی ساده
بود  ...هرچند که همیشه غذا های خوبی میخوردم اما همین غذای ساده
و این دوغ بهم چسبید .
دستمالی برداشت و به جان گرد و خاک ها افتاد  .سریع کارش را تمام
کرد و چای را در دو فنجان ریخت و در سینی گذاشت و با قند و کمی
کیک اسفنجی جلویمان گذاشت .
سفره را جمع کرد و رفت تا ظرف ها را بشوید .
روزبه دم گوشم زمزمه کرد  :باورم نمیشه عجب دل و جرعتی داره .

با سر حرفش را تایید کردم و چیزی نگفتم  .همان دو بشقاب و لیوان و
قابلمه را شست و دست هایش را خشک کرد و با فاصله کنارمان نشست
.
موقع نشستن کمی اخم هایش در هم شد  ...حتما بخاطر درد پایش بود
.
به ما نگاه کرد و لبخند کمرنگی زد .
 اهل اینجا نیستید درسته ؟ هستیم اما خیلی وقت بود که از روستا رفته بودیم .به من نگاه کرد .
 پس تازه از فرانسه اومدید درسته ؟باز هم جا خوردم  .هیچکس جز خانواده ام نمیدانستند .
 شما از کجا فهمیدید ؟ ته لهجه فرانسوی دارید .دختر باهوشی بود .
 براتون جای تعجب نداشت که چرا من بادیگارد دارم ؟سرش رو تکون داد .
 اولش آره .ولی  ...وقتی فهمیدم ارباب روستا هستید ...با تعجب و خشم آستین لباسش را گرفتم و به سمت خودم کشیدم و
حرفش را قطع کردم .

فاصله صورت هایمان خیلی کم بود .
دختر با چشم های گرد شده نگاهم کرد .
 از کجا میدونی که ارباب روستام ؟ چطوری اسلحه رو برداشتی ؟ واسهچی از ما که دوتا مرد هستیم نمیترسی  .این کار هات چه معنی میده ؟
جمله آخرم را فریاد زدم که لحظه ای چشمانش را بست .
چشمانش را باز کرد و به من نگاه کرد .
لبخندش محو شد  .اما اخم نکرد  .با آرامش شروع به صحبت کرد .
 آروم باشید  ...من از انگشترتون فهمیدم ارباب روستا هستید  .برداشتناسلحه هم خیلی سخت نبود  ...تازه من شما ها رو تو خونم راه دادم و
بد رفتاری باهاتون نکردم  ،یعنی میخواید به کسی که کمکتون کرده بی
احترامی کنید ؟ من چه قصد بدی میتونم داشته باشم ؟
بعد زیر لب گفت  :شما ها که از اونا ترسناک تر نیستید .
 کیا ؟به خیال خودش ما نشنیده بودیم  .کمی دستپاچه شد .
 هیـ  ...هیچی چیز مهمی نیست .آستین لباسش را رها کردم و با اخم نگاهش کردم .
بلند شد استکان ها را شست و بعد به سمت چادرش رفت و آن را
برداشت و سرش کرد .

همانطور که چادر را روی سرش مرتب میکرد گفت  :من دیگه میرم ...
شما هم میتونید امشب رو اینجا بمونید  ...فردا برمیگردم و راه رو
نشونتون میدم .
بلند شدم و رو به رویش ایستادم و راهش را سد کردم  .با چشم های
گرد شده نگاهم کرد .
 این موقع شب  ...زیر بارون و توی جنگل کجا میخواید برید ؟ انتظار که ندارید اینجا بمونم .منظورش را فهمیدم ولی نمیتوانستم بزارم این دختر تنها برود .
 پس ما هم همراهتون میایم .گوشه چادر مشکی رنگش رو فشرد .
 نمیشه  ...من امشب به روستا نمیرم .شما بمونید و فردا من که اومدمراه رو نشونتون میدم .
خواست رد بشود که باز هم جلویش را گرفتم  .آب دهانش را قورت داد
.
 یعنی میخواید بزارم که شما تو این وضعیت برید ؟تمام مدت سرش پایین بود و نگاهم نمیکرد .
 خیلی خب  ...من تو اتاقکی که کنار کلبهاس میمونم . من باید اونجا رو ببینم .نفسش را کالفه بیرون داد .

 باشه  ...حاال میشه برید اونور ؟راه را برایش باز کردم و او هم پس از برداشتن فانوسی از کلبه خارج شد
و کنار کلبه رفت که اتاقکی چسبیده به کلبه آنجا وجود داشت .
درش را باز کردم که با دیدن داخل آن اتاق کوچک جا خوردم .
 اینجا ؟؟؟سرش را تکان داد .
دوباره داخل اتاق را نگاه کردم که نصفش را هیزم پر کرده بود .
 اینجا که نمیتونید بخوابید .این بار به چشمهایم نگاه کرد .
 من بدتر از اینجا هم بودم  ...من جاهای بدتر و خطرناکتر ووحشتناکتر هم بودم  ...من با آدمای بدی هم مواجه شدم و این ها
برام چیزی نیست  .من رو از این جنگل و حیواناتش نترسونید که اصال
نمیترسم ...درسته که اینجا برای شما که آدم پولداری هستی قابل
خوابیدن نیست اما برای منی که بدتر از این ها برام پیش اومده هست
.
لب هایش را تر کرد و ادامه داد :
 بچه که بودم فکر میکردم هیوال ها شاخ و دم دارن و خیلی ترسناکن ...ولی بزرگ که شدم فهمیدم آدما از هیوال ها و حیوانات هم
خطرناکترن  ...پس منو از این جنگل و حیوانات درندهاش نترسونید .

بعد هم در مقابل چهره پر از تعجب و سوال من داخل کلبه رفت و
لحظهای بعد با یک بالشت و پتو برگشت .
شرمنده گفت  - :بخاطر حرفام عذر میخوام  .شما برید بخوابید .
فقط نگاهش کردم  ...داخل رفت در را بست و قفلش کرد  ...باز هم عذر
خواهی کرده بود .
دختری عجیب ..
مرموز ..
شجاع ..
باهوش ..
وقتی اون جمالت را میگفت حس میکردم چشمهایش غمگین شده و
بغضی پنهان در صداشه .داخل کلبه شدم و روزبه را دیدم که دوتا تشک
انداخته  .کامال او را فراموش کرده بودم  .چند فانوسی که آنجا بود را
خاموش کردم و کنار روزبه دراز کشیدم .
 کجا خوابید ؟ تو اتاقی که هیزمها رو توش نگه میداشت .با تعجب نگاهم کرد که گفتم  :چیزی نپرس .
خیلی طول نکشید که به خواب عمیقی فرو رفتم .
هوا هنوز کامل روشن نشده بود که بیدار شدم و با چشمهای نیمهباز
اطراف را نگاه کردم .

نگاهم روی دختر ثابت ماند که داشت آرام با چادر سفیدی نماز میخواند
 .انگار نتوانسته آنجا بخواند .
محو نماز خواندش شده بودم که چطور با صبر و عشق میخواند .
باران بند آمده بود صدای آواز پرندهها از بیرون کلبه می آمد .
نمازش که تمام شد به سجده رفت و چیزی گفت و سپس بلند شد و با
همان چادر قرآن را از کنار پنجره برداشت و پشت میز تحریر نشست .آرام
آیات را زمزمه میکرد تا ما بیدار نشویم  ...حدود نیم ساعت مشغول
خواندن بود  .قرآن را بوسید و سر جایش گذاشت .
هنوز متوجه نشده بود که بیدارم  .کتری را روی پیکنیک گذاشت تا چای
دم کند .
با همان چادر بیسر و صدا از کلبه خارج شد  .بلند شدم و پشت سرش
از کلبه بیرون رفتم  .با چشم دنبالش گشتم که دیدم ایستاده و دارد به
درختها نگاه میکند  .با لبخند داشت به آواز خواندن پرندهها گوش
میداد .
هنوز هم زمین نم داشت و قطرات بر روی برگها میدرخشیدند .
هنوز داشتم نگاهش میکردم که ناگهان به سمتی رفت  .دنبالش رفتم
اما با چیزی که دیدم حسابی متعجب شدم .کنارش زانو زده بود و
پشتش به من بود .
 سالم عزیزم  ...نکنه پات خوب نشده که اومدی ؟مشغول وارسی پای آن آهو شد که باندپیچی شده بود .

 خب مثل اینکه خدا رو شکر سالمه  .باید درش بیارم .باند را باز کرد و آهو را نوازش کرد  ...کمی بعد آهو رفت  .دختر بلند شد
و رفتنش را تماشا کرد .
رفتم و پشت سرش ایستادم .
 جالبه .هین خفهای کشید و دستش را روی قلبش گذاشت و به سمتم برگشت
و با چشمهای گرد شده نگاهم کرد .
 چرا ازت نمیترسید ؟از شوک در آمد و دستش را برداشت و لبخند نصفه نیمه ای زد .
 چند روز پیش دیدمش که پاش تیر خورده  ...آوردمش اینجا و ازشمواظبت کردم  .االن دو هفتهای میشه که رفته اما امروز دوباره دیدمش
.
فقط به چشمهای عسلیاش نگاه کردم  ...دستهایم را درون جیب
شلوارم فرو بردم .
 این کلبه برای خودتونه ؟ اینجا زندگی میکنید ؟چادرش را مرتب کرد .
 راستش اینجا برای مادرم بوده  ...من هفتهای یکبار به اینجا میام  .دراصل توی روستا زندگی میکنم .

دلم میخواست باز هم از او سوال بپرسم تا بهتر بشناسمش  .دلم
میخواست بیشتر صحبت کند .
 راستی صبحتون بخیر  ...ببخشید یادم رفت بگم  ( ...شرمنده نگاهمکرد ) من باعث شدم بیدار بشید ؟
سرم را به طرفین تکان دادم .
 نه من خودم بیدار شدم .نگاهی به کلبه انداخت .
 پس من برم صبحانه رو حاضر کنم تا راه بیوفتیم . نیازی به صبحانه نیست فقط راه رو نشون بدید . ولی اینجوری که نمیشه ... عیب نداره ما زودتر باید بریم .سرش را تکان داد و باشهای زیر لب گفت ...به سمت کلبه راه افتاد  .هر
دو وارد شدیم که دیدم روزبه بیدار شده و تشکها را جمع کرده .
 شرمنده  ...من خودم جمعشون میکردم.– خواهش میکنم  ...لطف دارید .
رفتم کنار روزبه نشستم و دم گوشش گفتم که باید برویم  .فقط چای
خوردیم .
دختر لباسهایش را با مانتو و چادر مشکی و روسری که آن را لبنانی بسته
بود عوض کرد .

کمی کلبه را مرتب کرد و سپس رو به من و روزبه کرد و گفت :
 بریم ؟ما هم بلند شدیم و پشت سرش راه افتادیم و او در کلبه را قفل کرد و
کلید را داخل کیفش انداخت .
بعد از یک ساعت به روستا رسیدیم  .ساعت هفت صبح بود .
 خب دیگه من باید برم اگه بدی دیدید ببخشید .یک پماد از توی کیفش بیرون آورد و به سمتم گرفت .
 این پماد واسه کمر دردتون خوبه .از کجا فهمیده بود ؟ انگار فکرم را خواند که لبخندی زد و جوابم را داد .
 هرچقدر هم بخواید مقاومت کنید نمیتونید پنهانش کنید .از دستش گرفتم .
 ممنون . نیازی به تشکر نیست .خواستم خداحافظی کنم که مردی به سمتمان آمد .
 سالم خانزاده .سرم را تکان دادم  ...رو کرد سمت دختر .
 کجا بودی دخترجون ؟ مگه قرار نبود زودتر بیای  ...زهرا خانوم میخوادزودتر نذری رو بپزه .

لبخند زد .
 ببخشید حاج محمد  ...یه اتفاقی افتاد نتونستم زود بیام االن میرم .رو کرد سمت ما .
 خداحافظ .ما هم خداحافظی کردیم و او همراه حاج محمد رفت  .حیف که نتوانستم
بفهمم نامش چیست .
صبح زود بود اما مردم روستا بیدار شده بودند تا به کارهایشان برسند .
بوی خاک باران خورده همه جا پیچیده بود و با هر بار نفس کشیدن
حسش میکردم .
از هر کوچهای که عبور میکردیم مرغ و خروس  ،اردک  ،گوسفند
جلویمان سبز میشدند و آزادانه میگشتند .
وارد عمارت که شدم همه را در سالن دیدم .
پاوان که نگاهش بهم افتاد سریع گفت :
 اومد!!!بقیه به سمتم برگشتن و مادرم روناک با گریه به سمتم آمد و پدرم
میپرسید که دیشب کجا بودم .
خدا را شکر که به روزبه گفتم داخل نیاید وگرنه باید بازخواست میشد .
 خان میشه تنها صحبت کنیم ؟ -خیلیخب بیا تو اتاق مطالعه .

همراهش وارد اتاق مطالعه شدم که سریع به سمتم برگشت و گفت -:
معلومه دیشب کجا بودی ؟ همه نگرانت شده بودن وقتی اسبها رو
بدون سوار پیدا کردیم .
 چیزی نیست  ...اسبها یه مار دیدن و رم کردن و ما هم وسط جنگلگیر افتادیم  ...یه نفر ما رو دید و ما هم دیشب رو تو کلبه اون بودیم .
چشمانش را ریز کرد و دستی به گوشه لبش کشید .
 کلبه ؟ اون کی بود ؟ نمیدونم  ...اسمش رو نپرسیدم .باالخره بیخیال مسئله شد .
 مهم اینه که سالمی و االن اینجایی  ...از این به بعد احتیاط کن .سرم را تکان دادم .
 میتونم برم ؟ یه مسئله رو یادم رفت بگم  ...فردا شب برای پانتهآ خواستگار میاد .یک تای ابرویم باال رفت .
 مبارکه  ...کی هست ؟ یه پسر که تو دانشگاه پانتهآ رو دیده و حاال میخواد باهاش ازدواجکنه اسمش هم هومن هست  .اگه پانتهآ قبول کنه به احتمال زیاد باید
همراه اون به شهر بره .
 -به میمنت و مبارکی .

***
امروز به بهداری سر زدم .انگار کمی وسیله پزشکی نیاز داشت که به یک
نفر سپردم تا تهیه کند .
به محض اینکه پدرم کارخانه را بهم بده این روستا را آزاد میذارم  .چند
ساله که نظام ارباب رعیتی برچیده شده اما هنوز تعدادی از روستاها ارباب
دارند .
باید برمیگشتم عمارت تا در مراسم خواستگاری امشب حضور داشته
باشم .
 خان زاده نمیخوای بریم ؟به آریا همسر پاوان نگاه کردم و جوابش را دادم .
 تو برو  ...من و روزبه هم بعدا میایم . پس فعال .آریا رفت و من و روزبه هم پس از چند لحظه راه افتادیم سمت عمارت .
در راه صدایی از پشت درختها در کوچهای توجهم را جلب کرد .
به روزبه اشاره کردم تا ساکت باشد و همراه هم به سمت صدا رفتیم .
هرچه نزدیکتر میرفتیم صدا واضحتر میشد  .انگار یک نفر داشت قرآن
میخواند .
وقتی دیدمان واضح شد چشممان به جمعی از بچههای روستا افتاد که
روی چمنها نشسته بودند .

پسری که قرآن میخواند و حدود هفت ساله بود سوره را تمام کرد .
همزمان با تمام شدن سوره آن بچهها که حدود بیست نفر میشدند
صلوات قرآنی فرستادند .
صلوات که تمام شد کسی شروع به صحبت کرد  .نگاهش که کردم دیدم
همان دختر چادری است  ،االن هم چادر آستیندار مشکیاش را پوشیده
بود .
 آفرین  ...خیلی پیشرفت کردی حامدجان  .خب بچهها این سورهیحمد بود .قرآن با این سوره شروع میشه و با وجود فقط هفت آیه
تونسته همهی مطالب قرآن رو تو خودش جا بده چون قرآن شامل ( ...
گچی برداشت و روی تخته سیاهی که به درخت تکیه داده بود شروع
به نوشتن کرد و همزمان آنها را خواند و بچههایی که سواد داشتند
یادداشت کردند ) تحمید  ،تمجید  ،تسبیح  ،تقدیس  ،تهلیل  ،شکر  ،ثناء
و تکبیر است  ( .گچ را روی زمین گذاشت و با لبخند بقیه را توضیح داد
) و همه اینها در کلمه حمد مندرج شده  .واسهی امروز بسته  ...فردا
بیشتر درمورد سوره حمد صحبت می کنیم  .فردا این سوره رو حفظ
باشید ها ! این سوره رو تو نمازهامون هم میخونیم .
 خاله کی بهمون نماز یاد میدید ؟با لبخند به دختری که لباس محلی پوشیده بود و موهای بافتهاش از زیر
روسری بیرون آمده بود نگاه کرد .

 قربونت برم که انقدر مشتاقی که نماز بخونی ...باشه  .هر کی دوستداره بخونه فردا شب به مامان و باباتون بگید بهتون وضو گرفتن یاد بدن
 .بعد هم بیاید مسجد تا بهتون یاد بدم چجوری نماز بخونید .
همگی یک صدا هورا کشیدند و تشکر کردند  .پس کالس قرآن هم برگزار
میکرد  .این بچهها که هنوز بعضیهایشان به سن تکلیف نرسیده بودند
و دوست داشتند نماز بخوانند اما من...
بچهها یکییکی رفتند و حاال او تنها بود  .با لبخندی که از لبانش محو
نمیشد شروع به جمع کردن وسایلش کرد .خواستم جلو بروم اما لحظه
آخر پشیمان شدم  .همراه روزبه برگشتیم و به عمارت رفتیم .
روزبه – کاری با من نداری پرهام ؟
 نه برو  ...فردا بیا تا به شالیزار سر بزنیم . باشه  ،پس فعال خدانگهدار . به سالمت .وقتی روزبه رفت وارد عمارت شدم  .داخل که شدم هر خدمتکاری
مشغول کاری بود و داشتند ترتیب مراسم خواستگاری امشب را میدیدند
.
دست راستم را در جیب شلوارم بردم و آرام پلهها را باال رفتم .
وارد اتاقم شدم و از توی کمد کت و شلوار زرشکی رنگی با پیراهن سفید
برداشتم و روی تختم گذاشتم و به سمت حمام رفتم ...

بعد از سی دقیقه از حمام خارج شدم  .حاال احساس سبکی میکردم و از
خستگیام کاسته شده بود  .نگاهی به ساعت کردم که عصر را نشان
میداد .هنوز تا آمدن مهمانها وقت زیاد بود پس پیراهن آبی و شلوار
مشکی پوشیدم و تصمیم گرفتم کمی استراحت کنم  .خیلی زود به خواب
فرو رفتم .
با صدای در از خواب بیدار شدم و گیج به اطرافم نگاه کردم  ...روی تخت
نشستم دستی به چشمهایم کشیدم  ...هنوز هم کسی در میزد .
 بله ؟ منم پرهام میشه بیام تو ؟صدای پانتهآ بود  .او با من چکار داشت .
 بیا داخل .ایستادم و او هم آرام وارد اتاق شد و در را بست .
 سالم  ،خوبی ؟سرم را تکان دادم .
 ممنون تو چطور ؟ منم خوبم .مدام آب دهانش را قورت میداد  .انگار برای گفتن چیزی تردید داشت .
 بگوبا تعجب نگاهم کرد . -چـ  ...چیو بگم ؟

 همونی که به خاطرش اومدی و برای گفتنش تردید داری  .چیزی شدهپانتهآ؟
تردید را کنار گذاشت .
 پرهام من یه چیزی ازت میخوام  .به جز تو به کسی نمیتونم بگم . خب بگو .لبهایش را تر کرد .
 ببین من بیست سال بیشتر ندارم و حاال برام خواستگار اومده ...لپهایش گل انداخت و با انگشتان دستش بازی کرد .
 من میخوام درس بخونم و از طرفی هم هومن رو دوست دارم .میخوام با بابا صحبت کنی که بزاره من بعد از ازدواج هم به درسم ادامه
بدم  .آخه وقتی پاوان ازدواج کرد پدر دیگه نذاشت دانشگاه بره  .هرچند
که لیسانس داشت ولی من هنوز همونم ندارم .
با التماس بهم نگاه کرد .
 خواهش میکنم با بابا صحبت کن  .مطمئنم حرف تو رو گوش میده .حداقل تا وقتی لیسانس بگیرم  .میخوام سر کار هم برم .
همینطور داشت با امیدواری نگاهم میکرد  ...سرم را تکان دادم .
 باشه باهاش حرف میزنم .چشمهایش ستاره باران شد و با ذوق دستهایش را به هم زد .

 وای مرسی پرهام ...خیلی ممنونم فراموش نمیکنم ...من دیگه میرم ،میبینمت .
سریع از اتاق خارج شد  .به این ذوق زدگیاش لبخندی زدم  .مانند بچهها
ذوق کرده بود .
نگاهی به ساعت کردم  ...دیگر باید آماده میشدم  .آنها شهری بودند و
باید به این روستا میآمدند .
بستگی به خانواده آن پسر داشت که آیا به شهری نبودن پانتهآ توجه
میکردند یا نه .
هرچند که بیشتر عمرمان مخصوصا خودم برای تحصیل خارج از روستا
بوده  .اصال برای چه باید مسخره کنند ؟ مگر همین روستاها نیست که
زیباییشان از شهرها بیشتر است؟ مگر همین مردم روستا نیستند که از
شهریها خودمانیتر و صمیمیترند ؟ طبیعت یک روستا هزاران برابر بهتر
از یک شهر برای من است  .اصال مگر همان اول در این کره خاکی شهر
بوده ؟ همین شهرها اول روستا بودند .
سرم را تکان دادم تا این افکار دست از سرم بردارند .
کت و شلواری که از قبل آماده کرده بودم را پوشیدم  .از عطر تلخم به
مچ دست و گردنم زدم .
موهایم را به سمت باال شانه کردم و دوباره به آینه نگاه کردم  .تهریش
و چشمهایی تیره رنگ و موهای پرکالغی .
با صدای در چشم از آینه گرفتم .

 بله ؟ آقا  ،منوچهر خان گفتن تا ده دقیقه دیگه پایین باشید . بهشون بگو االن میام . چشم آقا .بعد صدای پایش که دور میشد به گوش رسید .
ساعتم را بستم و راه سالن مهمان را در پیش گرفتم  ...همه حاضر و آماده
نشسته بودند و منتظر.
چند دقیقه از آمدن مهمانها میگذشت  .هومن همراه پدر و مادر و
خواهرش آمده بود  .طبق گفته پانتهآ قبال با خواهر هومن همکالسی بوده
.
خانواده ای فهمیده بودند  .انگار خیلی هم عاشق روستا بودند و قرار شد
چند روزی اینجا بمانند .
همه چیز خیلی سریع گذشت و پانتهآ موافقتش را اعالم کرد .
خدمتکار اتاقهایشان را نشانشان داد  .یک اتاق برای پدر و مادر هومن
و یک اتاق برای خودش و دیگری برای خواهرش هما .
اتاقها در طبقه باال قرار داشت .
نگاهم به پدرم افتاد که انگار میخواست به اتاقش برود .
 خان میتونیم صحبت کنیم ؟ -حتما .

روی مبل نشست و من هم روبه رویش  ...شروع به صحبت کردم :
 میخوام به پانتهآ اجازه بدی درسش رو بخونه .کمی خودش را روی مبل جا به جا کرد .
 واسه چی اینو میخوای ؟ این به نفعشه .با انگشتانش روی پایش ضرب گرفت  ...پس از چند دقیقه گفت :
 اگه شوهرش موافق باشه منم مشکلی ندارم .یک تای ابرویم باال رفت .
 فکر نمیکردم به این راحتی قبول کنی .لبخند زد .
 تو فکر کن طرز فکرم عوض شده . اونوقت کی باعثش شده ؟لبخندش عمق گرفت .
 شهرزاد بانوبه معنای واقعی تعجب کردم  .حتی پدرم هم به او بانو میگفت  ...یعنی
او چجور آدمی بود ؟
 اون کیه که شما بهش میگید بانو ؟ -میفهمی ...شب بخیر پسرجون

 شب خوشپدرم راه اتاقش را در پیش گرفت و من هم طبق عادت قبل از خواب
حمام کردم و سپس به خواب عمیقی فرو رفتم .
***********
شالیزارها مشکل خاصی نداشتند  ...تا غروب همراه روزبه به کار مشغول
بودیم .صدای اذان از بلندگوهای مسجد در کوچه پس کوچههای روستا
طنین انداز شد و زنها و مردها و کودکان به سمت مسجد رفتند .عجیب
خلوت شده بود و صدای جیرجیرکها زیاد خودنمایی میکرد و بیشتر
مردم به سمت مسجد روانه شده بودند ...
چرا حس میکردم عطری خاص در فضاست ؟
چرا این حال و هوا برایم دلنشین شده بود ؟
چرا از صدای شنیدن اذان لذت بردم ؟
منی که خیلی وقت است با خدا حرف نزدهام  .مگر او مرا فراموش نکرده
؟ شاید هم من کردم ...
لحظهای چشمانم را بستم و دوباره باز کردم تا بتوانم افکارم را جمع و
جور کنم .
 روزبه  ...مسجد شیخ داره ؟شانه ای باال انداخت .
 -حتما داره ...

 بریم داخل مسجدبه سمت مسجد رفتم  ...انگار یک چیز مرا به سمت خود میکشید تا
داخل شوم  ...مانند یک آهنربای قوی !
به ورودی مسجد که رسیدم لحظهای تردید تمام وجودم را گرفت  .با
چه رویی میخواستم وارد این مکان مقدس شوم ؟
من  ...پرهام جهانبخش  ...مردی سرد و مغرور و خشن  ...حاال اعتراف
میکنم که از وارد شدن به این مکان هراس دارم و شرمم میشود .
 بریم قهوهخانه .روزبه با تعجب نگاهم کرد .
 مگه نمیخواستی ... حاال نه  ...بریم .قهوه خانه درست رو به روی مسجد یعنی آن طرف میدان مادر قرار داشت
.
به جز پسر قهوهچی کسی در قهوه خانه نبود  .روی تختی نشستم و روزبه
هم کنارم نشست .
 پدرت کجاست پسر ؟همانطور که با دستمال استکانها را تمیز میکرد جواب داد :
 -رفته مسجد آقا .

 معلومه مردم خیلی به نماز عالقه دارن که تقریبا همگی توی مسجدجمع شدن .
استکانها را سر جایشان گذاشت و روزبه از او خواست قهوه بیاورد .
قهوهها را در دو فنجان کوچک ریخت .
 بله درسته آقا  ...خیلی از مردم موقع اذان هرکاری که دارن ول میکننو میرن مسجد  ...منم که وقتی پدرم از مسجد برگرده همینجا نماز
میخونم  .خیلی وقتها هم همراهش مسجد میرم .
سینی قهوه را کنارمان گذاشت و برگشت سر جایش و المپهای
قهوهخانه را روشن کرد که باعث شد فضا روشن تر شود .
از اینجا خوب میتوانستم مسجد را ببینم  .آنقدر بزرگ بود تا مردم بتوانند
راحت کنار هم باشند .
 شیخ مسجد کیه ؟از صدای برخورد ظرفها میشد فهمید که دارد ظرف میشورد .
 یه آقای مسن عینکی هستش آقا  .فامیلش هم باقریه  .همراه زن وبچهاش از شهر اومده و اینجا زندگی میکنن  .مرد خوبیه !
 که اینطور .قهوه ام را مزه مزه کردم  ...تلخ بود ولی عادت کرده بودم .
مگر در روستا هم الت داشتیم ؟ دو تا جوان بیست و هفت هشت ساله
و یکی سی و پنج ساله وارد قهوهخانه شدند  .با لنگهای دور گردنشان

و کالههای پهلوی و شلوارهای شش جیب .این آدمها و این طور تیپها
آن هم در روستا ؟
هر سه روی تخت روبهرویی نشستند .حدس میزدم مرا نمیشناختند که
اگر میدانستند که من کی هستم اینطور بیادبانه پا دراز نمیکردند .
همان سی و پنج ساله که ریشهای بلندی داشت رو به امیرعلی ( پسر
قهوهچی ) کرد و گفت :
 چایی بیار بچه  ...قلیون نمیخواد با بچهها برنامه دیگهای داریم .بعد هم چشمکی به آن دو زد و خندیدند  .امیرعلی چشمی گفت و چای
را کنارشان گذاشت  .نگاهش به من افتاد  ...معلوم بود میخواهد
مزهپرانی کند .
 به به چه شازده خوشتیپی ! ببینم جوجه فکلی تو از کجا اومدی ؟دست روزبه را گرفتم تا حرکتی نکند .او که این حرکتم را دید نیشخندی
زد .
 بهتره غلط اضافهای چـــی نکنی وگرنه با من در افتادی بچه  ...اینجاحرف حرفه منه .
با خونسردی و چشمهای یخیام به او که چای را مانند آب حوض هورت
میکشید زل زدم .
 حرف جنابعالی ؟ کی هستی که باید ازش حساب ببرم ؟لحنم بوی تمسخر میداد  .عصبی شد .
 -بزرگتر از دهنت حرف میزنی شازده !

نماز تمام شده بود و مردم دسته دسته از مسجد خارج میشدند .
یکی از نوچههایش پوزخندی زد و گفت  -:ایشون آقــا آهین هستن (
به معنی آهن ) تازه هم از شهر برگشتن و خستهان پس بهتره نری رو
اعصابش .
روزبه ممکن بود هرلحظه منفجر شود و امیرعلی با ترس نگاهمان میکرد
 .مطمئنا یک درس حسابی به آنها که به پرهام جهانبخش توهین کرده
بودند میدادم .
خواستم حرفی بزنم که صدای توحید ( قهوهچی ) آمد که داشت امیرعلی
را صدا میزد  ...امیرعلی با یک ببخشید از قهوهخانه خارج شد .
به آهین نگاه کردم .
 بهتره مراقب زبونت باشی چون زیادی داره اراجیف سرهم میکنه .صورتش از عصبانیت مانند لبو قرمز شد .استکان خالی شده را روی تخت
کوبید که با خود گفتم ممکن بود آن را بشکند .
خواست حرفی بزند که با آمدن دختری ساکت شد  .دختر داخل نیامد و
کنار ورودی ایستاد .
نگاهم که به چهرهاش افتاد  ٬یک تای ابرویم باال رفت  .همان دختر بود
که در جنگل دیده بودیم و اینبار هم چادر سرش بود  ...فکر میکنم تازه
از نماز آمده بود .
نگاهش که به من افتاد کمی تعجب کرد اما سریع لبخند همیشگیاش را
بر لب نشاند .

 اوه  ...شما هم اینجایید ! وقت بخیر .جوابش را دادیم  .گردن کشید تا داخل را ببیند  ...کسی را که ندید
نگاهش را به ما دوخت .
 آقا توحید نیستن ؟روزبه جواب داد .
 نه ولی فکر کنم االن بیان . ممنون پس من همینجا منتظر میمونم .نفس عمیقی کشید و سرش را پایین انداخت  ...متوجه شدم که دوست
ندارد خیلی در چهره مردها نگاه کند .
آهین که تا حاال ساکت بود باز هم مزهپرانی کرد .
 بهبه مادمازل  ...چرا به ما نگاه نمیکنی خانوم کوچولو ؟جوابش را نداد  ...خودش را به آن راه زده بود .
 چیشده مادمازل ؟ نکنه تو کوچه علی چپ گم شدی ؟بعد هم همراه رفیقهایش قهقههای سر دادند .
دختر همچنان ساکت بود و سر به زیر بود ولی لحظهای سرش را با تاسف
برایشان تکان داد .
 نمیخواد تاسف بخوری لیدی  ...خودت که میدونی ما درست بشوچــی نیستیم .

اینبار سرش را باال گرفت اما به چهرهشان نگاه نکرد و فقط اطراف را نگاه
کرد تا شاید توحید را ببیند .
 خودم میدونم  ...وگرنه االن انقدر به اون زبون زحمت نمیدادی تابینمک بازی در بیاره .

یک تای ابرویم باال رفت .نه انگار میتوانست جواب دهد اما نمیخواست
با آنها همصحبت شود .
اینبار لبخند نداشت و فقط اطراف را نگاه میکرد و لب میگزید .
آهین همانطور که به او خیره شده بود بلند شد که گفتم :
 بهتره کار بدی ازت سر نزنه که بد میبینی . نه بابا  ...توعه جوجه فکلی میخوای جلومو بگیری ؟با این حرفش دختر با ضرب سرش را برگرداند و به ما نگاه کرد که گفتم
گردنش رگ به رگ شد .
با تعجب به آهین نگاه میکرد .انگار فهمیده بود که او مرا نمیشناسد اما
در هر صورت باید ادب را رعایت میکرد .
 درست حرف بزنین آقا آهین .آهین به او نگاه کرد .
 چی شده از این ( به من اشاره کرد ) طرفداری میکنی ؟ چیکارته ضعیفه؟

 درست صحبت کن بهتره شخصیت خودتو نگه داری .جمالت را با آرامش میگفت  .ولی انگار آهین نمیخواست کوتاه بیاید .
از چهره دختر معلوم بود که کالفه شده است .
 نگفتی چیکارته ؟ ( چشمانش را ریز کرد و پوزخندی زد ) پس تو همآره ؟ دوس پسرته آوردی روستا ؟ اینجا جاش نیست لیدی .
چشمهای دختر از این قضاوت او غمگین شد ...روزبه خواست به سمت
آهین برود که جلویش را گرفتم  .مرد خونسردی بودم  .کنار گوش آهین
زمزمه کردم :
 نگران نباش بزار هرچی دلش میخواد بگه  ...داره قبر خودشو میکنهمطمئن باش تنبیهش میکنم .
روزبه با تردید نگاهم کرد .
دختر ساکت بود و چیزی نمیگفت  .پس چرا توحید نمیآمد تا این دختر
راحت شود ؟
آهین رفت و روبهروی او ایستاد  .اما دختر اصال به او نگاه نمیکرد
 به من نگاه کن  .عیب نداره خب تو هم مثل بقیهای  ...ولی چرا اینشازده  ،ها ؟ بیا با خودم مطمئن باش من خیلی بهتر از اونم ...
دختر عصبی شد و کیفش را به بازوی او کوبید .
 بهتره دهنتو ببندی فهمیدی ؟چشمانم از این گردتر نمیشد  .یعنی انقدر عصبی شده بود ؟ آهین با
صدایی که رگههایی از خشم در آن آشکار بود غرید :

 چی زر زدی ؟دختر واقعا عصبی شده بود  ...انگار بیخیال توحید شد که خواست برود
اما آهین خواست دستش را بگیرد که او سریع دستش را عقب کشید و
آهین چادرش را سفت چسبید .
صبرم تمام شد بلند شدم که با کار دختر سر جایم ایستادم .
با پایش محکم به پای آهین زده بود  .آهین آخش به هوا رفت و برگشت
و خواست سیلی به او بزند که فریاد کشیدم .
 دستت بهش بخوره جفت دستاتو قلم میکنم شنیدی ؟؟؟برگشت و به من نگاه کرد .
 نه خوشم اومد  ...پس واسش غیرتی هم میشی نکنه ...چنان نعرهای زدم که رفیقهایش در جایشان پریدند .
 خفــــه شـــو !روزبه کنارم ایستاد .
 مثل اینکه نمیدونی ایشون کی هستن  ...ایشون پرهام جهانبخش پسرمنوچهرخان هستن قالتاق !
رنگ از رخش پرید و به من من افتاد .
 از جلو چشمهام گم شید .با هزار تا عذرخواهی از قهوهخانه رفتند  .دختر انگار حالش خوب نبود و
مدام نفسعمیق میکشید .

 حالتون خوبه ؟ ممنون خوبم .داخل شد و لیوان آبی پر کرد و قرصی از داخل کیفش برداشت ...
قرص ؟ مگر چه مشکلی داشت ؟
قرص را که خورد لیوان را شست و سر جایش گذاشت و چادرش را روی
سرش مرتب کرد .
 من واقعا متاسفم  ...باید میرفتم تا این مشکل پیش نیاد شما رو همناراحت کردم .
از لحنش شرمندگی میبارید  .باز هم عذرخواهی  ...آن شب هم مدام
عذرخواهی میکرد .
 نه مقصر شما نیستید  ...میتونم بپرسم اون چه قرصی بود که خوردید؟
سرش را با ضرب باال آورد و دستپاچه گفت :
 هیـ  ...هیچی چیز مهمی نبود .بعد زیر لب گفت :
 چرا حواسم نبود که اینجان ؟انگار فکر کرد که نشنیدم اما من شنیدم و خودم را به نشنیدن زدم .
توحید و امیرعلی وارد قهوهخانه شدند .
 -سالم خانزاده  ...ببخشید نمیدونستم اینجایید .

فقط سرم را تکان دادم  .چشمش که به دختر افتاد لبخند روی لبهایش
آمد .
 ببین کی اینجاست ! خوش اومدی دخترم .تبسمی روی لبهای دختر آمد .
 ممنون آقا توحید  ...نمیخواستم مزاحم بشم واسه امانتی که بهتونداده بودم اومدم .
 این چه حرفیه مراحمی  ...آره میدم امیرعلی بیاره دم خونتون سنگینه.
دستش را به معنای نه تکان داد .
 نه آقا توحید نیازی نیست  ...این بچه که زورش از من بیشتر نیست .شما بدید من خودم میبرم خیلی هم سنگین نیست.
دستی به ریشهایش که کمی سفید شده بود کشید .
 باشه صبر کن گذاشتم پشت قهوهخونه . ممنون .توحید رفت و بعد از چند لحظه با کیسهای بزرگ آمد  .به نظر سنگین
بود .
 بفرما دخترم  ...ولی خیلی سنگینه نمیتونی ببری . خودم یکاریش میکنـ ... -من میبرم .

با دستپاچگی نگاهم کرد .
 نه آقا خودم میبرم درست نیست شما بیارید .بدون توجه به حرفش رو به روزبه کردم .
 تو برو من بعدا میام . ولی  ...مشکلی پیش نمیاد ؟ نه برو .روزبه بلند شد و با خداحافظی رفت و من هم به سمت دختر رفتم و
کیسه را برداشتم  .برای من سنگین نبود ولی برای این دختر حتما بود .
دختر رو کرد سمت توحید و گفت :
 خیلی ممنون آقا توحید ببخشید بهتون زحمت دادم  ،راستی من یهلیوان آب خوردم امیدوارم مشکلی نداشته باشه .خداحافظتون ...
خداحافظ امیرعلی جان .
 نوش جونت چه مشکلی آخه ؟ چه حرفیه دختر نبینم دوباره اینو بگی .خدا پشت و پناهت برای ما هم دعا کن .
 چشم حتما بازم ببخشید . ای بابا چقدر عذرخواهی میکنی دختر . چشم ببخشیـ ...لب گزید تا ادامه حرفش را نگوید و سریع خداحافظی کرد و با من همقدم
شد  .حتی توحید هم متوجه این ویژگی او شده بود .

مدام زیر لب با خودش غر میزد .
 ای خدا  ...نمیشه من یه دقیقه زبون به دهن بگیرم  ...اه  ...تقصیر منچیه خب دوست ندارم کسی ازم ناراحت باشه .
 تموم شد .ناگهان هینی خفهای کشید و یک قدم فاصله گرفت .
 وای ببخشید یادم رفت یه نفر کنارمه  .عذر میخوام واقعا متاسفـ ...باز هم لب گزید تا عذرخواهیاش به بار سوم نرسد  .کارهای این دختر
مرا به خنده میانداخت .
بعد از طی مسافتی گفت  -:همینجاست  ...ممنون .
کیسه را زمین گذاشتم و به در آهنی مشکی رنگ نگاه کردم .
 ببخشید وقتتون رو گرفتم و بهتون زحمت دادم .بهش نگاه کردم و یک تای ابرویم را باال دادم .
 میدونید این چندمین باره که دارم این کلمه رو از زبونتون میشنوم ؟چرا مدام عذرخواهی میکنید ؟
 بازم ممنون .سرم را تکان دادم  .کنجکاو شده بودم که در آن کیسه چیست اما حرفی
نزدم .
 شبتون بخیر خانم .لبخند زد .

 شب شما هم بخیر .کیسه را برداشت  .به سنگینیاش اعتنا نکرد و داخل خانه شد  .به سمت
عمارت راه افتادم .
یعنی او تنها زندگی میکرد ؟
دختر شجاعی بود .....این را از همان شبی که در جنگل او را دیدم فهمیدم
 .کوچههای روستا با نور تیرهبرق روشن بود  .شاید تنها چیزی که این
روستا میخواست پایان سلطه خانها بود  .خیلی وقت بود که روستاها
دیگر خان نداشتند  ....ناسالمتی قرن بیست و یک هستیم  ،برای چه
هنوز تمامش نکردهاند ؟ حاال هم خان نبودند اما مردم آنها را قبول داشتند
.
کوچهای نبود که در آن درخت دیده نشود  .یاد خانه آن دختر چادری
افتادم  ....دیوارهایش را گلهای پیچک احاطه کرده بودند  .به نظر
خانهای متوسط داشت .
به عمارت رسیدم و چند تقه به در زدم  .مستخدم در را باز کرد و سالمی
کرد ....سرم را تکان دادم و وارد عمارت شدم .
به فواره که رسیدم مکث کردم  .قطرات بلوری آب حتی اطراف فواره را
خیس کرده بودند  .دستم را جلو بردم و اجازه دادم تا توسط آن قطرههای
بلوری تَ ر شود  .با حس قطرهها روی دستم لبخند کمرنگی زدم  ....کمی
انگشتانم را کف دستم مالیدم و آب را پخش کردم  .خنکی آب و شدت
فرود آمدنشان حس آرامش بخشی به من میداد  .من هم انسان بودم
 ....من هم آرامش میخواستم  ،من هم دلم خندههایی از ته دل

میخواست ،چه کسی گفته مرد نباید قهقهه بزند چون اینگونه جذبهاش
بیشتر است ؟ چه کسی گفته یک مرد باید مغرور باشد ؟
اما من هستم  ....اینگونه به من آموختهاند  .نهان نمیکنم که من این
اخالقم را دوست دارم  ،اما گاهی اوقات برایم عذاب آورند  .خیلی از
احساساتم در وجودم مومیایی شدهاند .
دستم را کنار کشیدم و به راه خود ادامه دادم  ...سنگهایی که رویشان
پا میگذاشتم هرکدام حرکت میکردند و به هم میخوردند و صدای
برخوردشان به گوش میرسید  .انگار داشتند بخاطر نحوه راه رفتنم
اعتراض میکردند  .اما من از قصد اینگونه راه میرفتم تا همین صدای
سنگها سکوت مرگبار شب را بشکند و با جیرجیرکها هم آواز شوند .
خواستم داخل شوم اما ....
لحظهای برگشتم و آسمان را نگاه کردم  ....آسمانی سیاه و ستارههای
سفید تضاد زیبایی ایجاد کرده بود  .آن میان ماه چه دلربا شده بود .
ستارههای چشمک زن بیشتر جلب توجه میکردند  ،شاید می خواستند
بگویند ما را هم از میان انبوهی از جمعیت ستارهها نگاه کنید  ....حتی
ستارهها هم قدری توجه نیاز داشتند .
بیخیال مناظری که تا حاال دیده بودم شدم و وارد عمارت شدم .
به اتاقم رفتم و دوشی گرفتم و لباسهایم را تعویض کردم  .کمی از پنجره
حیاط سوت و کور عمارت را از نظر گذراندم و سپس به سمت پایین رفتم
.

میدانستم االن وقت شام است و همه باید سر میز شام حضور داشته
باشند  .این یکی از قوانین پدرم بود .
همه بودند به غیر از من ...با سالمی که کردم همه به سمتم برگشتند و
جوابم را دادند .
پدرم در راس میز نشسته بود  .کنار روناک که نزدیک پدرم نشسته بود
نشستم  ،پاوان هم کنارم بود .
خانواده هومن هم آمدند و پس از سالم کوتاهی نشستند .
روناک رو کرد سمت ستاره ( مادر هومن و هما ) .
 امروز به روستا نرفتین ؟ستاره کمی برای خودش سوپ ریخت .
 نه متاسفانه  ....امروز خسته بودیم انشااهلل فردا میریم  .فقط ...آریا – مشکلی پیش اومده ؟
سعید ( پدر هومن و هما ) جوابش را داد .
 نه فقط میخواستیم یه نفر همراهمون بیاد تا اینجا رو بهمون نشونبده .
هومن  -درسته  .ماشااهلل روستای کوچیکی هم که نیست .
پدرم کمی از خورشت فسنجان خورد .
 عیب نداره من به یک آدم خوب و مطمئن میگم شما رو همراهی کنه .متاسفم من سرم شلوغه وگرنه همراهتون میومدم  .روناک هم که بیماره

و پاوان هم باید پیش بچش باشه  .پرهام و آریا هم که باید به کاراشون
برسن و پانتهآ هم ...
پانتهآ – ببخشید بابا بین حرفتون  ،من این چند وقت روستا نبودم و
خب خیلی هم تو روستا نگشتم تا مکانهاش رو بلد باشم .
نورا – منوچهر خان منم اگر پا درد نداشتم حتما همراهشون میرفتم .
چیزی نمیگفتم و فقط شامم را میخوردم  .همهشان درست میگفتند
 ....قبال هم همینطور بود و هرکسی یک گرفتاری داشت چه برسد به االن
.
 پس فقط یه نفر میمونه که هم مورد اعتماد و هم احترام منه ...با ابروهای باال رفته پدرم را نگاه کردم  .مگر کسی هم مانده بود ؟ با
حرفی که پدر زد تعجبام دوچندان شد .
 به نظرم شهرزاد بانو گزینه مناسبیه.سوال من را هما به زبان آورد  .پس این دختر حرف زدن هم بلد بود .
 ببخشید شهرزاد بانو ؟! ایشون از خانوادتون هستن ؟ میشه یکم بیشترتوضیح بدید ؟
پدرم با دستمال دهانش را تمیز کرد  ،هرچند که تمیز بود .
نگاهش را به هما دوخت .
 البته دخترم  .شهرزاد بانو نسبتی با ما ندارن اما ما واقعا براش احترامقائلیم .

پاوان حرف پدر را ادامه داد .
 بخاطر همینه که بهشون اعتماد داریم و به عبارتی اونو جزء خانوادمونمیدونیم .
پدرم سرش را تکان داد .
 پاوان درست میگه  ،فکر کنم فردا عصر به اینجا میاد درسته روناک ؟روناک لبخند زد و سرش را تکان داد .
 همینطوره  ...فردا برای زدن آمپول میاد ولی بهتر نیست قبلش بهشخبر بدیم ؟ شاید گرفتار باشه .
 نه  .شهرزاد اگر کاری ازش بخوایم آب هم دستش باشه زمین میذارهو اون رو انجام میده  .اگر هم قبول نکرد عیب نداره  .کس دیگه رو
انتخاب میکنیم .
ستاره – شهرزاد خانوم دکتر هستن ؟
نورا – نه ولی یه سری چیزا درمورد کمکهای اولیه و پرستاری میدونه
.
هومن – چطور مگه ؟
نورا شانه ای باال انداخت .
 کسی نمیدونه از کجا بلده .اینبار من نگاهم را به پدر دوختم .

 چرا به دکتری که تو بهداری هست نمیگید بیاد آمپول بزنه ؟ مگه اوندختر معلم نیست ؟
پدر کمی برای خودش آب ریخت  .عادت نداشت از خدمتکارها چیزی
بخواهد  .موقع غذا خوردن هم همه را مرخص میکرد .
 شهرزاد بانو کارش رو خوب بلده و من و روناک هم ترجیح میدیم اونبه روناک برسه .
سرم را تکان دادم و حرفی نزدم  .پس این شهرزاد پرستاری هم بلد بود
 .اما چرا کسی دلیلش را نمیدانست ؟ اصال او در این روستا چه میکرد
؟ برای چه به اینجا آمده و احترام مردم را نسبت به خودش جلب کرده
است ؟
شاید پشت آن نقاب کس دیگری باشد .
سرم را تکان دادم تا این افکار مزاحم را پس بزنم  .امیدوارم این دختر
مرموز را زودتر ببینم .
****************
عرق روی پیشانیام را پاک کردم  .این روزها واقعا گرم شده بود  .نیاز
به نوشیدنی خنک داشتم .دیگر رفتن به قهوه خانه برایم عادی شده بود
و هرروز به همراه روزبه آنجا میرفتیم .
 آریا تو هم میای قهوهخونه ؟آریا دستی به پشت گردنش کشید .
 -آره  ...تو این هوای گرم حتما یه چیز خنک میچسبه .

 روزبه اون بدبختو ول کن بیا بریم .روزبه دست از سر و کله زدن با آن پسر بچه برداشت و چشم غرهای به
او رفت  .آمد و کنار من و آریا ایستاد  .کودک شروع به دویدن کرد و از
دیدمان محو شد .
به چهره کالفه روزبه نگاه کردم .
 بچه هم بچههای قدیم  .همش باید جواب گویی آدم رو بکنن  .ماشاالزبونشون هم که شیش متره .
لبخندی به غر زدنهایش زدم .
 مگه اون بچه چیکارت کرده بود ؟نگاهش را به آریا دوخت و چشمانش را گرد کرد .
 بچه ؟ بچــــه ؟؟؟ اگه اون زبونشو که یه ریز تکون میداد و حرفمیزد فاکتور بگیرم آره میشه گفت بچهاس  .بهش میگم اون درختای
باغ مردمه نباید میوه بچینی  ،اونوقت با اون قد نیم وجبی جواب منو
میده  ...میگه صاحب باغ راضیه ! بهش میگم مگه طرف میدونه ؟ میگه
نه  .آخه من به این وروجکها چی بگم .
لبخندی زدم و دستم را به شانهاش زدم و آرام به جلو هلش دادم .
 بسه دیگه نمیخواد خودتو درگیر کنی  .شاید بچه راست میگه کهصاحب زمین راضی هستش .
سرش را به نشانه تاسف تکان داد و چیزی نگفت .
در راه قهوهخانه صدایی توجهم را جلب کرد .

 چرا وایسادی پرهام ؟نیم نگاهی به آریا انداختم .
 چیزی نیست شما برید من چند لحظه دیگه میام . خب بزار روزبه هم باهات باشه . نیازی نیست کارم زیاد طول نمیکشه  .شما برید . خیلی خب فقط زود بیا تا از گرما ذوب نشدیم .آریا و روزبه رفتند  .صدا از پشت چند درخت بید مجنون میومد  .کمی
که دقت کردم فهمیدم همانجایی است که آن دختر چادری درس قرآن
میداد  .یعنی االن هم ...
 خب بچهها اینم از کتابهایی که قولشون رو داده بودم  .از جملهکتابهای مذهبی که گفتین حتما براتون بیارم .
دور و برش همان بچههایی بودند که آن روز هم در کالس شرکت داشتند
 .از توی کیسهای که دیروز خودم برایش حمل کرده بودم کتابها را
بیرون آورد .
کتابهای درسی مذهبی
تاریخی شعر
انواع و اقسام کتابها  .پس برای همین کیسه انقدر سنگین بود .
 ممنون خاله !!!با جیغ و داد و هزار تشکر دختر را بغل کردند و او را بوسیدند .

او هم آنها را میبوسید و نوازش میکرد .
 خواهش میکنم بچهها  .شما فقط واسه همهی مردم دنیا دعا کنید ،هر دعای خوبی که بلدید  .مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچیک باشه  .مهم
نیست چی بلدید بگید فقط از خدای مهربون بخواید و دعا کنید .
 خاله چرا واسه خودمون دعا نکنیم ؟به دختر کوچک نگاه کرد و لبخند همیشگیاش را بر لب نشاند .
 عزیزم وقتی شما واسه بقیه دعا میکنی یعنی اونا رو مقدمتر دونستی .خدا هم اون دعا رو در حق خودتون هم اجابت میکنه  ،تازه حضرت
زهرا از اول شب تا صبح برای دیگران دعا میکردن  .هروقت خواستین
دعا کنید اول دیگران بعد خودتون باشه ؟
همه یکصدا چشم گفتن  .لبخند دختر عمق گرفت .
 خاله دعا چه رنگیه ؟اینبار به دختر پنج ساله نگاه کرد و با مهربانی جوابش را داد .
 بعضی چیزا رنگ ندارن  .ولی فکر کنم دعا سفید یا سبز باشه چون ایندو تا رنگ نشانههای مهربونی و ایمان و از خودگذشتگیه .
 وقتی واسه دیگران دعا کنیم چه تاثیری داره ؟ خب اونطوری خدا بالها رو ازتون دور میکنه و مرحمت اون دعا بهشما هم میرسه و خیلی چیزای دیگه  .تازه شما اینطوری خدا و پیامبرها
و امامان رو هم خوشحال میکنید  .بچهها ما انواع دعا داریم که وقتی
بزرگتر شدید خودتون میفهمید .

همهی بچهها تشکر کردند و کتاب به دست از راهی دیگر رفتند  .دختر
کیفش را برداشت و به این سمت آمد  ،دیگر نمیشد دور شد .
وقتی مرا دید کمی تعجب کرد .
 وقت بخیر آقای جهانبخش . ممنون  .شما اینجا کالس قرآن برگزار میکنید ؟ هم کالس قرآن هم چیزای دیگه .یک تای ابرویم باال رفت اما در این مورد دیگر سوالی نپرسیدم  .سرفه
مصلحتی کرد .
 من برم با اجازه . نمیخواید تا یه جایی همراهیتون کنم ؟چادرش در این گرما توجهام را جلب کرده بود  ...به نظرم با این وضع
او داخل کوره آجرپزی بود .
 نه ممنون  .روز خوش . به سالمت .سریع به راه افتاد  .من هم باید زودتر به قهوهخانه میرفتم تا آریا و روزبه
اذیت نشوند .
بعد از طی مسافتی به قهوهخانه رسیدم و داخل شدم  .طبق انتظارم هردو
منتظر نشسته بودند .
 -امیرعلی شربت خنک بیار .

 چشم آقا .کنارشان نشستم  .هیچکدامشان حرفی درمورد تاخیرم نمیزدند  .مگر
جرعتش را داشتند ؟ هیچکس نباید در کارهای من دخالت میکرد و
سرک میکشید حاال هرکس که بود .
امیرعلی شربتها را که داخلشون یخ انداخته بود رو به رویمان گذاشت
.
توجهام به آن یکی تخت که دو جوان رویش نشسته بودند جلب شد .
 دو روز دیگه ماه رمضون شروع میشه  .روزه میگیری ؟ آدم روزه بگیره حس بهتری داره  .من که واسه سالمتیم هم شده روزهمیگیرم .
 دیگه مسجد شلوغتر میشه و مردم افطاری میدن  .خوبه که حداقلاینجوری یه بهانهای هست که دور هم جمع بشن .
کمی از شربت خنکم را نوشیدم  .خنکیاش لذت را در وجودم سرازیر کرد
.
 حاج آقا باقری اومد .با حرف پسر توجهام به شیخی که عبای قهوهای و عمامه سفید و عینک
پوشیده بود جلب شد  .داشت به این سمت میومد .
به احترامش همه از جا برخاستن و سالم کردند و او هم با خوشرویی
جواب همه را داد .
 -سالم حاج آقا بفرمایید اینجا بشینید .

 نه پسرم مزاحم نمیشم  .بفرمایید بشینید . این چه حرفیه بفرمایید .با نشستن شیخ باقری کنار دو جوان همگی نشستیم  .وقتی نشست
نفس راحتی کشید .
 امیرعلی جان یه شربت خنک بیار تا اذان نشده من برسم به مسجد .ساعتم را نگاه کردم  .نیم ساعتی تا اذان مانده بود .
پنکهای که روی اپن بود مدام میچرخید و باد را در قهوهخانه پخش
میکرد .
 حاج آقا تدارکات ماه رمضون چطور پیش میره ؟ شکر خدا خوبه  .فردا مسجد رو چراغونی میکنیم انشااهلل . کمک الزم دارید ؟ اگر بیاید که ممنونتون میشم پسر جون  .اینطوری کارها هم سریعترپیش میره .امیرعلی شربت را آورد و سرجایش برگشت .
 ممنون امیرعلی جان .کمی شربت را مزه مزه کرد  .آریا و روزبه داشتند درمورد باغها صحبت
میکردند .
 کسی شهرزاد بانو رو ندیده ؟ -نه حاجی چطور مگه ؟

 قرار بود یک سری وسیله برای ماه رمضون آماده کنه  .فکر کنم االنمسرگرم هموناس .
شربتم را تا ته نوشیدم  .شیخ باقری نگاهش را به من دوخت .
 پسر جان شما چقدر شبیه منوچهرخان هستید نسبتی باهاشون دارین.
 پسرشون هستم . پس پرهام خان شمایید .خوشحالم که میبینمتون . همچنین آقای باقری .بعد از چند لحظه بلند شدیم و پول شربتها را حساب کردیم و بعد از
خداحافظی مختصری از قهوهخانه خارج شدیم و به سمت عمارت رفتیم
.
به سمت اتاقم رفتم  .مطمئنا در این هوای گرم حمام بهترین گزینه بود
برای تن خسته و عرق کردهام .
روزبه هم به خانه پدرش رفت  .او برای من بیشتر یک دوست قدیمی
بود تا یک بادیگارد .
دیگر مانند ده سال قبل زیادی پرخاشگر نبودم  .ده سال زمان خوبی بود
تا با همه چیز کنار بیام .
وارد حمام شدم و وان را پر از آب خنک کردم و لباسهایم را از تنم در
آوردم .

داخل وان که نشستم خنکی آب لرزی را بر تنم انداخت اما پس از مدت
کوتاهی به سردی آب عادت کردم .نفس راحتی کشیدم  .واقعا هم که
برای رفع خستگی تاثیر خوبی داشت .
خودم را شستم و از حمام خارج شدم  ،تیشرت سفید و گرمکن مشکی
پوشیدم و روی تخت دراز کشیدم  .به ثانیه نکشید که خوابم برد .
با صدای در چشمهایم را باز کردم و نگاهی به اطراف انداختم .با صدای
خشداری جواب دادم .
 بله ؟ آقا میز ناهار آمادهاس گفتن خبر بدم . بگو االن میام . چشم .دستی به چشمهایم کشیدم و ساعت را نگاه کردم  ...تقریبا یک ساعت
خواب بودم .دست و صورتم را شستم و به سمت پایین حرکت کردم .
سرجای همیشگیام نشستم و در جواب سالم بقیه سرم را تکان دادم .
ناهار در سکوت صرف شد و کسی هیچ حرفی نزد .
پس از خوردن غذا پدرم خدمتکار را صدا زد تا میز را جمع کنند .
 آقا سعید اگر موافق باشید شطرنج بازی کنیم .سعید به پدرم نگاه کرد و لبخند مشتاقی زد .
 -البته  .خیلی وقته حریف قدر نداشتم .

پدر تک ابرویی باال انداخت .
 یعنی میخواید بگید میتونید منو ببرید ؟ صد در صد !پدرم مشتاق نگاهش کرد  .با دست به میز شطرنج اشاره کرد و بفرماییدی
گفت  .مادرم هم همراه ستاره خانوم روی مبل نشستند و مشغول
صحبت شدند  .انگار دو خانواده داشتند بیشتر صمیمی میشدند .
 پرهام عصر میریم روستا ؟ روزبه راست میگه  .منم میخوام بدونم . نه کار خاصی نداریم  .مگر اینکه بخوایم اسب سواری کنیم  .آریا اگهمشکلی نداری بریم .
نگاهی به پاوان که داشت چای میخورد انداخت .
 راستش نه من میخوام تو عمارت بمونم .میدانستم دوست دارد وقتش را برای پاوان بگذارد  .بیاختیار لبخند
کمرنگی زدم .
داخل حیاط عمارت رفتم  .نگاهم روی دختری که داشت داخل عمارت
میشد ثابت ماند  .خدمتکاری به سمتش رفت .
جلوتر رفتم  .صدایشان برایم واضح شد  .دختری که چادر بر سر داشت
پشتش به من بود .
 -شهرزاد بانو بفرمایید داخل روناک خانوم منتظر شما هستن .

 باشه ممنون .خدمتکار از او فاصله گرفت  .به سمتم که برگشت خشکم زد  .یعنی
شهرزاد بانو همان دخترک چادری بود ؟
 سالم آقای جهانبخش .با صدایش به خودم آمدم و به صورتش نگاه کردم .
 پس شهرزاد بانو که تعریفش رو شنیدم شما هستید .کیف را در دستش جا به جا کرد و لبخندی زد .
 بله  ...نمیدونم از من چی شنیدید ولی مردم به من لطف دارن  .حاالچه خوب گفته باشن چه بد !
 تا به حال که خوب بوده  .فکرش رو هم نمیکردم که اون شخص شماباشید  .بفرمایید داخل .
 ممنونم .به سمت عمارت به راه افتاد  .هنوز هم شوکه بودم  .تمام ذهنیتهایی
که از شهرزاد بانو برای خود ساخته بودم به هم ریخته بود .این دختر
جوان چگونه خود را در دل مردم جا کرده بود ؟ اصال چرا باید تنها در
اینجا زندگی میکرد ؟ چرا درون جنگل برای خود کلبه داشت ؟شاید باید
یک روز را در کنارش سپری میکردم تا بفهمم که آیا او همان فرشتهایی
هست که مردم فکر میکنند یا فقط نقاب یک انسان معصوم را به خود
زده است .

سرم را تکان دادم تا این افکار را از ذهنم دور کنم  .پوف کالفهای کشیدم
 ،چرا این دختر باید برای من مهم باشد ؟ او فقط یک دختر تنهاست ...
شاید هم ریاکار  ،اما اینطور که پیداست او خود را به خانوادهام نزدیک
کرده به طوری که پدرم هم برای او احترام قائل است .
شاید اینها دالیل خوبی بود تا سر از کارش دربیاورم .
پس از چند لحظه به داخل برگشتم  .روی کاناپه نشستم و گوشیام را
چک کردم  .چند ایمیل از دوستان فرانسویام داشتم .
***
 خب تموم شد روناک خانوم .روی تخت نشست و نگاه تشکرآمیزی به من انداخت .
 دستت درد نکنه دخترم . خواهش میکنم وظیفمه .بلند شدم و وسایلم را داخل کیفم انداختم  .کسی بدون در زدن وارد اتاق
شد  .پاوان بود که با شیطنت نگاهم میکرد .
 به به شهرزاد بانــــو ! کم پیدایی دیگه ما رو تحویل نمیگیری .روناک خانوم دستی به لباسش کشید  .همانطور که زیپ کیفم را
میبستم خندیدم .
 من فقط بفهمم کی این بانو رو چسبونده به اسم من خیلی خوبه  .منکم پیدام تو چرا به من یه سر نمیزنی ؟ نکنه خونه ما فقیر فقرا رو
نمیپسندی ؟

روناک خانوم بلند شد و از اتاق بیرون رفت  .پاوان جلوتر اومد و من را
کنار خودش روی تخت نشاند .
 آخه نمیفهمم تو رو  .تو که دختر ثروتمندی بودی چرا اینکار رو کردی -.واه چیکار کردم مگه ؟ خودم خواستم بیام اینجا زندگی کنم  .باالخره
صفاش که از شهر بیشتره  .اصال هم پشیمون نیستم .
چشمهایش را در حدقه چرخاند .
 حاال اون هیچی  .بابا تو تحصیل کردهای و باوقار  .ببین منو  ،دیگهداری بو ترشی میدیا  .االن دیگه بیست و شش سالته یه فکری به حال
خودت بکن .
نگاهم را دزدیم  ،همین هم مانده بود من ازدواج کنم و یکی دیگر را
بدبخت کنم  .چرا باید کس دیگهای را درگیر مشکالتم میکردم ؟پاوان
که دید جوابی نمیدهم کالفه نفسش را بیرون داد  .در طول دو سالی
که به روستا آمده بودم او برایم مانند خواهری دلسوز بود .
 پاشو بریم پایین که میخوام به صرف چای سبز دعوتت کنم .لبخند همیشگیام را تحویلش دادم و سرم را به نشانه تایید تکان دادم .
از دستم گرفت و مرا از روی تخت بلند کرد  .کیفم را برداشتم و همراهش
به سمت پایین رفتم  .با پاوان نمیشد مخالفت کرد  .شده بزور هم آدم
را به کاری وادار میکرد .
نگاهم به پرهام که داشت با موبایلش کار میکرد افتاد .
 -بشین اونجا تا بیام .

 باشه .تازه نگاهم به جایی افتاد که گفته بود  .کاناپهای که درست رو به روی
پرهام قرار داشت  .پاوان فرصت حرف زدن را به من نداد و سریع به
سمت آشپزخانه رفت .
آب دهانم را قورت دادم و همان جا نشستم  .سرم پایین بود و با انگشتانم
بازی میکردم .سنگینی نگاهش را حس میکردم اما سرم را بلند نکردم
.
 چرا تنها زندگی میکنید ؟نگاهش کردم  .از سوالی که بدون مقدمه پرسیده بود شوکه شدم " .
کاش میتوانستم پررویی نثارش کنم "
جوابی نداشتم که به او بدهم  .اصال چرا باید میدانست ؟ اگر میشد تنها
یک جمله میگفتم " به خودم مربوطه " .
 انگار نمیخواید جواب بدید .لبخند زدم و صادقانه جواب دادم .
 درسته !تک ابرویی باال انداخت  .نگاهش در صورتم چرخید و گوشهای توقف کرد
 .میدانستم دارد به چین خوردگیهای پایین چشمم نگاه میکند که در
اثر لبخند نمایان شده بود  .همان دو خط کمرنگ که کمتر کسی دقت
میکرد  .دلم نمیخواست بیش از این با او صحبت کنم چون به نظر
درمورد زندگیام کنجکاو بود .

خستگی چشمانم خبر از بی خوابی دیشبم میداد .
پاوان خوب موقعی رسید و سینی چای را روی میز گذاشت و کنارم
نشست .
" آخ کاش میشد بخاطر خوب موقع آمدنت حسابی در بغلم بچلونمت و
تو هم سرم غر بزنی "
 دیشب نخوابیدی ؟ نه راستش -.مردم تا لنگ ظهر میخوابن اونوقت تو ...
 حاال که چیزی نشده شلوغش میکنی  .راستی فندق خاله کجاست ؟لبخند عمیقی زد و با سر به باال اشاره کرد .
 خوابیده  .دیشب تا صبح نق میزد  .منم دادمش خدمتکار اونو بیخواب کردم .
بعد هم خبیث خندید  .زیر لب بدجنسی نثارش کردم .
 حیف شد میخواستم قبل رفتن اون لپهاشو بکشم . عه تو چیکار به لپهای اون بیچاره داری ؟ بعدشم بیشتر بیا اینجا تاببینیش .
 ببینم چی میشه .به سینی اشاره کرد .
 -سرد شد .

 ممنون .فنجان را برداشتم و آرام چای را مزه کردم .
 هوم  ...میبینم پیشرفت کردی .ضربه ای به شانهام زد .
 بدجنس نشو دیگه  .من همیشه خوب درست میکنم  .آریا هم خیلیتعریفش رو میکنه .
 زن ذلیله دیگه .تمام مدتی که با پاوان حرف میزدم نیمنگاهی هم سمت پرهام ننداختم
.
 خوشم باشه که من زن ذلیلم ؟با شنیدن صدای آریا چای در گلویم پرید و به سرفه افتادم  .انگار فامیلی
مانند جن ظاهر میشدند  .آن از پرهام و این هم از آریا .پاوان چند ضربه
به کمرم زد  .آریا کنار پرهام نشست .
نفس عمیقی کشیدم .
 برادر من چرا مثل جن پشت سر آدم ظاهر میشی ؟ قبلش یه اعالمحضور بکنی بد نیستا .
 بحث رو نپیچون  .خب داشتی میگفتی . -چیو ...

ناگهان مغزم شروع به پردازش کرد و یادم آمد که چه حرفی زدم  .هم
خجالت کشیده بودم و هم خندهام گرفته بود  .دروغ که نگفته بودم مگر
نه ؟
 ببخشید منظوری نداشتم .چشمانش را ریز کرد .
 سه باااار .چیزی نگفتم و بیخیال بقیه چایام را نوشیدم  .خب چه کنم  ،از بس که
عذرخواهی میکردم همه از دستم کالفه شده بودند  .به این نتیجه
رسیدم کسی بخواهد ببخشد همان بار اول میبخشد .
فنجان خالی را داخل سینی گذاشتم .
 دستت درد نکنه پاوان  .همیشه خوشمزه بوده و هست  .منم اون موقعشوخی کردم .
ضربه دیگری به شانهام زد  .نمیدانم چرا تا مرا میدید هوس میکرد به
شانهام ضربه بزند  .عادت کرده بود .
 خودم میدونم  ،تو که هستی لبخند از رو لب آدم نمیره  .فقط ...کنجکاو نگاهش کردم تا ادامه حرفش را بزند  .سرش را جلوتر آورد و
کنار گوشم زمزمه کرد .
 یکم بیشتر به خودت برس  .هرروز داری الغر تر میشی  .رنگ صورتتهم که هیچوقت طبیعی نیست .

او که نمیدانست  .نمیدانست که من چه مشکلی دارم و چه عذابی را
تحمل میکنم  .تنها زندگی کردن در آن خانه هم اوایل برایم ترسناک بود
اما عادت کردم  " .ولی هرگز نمیتوان به کابوسها عادت کرد "
اما امید دارم که درست میشود  .دیر یا زود ....
 باشه ممنون که به فکرمی .لبخندی زد که چال گونهاش نمایان شد  .خودم را کنترل کردم تا جلوی
انگشتم را بگیرم که نخواهد داخل چال لپش برود  .از این کار متنفر بود
.
پرهام و آریا مشغول صحبت کردن بودند .دو مرد و زن مسن و شیک
پوش به همراه دختر و پسر جوانی وارد سالن شدند  .به احترامشان از
جایم بلند شدم و با خوش رویی سالم کردم .
همان لحظه منوچهرخان هم از همان جایی که آنها آمدند خارج شد  .با
دیدن من گل از گلش شکفت .
 به به ببینید کی اینجاست  .کم پیدایی دخترم .نورا و پانتهآ از پلهها پایین آمدند  .نورا با دیدنم پشت چشمی نازک کرد
 .کمی دلخور شدم اما بروز ندادم  ".گاهی اوقات آدمها بی دلیل از تو
خوششان نمیآید "
نگاهم را به منوچهرخان دوختم و لبخند عمیقی زدم  ".بعضی اوقات فقط
یک لبخند برای خوب کردن حال خود و دیگران کافیست " .

 سالم منوچهرخان  ...کار ریخته رو سرم  ،ماه رمضون هم که نزدیکه .ترجیح میدم مزاحم هم نشم .
سرش را تکان داد و رو کرد به بقیه و با دست به من اشاره کرد .
 ایشون شهرزاد آذرنوش هستن  .یکی از بهترین کسایی که منمیشناسم .
کسانی که من را نمیشناختند خود را معرفی کردند  .پس پانتهآ هم
میخواست سر و سامان بگیرد  .خب خدا را شکر .
منوچهرخان خواست که همگی بشینند و به خدمتکار گفت که پذیرایی
کند .
 شهرزاد بانو شما عصر کار خاصی دارید ؟! نه اتفاقا عصر بیکارم . خب اگه مشکلی نداره میخواستم خانواده سمایی رو همراهی کنی تاروستا رو ببینن .
 با کمال میل .منوچهرخان تشکری کرد و دیگر چیزی نگفت  .انگار استراحت عصر باید
کنسل بشود .
خدمتکار که شیرینی تعارف کرد فقط یک شیرینی نارگیلی برداشتم  .این
بیاشتهایی هم دلیل خودش را داشت .
منوچهرخان تهدیدگونه نگاهم کرد  .خب چه کنم مگر دست خودم است
.

 من چند دقیقه پیش به تو چی گفتم ؟ هان ؟ پاوان گیر نده تو رو به موال  .چاق بشم و از هیکل بیفتم دوست داری؟
نچی کشید و رویش را برگرداند  .با این کارش بیاختیار لبخند زدم  .با
این اخالقهایش ده سال بچهتر به نظر میرسید .
پیش دستی را برداشتم و کمی شیرینی را در پیش دستی تکان دادم .
 ببخشید دخترم شما ازدواج نکردید ؟به ستاره خانوم که این سوال را پرسید نگاه کردم  .مجرد بودن من چه
اهمیتی داشت .
 نه مجرد هستم .کاش این بحث را تمام کنند .
 یعنی با پدر و مادرت زندگی میکنی ؟ میشه باهاشون آشنا بشیم ؟منوچهرخان  ،آریا  ،روناک  ،پاوان و پانتهآ با نگرانی و نورا با پوزخند من
را نگاه میکردند  .پرهام هم ...
خنثی  ،از صورتش نمیشد چیزی را خواند  .خانواده سمایی هم با
کنجکاوی .
 من مادرم رو از دست دادم  .حدود شش سال پیش فوت کردن .با شرمندگی نگاهم کرد .
 -متاسفم دخترم .

لبخند زدم تا فکر نکند از حرفش ناراحت شدم .
 پس پدر در قید حیات هستند ؟پدر؟  ...کلمهی غریبی برایم بود  .زنده بود و زندگی میکرد  .اما آیا تا به
حال به فکرم بوده ؟ نمیدانم  ،کاش حس پدرانهاش او را گاهی اوقات
به یادم آورده باشد .
 خبری ازشون ندارم .ملتمسانه به منوچهرخان نگاه کردم تا به این بحث خاتمه دهد  .فهمید
اما اجازه حرف زدن را نورا به او نداد .
 هیچوقت نشد ازت بپرسم شهرزاد  ،تو چرا ازدواج نمیکنی ؟ تو کهدختر باوقاری هستی .
میخواست جنگ راه بیندازد  .نگاه از چشمان شرورش برداشتم و به
شیرینی دوختم  .کسی نمیخواست به داد من برسد انگار .
شاید خدا صدایم را شنید که منوچهرخان بحث را پیچاند و من چقدر
ممنون این مرد بودم  .شاید تفاوت خانهای چندین سال پیش با االن
این بود که مهربان بودند و زور نمیگفتند .
نورا با چشمانش برایم خط و نشان کشید که اهمیتی ندادم و گاز کوچکی
از شیرینی گرفتم .
 شهرزاد ناراحت شدی ؟ -تا حاال دیدی از دست کسی ناراحت بشم ؟ اتفاق خاصی نیفتاد .

 نمیدونم چرا نورا با تو بد شد  .اون که اوایل خیلی ازت تعریف میکرد.
" مهربان ترین آدمها هم میتوانستند بد شوند "
 حتما یه کاری کردم  ...نمیدونم پاوان  ،امیدوارم درست بشه .سرش را تکان داد  .شیرینی را خوردم و پیش دستی را سر جایش گذاشتم
 .بهتر بود میرفتم  .جای من اینجا در جمع خانوادگیشان نبود .
″در جمع هیچ خانوادهای نبود″
بلند شدم که نگاهها به سمتم کشیده شد .
 از جمع عذرمیخوام  .من دیگه باید برم .منوچهرخان کمی خودش را ازروی مبل جلو کشید .
 بمون شهرزاد بانو  .تو که عصر باید برگردی  .همینجا استراحت کن وعصر خانواده سمایی رو همراهی کن .
مستاصل نگاهش کردم  .بعد از کمی مکث موافقت کردم .
 پاوان  ،شهرزاد بانو رو ببر اتاق مهمان . ممنون .همراه پاوان به طبقه باال رفتیم  .در اتاقی را باز کرد .
 خیلی ممنونم پاوان . خواهش میکنم  .ناهار خوردی ؟ -آره خوردم .

 االن ساعت چهار هستش  .ساعت پنج و نیم باید ببریشون روستا روببینن  .پانتهآ هم میاد .
 باشه .پاوان رفت و من هم داخل اتاق شدم .
اتاقی با ست سفید و بنفش .
چیدمان و وسایل اتاق امروزی بود  .این شیک بودن و گران قیمتی وسایل
برایم تازگی نداشت  .روزی خودم هم اینطور جاها زندگی میکردم  .اما
قید همه چی را زدم .
در اتاق را قفل کردم و چادرم را از سرم در آوردم  .روسریام را هم در
آوردم و کنار چادرم روی تخت گذاشتم  .خیلی خسته بودم .
باید دوش میگرفتم  ...آن هم روزی دوبار  .عادتم بود چون چادر باعث
میشد عرق کنم  .اینگونه خستگیام هم کمتر میشد .
بعد از نیم ساعت از حمام بیرون آمدم  .ربدوشامبر صورتی را پوشیدم و
از حمام بیرون آمدم  .همانطور که موهایم را خشک میکردم گوشیام را
برداشتم و به پاوان زنگ زدم و از او خواستم لباس راحتی به من بدهد .
بعد از پنج دقیقه در زده شد  .خودم را پشت در قایم کردم و آرام الی در
را باز کردم .
 بفرما . ممنون عزیزم . -خواهش میکنم .

در را بستم و لباسهایی که پاوان داده بود را پوشیدم  .در را قفل کردم
و به سمت تخت رفتم  .بخاطر بی خوابی دیشب خیلی زود خوابم برد
اما پس از نیم ساعت بیدار شدم  .چشمانم را مالیدم و بلند شدم  .دست
و صورتم را شستم و جلوی آینه ایستادم  .زیر چشمانم گود افتاده بود و
رنگم پریده  .آخه تو چرا انقدر زشتی دختر ؟ پاوان راست میگه باید به
خودت اهمیت بدی !
برو بابایی به وجدان بیدار شدهام گفتم و لباسهایم را با قبلیها عوض
کردم  .روسری سبز و مانتوی زیتونی .برای روسری رنگهای مالیم
انتخاب میکردم  .چادرم را روی سرم کشیدم و دستانم را از آستینهایش
رد کردم .
از داخل کیفم پودر را برداشتم و به صورتم زدم تا از این رنگ پریدگی در
بیاید  .از لوازم آرایشی کم استفاده میکردم  .شاید ماهی یکبار .
با خودت چیکار کردی شهرزاد ؟ چرا از ریخت و قیافه افتادی دختر ؟
تقهای به در خورد  .قفل در را باز کردم که قامت پانتهآ در چهارچوب در
نمایان شد .
بهش لبخند زدم .
 چیزی شده ؟ اممم  ...آره یعنی خواستم بگم تا یه ربع دیگه بیای پایین تا بریم . -باشه .

پانتهآ رفت و من هم اتاق را مرتب کردم  .لباسهای پاوان را تا کردم و
روی تخت گذاشتم .
کیفم را برداشتم و به سمت پایین راه افتادم  .پرهام روی پله ایستاده
بود  .خواستم از کنارش رد شوم که جلویم را گرفت .
 چرا جواب سوالم رو ندادی ؟گردن کشیدم تا پایین را ببینم اما قامت پرهام اجازه نمیداد .
 چرا براتون مهمه ؟دستش را در جیبش فرو برد و نگاه شیشهای خود را به چشمانم دوخت
.
 محض کنجکاوی  .چطور ممکنه یک دختر تنها و مجرد اینقدر مورداحترام مردم قرار بگیره ؟ عجیبه .
 شاید برای شما عجیب باشه اما برای بقیه اینطور نیست  .جوابسواالتون رو من نمیدونم بهتره از همون مردم بپرسید .
نگاه نافذ خود را در صورتم چرخاند  .زیر نگاهش داشتم ذوب میشدم .
میدانستم االن گونههایم گل انداخته .
صدای پانتهآ که از پایین آمد راهم را باز کرد تا رد شوم  .فرصت را غنیمت
شمردم و به سمت پایین پا تند کردم .
***
دریاچه مروارید چهارصد متر از روستا فاصله داشت .آخرین جایی بود که
میخواستم به آنها نشان بدهم.

نگاهی به ساعت مچیام انداختم...یک ساعت تا اذان وقت داشتم  .پس
به مسجد میرسیدم .
 روستای زیباییه .گردشگر دارید؟به ستاره خانوم نگاه کردم و لبخند زدم.
 بله .مردم برای دیدن جاهای سرسبز سر و دست میشکونن .اتفاقا اینجامسافرخونه هم داریم .
 قدمت این روستا چقدره ؟این سوال را سعید آقا پرسید .
 حدود هزار سال قبل از اسالم  .سیل و زلزله و آتش سوزی تا حاالخسارتهای زیادی وارد کرده  .خدا رو شکر االن کمتر شده  -.کجا داریم
میریم ؟
 دریاچه مروارید  .االن دیگه میرسیم .چشمهایشان برق زد  .انسانها عاشق طبیعت بودند  .اما کاش قدر آن
را میدانستند  .کنار جاده و بوتهها مقدار زیادی پالستیک و انواع زباله
وجود داشت .بخاطر همین من مردم را راضی کردم که ماهی یکبار اینجا
را تمیز کنیم  .رفتگر مگر چقدر جان داشت .
بچهها بیشتر برای تمیز کاری و کمک اشتیاق نشان میدادند ″ .کودکان
وقتی کمک میکنند حس مهم بودن بهشان دست میدهد و ذوق
میکنند  .مخصوصا وقتی تشویق شوند ″.
با دیدن دریاچه لبخند عمیقی زدم .

 میتونید تو یکی از آالچیقها بشینید .سرشان را تکان دادند و به سمتآالچیقی که میز و صندلیهای چوبی داشت و صندلیهایش به شکل کنده
درخت بود رفتند .
ترجیح دادم بینشان نروم و بگذارم کمی خلوت کنند .
دریاچه برق میزد  .واقعا هم اسمش برازنده بود  .نگاهم به مرد
ماهیگیری پنجاه ساله که کاله حصیری و چکمه پوشیده بود و داشت
طعمهاش را به قالب وصل میکرد افتاد .به نظر از اهالی روستا نبود .
جلو رفتم  ...پشتش به من بود .
 خسته نباشید  .گردشگر هستید ؟سرش را باال آورد و به من نگاه کرد.
ریش پروفسوری سفیدش اولین چیزی بود که توجهام را جلب کرد .
 بله  .من برای دیدن دوستم با خانوادهام اومدم .لبخند زدم .
 خیلی خوبه .نگاهی به قالبش کردم . تفریحی ماهیگیری میکنید ؟او هم متقابال لبخند زد  .اشاره کرد تا روی تنه درختی که نزدیکش بود
بشینم .
 بله  .وقتی دریاچه رو دیدم نتونستم تحمل کنم و قالب ماهیگیریدوستم رو قرض گرفتم .

همانطور که مینشستم پرسیدم :
 میشه بپرسم چرا ؟قالب را داخل آب انداخت و روی صندلی تاشو مشکی رنگش نشست  .با
لبخند به دریاچه نگاه کرد و لب زد .
 ماهیگیری صبر آدم رو محک میزنه  .باعث آرامش میشه  .میتونیواسه چند لحظه هم که شده بیخیال باشی .
حرفهای این مرد جالب بود  .دلم میخواست بیشتر صحبت کند .
 واسه چی بیخیال باشید ؟نفس عمیقی کشید .
 مردم همیشه به فکر دغدغههای زیادی هستن که دارن  .آدم بایدحداقل یک روز رو به خودش اختصاص بده و کارهایی رو انجام بده که
دوست داره .
نگاهی به قالب انداختم  .هنوز ماهیای به دام نیوفتاده بود .
 البته نه هرکاری . درسته  .بعضی کارها هستن که مردم فکر میکنن درستن ولی اینطورنیست  .بعضی تفریحات اصال مناسب نیست .
منظورش را میفهمیدم  .هرجملهاش پشتش هزاران حرف بود  .نمونهاش
خود من بودم که در گذشته کارهای ناشایستی انجام میدادم .نگاهش
را از دریاچه گرفت و به من دوخت .

 تو از اهالی روستا هستی ؟ مادرم اهل اینجا بود ولی خیلی نمیومد به روستا  .چهار سال بعد ازمرگش من به اینجا اومدم .
 متاسفم .آه کشیدم .
 خواهش میکنم  .تنها اومدید ماهیگیری ؟تا خواست حرفی بزند دو تا بچه با سر و صدا به این سمت آمدند .
 بابا بزرگ ببینید چی پیدا کردیم !نگاهم را به دستان پسرک دوختم  .اینکه  ...ساعت مچی خودم بود .
کی ازدستم در اومده و نفهمیدم .
 اینو از کجا آوردید ؟ بابا بزرگ مال خودمون باشه ؟ خیلی خوشگله ... نه بچهها من خودم براتون میخرم  .اینم بزارید سرجاش صاحبشحتما االن دنبالشه .
لبهای بچهها آویزان شد  .نمیدانستم باید بگویم برای من است یا نه
.
دل را به دریا زدم .
 -اون برای منه .

با تعجب به من نگاه کردند  .لبخندی به بچهها زدم .
 اگه دوست دارید مال خودتون باشه . نه خانوم  .ما نمیخوایمش  .شما صاحب این ساعت هستین  .بابابزرگراست میگه ما نباید برش میداشتیم  ،معذرت میخوایم .
چشمانم گرد شد  .معموال باید االن به پدربزرگشان اصرار میکردند تا
قبول کند ساعت را برای خود بردارند .ساعت را که به دستم داد لبخندی
بهش زدم و از توی کیفم چند شکالت برداشتم  .جای ساعت را نمیگرفت
اما االن همینها همراهم بود .
با ذوق شکالتها را گرفتند و تشکر کردند ″ .کودکان چه زود با کوچکترین
چیز ذوق میکنند ٬فارغ از دنیایی که قرار است بهشان رحم نکند″
چشمم به مرد افتاد که سعی داشت ماهی را در سبد بیندازد  .آنقدر
حواسم پرت بود که متوجه نشدم ماهی گرفته .
بچهها با هیجان به پدربزرگشان نگاه میکردند و با خوشحالی باال و پایین
میپریدند .
 زودباش بابابزرگ  ،االن فرار میکنه  ...هورااااا گرفتیش .ماهی را در سبد انداخت و نفس راحتی کشید .
 چقدر سمج بود  ...بچهها خیلی دور نشید . نه میخوایم این کفشدوزک رو نگاه کنیم ... -وای سهیل چقدر خوشگله  .نگاه اون یکی هم فکر کنم بچهاش باشه.

انگار که به سفر علمی آمده بودند .
 معرفی نمیکنی دخترم ؟ شهرزاد آذرنوش .باز هم قالب را در آب انداخت  .کاله حصیریاش را که کمی کج شده بود
صاف کرد .
 منم جواد فهیمی هستم  .از آشناییت خوشحال شدم دخترم  .ما قرارهفردا برگردیم  ،وگرنه دوست داشتم خانومم هم دختر با کماالتی مثل تو
رو ببینه .
نگاهی به خانواده سمایی انداختم  .به نظر قصد رفتن کرده بودند .
 نظر لطفتونه  .نوههای خیلی خوبی دارید خدا حفظشون کنه . انشااهلل .بلند شدم که با تعجب نگاهم کرد  .کیفم را روی دوشم انداختم .
 من دیگه باید برم  ،روز خوش آقای فهیمی . شما هم همینطور ،به سالمت .لبخند زدم و به سمت خانواده سمایی راه افتادم  ...خانواده سمایی
خواستند خودشان به عمارت بروند و به قول خودشان دیگر وقت من را
نگیرند .
اگر به خانه میرفتم دیر به نماز جماعت میرسیدم پس تصمیم گرفتم در
سرویسهای مسجد وضو بگیرم .

وضو که میگرفتم حس خوب و آرامش بخشی میگرفتم  .آب سرد
مرهمی بود برای خستگی که داشتم ″.شاید بیش از حد نیازمند آرامش
درونی هستم″
داخل مسجد که شدم بچهها به سمتم هجوم آوردند و از سر و کولم باال
میرفتند .
 خاله حاج آقا باقری گفت فردا به جلسه مسجد بیای بعد از نماز ظهر . باشه عزیزم  .میبینم قدت بلند شده باید یه چادر بلندتر بپوشی وروجک.لپهایش گل انداخت و با ناز خودش را تکان داد .
 دلم میخواد اونقدر بزرگ بشم که بتونم آشپزی کنم .خندهام را خوردم  .به چه چیزهایی هم که فکر میکرد .آرزوهای کوچک
اما در عین حال بزرگ.
 چرا آشپزی هلما کوچولو ؟ آخه مامان نمیزاره میگه هنوز بچهایی .لپش را کشیدم و صدایم را مانند خودش بچهگانه کردم .
 تو بزرگ میشی عزیزم ولی اون موقع دلت واسه االن تنگ میشه ها . نخیرم  .اصال هم تنگ نمیشه .صدای شیخ باقری که داشت میگفت قد قامت الصاله آمد  -.حاال به
حرف من میرسی لواشک خاله  .زود باشین بچهها نماز شروع شد .

مانند سربازانی آماده در صف آخر ایستادند  .قبال بهشان گفته بودم جوری
بشینند که بچههایی که به سن تکلیف نرسیدهاند و کسانی که رسیدهاند
یکی در میان باشند  .هرچند که خیلی از بچهها با پدر و مادرشان میآمدند
.
نماز که بسته شد احساس کردم سبک شدهام .
بعد از دادن سالم نماز سجده کردم .عادتم بود .نگاهم به زهرا خانوم افتاد
که روی صندلی نشسته بود .خانهاش نزدیک مسجد بود و بخاطر پایش
روی صندلی نماز میخواند  .نزدیکش رفتم.
 قبول باشه زهرا خانوم.لبخند زد و با همان صلوات شماری که دستش بود گرم دستم را فشرد.
 قبول حق دخترم. نذری که اون روز کمکتون کردم تا بپزید کم که نیومد؟ نه دخترم اضافه هم شد .خدا خیرت بده.روی سرش را بوسیدم.
 خواهش میکنم  ،کار دیگه بود حتما خبرم کنید. من که تعارف با تو ندارم حتما خبرت میکنم.بعد هم آرام خندید .باید سرم را با این چیزها گرم میکردم تا فکرم به
سمت گذشته کشیده نشود.

بعد از نماز عشاء به سمت خانه راه افتادم .کلید را در قفل چرخاندم و
داخل شدم .صدای بسته شدن در با صدای جیرجیرک حیاط خانه درهم
آمیخته شد.حیاط خانهای که دوسال در آن زندگی میکردم را یکبار از
روی عادت از نظر گذراندم .درخت انار و نارنج .گل های محمدی و رز در
باغچه .یک تخت چوبی که گوشه سمت چپ حیاط کنار شیر آب گذاشته
شده بود.
از اینکه بوی نعنا و گل حیاط را پر کرده بود خوشحال بودم.
داخل شدم ٬با اینکه اینجا روستا بود اما داخل خانه را شیک و مدرن
درست کرده بودم.
لباسهایم را عوض کردم  .یک بلوز زرشکی و شلوار مشکی .
موهای بلندم را باز کردم و شانه کشیدم .موی بلند...
 شهرزاد جان مادر نخوای بری آرایشگاه موهات رو کوتاه کنی ،دلت میادموهای ابریشمت رو بچینی؟ من بلند دوست دارم دخترم  .به حرف
مادرت گوش کن .
با ترس دور و برم را نگاه کردم  .موهایم را چنگ زدم ،زیر لب زمزمه
کردم.
 کجایی مامان .نیستی ببینی بعد رفتنت چه بالیی سرم اومد.بغض بیرحمانه به گلویم چنگ انداخت .سریع موهایم را با کش بستم
و به سمت یخچال رفتم و بطری آب را برداشتم .لیوان که پر از آب شد

یک نفس سر کشیدم تا شاید این بغض همراه آب پایین برود اما زهی
خیال باطل.
آبپاش را برداشتم تا با آب دادن گلدانها سرگرم شوم  .به گل شمعدانی
سرخ رسیدم.
 حاال دیگه روانی شدم .کجایی ببینی پیش روانپزشک میرم؟نوبت شمعدانی سفید شد.
 یادته میگفتم میخوام معلم بشم؟ معلم شدم مامان .کجایی که بهمافتخار کنی خانوم وکیل؟
سراغ گل حسن یوسف رفتم .
 مامان صداش تو سرمه .شده کابوس شبهام  .چهار سال گذشته ولیتراب ولم نمیکنه .
آبپاش را سر جایش گذاشتم و از پنجره داخل حیاطی که غرق در تاریکی
شده بود را نگاه کردم.اسمش که می آمد وجودم پر از خشم میشد.
با نفرت ادامه دادم.
 عذابم داد مامان .مرده ...ولی بازم انگار دنبالمه.به هالل ماه نگاه کردم  .قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید و تا
زیر چانهام راه خودش را پیدا کرد .
 اگه از بابا جدا نمیشدی و دوباره مجبور به ازدواج نمیشدی ،اگه اصالمن گول نخورده بودم اون اتفاقات نمیفتاد .اصال ...اصال میدونی اون
مردی که بخاطر من باهاش ازدواج کردی باهام چیکار کرد؟ همون که

گفتی( ...پوزخند عصبی زدم) گفتی مرد خوب و قابل اعتمادیه .گفتی
میتونه برات پدری کنه.
لیوانی که حاال خالی از آب شده بود را به سمت دیوار پرتاب کردم که هزار
تکه شد ،صدای شکستن لیوان بدتر روی اعصابم خط انداخت.
مانند دیوانهها فریاد کشیدم .
 اون حتی انسان نبود .یه حیوون بود  ،پست و رذل  .جمشید حتیلیاقت نداشت که تف تو صورتش بندازم .هردوشون پست و رذل بودن٬
تراب و جمشید ٬ازشون متنفرم!
میلرزیدم ...از خشم ...از غصه و از نفرت ،از درد عمیقی که در قلبم حس
میکردم .صدای بهم خوردن دندانهایم و نفسهای بلندم عصبیام
میکرد .
سعی کردم آرام باشم و چند نفس عمیق کشیدم.
نم زیر چشمانم را گرفتم.
 حتما یه حکمتی داشته مگه نه ؟ همیشه میگفتی هیچ کار خدا بیحکمت نیست .
تصمیم گرفتم دست از این حرفهای تکراری بردارم  .نگاهی به داخل
خانه انداختم .درست است که در روستا بود اما شیک و مدرن درستش
کرده بودم .باالخره یکجا که باید به خودم اهمیت میدادم مگر نه ؟

به سمت آینه قدی رفتم و روبه رویش ایستادم ،چشمهایم قرمز شده
بود .نسبت به چهار سال پیش صورتم پر تر شده بود .دستم را روی گونهام
گذاشتم.
شاید کمی رنگ پریده بودم.بیحوصله بدون جمع کردن خردههای شیشه
و خوردن شام مسواک زدم و بعد از برداشتن لیوان آبی به اتاقم رفتم.
سمت راست اتاق تخت یک نفرهام قرار داشت و کنارش یک عسلی و
آباژور .آن طرف عسلی میز مطالعه و کتابهایم.کنار در ،کمد دیواری و
سمت چپ پنجرهای که میتوانستم حیاط را ببینم .نگاهی به ساعتی که
روی میزم گذاشته بودم افتاد که ده شب را نشان میداد.
قوطی قرصهای آرامبخشم را از داخل کشو برداشتم .یک قرص را با لیوان
آب خوردم و قوطی را سرجایش گذاشتم.
سرم به بالشت نرسیده خوابم برد.
با صدای آالرم گوشیام آرام پلک زدم و چشمانم را باز کردم .با گیجی به
اطراف نگاه کردم .روی تخت دو زانو نشستم و کش و قوسی به بدنم
دادم.
چشمهایم میسوخت و سرم درد میکرد.
شقیقهام را ماساژ دادم و از پنجره به بیرون نگاه کردم .هوا هنوز کمی
تاریک بود.
تخت را مرتب کردم و وضو گرفتم تا نماز صبح را بخوانم ،تنها چیزی بود
که آرامم میکرد .چه کسی گفته مواد مخدر آرامشبخش است ؟ چرا
خودشان را گول میزنند و بهانههای الکی برای مصرفش میآورند؟

حتی سیگار هم از نظرم خیلی بد بود.
حس کردم کسی در درونم پوزخند زد و گفت ″شهرزاد تو خودت هم
روزی″...
دلم میخواست آن صدا را خفه کنم و فریاد بزنم که آره! اما آن موقع از
سر نادانی بود! بخاطر آن کثافتهایی بود که من را در کودکی گروگان
گرفتند و من بعد از اینکه آزاد شدم افسرده شدم ٬معتاد شدم اما مادرم
کمکم کرد تا ترک کنم!
ولی کاش میتوانستم به عقب برگردم ...به چهار سال پیش ٬شاید آن
موقع دیگر گول حرفهای ناپدریام جمشید را نمیخوردم.
با احتیاط از وسط هال گذشتم تا پایم روی شیشه نرود  .چادری سرمهای
و جانماز از داخل صندوقچه برداشتم .نمازم که تمام شد مانند همیشه
دعا کردم .دعا برای همه چیز و همه کس " و چه آرامشی داشت حرف
زدن با خدا ! "
چادر و جانماز را سرجایشان گذاشتم و شیشهها را از روی زمین جمع
کردم .
قرآن را از داخل تاقچه برداشتم و مثل هرروز صبح یک جزء خواندم  .با
خواندن جزء آخر لبخندی زدم .
فردا ماه رمضان بود و باید از اول شروع میکردم .
***

با جمعی از اهالی روستا و شیخ باقری داخل مسجد به صورت دایرهای
نشسته بودیم .
شیخ باقری با تک سرفهای گلویش را صاف کرد .
 روزتون بخیر  .همونطور که میدونید فردا ماه رمضونه و ...بعد از حدود یک ساعت صحبت برنامه ریزیهای الزم انجام شد  .باید
همین امشب مسجد را چراغانی میکردیم .
حال و هوای ماه رمضان برای من عجیب دلنشین بود .
***
تخته سیاه را پاک کردم و به سمت بچهها برگشتم.
 خب خسته نباشید بچهها .سوال دیگهای ندارین؟و این هلما شیرین زبانم بود که دستش را با هیجان باال آورد.
 من من ! جانم عزیزم؟خاله من چجوری روزه بگیرم؟در دل قربان صدقهاش رفتم .او فقط شش سال داشت و این سوال را
میپرسید.
 تو که هنوز به سن تکلیف نرسیدی هلما جان.با ناز جوابم را داد .

 آخه من دوست دارم خاله.لبخندی عمیقی زدم .برایش توضیح دادم تا روزه کله گنجشکی بگیرد .

 بقیه هم یاد بگیرید .بچهها برای ماه رمضون دیگه نیازی نیست بیایدکالس ...از شبکههای تلویزیون میتونید قرآن رو خط ببرید.
 خانم چرا نیایم؟ دلمون براتون تنگ میشه. منم دلم برای همتون تنگ میشه .ولی حامد جان شماها میتونید منرو توی مسجد ببینید .از اون گذشته دوست ندارم بعضیهاتون که روزه
میگیرید بخاطر کالس اذیت بشید ،گرسنه و تشنه و خسته هالک
میشید.
باالخره بچهها به سمت خانههایشان روانه شدند .نفس عمیقی کشیدم
و به درختهای بید مجنون نگاه کردم.
 درآمد خوبی کالس قرآن داره مادمازل؟ اگه داره ما هم راه بندازیم.رویم را برنگرداندم اما صدای قهقههشان را شنیدم .بیاهمیت به آنها و
سنگینی نگاهشان وسایلم را جمع کردم .آخرین لحظه صدایش را شنیدم
که به رفیقهایش گفت:
 آهین نیستم اگه از راه به در نکنمش.لبخندی به این افکار پوچ و بیهودهاش زدم .او که نمیدانست چه اتفاقاتی
عجیب و غریبی برایم افتاد و باعث شد تا من بیشتر به خدا ایمان بیاورم.

" حاال کاری میکنم تو هم مانند بقیه درست شوی آقا آهین ٬این خط
این نشون "
وارد خانه شدم  ...داخل رفتم و چادرم را در آوردم  .به حمام رفتم و
دوشی گرفتم .
خانه را مرتب کردم  .بعد از آن اتفاق از کثیفی و گرد و خاک حالم بهم
میخورد...
داخل اتاقم که شدم چشمم به کتاب هزار و یک شب افتاد .هزاران بار
این کتاب جذاب را خواندهام و تقریبا از حفظام اما باز هم دلم میخواست
بخوانمش .شهرزاد ...مادرم نامم را از این کتاب انتخاب کرده بود.
پوزخندی زدم ،من خود میتوانم یک شهرزاد قصه گو باشم! روایت قصهی
پر پیچ و خم من شاید هزار و یک شب طول نکشد اما  ...تعریف کردنش
برای من مانند هزار و یک سال رنج و عذاب است .سخت و طاقت
فرساست!
به فرض که تعریف کردم ...چه کسی اهمیت میدهد؟ چه کسی میتواند
حالم را خوب کند؟ فقط دو یا سه نفر میدانند من در گذشته چه به روزم
آمده.
و حاال که هستم! من فقط شهرزاد دختر معصوم روستا نیستم.
***
سفره یکبار مصرف را دست حامد دادم .
 -حامد جان ببر اون صف سفره نداره .بدو میخوایم زودتر افطاری بدیم.

حامد سرش را تکان داد و رفت.
 شهرزاد بانو شما دیگه بفرمایید افطار کنید .زکی! شد یکی نگوید بانو؟ آخر مگر من چه کاری برای این مردم کردهام؟
چیزی جز وظیفه بوده؟
نگاهم را از حامدی که سعی داشت خود را به مادرش برساند گرفتم و
لبخندی به حاج محمد زدم .او و زهرا خانم یا همان بیبی زهرا آدم های
بسیار خوبی هستند.
از جمله کسانیاند که مردم احترام قابل توجهی به آنها میگذارند.
 نه پدرجان! هنوز بعضیها غذا نخوردن اینجوری از گلوم پایین نمیره.فکرم سمت انسانهایی کشیده شد که فقیر بودند .برای افطار یا سحری
چیزی داشتند؟
 تو بیا بشین مردها مگه چالقن؟ زن جماعت رو چه به این کارها. استغفراهلل .چشم کجا بشینم؟ تو آشپزخونه جا هست .بیبی زهرا با دخترا کارشون تموم شده دارنافطار میکنن.
گرسنگی را اصال حس نمیکردم ،فقط کمی .شاید بخاطر این بود که دیگر
سخت جون شده بودم.
داخل آشپزخانه مسجد شدم و سالمی کردم که بیبی و دخترهایش
جوابم را با خوش رویی دادند.

کنار بیبی نشستم که بشقابی جلویم گذاشت.
 منونم بیبی جان خودم غذا میکشیدم .تو زحمت افتادین.ضربهای به پایم زد و آرام گفت:
 بخور بخور ...واسه من هم زبون نریز بچه!آرام خندیدم و به استانبلی نگاه کردم ،قاشق را پر کردم.
 بچه بیست و شش ساله دیدی تا حاال بیبی؟!بسم اهلل ای گفتم و قاشق را در دهانم گذاشتم.
 من هم سن تو بودم این دوتا ورپریده رو داشتم!دخترهایش که بیست و چهار و بیست و سه ساله بودند با اعتراض
نگاهش کردند.سوگل اخمی کرد.
 عه مامان! یعنی چی چرا سامان رو حساب نمیکنی؟ اون که از مابزرگتره.
بیبی دستس را مشت کرد و ضربهای به قلبش زد.
 الهی من فداش بشم گل پسرم .مهندس مملکته شماها چی؟ ها؟اینبار سوگند صدایش بلند شد.
 مادر من ٬من و سوگل که مترجم یه شرکت به نام هستیم .بگو تکپسرت رو بیشتر دوست داری دیگه.
بیبی ادای بامزهای در آورد و فحشی نثارشان کرد که آن دو هم ریز ریز
خندیدند.

کمی دوغ ریختم و به نعناهایش نگاه کردم.
 بحث رو نپیچونیم .شهرزاد جان نمیخوای سر و سامون بگیری؟ دلممیخواد تو رخت عروسی ببینمت .خواستگارها مگه بدن که ردشون
میکنی؟
نگاه دزدیم و برای اینکه ذرهای دیرتر جواب بدهم لیوان نصفه از دوغ را
یک نفس سرکشیدم .قاشق دیگری پرکردم.
 بی بی جان ولش کن حاال! من دوست ندارم خب اصال میخوام تا آخرعمرم تنها باشم.
میدانستم دلش میخواهد عروسش شوم ،اما دلم نمیخواست زندگی
کسی را به گند بکشم.
″کاش بیخیال من شود .او که نمیداند من هیچ چیزم درست نیست″
 دلت که بلرزه حرفت رو پس میگیری دختر.ناخودآگاه خنده بلندی کردم .به مشقت خندهام را جمع کردم.
 شوخی میکنی بی بی؟ عشق کیلو چنده؟اگر هم میمردم به خودم اجازه نمیدادم عاشق شوم! هرگز.
 امان از دست تو .حاال میبینی این خط ٬این نشون  ...سوگل و سوگندنبینم تا صبح بیدار باشید و بخواید تا لنگ ظهر بخوابید! پسر گلم میخواد
بیاد باید پاشین خونه رو مرتب کنین.
شنیدم که سوگند به سوگل گفت:

 حاال انگار چه تحفهای هم هست.سوگل آرام خندید و با شانهاش به سوگند زد.
 همین رو بگو واال! انگار شاهزاده سوار بر اسب سفید داره میاد. اسب سفید چیه بابا .بگو دنا پالس قرمز!ناخودآگاه من هم خندهام گرفت که با حرف بی بی خودم را جمع و جور
کردم.
 هی ورپریدهها فکر نکنین نشنیدم چی گفتید .آها راستی شما دوتا همزودتر به یکی از خواستگار ها جواب مثبت بدید تا از دستتون راحت شم.
سوگل با حرص لبش را جوید و سوگند خنده نمکینی کرد .همگی خوب
میدانستیم بی بی عادت دارد حرفهایش را با شوخی بزند.
 من سیر شدم دستت درد نکنه بی بی. نوش جونت مادر.از مسجد بیرون آمدم تا به سمت خانه بروم .لحظهای سرم گیج رفت که
با کمک دیوار خودم را نگه داشتم.
پلکهایم را محکم برهم فشار دادم .چند نفس عمیق کشیدم و صاف
ایستادم .حتما بخاطر خستگی بود.
جلوتر که رفتم حس کردم کسی دارد من را تعقیب میکند.
حدس میزدم کار کیست !
از قصد داخل کوچه بنبست پیچیدم تا ببینم چه نیتی دارند.

دو مرد سریع وارد کوچه شدند و با لبخند کریهی نگاهم کردند.
خونسرد چادرم را روی سرم جلو کشیدم.
 بهتره به رییستون بگید بیاد  .من حوصله این موش و گربه بازیها روندارم.
صدایش آمد و سپس وارد کوچه شد.
 پس حوصله شهرزاد بانو سر رفته.تک ابرویم را باال انداختم.پک عمیقی به سیگارش زد و به سمتم آمد.
 بهتره با زبون خوش اون مدارک رو رد کنی بیاد ٬وگرنه اتفاقات خوبینمیفته میدونی که چی میگم؟
ساعت  ۹شب بود در این کوچه بنبست و تنگ کسی پیدا نمیشد تا من
را از دست این سه قلچماق نجات دهد.
 اونا ضامن جون منن .منهم قصد ندارم مدارک رو به تو و اون پدرعوضیتر از خودت بدم.
چشمانش به آنی رنگ خون گرفت و با خشم غرید:
 نکنه از جونت سیر شدی دختر؟ میتونم همین االن بکشمت و هیچاحدالناسی هم خبردار نشه.
پوزخندی زدم که دستش را مشت کرد.
 تا وقتی اونا دست منه هیچ غلطی نمیتونی بکنی .اتفاقی واسه منبیفته دودمانتون رو چی؟

سوتی زدم و همزمان انگشت اشارهام را به سمت باال نشان دادم.
 به باد فنا میدم .ماجرای میمجیم که یادت نرفته!آنقدر عصبانی بود که حتم داشتم االن گردنم را خرد میکند.
دست مشت شدهاش را زیر کت گران قیمت مشکی رنگش برد و به
کمرش زد.
پک دیگری به سیگارش زد و دودش را جلوی صورتم پخش کرد .حتی
سرفه هم نزدم.
 -بگیریدش.

آن دو نره غول سریع جلو آمدند و بازوهایم را گرفتند .عصبی غریدم.
 دست کثیفتون رو به من نزنید  .شما محرم و نامحرم حالیتون نمیشه؟یکدفعه با صدای بلند زیر خنده زد.
با نفرت نگاهش کردم و تقال کردم تا آن دو نفر من را رها کنند اما محکمتر
گرفتنم.
خندهاش تمام شد و نیشخندی زد.
آرام جلو آمد و رو به رویم ایستاد.
دستم را گرفت و به سمت خود کشید.
قبل از اینکه بفهمم سیگارش را روی مچ دستم خاموش کرد.

جیغی از درد کشیدم اما کسی در این اطراف نبود تا به من کمک کند.
اما درد این برایم چیزی نبود که بخواهم بلند فریاد بزنم.
من که بدتر از این هم به سرم آمده بود.
سیگار را روی زمین انداخت و من همچنان با خشم و نفرت نگاهش
کردم.
 بهتره زودتر سر عقل بیای و مدارکها رو بدی.به افرادش اشاره کرد تا مرا رها کنند.
آنقدر بازوهایم را محکم فشار داده بودند که حتم داشتم جایش میماند.
جای سیگار لعنتیاش هنوز میسوخت.
با چشمان سبزش به من خیره شد.
 دفعه بعد بدتر از این سرت میاد فقط یه هفته وقت داری تا مدارک روبیاری و تحویل بدی.
بعد هم بدون اینکه اجازه دهد تا جوابش را بدهم دور شد.
″هنوز شهرزاد را نشناختی .قسم میخورم کاری با شماها بکنم که تا هفت
نسلتان بسوزد .بشین و تماشا کن″.
به خانه رفتم و دستم را بستم .امیدوارم کسی از من علت زخم را نپرسد.
با خود فکر کردم چه میشود این هفته زودتر به شهر بروم؟ یک هفته
زمان مناسبی برای بهتر شدن دستم بود.

اما حال روحیام زمان میبرد تا خوب شود! تا دیگر من را با ناله و
شیونهای بیصدایش که فقط خود میشنوم آزار ندهد.
***
کارها کم شده بود .مردم دیگر خود همه کاره بودند و ما تقریبا هیچ کاره!
 پرهام کجایی؟ غرق نشی.نگاه از صفحه سیاه تلویزیون گرفتم و به پاوان دوختم.
پاوان سینی حاوی شربت را روی میز گذاشت و خودش کنارم نشست.
نیشش را تا بناگوش باز کرد و چشمکی زد.
 نکنه عاشق شدی کلک؟ آره. چــــــــــــــــی؟! چرا داد میزنی؟ آروم .شوخی کردم.نفس را کالفه فوت کرد و چشم غرهای به من رفت و لیوان را از داخل
سینی برداشت.
 منو باش فکر کردم سر عقل اومدی .ولی خودمونیما عاشق شدن به تویکی نمیاد .با اون اخمات که همش توهمه .شربت آلبالو برات درست
کردم .خواهش میکنم خواهش میکنم دستم درد نکنه!
لیوان را برداشتم و شربت را مزه مزه کردم .خنکی که شربت به من تزریق
کرد گلویم را نوازش داد.

 کمتر حرف بزن پاوان .برات بهتره.ناخوآگاه پرسیدم.
 شهرزاد بانو کجاست؟ چند روزیه ندیدمش. عصر میاد برای خداحافظی.نزدیک بود که سرفه بزنم .تعجبم را مخفی کردم و با بیتفاوتی زمزمه
کردم.
 خداحافظی برای چی؟ ماهی یکبار میره شهر برای انجام یه سری کارها .این ماه زودتر میخوادبره خبر داد عصر میاد تا خداحافظی کنه.
کنجکاوی من درمورد این دختر جای تعجب نداشت .داشت؟
 برای چه کاری میره؟شانهای باال انداخت و لیوان را سرجایش گذاشت.
 من از کجا بدونم .این دختر مرموز تر از این حرفاست .چیزای مبهم زیادداره.
 پس چطوری بهش اعتماد میکنید؟ واه حرفا میزنیها پرهام .زندگی خودشه به ما چیکار. بابت شربت ممنون. -نوش جونت.

بلند شد و سینی را برداشت و رفت .پس عصر او را میدیدم .دروغ چرا٬
به این دختر مشکوک شده بودم .اما شاید او انسان بدی نباشد و من زیاد
شکاک شدهام.
با فکری که به سرم زد پوزخندی زدم .شاید تعقیب کردن این دختر بتواند
جواب سوالهایم را به من بدهد.
**
نگاهی به شهرزاد انداختم که داشت با پدرم خداحافظی میکرد.به یک
نفر پول دادم تا او را تمام این هفته تعقیب کند .شاید کارم اشتباه باشد
و شاید هم نه.
اما تودههای عظیم شک که در درونم به وجود آمده بود اجازه برای مثبت
اندیشی به من نمیداد.
بارها به خود گفتم او فقط یک دختر تنهاست که دارد زندگی خودش را
میکند ٬ولی سواالتی که در ذهنم به وجود آمده بود و جواب قانع
کنندهای برایشان نداشتم من را کالفه میکرد.
سنسورهایم فعال شده بود و احساس خطر میکردم .درست است که
پدرم خود خان است اما باز هم نمیتوانستم ریسک کنم.
ما دشمن زیاد داشتیم و داریم.
به دستش نگاه کردم .دستکشهای مشکی پوشیده بود .اهمیتی ندادم٬
به من که رسید مثل همیشه لبخند زد اما حس کردم کمرنگ بود.
از عمارت خارج شد و من تا وقتی که از دیدم ناپدید شد نگاهش کردم.

**
با عصبانیت فریاد زدم.
 ِد بنال دیگه ٬یه هفتهاس اونجا داری چه غلطی میکنی؟ دختره کجامیره و چیکار میکنه حرف بزن!
کالفه گوشی را در دستم جا به جا کردم و از تراس پایین را نگاه کردم.
لحن ترسیدهاش باعث شد نفس عمیقی بکشم تا خودم را کنترل کنم.
ممکن بود صدایم به بیرون برود.
 آقا به خدا من هرروز دنبالش میکردم .روز اول به یه شیرخوارگاهرفت ...روز بعد به خانه سالمندان .بعدش یتیم خونه و بعد رفت پیش
روانپزشک .دو روز هم داخل هتل بود و امروز رفت خرید اما آقا ...اما...
کالفه و با صورتی که حتم داشتم سرخ شده غریدم.
 اما چی؟ آقا ببخشید ولی داشتم تعقیبش میکردم که پیچید تو یه کوچه .منمدنبالش کردم ولی ...
دندانهایم را روی هم ساییدم و به اتاقم برگشتم.
 ولی و درد ...ولی و زهرمار ...ولی چی؟! خفتم کرد آقا ...نزدیک بود سکته کنم.متعجب سرم را با ضرب باال آوردم .حس کردم گوشهایم اشتباه شنیده.
با تردید پرسیدم:

 تو از یه دختر رو دست خوردی؟ آقا به خدا یقهام رو گرفت و چسبوندم به دیوار .همش میگفت ازطرف کی هستی.
روی تخت نشستم و شقیقهام را ماساژ دادم.
 چی گفتی بهش؟ هیچی نگفتم آقا .ولی دختره گفت به رئیست بگو یه بار دیگه دنبالمبفرسته براش گرون تموم میشه.
به قدری متعجب و گیج شده بودم که نمیتوانستم درست حرفهایش
را هضم کنم.
 دیگه نمیخواد .امروز برمیگرده .گمشو دیگه نبینمت.گوشی را قطع کردم و روی تخت دراز کشیدم و نگاهم را به سقف سفید
اتاقم دوختم.
یعنی قبال توسط کسی تعقیب شده بود که این حرف را زد؟ مگر به جز
این چه احتمال دیگری را میتوانستم بدهم؟!
شاید هم چون یک دختر تنها بود گرگهای این جماعت که لباس انسان
پوشیده بودند آزارش میدادند.
چشمهایم را محکم بر هم فشردم.
دچار سردرگمی شده بودم.

دختر چشم
من ...پرهام جهانبخش! پسر بزرگ منوچهرخان چطور یک
ِ

عسلی چادری که مدام عذرخواهی میکند ٬ذهنم را بهم ریخته؟او کیست؟!
....
در کوچههای روستا قدم میزدم .تا به خود آمدم نزدیک خانهی شهرزاد
شده بودم.
دستهایم را داخل جیب شلوارم فرو بردم و به آن در آهنی و دیوارهایی
که توسط گلهای پیچک جلوه خاصی پیدا کرده بود نگاه کردم .یک هفته
بود که ندیده بودمش .برایم هم اهمیتی نداشت ٬من فقط نگران
خانوادهام بودم.
گاهی حتی ذهنم به سمت مردهای خانواده کشیده میشد و آن قسمت
ِ
شهرزاد چشم عسلی قصد اغفال آنها را
سمج مغزم به من میگفت شاید
دارد.
جلوتر رفتم و کنار در خانهاش ایستادم .صبح به این زودی حدس زدم
خواب باشد .اما او بیدار بود و صدایش از داخل حیاط میآمد.
انگار که داشت با کبوترها حرف میزد.
 کاش منم مثل شماها میتونستم پرواز کنم.حس کردم بغض دارد .دختری که همواره لبخند میزد حاال صدایش
بخاطر بغض میلرزید.
 اونوقت میرفتم حرم .پیش خدا و امام رضا گله میکردم ...اشکمیریختم .اینطور دلم آروم میشد .یکم سبک میشدم.

ترجیح دادم فالگوش نایستم .هه ...مگر به من ...پرهام جهانبخش به
این چیزهای کوچک اهمیت میدهم؟ او اآلن داشت با کبوترها درد دل
میکرد .درست نبود ناخواسته خلوتش را به هم بریزم
شاید به سرم زده بود که صبح به این زودی داشتم آرام قدم میزدم .به
خود که آمدم وسط جنگل بودم .پوف کالفهای کشیدم .حاال چگونه باز
میگشتم؟ گوشیام را از داخل جیب شلوارم برداشتم و به صفحهاش نگاه
کردم.یعنی چه؟
چزا خاموش بود؟
انگار این جنگل عالقه زیادی داشت که مرا در دام درخت و بوتههایش
اسیر کند.گوشی را داخل جیبم برگرداندم .از اینجا با خود عهد کردم با
گوشی که شارژ ندارد جایی نروم.
پوزخندی به این بیفکری و کار احمقانهام زدم.
 به نظر میاد دوباره گم شدید آقای جهانبخش!صدای ظریف و نازکش من را مجاب کرد تا برگردم و به اویی که با لبخند
مختص خودش من را مینگریست ٬نگاه کنم.آرام خندید.
 آخه چرا حواستون رو جمع نمیکنید؟ خب انگار من برای بار دوم منجیشما شدم.
با سکوتی که داشتم خیره به عسلی چشمانش بودم .به آن خط کنار
چشمش که بخاطر لبخند به وجود آمده بود .به آن چهره معصوم و در
عین حال مرموز!

پشتش را به من کرد و با سر به راه رو به رویش اشاره کرد.
 انگار باید برگردم .دنبالم بیاید تا راه رو نشونتون بدم.قدمی برداشت که با حرف من متوقف شد.
 نمیخوام برگردم.به طرفم برگشت و گیج نگاهم کرد .حاال لبخند نداشت .اما باز هم ندیدم
اخم کند.
 چی؟ متوجه منظورتون نمیشم.از این جمع بستنش کالفه شده بودم اما بروز ندادم .نقاب بیتفاوتی به
چهرهام زدم و دستهایم را درون جیب شلوار سرمهای رنگم فرو بردم.
تک ابرویم را باال انداختم با جدیت نگاهش کردم.
 شما داشتید به کلبه میرفتید .من هم مایلم باهاتون بیام.چشمهایش را گرد کرد و با تعجب نگاهم کرد.
شاید چشمهایش جادویی بود! شاید من گل آفتابگردان بودم و او آفتاب!
که نمیخواستم...
نمیتوانستم نگاهم را ذرهای از رخ او جا به جا کنم.
زیر نگاه سنگینم نگاهش را از چشمانم گرفت و سرش را پایین انداخت.
 فکر کنم اشتباه شنیدم .آقای جهانبخش ببخشید اما نمیتونم شما رو بهاونجا ببرم چون  ...چون ...

 چون معذبی!هیچ نگفت و سرش را باال آورد و نگاه مظلومش را به من دوخت .لبش
را گزید.نفس عمیق کشید.
اطراف را نگاه کرد و مجدد به من چشم دوخت.
 فقط برای چند ساعت!ابرویی باال انداختم.
 انگار خیلی مهمون نوازید!تک خنده شیرینی کرد.
 این برای دومین باره که مهمون ناخونده دارم .شما هم فرد محترم وموجهای هستید ٬پس مشکلی ندارم.
دلش نمیخواست دل بشکند  ...ناراحت کند  ...او بیش از حد مهربان و
دلسوز بود .نه در ایران و نه فرانسه کسی را به مهربانی او ندیده بودم.
کسی را ندیده بودم که خصوصیات او را اینگونه زیاد داشته باشد.
لبخند بر روی لبهایش جا خوش کرد ٬مثل همیشه!
 بفرمایید .دنبالم بیاید.تصمیمم ناگهانی بود .عجیب دلم نمیخواست آزارش دهم .او خود به
خود باعث احترام میشد .عزتش را نگه میداشت و دیگران حرمت او را
نگه میداشتند.
او ناب بود...

مانند مرواریدی درون صدف در عمق یک دریا!
از افکار خودم تعجب کردم ٬اینها را من میگفتم؟ پرهام جهانبخش؟!
کنارش قدم برمیداشتم .دلم برای آن کلبه چوبی تنگ شده بود!
از میان انبوهی از درختان گذشتیم و به همان کلبه چوبی رسیدیم.
با خود فکر کردم″این دختر حتما پشتش به یک جایی گرم است که چنین
دل و جرعتی دارد!″
برگشت و به من نگاه کرد.
لبخندی زد و با سر به کفشهایم اشاره کرد.
 یادتون نره.همانطور که کفشهایم را در میآوردم زمزمه کردم.
 اسلحه همراهم نیست مطمئن باش.چشمهایش را بخاطر این رک گویی من گرد کرد و ناباور خندید.
 اگه بخاطر اون موضوع ناراحت شدید من متاسفم.و باز هم عذرخواهی او ...چقدر غرور شکستن؟  ...چقدر دیگر مهربانی؟
مگر ممکن بود!
بدون اینکه جوابش را دهم با دستم به در کلبه اشاره کردم.
 خانوما مقدم ترن.با تردید نگاهم کرد که نیشخندی زدم و زبانم برای کنایه زدن چرخید.

 نه انگار خانم شک دارن! میخواید بیاید منو بگردید؟! بدون اینکه متوجهبشم ...یه وقت این استعدادتون حیف نشه.
بیحس و خنثی نگاهم میکرد .سرش را زیر انداخت تا غم چشمهایش
را پنهان کند و آهسته زمزمه کرد.
 تو که نمیدونی! چیزی گفتید؟ خیر.بعد هم بدون هیچ حرفی وارد کلبه شد و بی اهمیت به من وارد
آشپزخانه شد.
نفس های کشدارش نشان از کالفه بودنش میداد.
روی صندلی چوبی نشستم و دست به سینه و با اخم نظارهگر حرکاتش
بودم.
باالخره صبرش تمام شد و پشت کانتر ایستاد و به من نگاه کرد.
با تردید گفت:
 تا کی میخواید بمونید؟تک ابرویم را باال انداختم و کمی روی صندلی جا به جا شدم و خونسرد
جوابش را دادم.
 -تا هروقت تو میخوای بمونی.

لب زیرینش را داخل دهانش کشید و دوباره رهایش کرد .همانطور که
دستش به سمت چادرش میرفت صدایش در گوشم پیچید.
 عصر برمیگردم .نکنه میخواید تا ظهر بمونید؟کاش میتوانستم بگویم اسمم را جمع نبند! چادرش را درآورد و در دستش
گرفت.
سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و چشمهایم را بستم.
 چرا که نه! بدم نمیاد یه وعده غذایی اینجا بمونم.از همین جا میتوانستم صورت پر خشمش را تصور کنم .اما صدایش که
آرامش در آن نهفته بود خطی بود که روی تصوراتم کشیده شد.
 مشکلی نیست .باالخره میهمان هستید.ای کاش میشد یقیهاش را بگیرم و فریاد بزنم ″چرا اینقدر خونسرد و
مهربانی؟″
چند ساعتی گذشته بود .ناهار را خورده بودیم و نمازش را خوانده و حاال
پشت میز تحریرش داشت کتاب میخواند.
اما از چشمهایش مشخص بود که بسیار خسته است و نیاز به خواب
دارد.
آخر سر نتوانست خودش را کنترل کند و سرش را روی میز گذاشت که
کتاب روی زمین افتاد.

متعجب به او نگاه کردم .از خودم خجالت کشیدم که در چنین موقعیتی
قرارش دادم .بلند شدم و ملحفهای پیدا کردم و رویش انداختم .شاید اگر
حساس نبود در آغوش میگرفتمش و او را جایی بهتر میخواباندم.
ولی او شهرزاد بود!  ...شهرزاد آذرنوش ...با دختران دیگر تفاوت زیادی
داشت.
هیچگاه با زنی رابطهای برقرار نکردم حتی در فرانسه .اما خوب این تفاوت
را حس میکردم.
از نظرم زنها شبیه هم بودند ...بودند!
″شهرزاد! تو تمام محاسبات من را به هم ریختهای″
من هم چشمهایم کم کم گرم شد و روی تشک گوشه کلبه خوابم برد.
بیدار که شدم او نبود .متعجب اطراف را نگاه کردم که متوجه ملحفه
رویم شدم .ناخودآگاه لبخند زدم .نگفتم مهربان است؟ کار خودش بود.
بلند شدم و از کلبه خارج شدم و ...
بلند شدم و از کلبه خارج شدم و اطراف را نگاه کردم .وقتی ندیدمش
پشت کلبه رفتم که دیدم دارد با گوشی صحبت میکند و پشتش به من
است .کمی از کلبه فاصله گرفتم و نگاهش کردم .دست دیگرش یک
اسلحه شکاری بود.
صدایش در گوشم پیچید.
 انیس حواست به مادرت باشه الزم نکرده بیای اینجا  ...من مراقبخودم هستم دخترجون  ...هه اینو باش ٬من اگه قرار بود تو خطر باشم

از اون مهلکه چهار سال پیش نمیتونستم جون سالم به در ببرم  ...االن
مهمون دارم برم؟
با ناز خندید و نفس عمیقی کشید و به آسمان نگاه کرد.
 آره یه مهمون خیلی خوب ٬یه مرد خیلی محترم!  ( ...بلندتر خندید وادامه داد) عاشق چیه بیشعور! تو که خودت بهتر میدونی دلیلم واسه
تنهایی چیه.
نفس را کالفه بیرون داد.
 چرا اتفاقا خیلی هم دلیل خوبیه  ...گوش کن چی میگم مراقب خودتونباشید پا نشی بیای اینجا که گردنتو خرد میکنم!  ...هه اینو باش خودم
یادت دادم واسه من شاخ و شونه میکشی بچه؟!  ...باید برم سالم
برسون ٬قربانت ٬خدانگهدار.
گوشی را قطع کرد و داخل جیب مانتویش انداخت .کمی به رو به رو
خیره شد و ناگهان خیلی حرفهای به سمتم برگشت و اسلحه را به سمتم
نشانه گرفت!
با دیدن من که خونسرد نگاهش میکردم اسلحه را پایین آورد.
نامحسوس نفسش را بیرون داد و لبخندی زد .خواست حرفی بزند که
اینبار دوباره اسلحه را باال گرفت و در کمال ناباوری به سمتم شلیک کرد...
با حیرت فقط نگاهش میکردم که نفس نفس میزد .چشمهایش را
بست و اسلحه را پایین آورد.
با شک و آرام به پشت سرم نگاه کردم...

در کمال تعجب مار سیاهی را دیدم که روی زمین بی جان افتاده!
پس قصدش زدن مار بود نه من!
 متاسفم اگر ترسوندمتون .میخواست بهتون حمله کنه .زهرش خیلیسمی هست .ممکن بود خدایی نکرده کشته بشید.
برگشتم و به او نگاه کردم که لبخند کمجانی زد.
 برای بار سومه که تجاتتون میدم آقای جهانبخش! پس اون مار ممکن بود منو بکشه درسته؟چشمهایش گرد شد و نگاهش را به چشمانم دوخت .طوری نگاهم
میکرد انگار که چه حرف اشتباهی زدم.
حاال که دقت کردم میتوانستم چند حس را از چشمهایش بخوانم.
تعجب ٬ترس و وحشت! انگار که خاطرهای داشت جلوی چشمهایش رژه
میرفت.
اسلحه از دستش افتاد و دو قدم عقب رفت.
 ممکن بود کشته بشی.چند بار این جمله را با خودش تکرار کرد .هر لحظه چشمهای عسلیاش
گرد تر میشد و وحشتش بیشتر.ناگهان شروع به جیغ زدن کرد!
جیغهای بلند و پی در پی  ...مبهوت نگاهش کردم .دستهایش را روی
گوشهایش گذاشته بود با چشم بسته جیغهای دلخراشی میکشید.

حساس بود اما اآلن وقت درنگ نبود .به سمتش پا تند کردم و بازوهای
نحیف و ظریفاش را گرفتم.
فریاد زدم.
 آروم باش شهرزاد! چیشده؟ شهرزاد به خودت بیا.لرزشی که داشت وحشتناک بود و من را دستپاچه کرده بود .میلرزید و
صدایش بخاطر جیغها خشدار و گرفته شده بود .مانند گنجشکی
میلرزید!
با فریاد نامش را صدا میزدم ولی او انگار متوجه من و اطرافش نبود و
داشت با خاطرهای دست و پنجه نرم میکرد.
به سمت خودم کشیدمش و تنش را میان بازوهایم حبس کردم .آرام
روی چمنها نشستم و محکم نگهش داشتم.
سرش روی سینهام بود و بیحال شده بود .با دستش به پیراهنم چنگ
زد و اشک ریخت.
 نجاتم بده  ...نزار  ...نزار اون عوضی دستش بهم برسه!در آغوشم فشردمش و سرش را نوازش کردم.
 هیش! آروم باش شهرزاد  ...چیزی نیست ٬چیزی نیست.لرزشش قطع شد و در آغوشم آرام گرفت.تازه متوجه حرارت زیادی شدم
که بینمان بود ٬اما او سرد بود.
دستش روی سینهام مشت شده بود و اشکهایش پیراهنم را خیس
کرده بود.

انگار تازه به خودش آمد که در چه موقعیتی است! در جایش پرید و
خواست خودش را از من جدا کند.
 می...میشه ولم کنید؟!دستهایم را برداشتم .گونههایش بخاطر خجالت و شرم سرخ سرخ شده
بود و کامال معلوم بود که دستپاچه شده.
 من  ...من مواقعا متاسفم  ...اصال دست خودم نبود.نگاه خیرهای به او انداختم و اخمهایم را درهم کشیدم.
خواست بلند شود که چادرش را در مشتم گرفتم و نگذاشتم .با چشمهایی
درشت و ترسیده نگاهم کرد .اهمیتی ندادم و محکمتر نگهش داشتم.
 چه اتفاقی افتاده شهرزاد؟! فقط بخاطر حرف من ٬تو اون طوری شدی؟فاصله صورتهایمان خیلی کم بود و هرم داغ نفسهایش به صورتم
میخورد .گونههای سرخش نشان از استرسش میداد.
 درسته فقط  ...فقط یک خاطره تلخ برام زنده شد .لطفا دیگه چیزینپرسید ٬آقای جهانبخش!
عجیب سعی داشت آرامشش را حفظ کند .وجدانم گفت فضولی بس
است پرهام .خندهدار بود! چرا که با گفتن کلمهی آقای جهانبخش در
لفافه به من اعالم کرد که میخواهد رهایش کنم و البته فاصلهها حفظ
شود.
گره کور میان ابروهایم را باز نکردم و تنها چادرش را رها کردم.
همزمان بدون تعلل بلند شدیم و او چادرش را مرتب کرد و تکاند.

در جستجوی اسلحه شکاری زمین را نگاه کرد که آن را از روی زمین
برداشتم و دستش دادم.
 ممنون. به نظر میاد در تیراندازی مهارت دارید.لبخندی زد و به سمت کلبه قدم برداشت که همراهیاش کردم.
 درسته ٬به شکار عالقه دارم .مخصوصا حیوانات وحشی.نیشخندی زد .انگار از این حرفش منظور داشت.
 البته جواز داره .منم بیشتر برای محافظت از خودم ٬ازش استفادهمیکنم.
به در کلبه رسیدیم و داخل رفتیم.
 آماده باشید تا برگردیم.همین حرفش کافی بود تا به یاد بیاورم قرار است بازخواست شوم چون
به کسی نگفتم کجا میروم .هرچند تنها کسی که قرار بود بپرسد پدرم
بود وگرنه بقیه به خودشان این اجازه را نمیدادند.
شرمنده برگشت و نگاهم کرد.
 من بخاطر اتفاق چند دقیقه قبل ...حرفش را قطع کردم و رفتم تا گوشیام را بردارم.
 -نیازی به عذرخواهی نیست .باالخره دست خودتون نبود.

ذهنم اما مشغول شده بود .آن عوضی که میگفت چه کسی بود که تا
این حد از او میترسید؟!
***
خسته بودم  ...از همه چیز!خیلی وقت بود که کابوس جمشید و تراب
حداقل در بیداری سراغم نیامده بود اما ...
اما درست روزی که پرهام به کلبه آمده بود کار دستم دادند!
خاطرهام زنده شد! دوباره حرفها درذهنم تکرار شدند.
«فلش بک  /سال »۱۳۹۲
صدای نفسهای بلندم در آن موقعیت خوفناک روی اعصابم بود! نباید
کم میآوردم .پشت دیوار پناه گرفته بودم و او پشتش به من بود.
اسلحه را محکم در دستانم نگه داشتم و ترهای از موهایم را پشت گوشم
فرستادم.
کالشینکف را آماده شلیک کردم.
عرق از سر و رویم میبارید و پیراهنم به تنم چسبیده بود و آفتاب سوزان
خودش یک تنه همه را حریف بود.
صدای جمشید آمد که تفنگ را به سمت دوست عزیزم آمنه نشانه گرفته
بود و داشت تهدیدش میکرد.
 یاالااا  ...بگو اون دختره کثافت کجاست؟! شهرزاد مادر مرده کدومگوریه؟! مگه کری؟ یا نکنه اللی هرزه!

خونم به جوش آمده بود .اگر دیر اقدام میکردم آمنه کشته میشد!
نمیدانم چه شد!
در لحظه اتفاق افتاد و من با وجود تن دردناکم تمام گلولههای آن
کالشینکف را به جمشید زدم و جنازهاش با چشمهای باز روی زمین افتاد.
نگاه از قیافه نحس و نجس او گرفتم و به سمت آمنه سوق دادم.
 خوبی آمنه؟انگار مغزم دوباره به کار افتاد و اتفاقات را از نظرم گذراند و فهمیدم که
چه کار کردم!
من قاتل شدم  ...من او را کشتم!
دستهایم لرزید و اسلحه از دستم افتاد .به دستهایم نگاه کردم و اشک
ریختم .حاال دیگر این دستها به خون آلوده بود!
آمنه سراسیمه به سمتم آمد و شانههایم را گرفت.
 آروم باش شهرزاد  ...حقش بود باید میمرد .اگه نمیکشتیش ...به چشمهایش نگاه کردم و با نفرت گفتم:
 ممکن بود کشته بشی!و این جمله چند بار در سرم اکو شد! ...
«زمان حال»
دفترچه شعرهای کوچکی که جمع کرده بودم را از داخل صندوقچه گرد
و غبار گرفته برمیدارم و خاک روی جلد چرمیاش را میتکانم.

شانسی یک صفحه را باز میکنم و نگاهم روی شعری میماند.
دوزخ از تیرگی بخت درون تو بود/گر درون تو تیره نباشد ٬همه دنیاست
بهشت
لبخندی زدم و آرام روی کاناپه سرمهای رنگ نشستم و به آن تکیه دادم.
دنیا به من بیوفایی کرد اما ...خدا را شاکرم که کمکم کرد وگرنه...
نفسم را آه مانند بیرون دادم و صفحه دیگری از دفترچه را باز کردم.
چشمهای سیاه تو
خاورمیانهی دوم است؛
یک دنیا برای تصرفش
نقشه میکشند
و من...
سرباز بیچارهای که
در مرز پلکهای تو
جان میدهم
خواستم بیاهمیت از این شعر رد شوم .چشمهایم را بستم تا نفسی عمیق
بکشم اما ناگهان دو چشم سیاه پشت پلکهایم نقش بست و من شوکه
چشمانم را باز کردم.
حس کردم گلویم خشک شده .دفترچه ازدستم رها شد و روی زمین افتاد.
″شهرزاد! ای احمق! چرا چشمهای پرهام جهانبخش را دیدی؟!″

بلند شدم و لیوان آبی خوردم .اما حس میکردم درونم هیاهویی
برپاست! انگار چیزی داشت در قلبم جوانه میزد.
مغزم هشدار داد!
″جلویش را بگیر شهرزاد ٬نگذار رشد کند″.
دستهایم را روی صورتم کشیدم .خدا کند که درست نباشد ...نه نه نه!
***
با کمک پنج تن از بچهها میز آهنی بزرگ را کنار حوض مسجد گذاشتیم.
 بچهها بدویید سینی شربت رو بیارید نماز تموم شد!امشب افطاری نبود .پس تصمیم گرفتم شربت و شیرینی بدهم.
چند روزی از آن اتفاق کلبه و خواندن آن شعر گذشته بود .در این مدت
پرهام را ندیده بودم ولی عجیب ذهنم با سماجت طرف او کشیده میشد
و من سعی میکردم با کار خودم را سرگرم کنم.
مردم از داخل مسجد بیرون آمدند و هرکدام شربت و شیرینی
برمیداشتند.
لیوانهای یکبار مصرف را داخل سطل زرد رنگ میانداختند.
به سمت خانه به راه افتادم .خسته بودم ...مثل همیشه.
به در خانه رسیدم و دنبال کلید در کیفم گشتم.
 -اه پس کجاست؟! کیف که نیست بازار شام داخلشه.

باالخره پیدایش کردم و در را باز کردم .خواستم داخل شوم که صدای
جیغی توجهام را جلب کرد و با تعجب سرم را به سمت راست چرخاندم
و دیدم دختری با گریه به این سمت میدود .دستم از روی دستگیره سر
خورد و پایین افتاد.
جلویم ایستاد و با نفس نفس و گریه گفت:
 شهرزاد بانو .دستم به دامنت تو رو خدا کمکم کن .منو میکشن ...تورو خدا نذار منو ببرن! شهرزاد بانو التماست میکنم.
به چادرم چنگ زد .دستش را گرفتم و به چشمهایش زل زدم و با نگرانی
پرسیدم:
 چیه؟ چیشده دختر چرا پریشونی؟خواست حرفی بزند که با صدای داد چند نفر وحشت زده خودش را به
من چسباند .او را داخل خانه کشیدم و در را بستم.
استرس مانند خوره به جانم افتاده بود .سریع فانوسی برداشتم و در
زیرزمین را باز کردم.
 برو داخل تا من نگفتم نمیای بیرون .فقط بگو چیشده!فانوس را از دستم گرفت و دستپاچه توضیح داد.
 منو پدرم با پسر همسایمون دید خانم .میخواد سرم رو ببره .حمید روهم کتک زدن خانم.
کالفه پوفی کشیدم و او را به داخل زیرزمین هول دادم .خواستم حرفی
بزنم که در با شدت به صدا در آمد و پشت بندش صدای مردی آمد.

 در رو باز کن خانم آذرنوش! میدونم دخترم اینجاست.در زیرزمین را بستم و قفل کردم .کلیدش را زیر آجری گذاشتم و چادرم
را مرتب کردم.
با به صدا در آمدن ناگهانی در و ضربههای پی در پی که به آن میخورد
شانههایم باال پرید.
ناخواسته زیر لب خدا را صدا زدم.
 در رو باز کن شهرزاد بانو! وگرنه یا میشکنمش یا از دیوار میایم!پوزخندی زدم و سریع اسلحه شکاریام را برداشتم .آن قدر عصبی بودند
که هرکاری از دستشان برمیآمد .وقتی صدای آهین را شنیدم که
میگفت خودش دیده من و دخترک وارد خانه شدیم بیشتر مطمئن شدم
که اسلحه همراهم باشد.
اسلحه را پشت در مخفی کردم و با خونسردی در را باز کردم .اخمهایم
درهم شده بود.
حدود پنج مرد و سه زن حضور داشتند .زنی گریه میکرد و میخواست
کاری به دختر نداشته باشند.
با شنیدن صدای آهین بیحوصله چشمهایم را در حدقه چرخاندم.
 به به شهرزاد بانو! کارت به جایی رسیده که تو زندگی مردم دخالتمیکنی.
با پوزخند نگاهش کردم.
 -تو کارت به جایی رسیده که وکیل و وصی مردم شدی یا حمالی میکنی؟

با چهرهای قرمز و عصبانی نگاهم کرد .دلم گرفته بود .بعد از دوسال
بیاحترامی کرده بودند .سعی کردم ببخشم ...مثل همیشه!
صدای پدر آن دختر که مردی حدود شصت ساله بود آمد .مو و ریشهای
سفید .تسبیح در یک دست و دست دیگرش آماده بود تا با کمربند کسی
را سیاه کبود کند .خندهام گرفته بود .مثال باخدا بود؟
باخدا بود که آبروی دخترش را داشت میبرد؟
 شهرزاد بانو بهتره بزاری دخترم بیاد وگرنه... وگرنه چی؟ احترام سنتون رو نگه داشتم .ولی شما چیکار کردید؟ بهخودتون بیاید .اگر من به قول شما بانو هستم ٬اگر احترام من رو دارید
برید .از جلوی در خونه من برید و صداتون رو باال نبرید.
آهین جلو آمد و خواست من را کنار بزند .اسلحه را بیرون آوردم و به
سمتشان گرفتم .مردها چشمهایشان گرد و زنها جیغ کشیدند .دیگر
برایم هیچ چیز مهم نبود .فقط محافظت از آن دختر بیپناه برایم مهم بود.
من هم روزی بیپناه بودم ...بیدفاع و بیکس.
دخترک اگر دست این جماعت میافتاد بیچاره میشد ٬بیچاره!
دیگر اعتبارم برایم مهم نبود! اجازه نمیدادم.
 قدم از قدم بردارید میزنم! با هیچکس شوخی ندارم .حق ندارید واردملک خصوصی من بشید!
صدای فریاد پدر آن دختر بلند شد و من نیمنگاهی به او انداختم.

 شما دیگه چرا شهرزاد بانو! اون دختر خطا کرده! گناه کرده ٬گناه .نمیشهازش گذشت.
عصبی بودم ...دست خودم نبود .از این چیزها بیزار بودم.
صدایم ناخودآگاه باال رفت.
میفهمیدم چند نفر دارند از ترس ذکر میگویند .با خود فکر کردم″خوب
شد که اسلحه را از کلبه به اینجا آوردم″
 شما به خودتون میگید مسلمون؟! شیعه؟! این چجور حرفیه که شمامیزنید؟ میخواید به زور اون دختر رو درست کنید؟ کجای اسالم...
کجای قرآن گفته شده با زور؟ چی دارید میگید؟
باز هم دچار لرزش عصبی شده بودم .فقط خدا به من و آنها رحم کند.
حرفی که نباید پدر آن دختر زد .صدای شکستن تک تک وجودم را شنیدم!
تکه تکه شدن قلبم را حس کردم.
کاش هرگز نمیشنیدم ...روی اینطور حرفها حساس بودم.
 هه! تو فقط یک ریاکاری! ریاکار که میدونی یعنی چی؟ برو بابا خودترو رنگ کن .فقط یه مشت ادعایی!
ناخودآگاه اسلحه را پایین آوردم .پردهای از اشک جلوی دیدم را گرفته
بود!
چرا؟
واقعا چرا؟

تنها سوالی بود که در کوچه پس کوچههای ذهن آشفتهام دنبال پاسخش
میگشتم .این جماعت چه مشکلی با امثال من داشتند؟!
پر حرف نگاهش کردم .پشیمان بود و این از چشمهایش کامال مشخص
بود .بقیه با نگرانی نگاهم میکردند.
سعی کردم جلوی لرزش صدایم را بگیرم و تا حدودی موفق شدم.
 شاید شما درست میگید ...شاید من جایی اشتباه کردم که باعث شدهشما چنین افکاری راجب من داشته باشید ...ولی اینو بدونید ٬آدم ریاکار
و خودخواه ...از خودگذشتگی نمیکنه! حاال هرچقدر هم که کمک کنه.
شرمنده بودند .داخل خانه شدم و قبل از بستن در گفتم:
 از اینجا برید ...لطفا!و بدون توجه به آنهایی که اسمم را صدا میزدند در را بستم .اهمیتی به
در زدنهایشان ندادم .شکستم ٬غرورم...قلبم و روحم! چقدر بیمعرفت و
بیمرام!
″شهرزاد از انسانها چه انتظاری داری! از این موجودات بیچشم و رو که
به خودشان هم رحم نمیکنند چه انتظاری داری؟!″
وجدانم درست میگفت .هرچقدر هم که خوبی کنی برایشان کافی
نیست .اما من کار خودم را خواهم کرد.
اما ...بدجور آتشم زدند! نم زیر چشمهایم را گرفتم .نمیخواستم آن دختر
من را با این قیافه ماتم گرفته و چشمهای سرخ ببیند .خودش حال
خوشی نداشت .اما انگار اشکها با من لج کرده بودند.

تو زخم خوردی شهرزاد ...اما محکم بودی!
خودم جواب خودم را دادم ٬درست است! اما کاش میشد خدا من را نزد
خود میبرد...نه اینکه ناشکر باشم نه ٬فقط خستهام! از همه.
آبی به صورتم زدم و در زیر زمین را باز کردم که دختر مانند ترقه از زیر
زمین بیرون پرید.
 خانم چیشد؟ من شرمندم بخدا خانم ببخشید! روم سیاه ...بخدا ٬بخداخانم...
با خنده حرفش را قطع کردم و او را به داخل هدایت کردم .باید حالش
را خوب میکردم ...االن زمان نصیحت و پند و اندرز نبود.
 برو داخل ببینم .یه جوری میگی خانم انگار من معلمتم .راحت باش.بخاطر خونسردیام تعجب کرده بود .با تردید وارد خانه شد و من
چراغها را روشن کردم .اسلحه را نزدیک در گذاشتم و به سمت آشپزخانه
به راه افتادم.
برایش جوشانده آوردم .حالش که جا آمد پرسیدم:
 تخته نرد بلدی بازی کنی؟لبخند بزرگی زد و سرش را با هیجان تکان داد.
 بله خانم اصال من استادشم!آرام خندیدم .لباسهایم را عوض کردم .به او هم تاپ و شلوارک دادم و
با هم شروع به بازی کردیم .معلوم بود ذهنش درگیر است .همانطور
نوبتم را بازی میکردم زمزمه کردم.

 چند سالته عزیزم؟ پانزده خانم .اسمم الله هست.دستم در هوا خشک شد .سنی نبود! نوجوانها فکر میکنند دنیا دیده
شدهاند .فکر میکنند خودشان میتوانند تمام تصمیمهایشان را بگیرند.
نمیدانند قرار است دنیا با آنها قمار کند! نمیدانند هنوز چیز زیادی را
تجربه نکردهاند.
به خود آمدم و حواسم را به بازی دادم.
 سنی نیست که دخترم .وقتی میبینی خانوادت حساسن چرا اینکار رومیکنی؟
قیافه حق به جانبی گرفت .بادی به غبغبهاش انداخت .نوجوان بود دیگر!
 وا شما دیگه چرا؟ اصال چرا ما نباید آزاد باشیم؟! آزادی که به بی بند و باری نیست.تیر خالص را زدم و او شوکه نگاهم کرد .حقیقت بود! حقیقت هم گاهی
اوقات تلخ میشد.
سرش را پایین انداخت و دیدم قطره اشکی که روی گونهاش چکید.
 مجبور شدم خانم.ابرویی باال انداختم.
 واسه چی مجبور شدی؟کمی من من کرد.

 آخه ...آخه ...ازم عکس داشت.ماسک خونسردی به چهره زدم و بیخیال لب زدم.
 چه عکسی؟ عکس پرسنلی ...از این ۴*۳که با حجاب میگیرند. خب اون که بد نیست .چیز خاصی نداره. نمیدونم عکسم رو از کجا آورده .من برادر و پدرم خیلی حساسهستن .اگه میفهمیدن...
 بهتر بود همون اول بهشون میگفتی .تو که گناهی نداشتی .ولی مناینکار خانوادت رو نمیپسندم .درسته مذهبی هستم .ولی خب خانواده
باید طوری باشه که فرزند بتونه با خانوادش مشورت کنه ٬با اونها حرف
بزنه نه اینکه بترسه .فردا میبرمت ...خودم هم میام تا باهاشون صحبت
کنم.
چشمهایش چراغانی شد و تشکر کرد .مجبورش کردم روی تخت بخوابد
و من هم روی زمین.
با صدای در از خواب پریدم .اما الله خواب بود ٬این موقع شب چه کسی
بود؟
کورمال کورمال از وسط هال گذشتم و به حیاط رفتم.
 اومدم اومدم.در را که باز کردم رنگ از رخم پرید و با تعجب به قامت بلند و چشمهای
سیاهش نگاه کردم .او این وقت شب چه میخواست؟ نکند دیوانه شده؟!

بدون هیچ حرفی در را هل داد و داخل شد .حیاط را از نظر گذراند و به
سمتم برگشت .نمیدانستم چه کنم .سعی کردم عادی برخورد کنم ولی
باز هم از تعجبم کاسته نشده بود.
 آ...آقای جهانبخش! خیر باشه ...اتفاقی افتاده که این موقع شب اینجااومدید؟
یک قدم نزدیک شد که ناخودآگاه من یک قدم عقب رفتم .حس عجیبی
داشتم و وجودم پر از تالطم بود.
 اون دختر کجاست؟ بگو بیاد میخوام ببرمش .شکایتت رو پیش منکردن.
اخم درهم کشیدم و با جسارت به او زل زدم.
 شما حق ندارید اینکار رو بکنید .االن هم لطفا از خونه من برید بیرونهمین حاال!
نمایشی خمیازهای کشید و ناگهان چشمهایش برق شیطنت زد.
 شهرزاد بانو! واقعا میخوای بزاری همینطوری برم؟گیج نگاهش کردم که به سمتم آمد .هرقدمی که برمیداشت من هم
عقب میرفتم که به دیوار پشت سرم برخورد کردم.
عرق سرد روی کمرم نشست .خواستم بروم که دستهایش را دوطرف
صورتم روی دیوار قرار داد .سرش را جلوتر آورد که رخ به رخ هم شدیم.
ضربان قلبم باال رفته بود و قفسه سینهام با شتاب باال و پایین میشد.

سرش را نزدیک گوشم آورد و آهسته زمزمه کرد .طوری که روح از تنم
جدا شد!
 فکر کنم دلم هوس یکم شیطنت کرده شهرزاد بانو!و سرش را عقب کشید .نگاهش بین چشمهای ترسیدهام و لبهایم در
گردش بود .ناگهان سرش را تکان داد و با شتاب به سمتم هجوم آورد
که...
با آبی که روی صورتم ریخته شد هینی کشیدم و از خواب پریدم .دور و
برم را نگاه کردم که الله را دیدم با چهرهای نگران.
آشفته بودم.
 خوبید خانم؟! هرچی صداتون زدم بیدار نشدید مجبور شدم آب بریزم.عرق کرده بودید و خیلی بد نفس میکشیدید نگران شدم.
با گیجی سرم را تکان دادم و دستی به گردنم کشیدم .گلویم خشک بود.
 اآلن براتون آب میارم خانم.و سریع بلند شد و مانند فرفره از اتاق بیرون رفت.
ضربهای به پیشانیام زدم.
 خاک بر سرت شهرزاد ...بیحیا این چه خواب مزخرفی بود که دیدیآخه؟!
نمیدانستم نامش را کابوس بزارم یا رؤیا! به خودم چندین فحش دادم.
با یادآوری آن خواب داغ شدم و ناخودآگاه دستی به لبهایم کشیدم.

آن زمزمه کنار گوشم ...آن صدایی که برایم مانند ملودی روحبخشی بود!
 ...آن حسهای عجیبی که داشتم و از همه بدتر آن اتفاقهایی که...
دلم میخواست زمین دهان باز کند و من را ببلعد ٬دلم میخواست از
خجالت آب شوم .این دیگر چه بود که دیدم؟!
الله با لیوان آبی وارد اتاق شد و آن را دستم داد .تشکر کردم و یک نفس
آن را سر کشیدم.با پشت دستم دهانم را پاک کردم .حدس میزدم
چشمهایم سرخ سرخ باشد.
 ببخشید الله جان که ترسوندمت .برو بخواب من خوبم.باز هم نگران پرسید:
 مطمئنین حالتون خوبه؟ خواب بد دیدید؟تا بناگوش سرخ شدم و دستپاچه گفتم:
 آره ولی چیز خاصی نبود برو بخواب.شانهای باال انداخت و چراغ را خاموش کرد .من هم زیر پتو خزیدم و با
چند حس عجیب سعی کردم بخوابم تا فردا به کارهایم برسم .اما تا صبح
خوابم نبرد ...انگار ذهنم کمی منحرف شده! باز هم خاک بر سرت شهرزاد
که اینقدر بیحیایی.
***
چند سنگریزه برداشتم و داخل آب پرتاب کردم .چشم از انعکاس آسمان
در درون آب نگرفتم .دریاچه مروارید مثل خیلی از وقتهای دیگر آرام

بود .سمتی که من بودم پر از گیاه و درختهای رونده بود که باعث
میشد کسی من را نبیند.
یاد زمانی افتادم که برای محافظت از پرهام به آن مار شلیک کردم .با
تصورش تنم لرزید ...چگونه جرعت کردم؟ تفنگ شکاری بود و ساچمهای!
احتمال اینکه خدای نکرده به پرهام بخورد زیاد بود.
آه کشیدم ...ممکن بود من اینبار انسان بیگناهی را بکشم! فقط آن
خاطره دلیل جیغهای گوشخراش و پردردم نبود...به سنگریزههای درون
دستم نگاه کردم و سر انگشتانم را رویشان کشیدم .دستهایم به خون
آلوده بود اما ...اگر هزار بار دیگر هم به عقب بازمیگشتم آن کارها را
انجام میدادم! هه ...کشتن آن انسانهای وحشی که فقط نام انسان را
یدک میکشیدند گناه نبود ٬بود؟!
با شدت بیشتری سنگ را درون آب پرت کردم که چند قطره آب باال پریدند
و صدایی دلنشین ایجاد شد.
چند روزی از اتفاق آن دختر بیپناه یا همان الله گذشته بود .صبح روز
بعدش به خانه پدرش رفتم ٬تمام اهالی خانه از من عذرخواهی کردند...
پس از چندین و چند نصیحت ٬پند و اندرز و تذکر و فهماندنشان به اینکه
کارشان اشتباه است ...و از اینجور حرفها پس از حدود دو ساعت از آنجا
خارج شدم .اما مطلع شدم که خیلی وقت است که تصمیم گرفتهاند تا
برای ادامه زندگی به شهر بروند و البته سه روز بعدش رفتند!

کمرم درد گرفته بود ...وسیلههای سنگین بلند کرده بودم و مدام خانه را
جارو میکشیدم ولی بیشتر ...بیشتر بخاطر همان حرفها بود! چقدر من
زود رنج بودم و نمیدانستم.
 خانم ببخشید!به عقب برگشتم و پسر بچه کوچک را نگاه کردم .از لهجه و لباسهایش
معلوم بود که اهل اینجا نیست .لبخندی زدم و سرم را تکان دادم.
 جانم گل پسر چیزی میخوای؟ اینو یه آقایی دادن گفتن بدم به شما.با گیجی نامهای را از دستش گرفتم و پشت و رویش را نگاه کردم.
همانطور که بررسیاش میکردم پرسیدم:
 نگفت کیه؟با نشنیدن صدایی از آن پسر با تعجب اطراف را نگاه کردم اما او را نیافتم.
شانهای باال انداختم و نامه را باز کردم .با هرخطی که میخواندم اخمهایم
بیشتر درهم میشد و پوزخندم غلیظتر!
تک ابرویی باال انداختم و نامه را خواندم.
«خب خب ...امیدوارم حال و احوال شهرزاد بانوووو روستا خوب باشه!
البته حالت قراره بستگی به خودت داشته باشه که دختر خوبی باشی یا
نه! بهتره عید فطر مدارک رو تحویل بدی دلبر روستا! وگرنه خوددانی!
اینبار فقط سیگار رو دستت خاموش نمیکنم پس حواستو جمع کن و
جون خودت رو نجات بده جوجه طالیی!»

ناگهان قهقهه بلندی سر دادم .سرم را با تاسف تکان دادم و نامه را مچاله
کردم و درون کیفم انداختم.
نیشخندی زدم.
 حاال خواهیم دید کی بد میبینه شاهرخ خان! پسر شاهین خان!باز هم بلند خندیدم .او با خود چه فکر کرده؟ فکر کرده دختری هستم که
از او میترسم و تهدیدهای پوچش باعث میشود بیخیال شوم؟ صورتش
را در ذهنم مرور کردم .چشمهای قهوهای وحشی .اما آن شبی که سیگار
را روی مچ دستم خاموش کرد لنز گذاشته بود .ته ریش ٬موهای مشکی
و قد بلند .معموال هم کت و شلوار قهوهای یا سیاه میپوشید.
جذاب بود اما یک کثافت به تمام معنا! هم او و هم پدرش! باید دستور
قتل پدرش را صادر میکردم تا حساب کار دستش بیاید که من که هستم!
همان دختری که سعی در نابودی او و مادرش ٬بیتا ملک ٬داشتید حاال
دارد با شماها بازی میکند و فعال توپ در زمین همان دختر بیدفاع سابق
است!
دست از پا خطا میکردند باید منتظر حادثهای از طرف من میبودند .من٬
منم! شهرزاد آذرنوش! شجاع و بی باک.
کارها باید زودتر انجام میشد...از این بازی که چند سال است که به راه
انداختم خسته شدهام.
به سمت خانه به راه افتادم .خیلی وقت بود که پرهام را ندیده بودم و
دلم بیقراری میکرد! وسط این بلبشو عاشق شدنم دیگر چه صیغهای
بود! آن هم منی که خودم را برای عشق تحریم کرده بودم.

 ″چقدر تو یک دنده و لجبازی ای عشق! ″
آرام و با سر پایین راه میرفتم و آهنگی را زیر لب زمزمه میکردم.
 وقتی حالم بد بود ...خیلی چیزا داشتم کمبود ...هیچکسی هم دورمنبود ...دستامو گرفتی چه زود ...وقتی همه پسم زدن ...شروع کردم قدم
زدن ...تو خلوت خودم بودم ...میخواستم بگیری جونمو!...
نزدیک مسجد رسیده بودم که نزدیک بود با کسی برخورد کنم .با
ابروهای باال رفته به چهرهاش نگاه کردم .سریع او را شناختم و لبخند
کمرنگی زدم.
 اوه سالم آقای ریاحی .خوش آمدید ٬تازه اومدید؟!او هم متقابال لبخند زد .باید امروز میآمد؟ درست یادم نیست بیبی چه
گفت.
 سالم شهرزاد بانو .آخرین بار که دیدمتون حدود یک سال پیش بود.به صورتش نگاه کردم .جذاب بود ٬اما برای من که اهمیت نداشت .دلم
جای دیگری بود! حاال این سامان آمده و چه میگوید؟
 درسته .خیلی نگذشته. تغییری نکردید.ناخودآگاه با تعجب نگاهش کردم .چشمهایش خالف حرفش را
میگفتند .انگار اگر میتوانست میگفت شکستهتر شدی!آب دهانم را
قورت دادم و سرم را پایین انداختم .ناخودآگاه لبه روسریام را صاف
کردم.

 من ...من باید برم .امیدوارم مدتی که اینجا تشریف دارید بهتون خوشبگذره .سالم من رو هم برسونید.
مردانه لبخند زد و چهرهاش جذابتر شد .او چیزی کم نداشت .هم خوش
قیافه بود و هم تحصیل کرده! اما خب من که...
 ممنونم خانم آذرنوش! بزرگیتون رو میرسونم .میخواید تا جاییهمراهیتون کنم؟ به نظر پالستیک توی دستتون سنگینه.
در ذهنم گفتم  ″چه جنتلمن  . ″لبخند خجولی زدم و تشکر کردم .سریع
از آنجا دور شدم .باید خودم را آماده میکردم!
عید فطر نزدیک بود...
هفته بعدش هم نیمه شب مستان! چه شود در نیمه شب مستان!
همانطور که وارد خانه میشدم آهنگ را زیر لب ادامه دادم.
 خدا خودت بیا و دستتو بزار رو شونههام آروم بشم ...چرا اینجورینباهام این آدمای توی شهر ...اینقده پس زدن منو تا از همشون دور
بشم ...مثل آب زالل بودم کاری کردن تیره بشم!
در را بستم و پالستیک را روی زمین گذاشتم و کش و قوسی به بدنم
دادم.
***
به همراه روزبه و آریا برای اسب سواری و صرف ناهار به جنگل آمده
بودیم .همانطور که رخش را به درختی میبستم گفتم:
 -به نظر خسته شدید!

روزبه به سمت سنگی رفت و روی آن نشست.
 آی گفتی! گرسنگی بدجور بهم فشار آورده.آریا خندید و دست به سینه ایستاد.
 پرهام تو که تو اسب سواری رقیب نداری! حاال زحمت ناهار رو همبکش برادر من!
طلبکار به سمتش برگشتم اما ترجیح دادم واقعا شکار کنم.
 خیلی خب .تا شما آتش درست کنین من برمیگردم.اسلحه را برداشتم و از آنها که توی سر و کله هم میزدند فاصله گرفتم.
کمی که گذشت توانستم سه قرقاول شکار کنم .به نظر قرار بود ناهار
لذیذی بخوریم.
 فکر نمیکنم فصل شکار باشه آقای جهانبخش!به عقب برگشتم و به چشمهای خندانش نگاه کردم .چشمهایی که
میدرخشید.
آرام خندید و با سر به قرقاولها اشاره کرد.
 شما که نمیخواید محیطبانها بیان سراغتون.ناخودآگاه تو گلو خندیدم .کامل به سمتش برگشتم .اینبار لبخندش عمق
گرفت و حرفش را ادامه داد.
 -البته بخاطر اینکه تعداد قرقاولها زیاد شده فعال مجوزش صادر شده.

حس میکردم هروقت او را میدیدم ...که همواره با آرامش و متین
صحبت میکند حالم خوب میشود! و من را مجاب میکند تا به او احترام
بگذارم.
جلو رفتم و در دوقدمیاش ایستادم .به چهرهاش نگاه کردم و لبخند
کمرنگی زدم .برایم تعجب آور بود که او شاید ناخواسته باعث لبخندهای
گاه و بیگاه من میشد.
 از وقتی که دوبار توی جنگل گیر افتادم و یک سهره من رو نجات داددیگه حواسم رو جمع کردم.
دستش را مماس با دهانش قرار داد و خندید .خندهاش را به زحمت جمع
کرد .جالب بود که از حرفم بدش نیامده بود .اصال مگر این دختر از چیزی
ناراحت میشد؟
 این حرفتون رو پای چی بزارم آقای جهانبخش؟!تکخندهای کرد و سرش را تکان داد.
 ترجیح میدم بزارم پای تشکر کردنتون.هره! پرنده زیبایی بود و در عین حال کوچک .این دختر زیبا بود...
ٍ ِس ِ
قلبی به وسعت دریا داشت! او یا همان سهره بود یا ساحرهای که قلب
مردم را بدست آورده.
کیفش را روی شانهاش جا به جا کرد و بازهم سخاوتمندانه لبخند
محجوبی زد.
 -من باید برم .امیدوارم از طعم قرقاول لذت ببرید .با اجازه.

سرم را تکان دادم و او سریع از کنارم رد شد .رفتنش را نگاه کردم .چادر
چه عجیب به او میآمد!
وقتی از دیدم محو شد به سمت روزبه و آریا قدم برداشتم .راست
میگفتم! از وقتی آن سهره من را نجات داده بود دیگر حواس جمع شده
بودم.
ناهار را که خوردیم همانجا نشستیم و مشغول صحبت شدیم .ناگهان
آریا گفت:
 فردا عید فطره! ساقی شب پیغام داده برعکس وقتای دیگه امشب دستبه کار میشه.
با لحنی کنجکاو پرسیدم:
 ساقی شب؟ اون دیگه کیه؟!آریا لبخند زد.
 روزبه چرت نزن گوش بده ببین چی میگم.روزبه صاف نشست و چشم غرهای به آریا رفت.
 برو بابا! حاال ساقی شب کی هست میشناسیش؟آریا سرش را به طرفین تکان داد و موهایش را با دستش به عقب راند.
 هیچکس نمیدونه کیه .فقط چند نفر با لباس مخصوص خودشدیدنش اما اون فرار کرده.
نفس عمیقی کشید.

 فعال میگم که چه شکلیه .اون یک شنل کالهدار سیاه ٬کیسه سیاه روشونهاش و نقاب نقرهای میپوشه و پنجشنبه آخر هرماه دست به کار
میشه .دقیقا نیمه شب! به درخواست خودش کسی تو اون نیمه شب٬
که بخاطر همین ساقی بهش میگن نیمه شب مستان ٬هیچکس بیرون
نمیاد.
تک ابرویی باال انداختم.
 چطوری پیغام میرسونه؟ اون یک نشون خاص داره که روی یک چرم نقاشی میکنه .روی کاغذحرفی که میخواد بگه رو مینویسه و اون نقاشی رو هم میذاره کنارش.
اینبار روزبه با تعجب پرسید:
 چه نشونی؟ اون نقاشی چیه؟ میشه گفت یک ماه و یک شنل توی اون وجود داره. ساقی شب تو نیمه شب َمستان چیکار میکنه؟آریا به سمتم برگشت و توضیح داد و من متعجب به دهانش چشم
دوختم .جالب بود اگر میفهمیدم ساقی شب کیست.
آریا ادامه داد.
 از یکسال پیش کارش رو شروع کرده .فکر میکنم که یک مرد باشه.باالخره این کارها از دست یک زن بر نمیاد.
درست میگفت .ساقی شب که نامش را مردم روستا به او داده بودند
به احتمال زیاد مرد بود .اما باز هم باید احتمال اینکه زن باشد را داد.

به عمارت بازگشتیم .دلم میخواست امشب بیرون بروم و مزاحم کار
ساقی شب شوم! خندیدم و با تأسف سر تکان دادم .کسی نتوانسته بفهمد
ساقی شب کیست .حاال اگر من میفهمیدم چه سودی داشت؟
 ″اما نمیدانستم که فهمیدنش بسیار هم برایم منفعت دارد! ″
*****
شنل را از سرم در آوردم و کیسهای که حاال خالی شده بود را روی زمین
انداختم .لبخند خستهای زدم.
 ″امشب هم خوب گذشت! آفرین ساقی شب! ″
آری من ساقی شب هستم! شهرزاد آذرنوش...
قرار بود نیمه شب مستان هفته بعد باشد اما بخاطر اخطار شاهرخ زودتر
انجامش دادم .معلوم نبود فردا شب میخواهد چه غلطی بکند.
شنل و کیسه و نقاب را در زیر زمین مخفی کردم .هیچکس نباید
میفهمید ساقی شب کیست!
خسته خودم را روی کاناپه انداختم .داشت خوابم میبرد که در به صدا
در آمد .کالفه سر جایم نشستم .نگاهم که به ساعت افتاد کمیترسیدم.
تقریبا دو نیمه شب .چه کسی بود؟ یاد آن خواب من را رها نمیکرد و
دلیل ترسم هم همین بود.
روسری و چادرم را پوشیدم و با استرس در را باز کردم.
با دیدن منوچهر خان تا حدودی خیالم راحت شد اما او این موقع شب
چه کار داشت؟ -سالم منوچهر خان .خیر باشه! بفرمایید داخل.

 سالم دخترم .خیر که چه عرض کنم. بیاید داخل صحبت کنیم. نه مزاحم نمیشم .اومدنم هم این موقع اشتباه بود .اما میخواستم درجریان باشید تا خودتون رو آماده کنید.
 اینجوری که نمیشه منوچهر خان .واقعا میخواید از خیر چای میوهایمن بگذرید؟
لبخند زد و وارد شد.
 نه اون نمیشه .هیچوقت از اون چای نمیگذرم.من هم لبخند زدم و هردو داخل رفتیم .میدانست که بیدارم .تنها کسی
که اطالع داشت من ساقی شب هستم!
چای آوردم و منوچهر خان تشکر کرد و شروع به تعریف کرد.
 میخوام قضیه نورا و پانتهآ زودتر مشخص بشه .هفته بعد اول تیرماه!من نمیتونم براشون توضیح بدم شهرزاد بانو .ممکنه حالم بد بشه .نورا
هم خودش خواست که به بقیه بگیم چون میخواد همراه پانتهآ و
خانواده هومن تو شهر زندگی کنند.
لبخند مهربانی زدم و دلجویانه زمزمه کردم.
 شما واقعا مرد هستید که این همه سال ازشون مراقبت کردید .خداانتقام همسر مرحومتون ناهید بانو رو بگیره .مادرم خیلی ناهید بانو رو
دوست داشت و مدام ازش تعریف میکرد.
منوچهر خان نگران نگاهم کرد.

 شهرزاد ...بهتر نیست بیخیال انتقام بشی؟ مادرت بیتا ملک هم تو فکرانتقام بود .دور از جونت اون هم میخواست انتقام بگیره که...
سرم را پایین انداختم.
 نه منوچهرخان .من ...من اینکار رو هم برای انتقام ...و هم برای نجاتجان بقیه انجام میدم.
 تو اینکار رو میکنی ...درواقع از جان خودت میگذری تا جان بقیه رونجات بدی.
نگاهش کردم .مثل پدر بود برایم ...او یک مرد واقعی بود.
 انشااهلل که همه چی خوب پیش میره. شهرزاد ...امیدوارم روزی که تصمیم گرفتی گذشتهات رو برام تعریفکنی من زنده باشم.
 انشااهلل صد و بیست سال سایهتون باال سرمون باشه .من هم اگر خدابخواد یک روز تمام ماجرا رو براتون بازگو میکنم (.مکث کردم و ادامه
دادم) مثل یک شهرزاد قصه گو!
منوچهر خان رفت و من ماندم و ذهنی که درگیر شده بود.درگیر اتفاقاتی
که افتاد و قرار بود بیفتد .با یادآوری پدرم اخمهایم درهم شد و بغض
گلویم را گرفت.
(فلش بک  /عصر پنجشنبه)
در راه کلبه پرهام را دیدم .چقدر دلم برایش تنگ شده بود!

چند دقیقهای مانده بود تا به کلبه برسم که ایستادم .پوزخندی زدم و به
عقب برگشتم اما کسی را ندیدم.
 هرکی هستی بیا بیرون .میدونم اونجایی ٬دیگه تو قایم موشک بازیحرفهای شدم.
 که اینطور!قلبم فروریخت و حس کردم لحظهای زمان ایستاد! شاید اشتباه شنیدم...
این صدا...
نه درست شنیدم ٬هنوز هم مانند گذشته بود.
بیحس و با صورتی خنثی به سمتش برگشتم .از طرز نگاه کردنم تعجب
کرد.
 فرمایش؟!کمی جاخورد اما به خود آمد و یقه پیراهنش را صاف کرد.
 بیادب شدی دخترم... من دختر تو نیستمممم!صدای فریادم باعث شد پرندگان از ترس به آسمان پناه ببرند .صدای بال
زدنشان که قطع شد فهمیدم که چقدر صدایم بلند بوده .دست خودم
نبود! او را مقصر میدانستم...
شاید اگر از مادرم طالق نمیگرفت من اآلن این نبودم...

شاید اگر خیانت نمیکرد آن اتفاقهای شوم نمیافتاد و مادرم مجبور به
ازدواج با جمشید نمیشد...
شاید...
کالفه نگاهش کردم که ناباور به من چشم دوخته بود .حق هم داشت٬
شهرزادی که همش آرام و ساکت و مهربان بود چه کسی فکرش را
میکرد با به اصتالح پدرش اینگونه حرف بزند!
چشمها و صورتش یخ بست و با سردی نگاهم کرد .برایم مهم نبود! او
همیشه سرد بود و مغرور .و من از این ویژگی مزخرفش متنفر بودم.
 خواستم بهت بگم بهتره پات رو از ماجرا بکشی بیرون و میم جیم روتحویل بدی .اون بهت هشدار داده که شب عید فطر ممکنه بالیی سرت
بیاره.
هیستریک خندیدم .همین که از دست این جماعت روانه تیمارستان
نشدهام باید خدا را هم شکر کنم.
 میم جیم؟ شرط میبندم که هیچی ازش نمیدونی .چقدر؟ چقدر بهتپول داده تا دختر خودت رو تهدید کنی ها؟ هنوزم همونی .تا بوی پول
میشنوی از خود بیخود میشی .میخواستی بیای تا با مهر پدرانه از زیر
زبونم بکشی که کجاست ولی دیدی که اصال تمایلی به حرف زدن باهات
ندارم ٬پس سعی کردی تهدید کنی!
متعجب نگاهم کرد و من خندیدم .با صدای بلند آن هم عصبی .تیرشان
بدجور به سنگ خورده بود.

 برو! برو که من هیچ حرفی با تو یکی ندارم .برو که شکست خوردی.برو که زن و بچهات منتظرتن .و اینم بدون...
جلو رفتم کنار گوشش پچ زدم.
 من هیچ عالقهای بهت ندارم! به شاهرخ هم بگو این کلکا به دردنمیخوره .من خودم استاد این چیزام .بگو هر غلطی خواست شب عید
فطر بکنه.
حرفی نداشت .فقط با نفرت نگاهم کرد ٬چه میشد سیلی به او بزنم و
بگویم ″کسی که باید دلخور باشد منم نه تو!″
تناهای به او زدم و از کنارش رد شدم .حتی پشت سرم را هم نگاه نکردم.
آری! او برای شاهرخ کار میکرد .دست به هر گناهی انسان میزند تا
پول بدست بیاورد!
***
(زمان حال)
گناه کردم! قبول دارم که کارم اشتباه بود .به هرحال پدر بود و احترامش
واجب!
اما نمیشد ...نمیتوانستم کنترلی روی رفتارم داشته باشم .رفت و من
مطئنم دیگر برنمیگردد ٬چرا که خوب میداند من به هیچ عنوان جای
میم جیم را لو نمیدهم .مگر دیوانهام؟ سالها بابتش زحمت کشیدم .هم
من و هم مادرم!

نماز صبح را خواندم و کمی خوابیدم تا بتوانم لحظهای به دنیای بیخبری
قدم بگذارم.
****
نماز عید فطر به خوبی پیش رفت و امشب در مسجد جشن برپا بود.
احساس کردم نفس کشیدن برایم سخت شده .به بیرون مسجد رفتم و
کنار میدان مادر ایستادم .به آب درون حوض میدان نگاه کردم و چند
نفس عمیق کشیدم.
منکر این نمیشوم که استرس دارم! بخاطر تهدید شاهرخ.
میترسم به کس دیگری آسیب بزند و بخواهد از این طریق من را عذاب
دهد.
حس کردم کسی پشت سرم ایستاده که سریع به عقب برگشتم .پایم به
چادرم گیر کرد و خواستم داخل حوض بیفتم که دستی دورم حلقه شد.
ناخواسته چشمهایم را محکم روی هم فشار دادم و به بازوهایش چنگ
زدم.
چشم که باز کردم دو گوی سیاه مقابلم قرار گرفت و دلم فروریخت.
زبانم بند آمده بود و انگار زمان با من سر لج افتاده که حس میکنم فقط
او را میبینم و چیز دیگری نه صدایی میدهد و نه تکان میخورد.
او هم انگار شوکه است!
به خود میآیم و با هزار بار سرخ و سفید شدن دهان باز میکنم و با
صدای ضعیف و مرتعشی میگویم:

 می...میشه ولم کنید؟او هم پلکی میزند و من هم صاف میایستم که دستهایش من را از
بند خود رها میکنند.
میدانستم بدون قصد به من دست گرفته...
میدانستم قصدش فقط کمک بوده...
میدانستم نگاهش و دستهایش کج نمیرود اما...
باز هم خجالت کشیدم! چه خوب که کسی ما را ندید.
چه خوب که با آن نور کم که بخاطر چراغانی کردن مسجد به وجود آمده
بود نمیتوانست صورت گر گرفته و آشفتهام را ببیند.
سعی کرد بحث را عوض کند و من چقدر ممنونش بودم که درک میکرد!
 شنیدم جشن برگزار شده ...به نظر آتش بازی هم...قبل از اینکه حرفش تمام شود آسمان با نورانی شدن خود توجه من و او
را به خود جلب کرد.
″چه زیبا نورافشانی میکردند!″
لبخند زدم و به چهره پرهام نگاه کردم که بر اثر نورهایی که بهش
میخورد جذاب تر شده بود.
به خود نهیب زدم که دست از آنالیز صورتش که لبخند کمرنگی بر لب
داشت بردارم.

باز هم به آسمان نگاه کردم .صدای فشفشه هوایی و چراغانی شدن
آسمان چه جلوه زیبایی در این شب معنوی داشت!
نفس عمیقی کشیدم .باالخره دست از دلربایی برداشتند و من لبخندم
عمق گرفت.
 عالی بود و بسیار زیبا!به سمتش برگشتم اما امان از او! شاید حواسش نبود که آن جمله لعنتی
را هنگامی که به چشمهایم نگاه میکرد زمزمه کرد.
 مثل چشمهای تو!قلبم بیجنبه بود...
من عاشقش بودم...
همه چیزش برایم دلنشین شده بود...
ذهنم مدام به سمتش کشیده میشد و حاال...
آخ پرهام خدا بگویم چکارت کند که خوب بلدی دل ببری و دل آدمی را
زیر و رو کنی.
نگاهش کردم .با تعجب و ناباوری ٬اما ذرهای ...حتی ذرهای حس نکردم
که دارد شوخی میکند و یا شاید دارد سر به سرم میگذارد .جدی بود!
درونم مثل روانیها بود! اما در ظاهر فقط در سکوت نگاهش کردم و
چیزی نگفتم .عمیق نگاهش کردم.

″پرهام ...وای پرهام! اگر تو بدانی ٬اگر درمورد من و گذشتهام ٬درمورد
بیماریام بدانی ...باز هم این را میگویی؟!″
اینها را در ذهنم میگفتم اما غافل از اینکه او قرار است عاشقترین باشد!
غافل از اینکه خدا به من او را هدیه خواهد داد!
لبهایم را تر کردم .نمیدانستم چه بگویم که سر و کلهی هلما پیدا شد.
نفس نفس زنان آمد و گفت -:خاله بیا!  ...باید ...باید جایزه بدی بچهها!
بیتوجه به پرهام دست هلما را گرفتم و دنبال خود کشیدم و داخل
مسجد رفتم.
″کاش یادت برود پرهام که چه گفتی!″
خیلی نامردی پرهام که دلم را دزدیدی!
با خود گفتم بهتر است از او دور باشم!
اما تقدیر چیزی دیگر برایم خواب دیده بود.
**

همه چیز خوب پیش رفت و اتفاق خاصی نیفتاد .مردم هم شاد به
خانههایشان رفتند.
از مسجد بیرون که آمدم پرهام را ندیدم .دلم یک دل سیر گریه
میخواست! شاید فکر کند سنگدلم اما ...کاش بفهمد که من بخاطر عشقم
چیزی نگفتم و سکوت کردم ...بخاطر عشقی که نسبت به او داشتم چیزی
نگفتم! از خود گذشتم!

خوشبخت شوی پرهام...
″عاشق واقعی ...عاشق واقعی بخاطر عشقش از خود میگذرد و
خودخواهی نمیکند! عاشق واقعی خوشبختی معشوقش را میخواهد! از
عشق سواستفاده نکن ای انسان!″
به خانه رفتم و بدون تعویض لباس ٬قرصام را خوردم و روی تخت
خوابیدم و منتظر فردایی دیگر شدم.
حس میکردم نمیتوانم نفس بکشم! چیزی مانع میشد.
احساس خفگی داشتم...
گرمم بود و عرق را روی پوستم حس میکردم.
به زحمت چشمهایم را باز کردم و بیحال اطراف را نگاه کردم.
به زور بلند شدم .خیلی گرم بود! انگار درون کوزه آجر پزی بودم.
اطراف را درست نمیدیدم .از اتاق خارج شدم .شوکه خانه را نگاه کردم.
خانه داشت در آتش میسوخت!
اولین چیزی که در ذهنم آمد شاهرخ خان بود!
با سرفهای که کردم دو روسری برداشتم و یکی را جلوی دهانم و آن یکی
را سرم کردم .لباسم همانهایی بود که در مسجد پوشیده بودم.
با عجله به سمت در رفتم و دستگیره را پایین کشیدم اما باز نشد! چند
بار امتحان کردم که بیفایده بود .خدا لعنتت کند شاهرخ! اگر زنده بمانم
دمار از روزگارت در میآورم!

چشمهایم میسوخت و گرمم بود .خانه را از بیرون به آتش کشیده بودند
و در را هم از آن طرف قفل کرده بودند! مرگم حتمی بود.
صدایی از داخل حیاط آمد.
 هرکی با شاهرخ خان در بیفته سزای کارش همینه!صدای خودش نبود .حتما یکی از نوچههایش را برای این کار فرستاده!
داشتم از حال میرفتم که...

***

وقتی آن جمله را به شهرزاد گفتم متعجب شد و حرفی نزد .عجب
دختری!
خودم هم نمیدانم چرا گفتم ...چرا؟!
با صدای فریاد یک نفر گوش تیز کردم.
 کمکککک  ...کمک کنیددد! خونه شهرزاد بانو آتیش گرفته! شهرزادداخله کمک کنید!!!
بدون هیچ فکری شروع به دویدن کردم.
نه نه نه!
آریا هم شوکه پشت سرم دوید و نامم را صدا زد اما محلی ندادم.

خانه شهرزاد را که درحال سوختن بود دیدم دنیا روی سرم خراب شد.
عده زیادی جمع شده بودند و آب میریختند اما آتش زبانه میکشید
خیلی زیاد بود.
باید نجاتش میدادم! شهرزاد من ...من...
آری من دوستش دارم!
خواستم بروم تا داخل خانه شوم و او را نجات دهم که کسی بازویم را
گرفت و فریاد کشید .آریا بود اما توانایی این را نداشتم تا بفهمم چه
میگوید! فکر و ذکرم فقط شهرزاد بود.
(آهنگ خدانگهدار/ایهام)
″ببین چه کردی تو با دل من
عشق تو آخر شد قاتل من
تو میروی و من میمانم!
به گریه میرسم میدانم.
نفرین نمیکنم من عاشقم نمیتوانم″.
آریا من را گرفته بود و اجازه پیشروی به من را نمیداد .نه این امکان
نداشت! شهرزاد من ٬برایش اتفاقی نیفتاده!
″خدانگهدار!
تمام لحظههای عاشقانهی من...
خدا به همرات!

دلیل گریههای کودکانهی من...
سفر سالمت!
به دل بماند امید دیدار...
خدانگهدار! خدانگهدار! خدانگهدار!″
تمام خاطرههای هرچند کوتاهی که با او داشتم جلوی چشمهایم در آن
آتش رژه میرفت .اشک در چشمهایم حلقه زده بود و من اجازه باریدن
به آنها را نمیدادم.
″آتش زدی تو بال و پرم را
جمع کن از این شهر خاکسترم را
ولی میان خاطراتت مرا نگهدارسفر بخیر مسافر من خدانگهدار″
آریا متعجب بود که چه مرگم شده و چرا دارم اینگونه بال بال میزنم.
او که نمیدانست به جای خانه این قلب من است که درحال سوختن
است!
″خدانگهدار!
تمام لحظههای عاشقانهی من...
خدا به همرات!
دلیل گریههای کودکانهی من...
سفر سالمت!

به دل بماند امید دیدار...
خدانگهدار! خدانگهدار! خدانگهدار!″
آتش نشانی دیر آمد ٬خیلی دیر!
روی زانوهایم فرود آمدم .کسی به جز آریا حواسش نبود و نفهمید که
چگونه شکستم!
دلم میخواست داد بزنم ...اشک بریزم ...یقهی آریا را بگیرم و بگویم چرا
نگذاشتی بروم! اما بیفایده بود .زن و مرد بخاطر شهرزاد بانو ناله و شیون
سر میدادند .بر سرشان میزدند .آنها شهرزاد بانو را از دست دادند و من
جانم را!
آریا کنارم زانو زد و با بغض و نگرانی نامم را صدا زد .شوکه بودم!
به آسمان نگاه کردم .به خدا اعتقادی نداشتم!
اما او داشت ...شهرزاد خیلی خدا را دوست داشت.
داشت ...پوزخندی زدم ٬چقدر زود فعلها تغییر میکردند.
به ستارهی چشمک زنی نگاه کردم و در دل نالیدم.
این درست بود خدا؟! درست بود هنگامی که در آتش سوخت به من
بفهمانی که دوستش دارم؟ درست بود که اجازه ندهی آن جمله کوچک
اما بزرگ را به او بگویم؟ همان جمله ″عاشقتم.″
 پرهام چی شده؟ داری نگرانم میکنی! بخاطر شهرزاد بانو...ناگهان ساکت شد و با چشمهای ریز شده و متعجب به من نگاه کرد.

با درد سرم را برایش تکان دادم تا بفهمد حدسش درست است.
من را بلند کرد و با غمی که در صدایش بود میخواست من را دلداری
دهد.
چرخیدم تا دیگر آن خانه سوخته را نبینم .تا دیگر زجه و مویهها را نبینم.
شهرزاد گفتنشان را نشنوم.
اما خدا انگار صدایم را شنید! نوری در دلم روشن شد و صدایی در قلبم
فریاد زد.
″خدا بندگانش را فراموش نمیکند!″
شهرزاد را با چهرهای خسته دیدم که به این سمت میآمد .شعله خشم
در درونم فوران کرد .آریا را پس زدم و به سمت شهرزاد رفتم.
سرش را که باال آورد و من را دید خواست لبخند بزند ٬اما با دیدن چهره
برزخی من بهت زده نگاهم کرد.
در یک قدمیاش که ایستادم تقریبا عربده زدم.
 کجا بودی شهرزاد! میدونی چی به روز مردم روستا اومده؟! شهرزاد!با غم درون چشمهایش نگاهم کرد .مردم روستا بهانه بود! وگرنه من
بدتر در همین چند دقیقه جان دادم!
آب دهانش را قورت داد و لبهایش را تر کرد .مکث طوالنیاش داشت
کالفهام میکرد.
آریا به سمتم آمد و دستش را روی شانهام گذاشت.

 آروم باش پرهام .خدا رو شکر که سالمن!لحظهای پشیمان شدم با این رفتار نفرتانگیزی که از خود نشان دادم.
″نگران بودم! نگران تو ای یار بیوفا!″
آریا به شهرزاد نگاه کرد و مؤدبانه لبخند زد .شهرزاد به چشمهایم نگاه
کرد و با مکث کوتاهی گفت:
 من ...تازه اومدم ...درواقع هنوز توی مسجد بودم.نفسش را سنگین بیرون داد .برای چه گفتن این جمالت برایش سخت
بود؟!
ادامه داد:
 متاسفم که نگرانتون کردم اما چه اتفاقی افتاده؟!اهمیتی به سوالش که بدجور با اعصابم بازی کرد ندادم .تازه االن پرسید
چه اتفاقی افتاده؟
 چادرتون کجاست؟ یادمه چادر داشتید.با کمی من من جواب داد.
 ام ...چیزه ...یعنی توی راه خراب شد و مجبور شدم بندازمش بیرون.نمیدانم چرا اما به همین جوابش بسنده کردم .شاید بخاطر مانتویی بود
که در مسجد دیدم زیر چادرش پوشیده.

سرش را پایین انداخت و با ببخشیدی از کنارم رد شد و به سمت خانه
رفت .مردم با دیدنش به سمت او هجوم آوردند و ابراز نگرانی کردند .او
هم با لبخند و حوصله جوابشان را میداد.
ماشینی داخل کوچه شد و رو به روی خانه شهرزاد نگه داشت .پدرم بود.
به همراه آریا جلو رفتیم .به پدرم سالم کردم و دست دادیم .شهرزاد به
پدرم توضیح داد که چه اتفاقی افتاده.
پدرم از مردم خواست که بروند و خطاب به شهرزاد گفت:
 شانس آوردی که داخل خونه نبودی .خونه سوخته و قابل سکونتبرات نیست.
شهرزاد لبخند مهربانی به روی پدرم پاشید.
 درسته ...من بهتره برم به... عمارت من!شهرزاد با چشمهای گرد شده و دهان باز پدرم را نگاه کرد .قیافهاش در
آن لحظه خندهدار بود.
اما ...اما منوچهر خان من مزاحم نمیشم .میرم شهر و بعد از تعمیر خونهبرمیگردم.
پدرم به سمت ماشین قدم برداشت و بیاهمیت به حرفش گفت:
 میای خوبم میای .بعید میدونم چیزی سالم مونده باشه ولی اگه هستبردار و با خودت بیار عمارت .آدم میفرستم خونت رو تعمیر کنن و وسیله
براش میگیرم تا جایگزین اونایی که خراب شدن کنی.

صورت شهرزاد مثل لبو قرمز شد و خواست اعتراض کند .پدرم به سمتش
برگشت و با تحکم گفت:
 رو حرف منم حرف نمیزنی دختر جون!جلوی خندهام را گرفتم و به آریا نگاه کردم که داشت لبش را گاز
میگرفت تا نخندد.شهرزاد نفسش را کالفه بیرون داد و باالخره رضایت
داد.
 چشم میام .ولی امشب نه .اگه اجازه بدید من امشب جایی کار دارم. اشکالی نداره .بریم؟آریا تایید کرد و من با تردید دنبالشان رفتم .دوست نداشتم شهرزاد را در
این موقعیت تنها بگذارم.
****
ماشین منوچهر خان که رفت من ماندم و هزار فکر.پرهام نگرانم شده
بود...
خانه در آتش سوخته بود و من شانس آوردم الی این برگر نبودم!
حاال منوچهرخان میگفت باید بیایی عمارت .کم کمش دوهفته میشد و
من چگونه دوهفته باید با پرهام همخانه میشدم؟!
با استرس لبم را گاز گرفتم و داخل خانه شدم .دیوانه بودم که باز هم با
شجاعت داشتم به این مکان باز میگشتم! صحنههای آتش سوزی در
ذهنم دوباره جان گرفت!
***

«فلش بک»

نگاهم به پنجره افتاد .شیشه را شکستم و دستم را بیرون بردم تا بتوانم
قفل در را باز کنم .دستم سوخت و من سریع دستم را داخل آوردم.
 آخ لعنتی!دستم سوخته بود .عرق از سر و رویم میبارید .اطراف را نگاه کردم .نگاهم
که به فرش افتاد انگار دنیا را به من دادند .سرفه کنان فرش را کنار زدم
و چشمم به دریچه افتاد .سریع بازش کردم و داخلش شدم .این هم برای
مواقع اضطراری بود! به زیرزمین رفتم و از طریق آن خارج شدم .سوزش
دستم هرلحظه بیشتر میشد .روسری که جلو دهانم بسته بودم را باز
کردم و با آن طرفی که تمیز بود دستم را بستم.
 لعنتی!سرم را با ضرب باال آوردم .مرد سیاهپوشی را دیدم که با عجله از دیوار
باال رفت .خشم تمام وجودم را گرفت و من هم از طریق نردبانی که کنار
دیوار بود باال رفتم و از دیوار پایین پریدم .از کوچه تاریک دوید و من هم
با سرعت به دنبالش .داخل کوچه دیگری رفتم که با این کارم جلوی
راهش سبز شدم .با ترس نگاهم کرد و خواست فرار کند .با تمام قدرتی
که داشتم یقهاش را از پشت گرفتم .تن الغرش را به دیوار کوبیدم که
صدای مهرههای کمرش را شنیدم.
دستم را روی گلویش گذاشتم و محکم فشار دادم .اهمیتی به سوزش
وحشتناک دستم ندادم.

از بین دندانهای کلید شدهام غریدم.
 کارتون به جایی رسیده که میخواید منو بکشید؟! من؟؟؟ شهرزادآذرنوش به این راحتیها کشته نمیشه! نه تا وقتی که انتقام نگیره.
فشار دستم را بیشتر کردم و او خر خر میکرد.
 یکبار دیگه ...فقط کافیه یکبار دیگه اون شاهرخ عوضی دست از پا خطاکنه تا من وارد عمل بشم! زندت میذارم! تا به شاهرخ بگی اون جنگ رو
شروع کرد! منتظر مرگ یکی از اطرافیانش باشه.
با ضرب رهایش کردم که روی زمین افتاد شروع به سرفه کرد .برای نفس
کشیدن تقال میکرد .لگد محکمی به پهلویش زدم.
 تن لشتو جمع کن! کوچه رو نجس کردی.پوزخندی زدم و خواستم برم که با حرفش متوقف شدم.
 مادرت هم تو ...آتیش سوزی مرد! شاهرخ ...شاهرخ خان اونو زندهزنده آتیش زد.
میخواست من را عذاب دهد .میخواست نابودم کند و موفق هم شد .با
یک حرکت برگشتم و پایم را به سرش کوبیدم.
خون از بینیاش فواره زد.
 این فضولیا به تو نیومده آشغال! بهتره تا نکشتمت از جلو چشمم گمشی االن!
سریع بلند شد و لنگ لنگان رفت .چه آدم بیعرزضهای را برای قتل من
فرستاده بودند!

دستم میسوخت ٬با چهرهای درهم نگاهش کردم که زیر روسری پنهان
شده بود.
 واوو! فکرشم نمیکردم اینقدر سمج باشی .مثل ماهی لیز خوردی و ازاونجا دررفتی .نوچهی منم که خفت کردی.
بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم:
پات رو از گلیمت درازتر کردی! انتخاب کن .یا جون اطرافیانت یا ثروتت!به سمتش برگشتم و یک تای ابرویم را باال انداختم .کت و شلوار مشکی
و پیراهن طوسی بر تن داشت.
 من رو تهدید میکنی؟ میتونم همین اآلن...من رو بکشی؟ امتحانش ضرر نداره! البته تضمین نمیکنم میم جیم تورو به دردسر نندازه.
دکمه پیراهنش را باز کرد و با عصبانیت نگاهم کرد -.تو هیچ غلطی
نمیتونی بکنی دختر بچه!
سرم را کج کردم و لبخند مسخرهای زدم.
 ترجیح میدم ثابتش کنم! -منتظرم بانو.بعد هم عقبگرد کرد و قبل از اینکه برود نیش زد.
 مثل مادرت سرکشی! ولی هروقت فیلم مردنش رو میبینم شاد میشم.وقتی تو ماشین درحال سوختنه و صدای جیغهاش همهجا رو پر کرده.
یادته پلیسها فکر کردن یه حادثه رانندگی بوده؟

بعد هم سریع رفت .بغض کردم و دستم را جلوی دهانم گرفتم و جیغ
زدم که پشت حصار دستم اسیر شد.
شهرزاد نیستم اگر نابودت نکنم!
***
«زمان حال»

به زیرزمین رفتم .تنها جایی که سالم مانده بود! جعبه کمکهای اولیه را
برداشتم و دستم را پانسمان کردم .از داخل صندوقچه یک سری وسیله
برداشتم .از جمله موبایل.کسی به دست سوختهام توجه نکرد! تمام مدت
در جیب مانتویم اسیرش کرده بودم.
همه را داخل کیفی انداختم و از زیرزمین که بیرون آمدم با کلید یدک
قفلش کردم.
نگاهی به مانتو ام کردم .وقتی من را بدون چادر دیدند کمی معذب شدم
اما سعی کردم با فکر به اینکه لباسم مناسب است خودم را دلداری دهم.
در آهنی خانه را بستم .و که سینه به سینه شخصی شدم .آرام نگاهم را
باال آوردم که چهره سامان در دیدم قرار گرفت.
مؤدبانه لبخند زد و کمی فاصله گرفت تا من راحت باشم .نفس حبس
شدهام را رها کردم.
 شب بخیر خانم آذرنوش! شنیدم که چه اتفاقی افتاد و نگران شدم.خوشحالم که سالم هستید .مادرم گفتند امشب مهمان ما باشید.

خبرها چه زود دست به دست میشد .کیف را در دستم جا به جا کردم و
تبسمی روی لبهایم نشاندم.
 بی بی لطف دارند! من امشب به کلبه میرم تا کاری رو انجام بدم. اجازه بدید شما رو برسونم .هوا تاریکه و برای شما خطرناک.تشکرآمیز نگاهش کردم .خواستم مخالفت کنم که به سمت دنا پالس
قرمزش رفت و در جلو را برایم باز کرد.
 بفرمایید خانم آذرنوش.در ذهن تحسینش کردم و معذب سوار شدم .روی صندلی نرم ماشین که
فرود آمدم نفس راحتی کشیدم .وقتی سوار شد لب زدم.
 واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم .اما بهتر نیست بیاید پیش بی بی؟ اگر معذب هستیدمن میرم جای دیگه .باز هم هرچی خودتون صالح بدونین.
این همه تعارف تیکه پاره کردنش برای چه بود؟ خدا کند نقشه بی بی
نباشد.
 نه ممنون .من نمیتونم آدرس بدم بیزحمت هرجا گفتم برید .باز همببخشید.
به کلبه که رسیدم از او تشکر کردم و وارد کلبه شدم و محض احتیاط در
را قفل کردم .فانوس را روشن کردم و سمت کشوی میز تحریر هجوم
بردم .از بین وسایل داخلش سیمکارت را پیدا کردم و سریع داخل گوشی
گذاشتم .باز هم داخل کشو گشتم و دفترچه شمارهها را پیدا کردم .شماره

توتونچی را گرفتم و منتظر شدم .این شماره فقط برای ارتباط با چنین
افرادی بود!
بعد از چند بوق صدایش در گوشی پیچید .از جایم بلند شدم و به سمت
صندلی چوبی رفتم.
 بله؟ توتونچی؟ خودمم .شما؟خودم را روی صندلی رها کردم و پوزخندی زدم.
 میشناسی! آذرخش هستم.صدایش رنگ تعجب گرفت.
 آذرخش؟ همون آذرنوش؟ اونی که خالفکارها رو کرده تو جیبش!پا روی پا انداختم و با اعتماد به نفس لب زدم.
 درسته .باید برام کاری انجام بدی! هه .من؟ اگه نخوام چی؟ درخواست نکردم ٬گفتم باید .پس مجبوری .بیشتر شبیه یک پیشنهادجالبه که تو ازش سود میبری.
کنجکاو پرسید:
 -اون چیه؟

گوشی را در دستم جا به جا کردم.
 میخوام شاهین خان رو بکشی! پدر شاهرخ خان.بلند خندید و با تمسخر گفت:
 بچه شدی؟ مگه به همین سادگیاست؟!لبهایم را تر کردم و لبخند کجی زدم.
 من نحوه قتل رو ارائه میدم و تو انجام میدی .مو الی درزش نمیره .درعوض میخوام یک نامه رو به شاهرخ خان برسونی .یکجور تهدید.
با شگفتی گفت:
 فقط نامه؟ من حاضرم اون شاهین رو از زمین محو کنم! فقط بگوچطوری.
لبخند رضایت بخشی زدم و بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتم.
 میدونستم تو بیشتر از همه مشتاقی .چون اون خیلی بهت ضرر زد .واما نحوه قتل...
به کانتر تکیه دادم و بعد از کمی مکث گفتم:
 ده میلی گرم مواد با دوز باال! چطور میشه ازش استفاده کرد تا کسی شک نکنه؟ از کجا گیر بیارم؟ یک نفر رو میخواید که به پزشکی وارد باشه! عالئم این دارو مثل حملهقلبی هست و تشخیصش سخته .اون رو داخل سرنگ بریزید و خیلی
سریع به قفسه سینش تزریق کنید.

با هیجان گفت:
 تو بینظیری آذرنوش! از کجا باید تهیه کنم؟ من بهت میدم .به آدرسی که میگم میای و نامه و مواد رو تحویلمیگیری.
 معلومه خوب واردی! حاضرم بیای و واسه من کار کنی.تکیهام را از کانتر گرفتم و پوزخند صداداری زدم.
 من واسه کسی کار نمیکنم! کسی رو تا حاال کشتی؟با حرص لبم را جویدم .ناخودآگاه زمزمه کردم.
 آره! چند نفر؟!خنده بدجنسی کردم.
 نمیدونم حسابش از دستم در رفته!مجبور بودم بکشم! برای نجات جان خودم و بقیه الزم بود!
 ترسناک شدی!بیحوصله لب زدم.
 فقط خفه شو و کاری که گفتم رو انجام بده!و گوشی را قطع کردم و منتظر حرفی از جانبش نشدم.

کمی آب خوردم تا بتوانم به اعصابم مسلط باشم .تا نزنم چیزی را بشکنم!
گوشی را دوباره برداشتم و اینبار شماره وکیل و دوست صمیمی مادرم را
گرفتم .نامش گیلدا بود ٬مادر انیس!
دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت ٬حتی اینکه اآلن ممکن است خواب
باشد .صدای خواب آلودش آمد.
 الو؟ سالم. شما؟ ویندوزت نیومده باال مگه نه؟! شهرزادم.بالفاصله صدایش را صاف کرد و خندید.
 اوه ببخشید عزیزم .هنوزم یه خورده گیجم .چیزی شده این وقت شب؟ آره شده ٬میخوام کاری برام انجام بدی.خواب انگار از سرش پرید و حواسش را جمع کرد.
 چه کاری عزیزم؟ قصد جونم رو کرده بودن.صدایش آمد که گفت یاخدا! و من ادامه دادم .کل ماجرا را برایش شرح
دادم و به توتونچی که رسیدم دستپاچه گفت:
 چی داری میگی شهرزاد! تو که نمیخوای واقعا یکی رو بکشی .پلیسهم که بیکار نمیشینه.

روی صندلی نشستم ٬پا روی پا انداختم و لبخند زدم.
 اونش با من! من که قتل نمیکنم .گناهکار توتونچی هست. اونا برات تله میذارن .از خداشونه آذرخش رو گیر بندازن. گیلدا جان یک لحظه چیزی نگو تا نقشه رو بهت بگم. باشه باشه.نفس عمیقی کشیدم.
 من و تو میدونیم که جمع اونها تشکیل شده از هفت مافیای اصلی!یکی از اون مافیاها شاهین خان هست که مورد اعتماد همشون بوده و
اونها میم جیم رو بهش دادن .که خب من از چنگشون درآوردم .شاهین
خان همین االنشم رو به موته .پس با ارائه نقشه من شاهین خان از دور
خارج میشه .و تو تنها کاری که باید بکنی اینه که اون نامه و مواد رو به
توتونچی تحویل بدی ٬داخل نامه فقط بنویس ٬این یک هشداره .و کنارش
عالمت رعد رو نقاشی کن .خودشون متوجه میشن که من هستم .اما
قاتل توتونچیه و گیر میوفته.
نگران پرسید.
 چطور ثابت میکنی؟ با اون نامه .من از توتونچی خواستم شخصا بیاد و تحویل بگیره .پسوقتی اومد صد در صد فضولیش گل میکنه و نامه رو باز میکنه .نامهای
که داخل جیب کت شاهین میذاره و شاهرخ پیداش میکنه .شاهرخ
میفهمه کار منه و میخواد تا من رو به دردسر بندازه ٬پس نامه رو تحویل

پلیس میده و اونها اثر انگشت توتونچی رو پیدا میکنن! حواست باشه
اثر انگشت دیگهای روش نره .شاهرخخان خیلی سریع جلسه تشکیل
میده و پنج مافیای دیگر رو دعوت میکنه .که شاهرخ خان جای پدرش رو
میگیره .شاهین خان میمیره و از دور خارج میشه و توتونچی دستگیر
میشه ٬کسی که اگر بخواد غرق بشه بقیه رو هم همراه خودش غرق
میکنه .پس اونا دست به کار میشن تا توتونچی رو محو کنن .در اینجا
دو مافیا نابود میشن و این یک هشداره جدی برای شش مافیای دیگر
خواهد بود.
جیغ خفهای کشید و من گوشی را کمی فاصله دادم.
 اوه مای گااااد! دختر تو عجب مخی هستی!!! وااای داری شیطون رودرس میدی .ولی ...شش مافیای دیگه نمیان سراغت؟!
پوزخندی زدم و خنده عصبی کردم.
 من رو دست کم گرفتی؟! تنها کسی که میدونه آذرخش من هستم ومن رو دیده شاهرخخان هست .اونم بخاطر این که قبال من رو
میشناخته .شاهرخ خان به کسی نمیگه من آذرخش هستم.
 واه چرا نگه؟! بخلطر میم جیم. نمیفهمم. میم جیم خیلی چیزها داره .اگه اون بگه آذرخش من هستم پنج تارقیب پیدا میکنه .اون میخواد میم جیم رو از من بگیره تا حکومت کنه!

تا بقیه مافیا ها رو بفروشه و از بین ببره و خودش بشه رئیس مافیای
ایران!
 اوه خدای من .تو معرکهای! مطمئنی میخوای این کار رو بکنی؟! من این کار رو انجام میدم .هم یک هشدار برای اونهاست .و هم بایدبگم من میخوام همشون رو نابود کنم .ترتیبش فرق نمیکنه ولی آخرین
نفر باید شاهرخ باشه تا از بین رفتن تک تکشون رو ببینه .تا بفهمه قدرت
به پول نیست .به هوش و ذکاوته! چیزی که من ده برابر اون دارم.
 من حتما کمکت میکنم فقط مواظب خودت باش .انیس اصرار داشتبیاد پیشت.
کالفه از جایم بلند شدم.
 گیلدا جان تو که نمیخوای بفرستیش بیاد؟خندید و من حرص خوردم.
 بدم نمیاد! من نمیخوام جون کسی رو به خطر بندازم .اون نامه و دارو رو ناشناسبهش میدی گیلدا.
 حاال اومدیمو نامه رو باز نکرد. باز میکنه! براش مهمه تا بفهمه آذرخش چرا میخواد شاهین خان روبکشه و پیغامش چیه.
 -اوکی ٬خدا به خیر کنه.

بغض کرده نشستم و روی قالی خطهای فرضی کشیدم.
 دارم گناه میکنم .دارم باعث ناراحت شدن خدایی میشم که سالها پیشمن رو از بین اون گرگها نجات داد!
 شهرزاد جان! قربونت برم چرا خودت رو اذیت میکنی.پرزهای قالی را جمع میکردم و لبم را گاز میگرفتم.
 اونا باعث شدن من اینطوری بشم! مگه من نمیخوام زندگی آرومیداشته باشم؟ گیلدا من حال خودم از بدنم به هم میخوره .هنوز جای
شکنجهها روی تنمه.
 عزیز دلم با جراحی میشه اون زخمها رو خوب کرد. زخمهای تنم هیچی .زخم قلبم با چه جراحی میخواد خوب بشه؟! بهخداوندی خدا قسم که من دو رو نیستم! همونطور که برای مردم روستا
مهربونم و دلسوز ٬در واقعیت هم اینجوریام .ذاتا همینم .ولی در مقابل
گرگ و آدمکش و مافیا نمیشه مهربون بود .باید در مقابلشون...
 گرگ باشی؟! نه! باید شکارچی باشی .فقط کافیه نقطه ضعف نشون بدی تا زمینبزننت ...ببخشید بد خوابت کردم گلم .سالم برسون.
 فدایی داری عزیزم .امیدوارم یه روزی بتونی عادی زندگی کنی و بههرچی خواستی برسی.
از ته دل زمزمه کردم.
 -آمین!

گوشی را قطع کردم .آهنگی را پلی کردم و صدایش را تا آخر زیاد کردم.
آدرس را برای توتونچی فرستادم و روی تشک دراز کشیدم.
(آهنگ پر پرواز/شادمهر عقیلی)
به سقف خیره شدم و اولین قطره اشک از گوشه چشمم چکید .کاش
زودتر تمام شود! اصال کاش من خودم تمام شوم!
″تو حضور مبهم پنجرهها
رو به روم دیوارای آجریه
خورشید روشن فردا مال تو
سهم من شبای خاکستریه″
موهایم را کشیدم .حالم از خودم هم بهم میخورد.
″توی این دلواپسیهای مدام
جز ترانههای زخمی چی دارم؟
وقتی حتی تو برام غریبهای
سر رو شونههای بارون میذارم″
جرعت نداشتم چشم ببندم! چرا که چشمهای پرهام برایم یادآوری میشد!
پرهام ...پرهام...
″اسم تو برای من مقدسه
تا نفس تو سینه پر پر میزنه

باورم کن که فقط باور تو...
میتونه قفل قفس رو بشکنه
منم اون یه آسمون بی دریغ
منم اون یه کوره راه ناگزیر
ای ستاره شبای مشرقی
پر پرواز منو ازم نگیر!″
پرهام باورم میکرد؟ پرهام درکم میکرد؟ اصال چرا دارم این سوالها را
از خود میپرسم وقتی قرار نیست با او باشم!
من با این بدن کریهم! با اختالل روانی که دارم ...با کارهایی که کردم.
آهنگ را قطع کردم و سعی کردم بخوابم اما تا صبح خواب به چشمهایم
نیامد و غل و زنجیر فکر و خیال دست از سرم برنداشت.
با شنیدن صدای آواز پرندگان نگاه ماتم زدهام را از دیوار رو به رویم
گرفتم.اختالل روانی همین است!
افسردگی دارد! ترس دارد! کماشتهایی و بیحوصلگی دارد.
و کمخوابی! منی که با قرص به زور میخوابم و در آخر کابوس میبینم!
روزها خاطرههای گذشته طوری جلوی چشمم رژه میروند که انگار دارند
دوباره اتفاق میافتند.

از جایم بلند میشوم .مطمئنم توتونچی تا اآلن کار را یکسره کرده! او در
این چیزها زرنگ است .به او زنگ میزنم و او سریع با لحنی پرانرژی
جواب میدهد.
پوزخند میزنم و با خود فکر میکنم اگر بفهمد من با یک تیر دونشان
زدهام باز هم اینگونه شاد است؟ اگر بفهمد از من رو دست خورده چگونه
خواهد شد؟!
 به به! علیک سالم بانو آذرنوش معروف .میدونستم زنگ میزنی .بایدبگم کار رو انجام دادم.
به سمت آینه میروم و روی صندلی رو به رویش مینشینم.
 از بشکن زدنت معلومه .میبینم بیشتر از اون چه که فکر میکردممشتاق بودی .قبل از اینکه خورشید سحر رو ببینه کشتیش .نامه رو
رسوندی؟ کی اونو بهت داد؟
 نامه و دارو رو یه پسر بچه بهم داد .نامه رو هم سپردم داخل جیبشاهین خان بذارن .امروز با جنازش رو به رو میشن.
خواستم یکدستی بزنم برای همین گفتم:
 واسه چی داخل نامه رو نگاه کردی؟چقدر خنگ بود مردک احمق ٬مثال یک مافیا خبره بود.
 از کجا فهمیدی شیطون! خب دوست داشتم بدونم چی آذرخش روعصبی کرده که کمر به قتل شاهین بسته .که خب چیزی نفهمیدم چون

فقط نوشته بودی این یک هشداره با یه عالمت که مخصوص خودته.
قبال اون عالمت رو دیدم .راستی چی باعث شد بهم اعتماد کنی؟
خندیدم .با صدای بلند! از خنده دستم را روی ران پایم زدم.
 من؟ من به تو اعتماد کردم؟ باید بگم خیلی احمقی! تو نباید به مناعتماد میکردی بدبخت.
شوکه شد و عصبی پرسید:
 منظورت چیه؟! چی میخوای بگی؟دیگر باید پلیسها میرسیدند .همه چیز از قبل برنامهریزی شده بود و
داشت سریع پیش میرفت .حتی خدمتکار عمارت شاهین قرار بود بر علیه
توتونچی شهادت دهد.
 از اتاق فرمان اشاره میکنن که بد تو چاله افتادی توتونچی! بزودیپلیسها میان سراغت!
 دیگه داری مزخرف میگی! من هیچ ردی به جا نذاشتم.نیشخندی زدم و سرحال گفتم:
 پس اثر انگشت تو روی نامه چیکار میکنه هوم؟!میتوانستم صورت سرخ شدهاش را تصور کنم با آن عینک عجیبی که به
چشم میزد.
 امکان نداره ...تو ...تو یه دختر بچه به من نارو زدی؟! به من؟! چطورنفهمیدم.

 دادگاه و زندان و چوب دار! مسیر زیباییه توتونچی ٬مافیای سابق ایران!تجربه خوبی داشته باشی ٬بای بای.
اهمیتی به فریاد زدنش ندادم و تماس را قطع کردم که بالفاصله پیام
گیلدا آمد.
« همه چی به خوبی داره پیش میره شهرزاد .پلیسها به زودی توتونچی
رو میگیرند .طبق خواسته خودت هم از گوشهای از مدارک میم جیم
استفاده میکنیم تا حکم اعدام براش قطعی بشه .روز خوش نابغه!»
تند تند تایپ کردم.
« خسته نباشید! یک تیر و دو نشون یعنی همین! کار دو مافیا ساخته
شد» .
« پلیس ازت قدردانی کرد .میخوان تو رو ببینن».
« بهشون بگو نمیتونم بیام .از طرف من هم عذرخواهی و تشکر کن».
گوشی را داخل جیب مانتوام انداختم و خواستم بلند شوم که نگاهم به
چهره خودم در آینه افتاد.
چه میشد این چهرها را از صورتم بردارم؟ شاید اینگونه آتش انتقام درونم
خاموش میشد ...شاید اینگونه میشد زندگی جدیدی را آغاز کنم و جانم
در خطر نباشد! شاید اینگونه میشد از شر اختالل روانی خالص شوم و دیگر
قرص مصرف نکنم! دیگر کابوس نبینم و راحت باشم.
دستم را باال بردم و با کف دست به آینه زدم .دستم را عقب کشیدم که
دیدم همانجا شکسته و فقط چند خرده شیشه روی زمین افتاده.

رد خون روی جای شکستگی آینه بود و کف دست من هم خونریزی
داشت .چه فایده که آینه را شکستم؟ وقتی حتی در هر تکهاش عکسم به
من دهن کجی میکرد .چه فایده که شکستم؟ جز این است که من
همینم؟
بیت شعری از نظامی در ذهنم تداعی شد.
″آینه ٬چون نقش تو بنمود راست
خود شکن ٬آیینه شکستن خطاست″
درست میشود! من درستش خواهم کرد ...هم خودم و هم این قائله را
ختم به خیر خواهم کرد.
در دل از خدا کمک خواستم .خدایی که آخر رفاقت بود! خدایی که هرگز
تنهایم نگذاشت و پشتم را خالی نکرد.
دستم را پانسمان کردم .حاال هردو دستم داغون شده بود.
ساعت نه صبح شده بود و من هنوز به منوچهرخان زنگ نزده بودم .بلند
شدم و خارج از کلبه رفتم ٬نفس عمیقی کشیدم و هوای تازه را به ریههایم
راه دادم .شاهرخخان سراغم میآید! این را هرکسی میداند که او خواهد
آمد.
به پشت کلبه رفتم و اطراف را نگاه کردم .دلشوره بدی داشتم! با شنیدن
صدایش لحظهای رنگم پرید اما خودم را نباختم.
 -کارت به جایی رسیده که پدر منو به قتل میرسونی؟

با آرامش به سمتش برگشتم .چند قدم جلو رفتم و نگاهش کردم .کت و
شلوار سیاه و پیراهن خاکستری و کراوات سیاه.چادری نداشتم و او
داشت من را از نوک پا تا گردن آنالیز میکرد .لبخند مسخرهای زدم و
نمایشی خندیدم و مثال تعجب کردم.
 عه! شاهین خان به دیار باقی شتافت؟ اوه انتظارشو نداشتم .حاال چرابه من میگی قاتل آخه.
جای پایم را درست کردم و زمین را از نظر گذراندم.
 خودتو مسخره کن .نامه تو اونجا بود .چطور جرعت کردی؟!با احتیاط جلو رفتم و نمایشی خاک روی کتش را تکاندم ٬بدون ذرهای
لمس!
 متاسفم .ولی انگار اثر انگشت توتونچی روش بوده! چطور تو نمیدونی؟!صورتش به آنی سرخ شد و من لبخند حرص درآری زدم.
 اوه خیلی بد شد که! شما دو مافیا اصلی رو از دست دادید! ولی برایتو که بد نشد ...اآلن سلطنت پدرت مال تو شده.
رگ پیشانی و گردنش متورم شد و دستش را مشت کرد.
اوضاع را قاراشمیش سنجیدم و سر جای اولم برگشتم.
 خفه شو! فقط خفه شو کثافت عوضی .پدرم برام مهم نبود چون اصالبرام پدری نکرد .ولی تو ...توی عوضی با من بازی کردی و حاال من مورد
تمسخر بقیه قرار میگیرم! حاال مجبورم بقیه رو آروم کنم .مطمئن باش
بهشون میگم آذرخش تویی!

لبخند گشادی زدم و خودم را متفکر نشان دادم .خوشم میآمد روی
اعصابش پیاده روی کنم مخصوصا وقتی اینگونه قرمز میشد و من سرکیف
میآمدم.
 آ آ! نشد دیگه .تو نمیگی میدونی چرا؟ چون اونموقع رقیب پیدامیکنی و نمیتونی راحت میم جیم رو بدست بیاری .فکر کردی بچهام
که گول سیاست تو رو بخورم آره؟
بیش از حد عصبانی شد و دستش را زیر کتش برد و هفت تیرش را بیرون
کشید و به سمتم نشانه گرفت .با صدای فریادش حواسم را جمع کردم
تا این گند را جمع و جور کنم.
 دهنتو ببند! وقتی همینجا کشتمت میفهمی من با کسی شوخی ندارم.قدمی عقب رفتم .انگار قرار بود واقعا شلیک کند .اما تردید داشت چون
مرگ من برایش ضرر بزرگی بود ٬ولی خیلی سر به سرش گذاشته بودم و
این صورت و چشمهای سرخ او نشانه خوبی نبود برایم!گلویم را صاف
کردم و به او نگاه کردم .اگر بگویم نترسیدهام دروغ گفتم .سعی کردم
افکارم را سازماندهی کنم.بجنب شهرزاد مخت رو به کار بگیر تا سوراخ
سوراخت نکرده!
 خب باید بگم انتظار اینو نداشتم که بخوای روم اسلحه بکشی.پوزخندی زد و با لحن ترسناکی گفت:
 همونطور که من انتظار نداشتم به این زودی جواب آتیش سوزی روبدی اونم به این سنگینی! حاال با زندگیت خداحافظی کن.

دستم را به نشانه تسلیم باال بردم.
 کلهات داغه نمیفهمی داری چیکار میکنی .اگه من صدمهای ببینمحسابتون با کرامالکاتبینه.
عصبی داد زد و من درجا پریدم .صورتش بیش از حد ترسناک شده بود.
 منو تهدید نکن! تو هیچی نیستی!قدم دیگری عقب رفتم که او جلو آمد .با قدمی که برداشت زیر پایش
خالی شد و فریادش به هوا رفت.
صورتم را جمع کردم .خدا را شکری زیر لب گفتم و نمایشی آستینهایم
را تکاندم.لبهی چالهای که قبال حفر کرده بودم رفتم و لبخند دندان نمایی
زدم.
پایش را گرفته بود و ناله میکرد.
 خب منم انتظار نداشتم اینطوری منو بندازی تو این چاله چندمتری.براوو.
 خوش بگذره بیب. هی هی! کجا میری! منو بیار بیروووون. واوو! ساچ عه واوو! اآلن فکر کردی این کار رو انجام میدم؟!دستم را در هوا تکان دادم و داخل کلبه شدم .وسایلم را سریع جمع کردم
و از داخل صندوقچه چادری برداشتم و پوشیدم .کیف را در دستم جا به
جا کردم .پس از قفل کردن در کلبه و مطمئن شدن از اتمام کارهایم به
سمت چاله رفتم.

 بهتره به سرت نزنه بخوای کلبه رو آتیش بزنی .حوصله جمع کردنکثافت کاریهای تو رو ندارم.
با حرص نگاهم کرد .بیاهمیت به او طناب را به درختی بستم و سر
دیگرش را داخل چاله انداختم.
 تا تو تن لشتو بکشی بیرون من میرم .راستی تسلیت میگم بیبی.بعد هم انگشتم را به نشانه خداحافظی به شقیقهام زدم.
خیلی سریع از آنجا دور شدم .حاال باید میرفتم سراغ غول مرحله بعد
یعنی عمارت جهانبخشها!
مکثی کردم و گوشیام را روشن کردم و برای شاهرخ خان نوشتم.
«کمتر رو نرو من برو ٬میدونی که من فعال دارم خوب میتازونم».

سیم کارت را از داخل گوشی خارج کردم .این شماره فقط برای این کارها
بود و اآلن باید استراحت میکرد.
و برای زندگی عادیام شماره دیگری داشتم .در راه به این فکر کردم که
دیگر کالس قرآن برگزار نکنم.باید از هرچیزی که میشد به عنوان تهدید از
آن استفاده کرد دوری کنم و خب بچههای کالس قرآن هم تهدید خوبی
بودند تا شاهرخ عملی کند.
سرم پایین بود که صدای جیغی مسبب این شد تا شانههایم از فرط
تعجب و ترس باال بپرد.
اما با دیدن هلما لبخند بر لبهایم آمد و دستهایم را از هم باز کردم.

هلما سریع به سمتم دوید و در آغوشم جای گرفت و خودش را لوس کرد.
 وای خاله خیلی نگرانت شده بودم چرا نیومدی پیشم؟!سرم را عقب بردم تا چهره سفید و زیبایش را ببینم.
 خاله دورت بگرده خب کار داشتم وروجک.ناگهان شروع به باال و پایین پریدن کرد و با هیجان گفت:
 خاله میدونی عمو پرهام چی گفته؟خندهای کردم و مثل خودش با لحنی بچگانه جوابش را دادم.
 عمو پرهام دیگه کیه وروجک.خودش را متفکر نشان داد و انگشت اشارهاش را به لپش زد.
 آمممم ...همون آقا خوشتیپه که ته ریش داره و موهاش و چشمهاشسیاهه .قدشم بلنده.
دستم را جلوی دهانم گذاشتم و خندیدم .این بچه عجب زبان چرب و
نرمی داشت.
 خب چی گفته؟!صدایش را پایین آورد و زمزمه کرد.
 میگه من خاله شهرزاد رو میگیرم نمیذارم دیگه ببینیش .میگفتخاله شهرزاد فقط واسه خودمه.
لبخند از روی لبهایم پر کشید و مات به هلما نگاه کردم .شوخی میکرد
مگر نه؟ آخر چرا؟ چرا من؟

 حتما شوخی کرده عزیزم.سرش به طرفین تکان داد و با دامناش بازی کرد.
 نه خیلی هم جدی بود .وقتی بهش گفتم خاله شهرزاد رو ندیدی اونماینو گفت .بعدم برام پشمک خرید.
خنده مصنوعی کردم و دست روی سرش کشیدم.
 اون خودش پشمکه دلبرکم.ناگهان فهمیدم چه گفتم و دستم را روی دهانم کوبیدم .هلما با چشمهای
گرد نگاهم کرد و پقی زیر خنده زد .جلوی خندهام را گرفتم و چشم غره
غلیظی به رفتم که بیشتر خندید.
 خاله ...آخه اون کجاش شبیه پشمکه؟ ...آخ دلم درد گرفت از بسخندیدم.
لبم را گاز گرفتم و از جایم بلند شدم .عجب گیری کرده بودم! این دختر
بچه داشت من را دست میانداخت.
خندیدم و سری با تأسف برای خودم تکان دادم.
 بریم ببینم بچه! تو مگه نباید پیش مامانت باشی پررو؟!دستش را گرفتم و او هم دست از خنده برداشت اما لبخند بر لب داشت.
قدم زنان رفتیم و نزدیک خانه هلما حالل زاده را دیدم! بله پرهام
جهانبخش را دیدم که با تیپ زرشکی و مشکی میآید.
***

با دیدن شهرزاد که دست هلما را گرفته بود و به این سمت میآمد لبخند
محوی زدم.به هم رسیدیم و او ایستاد و هلما هم به شهرزاد چسبید.
 سالم عرض شد خانم آذرنوش.اما با دیدن دو دستش که پانسمان شده بود اخم غلیظی کردم.
 چه اتفاقی افتاده؟!رد نگاهم را گرفت و لبخند زد تا بگوید چیزی نیست.
 اتفاق خاصی نیفتاده .فقط من با بیاحتیاطی باعث شدم که آینه بشکنهو خب دستم برید.
چیزی نگفتم و حتی تالشی برای باز کردن گره ابروهایم نکردم.
 عمو پرهام پشمک شبیه شماست؟با تعجب به دختر بچه کوچک رو به رویم نگاه کردم.
 یعنی چی؟تابی به موهایش داد و لبهایش را غنچه کرد.
 آخه خاله شهرزاد میگه شما پشمک هستین .به شهرزاد نگاه کردم که رنگ از صورتش پرید و دستپاچه به دخترک
گفت:
 -هلما این چه حرفیه که میزنی؟ برو مامانت منتظره.

هلمای کوچک چشمی گفت و بدو بدو دور شد .دستهایم را در جیبم
کردم و تک ابرویم را باال انداختم.
 که من پشمکم؟ آره شهرزاد بانو؟لبش را گزید و سرش را پایین انداخت.
 این چه حرفیه آقای جهانبخش من فقط...قدمی به سمتش برداشتم که با چشمهای گشاد شده نگاهم کرد .با هر
قدمی که من برمیداشتم او یک قدم عقب میرفت.
 از قدیم گفتن حرف راست رو از بچه بشنو شهرزاد بانو.آنقدر عقب رفت که به دیوار پشت سرش برخورد کرد.
تا خواست برود دو دستم را کنار صورتش روی دیوار گذاشتم.
صورتش از خجالت سرخ شده بود و صدای تپشهای قلبش را من هم
میتوانستم بشنوم.
 آقای جهانبخش این چه کاریه؟ من ...من باید برم.گوشه چادرش را در دستش فشرد و سرش را پایین انداخت.
برای این دختر احترام قائل بودم اما بدم نمیآمد کمی اذیتش کنم.
 شما به یک خان توهین کردید پس باید تنبیه بشید.نفسهایش که نامنظم بود به یکباره قطع شد و نگاهم کرد.
شاید میدانست میخواهم چکار کنم و میترسید.

 چه ...چه تنبیهای؟؟نگاهم بین چشمهایش در گردش بود.
ناگهان سرم را جلوتر بردم که...
ناگهان سرم را جلوتر بردم و چیزی نمانده بود تا به هدفم برسم که او
پایم را محکم با پایش له کرد.
بدون هیچ کنترلی متوقف شدم و دستم را برداشتم و صورتم از درد درهم
شد.
نفسهایش نامنظم بود و گونههایش گلگون.
بیهیچ حرفی یکبار دیگر با حرص آن یکی پایم را له کرد و پا به فرار
گذاشت.
به مسیر رفتنش نگاه کردم.
فنچ کوچولو!
بلند و از ته دل خندیدم ...عجب دختر چموشی بود.
صورت سرخش هنگامی که خجالت کشیده بود و داشت حرص میخورد
دیدنی بود! جلوی خندهام را نگرفتم و به دیوار تکیه دادم.
کم کم سر خوردم و بدون هیچ وسواسی از اینکه ممکن است لباسم کثیف
شود روی زمین نشستم ٬یک پایم را دراز کردم و پای دیگرم را خم کردم
و دستم را رویش گذاشتم.

با لبخند عمیقی به رو به رو نگاه کردم .چهرهاش از جلوی چشمهایم کنار
نمیرفت و میدانستم که حتما ناسزایی بارم کرده!
سرم را به دیوار تکیه دادم و با لبخند پررنگی چشمهایم بستم .حضور
کسی را کنارم حس کردم و بعد نشستناش را.
با شنیدن صدایش فهمیدم که آریا است.
دستش را به شانهام زد.
 خانزاده چرا رو زمین نشسته هوم؟ میبینم کبکت خروس میخونه ٬تاحاال ندیده بودم اینطوری لبخند بزنی.
چشم باز کردم و سخاوتمندانه لبخند زدم .انگار که این ویژگی شهرزاد
روی من اثر گذاشته باشد.
 هیچی ٬فقط یه فنچ کوچولو رو اذیت کردم و اونم پام رو له کرد.آریا چشمهایش گرد شد و خندید.
 فنچ دیگه کیه؟ معلومه فنچ خوبیه که لبخند به لب پرهام جهانبخشآورده.
سرم را به سمتش چرخاندم .کجای کاری آریا؟ من همین چند ثانیه پیش
بلند بلند خندیدم و کیف کردم .حسی که شهرزاد و آن خنده به من تزریق
کرد وصف نشدنی بود و من احساس آرامش میکردم.
بحث را عوض کردم.
 -آریا ٬روزبه کجاست؟!

 خونه خودش دیگه .یعنی خونه مادربزرگش که نزدیک عمارته.دیگر چیزی نگفتم .مثل سه دوست بودیم و من فکر میکردم که نیازی
نیست روزبه از محافظت کند.
 پرهام ٬شاهینخان مرده! فاتحه! مسخره میکنی؟ نه برادر .من تو عمرم بیشتر از سه بار که اونو ندیدم میگی چیکار کنم. میگن قتل بوده.با تعجب نگاهش کردم.
 قتل؟ -قاتل حرفهای بوده .روشی که برای قتل استفاده کرده واقعا خاصبوده .اگه اثری از خودش نمیذاشت همه فکر میکردن حملهی قلبیه.
خدا رو شکر قاتل دستگیر شده انگار ٬مردی به نام توتونچی.
با دقت به حرفهایش گوش دادم .برایم مهم نبود و برای همین چیزی
نگفتم.
***
وارد عمارت جهانبخش شدم .در راه هرچه فحش بود به پرهام دادم که
به سرش زده بود .هنوز هم احساس داغی و گرما میکردم.
از ترس حالت تهوع هم داشتم اما اآلن بهتر بودم.
منی که بدتر از این کشیدهام چرا در مقابل پرهام چنین شدم؟

این افکار را پشت در عمارت جا گذاشتم و پس از در زدن که در توسط
مردی باز شد ٬داخل شدم .با خجالت از مسیر سنگفرش گذشتم و داخل
سالن شدم.
منوچهرخان و پاوان و روناک به استقبالم آمدند و من از آنها بسیار تشکر
کردم -.پاوان جان .یکی از اتاقهای باال رو به شهرزاد بده.
 چشم بابا.ناگهان پرهام داخل شد و برق ازسرم پرید .چشماش که به من افتاد با
شیطنت نگاهم کرد .نگاه دزدیدم و سرم را پایین انداختم .این مرد چرا
اینگونه بود؟ آخر به آن قیافه میخورد که شیطنت کند؟
سالمی کرد که به زحمت و با صدایی آرام جوابش را دادم.پاوان دستم را
گرفت و من را به سمت باال هدایت کرد .در اتاقی را باز کرد و من با
دیدن اتاق ترسیدم .فوبیا داشتم!
پاوان ...می ...میشه اتاق رو عوض کنی؟متعجب شد و من سعی کردم جلوی لرزش دستانم را بگیرم.
 واه چرا .دوست نداری عزیزم؟ نه نه! زیباست اما ...اما...پرهام از پلهها باال آمد و بی هیچ حرفی کنارمان ایستاد .من آخر تو را
خفه خواهم کرد پرهام تا دیگر جلوی چشمهایم نباشی!
آخر هم طاقت نمیآورم و چند فنون رزمی سرش خالی خواهم کرد.
 -مشکلی پیش اومده شهرزاد؟ اما چی؟

 من از رنگ قرمز متنفرم!موشکافانه نگاهم کرد و پرهام هم با شک.
 ببخشید پاوان میشه برم یک اتاق دیگه؟ عیب نداره عزیزم دنبالم بیا.از زیر ذرهبین پرهام فرار کردم .از رنگ خون متنفر بودم! نمیتوانستم
تحملش کنم.
پاوان خیلی جلو نرفت و فقط در اتاق کناری را باز کرد .نفس راحتی
کشیدم و از پاوان تشکر کردم.
خودم را داخل اتاق انداختم و لحظهای چشمهایم را بستم.
سعی کردم به آن اتاق با ست قرمز و مشکی فکر نکنم.
هم قرمزش رنگ خون بود و هم سیاهیاش به سیاهی دیوارهای آن اتاق
کذایی چند سال پیش.
تن رنجور و خستهام را به حمام داخل اتاقی که ست سفید و آبی دارد
میکشانم.
بعد از دوشی که میگیرم ٬حولهای دور خودم میپیچم .ناچار کمد را باز
میکنم تا لباسی پیدا کنم و این کمد پر از لباس است.
انگار وقتی حمام بودم کسی زحمتش را کشیده.
سارافن بنفش و شلوار مشکی میپوشم .موهایم را با سشوار خشک
میکنم .بدون پوشیدن شال و یا روسری ٬و بدون بستن موهایی که شانه

زدهام روی تخت دراز میکشم .خیلی زود خواب مهمان چشمهایم
میشود چرا که تمام دیشب بیدار بودم.
با خواب بدی که میبینم هین بلندی میکشم و بیدار میشوم .با گیجی
اطراف را نگاه میکنم که متوجه میشوم ساعت چهار عصر است.
اهمیتی به قار و قور شکمم نمیدهم .ضربهای به سرم میزنم و فحشی
نثار خود میکنم.
چطور یادم نبود من برای خواب نیاز به قرص خواب آور دارم ...نیاز به
آرامبخش قوی دارم! اینبار خسته و خوابآلود بودم ٬دفعات بعد چه؟
پوف کالفهای میکشم و بعد از پوشیدن یک شال از اتاق خارج و از پلهها
سرازیر میشوم .میخواهم وارد آشپزخانه شوم که پچ پچ دو خدمتکار
من را متوقف میکند.
 دیدی دختره دهاتی همش میخواد خودش رو بچسبونه به خونوادهجهانبخش!
 واه تو هم حرفا میزنیها! چرا بخواد این کار رو بکنه. تو چقدر خنگی دختر ...این برای پسر منوچهر خان تور پهن کرده. اوه ...اصال به قیافش نمیخوره ...دختر خوبی به نظر میرسه. سادهای ساده! وگرنه این دختر رو چه به پرهام .باز من و تو رو بگیمیه چیزی!

دلگیری را پشت جاده مهآلود ″گذشت ″جا میگذارم .کسی نبود بگوید
من خودم ثروتمند هستم؟ کسی نبود بگوید من از پرهام فراریام آن
وقت بخواهم...
همه اینها در آهی تلخ خالصه میشود و من عقبگرد میکنم تا به اتاقم
برگردم .بیرون آمدنم اشتباه بود.
اما پشت سرم ...دقیقا در یک قدمی من پرهام ایستاده و اخم غلیظی
کرده .دعا دعا میکردم تا حرفهای آنها را نشنیده باشد ولی صورت
سرخ و چشمهای آتش کشیدهاش خبر از دعوایی مفصل را میداد.
صدای خنده آن دو نفر از داخل آشپزخانه انگار بدتر روی مخ بود.
پرهام چنان من را نگاه میکرد انگار که من مقصرم! انگار دلش
میخواست بگوید پس چرا جلو نرفتی تا چیزی بگویی.
با حرکت ناگهانیاش ناخودآگاه یک قدم عقب میروم و او با خشم وارد
آشپزخانه میشود.
به خود میآیم و با عجله دنبالش میروم.
دو خدمتکار با تعجب و ترس نگاهش میکنند .نگاهم به دستهای
مشت شده پرهام میافتد ٬جوری فشارشان میدهد که صدای تیریک
تیریک انگشتانش میآید.صدایش آرام است و این آرامش قبل از طوفان
است.
 شماها چطور جرعت میکنید که این حرفهای مفت رو به زبونبیارید ...اون هم اینجا! توی عمارت.

دلم به حالشان میسوزد و نمیدانم چرا زبانم بند آمده .من منی میکنند
که پرهام خشمگین فریاد میزند.
 خفه شید! همین اآلن گم شین بیرون دیگه تو عمارت شماها رو نبینم!اخرااااج.
یکیشان که دید آب از سرش گذشته حق به جانب گفت:
 باشه .ما میریم .لیاقت ندارید که...پرهام به سمتش هجوم میبرد .سریع خودم را بین دو خدمتکار و پرهام
قرار میدهم .دست پرهام که باال رفته بود تا سیلی به او بزند در هوا
خشک میشود .دندون قروچهای از حرص میکند و نگاه برندهاش تا عمق
وجودم نفوذ میکند.
با آرامش حرف میزنم.
 خواهش میکنم آروم باشید .حرفهای اونا برای من اهمیتی نداره باورکنید!
دو نفر پشتم پناه میگیرند و به وضوح میلرزند .پرهام میخواهد حرفی
بزند که جلوی چشمهای گرد شدهشان پیراهن پرهام را به چنگم میگیرم
و به سمت بیرون از آشپزخانه هدایتش میکنم .با چشم و ابرو به آن دو
میفهمانم که زودتر فلنگ را ببندند.
انگار همه خواب بودند و کسی متوجه نشده بود.
کمی که فاصله میگیرم خیالم راحت میشود و دستم را برمیدارم.
لبخندی به چهره عصبیاش میزنم و آرام زمزمه میکنم.

 از دست من عصبانی نباشید آقای جهانبخش.انگار که نفت روی آتش ریخته باشم طوفانی میشود و قبل از اینکه بفهمم
با یک حرکت من را میان خودش و دیوار حبس میکند.
 یا فاطمه زهرا! آ...آقای جهانبخش لطفا... هیس! سکوت کن که هرچی بگی بدترش میکنه.فاصلهمان زیاد نبود و من دلم به این خوش بود که اتفاقی نیفتاده بود.
حالم را دگرگون ساخت.
دندانهایش را روی هم فشار داد و غرید.
 بهت یاد ندادن از خودت دفاع کنی؟ ها! اصال چرا میپرسم .معلومه ازدست یه فنچ کاری ساخته نیست.
به زور دهانم را باز کردم تا سخن بگویم .بوی عطرش داشت دیوانهام
میکرد.
 لطفا برید کنار .این کارها چه معنی میده. نوچ! باید یاد بگیری از خودت دفاع کنی ...یاد بگیری دهن افراد یاوهگورو ببندی.
تخس سر باال انداختم و نگاه تند و تیزم را روانهاش کردم.
 نمیخوام! من دفاع کردن از خودم رو بلدم آقای جهانبخش! بعدشممن اونها رو بخشیدم و نیازی نمیبینم که...

با دیدن چشمهای سرخ و فک منقبض شدهاش حرف در دهانم ماسید.
چهره برزخی و ترسناکش را نادیده گرفتم و با تمام قدرت پایش را با پایم
له کردم.
دردش را پشت چهره خونسردش مخفی کرد و یک تای ابرویش را باال
انداخت.
عصبی هردو پایش را همزمان له کردم که با صورتی درهم یک قدم فاصله
گرفت″.خب انگار استعدادم در له کردن پا عالی است!″
با آرامش به سمت آشپزخانه رفتم .او هم با چشمهایی گرد نگاهم کرد.
سوت زنان ساالد الویه را از داخل یخچال برداشتم و مشغول شدم .تازه
یادم آمد که من خودم به پاوان گفته بودم برای ناهار صدایم نکنند.
پرهام آمد و دست به سینه به در تکیه داد .با پررویی قلوپی از نوشابه
خوردم .وقتی دیدم همچنان ایستاده لبخند زدم و کامال عادی پرسیدم.
 میل دارید؟!یک تای ابرویش را باال انداخت .چشمهایش خندان بود اما سعی داشت
تغییری در چهره جدیاش ایجاد نکند.
شانهای باال انداختم و بیخیال لقمهای خوردم.
 باید بگم شما در له کردن پا ماهر هستین مادام.لقمه در گلویم پرید و من سریع نوشابه خوردم .بهتر که شدم به اویی که
با پررویی نگاهم میکرد چشم دوختم.

حاال میفهمم حرف یا فحشی تا نوک زبانت بیاید اما مجبور باشی نگویی
چقدر سخت است.
مردک پشمک!
 نه انگار میل ندارید .ولی به نظرم پشمک خیلی خوبه براتون.لبخند حرص دربیاری زدم و ظرفها راجمع کردم .دلم میخواست از ته
دل بخندم .مشغول شستن شدم که حضورش را پشت سرم حس کردم.
سرش را نزدیک گوشم آورد و زمزمه کرد.
 یکی طلبت فنچ کوچولو!بشقاب از دستم داخل سینک افتاد .دستم را به لبه کانتر گرفتم تا از سقوتم
جلوگیری کند.
سرم گیج میرفت .شاید غیرعادی بود ٬نمیدانم.
نتوانستم خودم را کنترل کنم روی زمین افتادم .پرهام با نگرانی کنارم
نشست و به صورت رنگ پریدهام نگاه کرد.
 چی شد شهرزاد بانو؟ خدای من ...نفس بکش زود باش! نفس بکش.دستم را به گلویم بند کردم .هوا نبود! نمیتوانستم اکسیژن را به ریههایم
راه دهم .انگار راه تنفسم بسته شده بود و اجازه دم و بازدم را نمیداد.
داشتم بیهوش میشدم که با سیلی پرهام هوا را با ولع بلعیدم و نفس
عمیق کشیدم .خدا لعنتت کند جمشید! خدا لعنتت کند تراب!
که باعث شدید یک زمزمه مردانه من را بترساند و به این وضع بیفتم.

اشکهایم جاری شدند و من تالشی برای مهار آنها نکردم .پرهام که
گناهی نداشت.
من روانی بودم .قبال اگر اینگونه میشد جیغ میکشیدم و هرچه دم دستم
بود پرتاب میکردم .اما پرهام فرق داشت .من حتی در خواب احمقانهای
که دیدم ...زمزمهاش من را نترساند .فقط اگر خاطره و کابوس دست از
سرم برمیداشت درست میشد.
 شهرزاد حالت خوبه؟ شهرزاد...لعنت بر شهرزاد گفتنهایش! سرم را به کابینت تکیه دادم .حاال چگونه
این گندی که زدم را درست میکردم.
 چیزی ...چیزی نیست فقط ...فقط سرم گیج رفت و  ...فکر کنم بخاطراینه که دیشب نخوابیدم و از دیروز چیزی نخوردم .بخاطر همینه.
اخم درهم کشید و چشمهایش اجزای صورتم را کاوش کرد .بیخیال شد
و گفت:
 میتونید بلند بشید؟ آ ...آره آره.بلند شدم و لبخندی زدم و با مالیمت گفتم:
 نگران نباشید .من خوبم .شما هم بهتره استراحت کنید من ...متأسفمکه...
 -عیبی نداره .فقط عذرخواهی نکن.

بعد هم رفت و باالخره نفس راحتی کشیدم و غمگین به اطراف نگاه
کردم.
لبخند تلخی زدم و در دل هزاران بار خدا را شکر کردم که بدتر نشد ...که
دیگر کمتر میترسیدم.
از تنها بودن با یک مرد نمیترسیدم ٬فقط از یک زمزمه ...آن هم داشت
حل میشد.
کارم را تمام کردم و از آشپزخانه خارج شدم که منوچهر خانرا دیدم.
لبخند عمیقی زدم و سالم کردم.
 سالم دخترم .کم و کسری که نداری؟ خیر ٬همه چی خوبه ممنونم.سرش را تکان داد.
 خدمتکارها رو مرخص کردم.ترسیدم نکند فهمیده باشد که گفت:
 یادمه دوست داشتی خدمتکاری رو داخل خونه نبینی.خجالت زده سر پایین انداختم و شرمنده گفتم:
 واقعا ببخشید که مزاحم شدم .ممنونم که بخاطر من این کار رو انجامدادید فقط...
 فقط چی دخترم؟ -اگر امکانش هست کار پخت و پز با من باشه.

 در صورتی که اذیت نمیشی عیبی نداره. -سپاسگزارم.

*******

دو روز گذشت ...پرهام در فکر خرید ماشین بود .منوچهرخان به من گفت
همین امشب موضوع نورا و پانتهآ را علنی کنم.
همه دور میز شام نشسته بودند و من بیحوصله با غذایم بازی میکردم.
 خب باید موضوع مهمی رو مطرح کنم .ولی از شهرزاد بانو میخوام کهبهتون توضیح بده.
صاف نشستم و لبهایم را تر کردم .بعد از کمی مقدمه چینی در مقابل
چهره بهت زده پرهام و پاوان و آریا شروع به صحبت کردم.
  ...و باید بگم که نورا خانم همسر منوچهرخان نیست.همه به جز منوچهرخان و نورا و روناک متعجب شدند و پرهام اخم کرد.
 یعنی چی؟ اگر همسر نیست پس... نورا خانم دوست صمیمی ناهید بانو همسر منوچهرخان بودند .اونحادثه که برای ناهید بانو پیش اومد و ایشون از دنیا رفتند ...نورا خانم
همسرشون رو از دست دادند و پانتهآ رو باردار بودند .نورا برای ادامه

زندگی و منوچهرخان برای کمک به ایشون و شاد کردن روح ناهید بانو
باهاشون صوری ازدواج کردند تا نورا خانم امنیت داشته باشه.
همین بود ...مختصر و مفید .نگفتم که ناهید بانو به قتل رسیده ...نگفتم
که نورا را هم تهدید کردند که او را میکشند.
 و نورا خانم و پانتهآ تصمیم دارند برای همیشه ما رو ترک کنند.دیدم که روناک دستش را روی دست نورا گذاشت و با مهربانی فشرد.
قطره اشکی از چشم نورا چکید.
 من واقعا از شما ممنونم منوچهرخان که تمام این سالها به من و دخترمپناه دادید .روناک جان از تو هم ممنونم که تحملم کردی.
دلداریاش دادند .نورا مسئله را به پانتهآ تلفنی گفته بود .امشب قرار
بود نورا با راننده مخصوص برود .پاوان بهت زده و عصبی سرش را میان
دستهایش گرفت.
 یعنی تمام این مدت پانتهآ خواهرم نبود؟پرهام هم درحالی که دست به سینه ٬به میز خیره بود لب زد.
 و تمام این مدت پدر من دو زن نداشته!ناگهان به من نگاه کرد و آرام طوری که فقط من متوجه شوم لبهایش
را تکان داد و من لبخوانی کردم.
 -تو از کجا میدونستی؟

سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم .کالفه دستی به صورتم کشیدم و از
پشت میز بلند شدم .پس از تشکر و گفتن ببخشیدی به سمت اتاقم روانه
شدم.
در اتاق نشسته بودم و کتاب میخواندم که تقهای به در خورد .گردن
خشک شدهام را ماساژ دادم و از جایم برخاستم.در را که باز کردم قامت
نورا نمایان شد.
تعجبم را پشت لبخند مختص خودم پنهان کردم.
 شب بخیر نورا بانو .چیزی شده؟ میتونم بیام داخل؟به داخل اشاره کردم و قدمی عقب رفتم.
 البته ٬بفرمایید.داخل آمد و روی تخت نشست.
من هم کنارش نشستم که غمگین نگاهم کرد.
 من خواستم ازت معذرت بخوام اگه که باهات بد رفتاری کردم .دستخودم نبود فکر میکردم قصدی داری که به خانواده جهانبخش نزدیک
شدی.
دستش را گرفتم و فشردم .در چشمهایش نگاه کردم و جدی گفتم:
 نیازی به عذرخواهی نیست .هرکسی جای شما بود این فکر رو میکرد. -ازت ممنونم که راز من و پانتهآ رو نگه داشتی.

 وظیفم بود! امیدوارم باقی عمرتون زندگی خوبی داشته باشید و پانتهآخوشبخت بشه.
تشکر کرد و با قدردانی نگاهم کرد .چند دقیقهای صحبت کردیم و بعد او
قصد رفتن کرد ...البته برای همیشه!
همگی در ایوان عمارت ایستاده بودیم .نورا دستی تکان داد و سوار ماشین
شد .و باالخره رفت و حتی عطرش هم در عمارت برای یادگاری نماند.

*****

با صدای اذان صبح چشم گشودم و در جایم نشستم .گلویم خشک بود.
با خود گفتم از شبهای بعد حتما لیوان آبی در کنارم داشته باشم.
وضو گرفتم و نماز خواندم .دیگر خوابم نبرد و تصمیم گرفتم صبحانه
حاضر کنم .تمامی خدمتکارها به غیر از پرستار بچهی پاوان رفته بودند.
میز آشپزخانه را چیدم .پنج نفر بیشتر نبودیم ٬دیگر خبری از هفت نفر یا
بیشتر نبود.به کانتر تکیه دادم و زیر لب شعر خواندم.
 زندگی شاید...عبور گیج رهگذری باشد
که کاله از سر بر میدارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید:

صبح بخیر.
 به به چه زیبا!لبخندی به پاوان زدم و تکیهام را از کانتر گرفتم.
 شاعرش فروغ فرخزاد بود.سرش را تکان داد و با چشمهایی که برق میزد به میز نگاه کرد و سوتی
زد.
 اوالال! ببین چه کرده شهرزاد بانو! چه کرده ٬پاوان بانو؟آریا این را گفت و بدون اینکه بفهمد که من در آشپزخانه هست
دستهایش را دور پاوان حلقه کرد .لبهایم جمع کردم تا نخندم ٬آن
هم به چهره سرخ شده پاوان.
پاوان با چشم و ابرو به او فهماند که من اینجا هستم و آریا که نگاهش
به من افتاد از پاوان فاصله گرفت و لبخند مصنوعی زد.
 به قول خودت یه اعالم حضور بکنی بد نیستا!دستم را جلوی دهانم گذاشتم و آرام خندیدم .پاوان دور از چشم من
نیشگونی از بازوی آریا گرفت.
 و به قول خودت ٬داشتی کارتو انجام میدادی!پاوان چشم غرهای به من رفت و آریا با چشمهایی گرد نگاهم کرد.
لبخند سکتهای زدم و چیزی نگفتم.

منوچهرخان هم آمد و تشکر کرد و نشست.
من بیاهمیت به لینکه پرهام نیامده نشستم و مشغول خوردن پنیر و
گردو شدم.
صندلی کنارم کشیده شد و کسی کنارم نشست سرم را که بلند کردم
پرهام را دیدم.
لقمه را بزور جویدم و پایین دادم .بشقاب حاوی پنکیک را برداشتم و
جلویش گذاشتم.ممنونی گفت و من هم با لبخند نوش جانی گفتم.
 زحمت کشیدی شهرزاد جان .کی بیدار شدی که اینطوری تدارک دیدی. نوش جونتون .من بعد از نماز صبح کار رو شروع کردم پاوان جان.آریا بشقاب را جلو کشید و با تعجب ابرویی باال انداخت.
 وافل درست کردی؟ خب باید بگم دست مریزاد.لبخند محجوبی زدم .پاوان کمی از شیرینی وافل خورد و گفت:
 تو چرا نون و پنیر میخوری؟ اینا رو درست کردی خودتم فیض ببر٬واال!
خندیدم و چیزی نگفتم .پرهام لبخند کمرنگی داشت که معنیاش را
نمیدانستم .البد با خود میگوید این شیرینیها و این صبحانه مفصل را
از کجا یاد گرفته که درست کند.
چای شیرین را مزه مزه کردم.
 -دست پختت از رخساره هم بهتره.

لبخندم را جمع کردم و به منوچهرخان چشم دوختم.
 ایشون محترم هستن و چند ساله که آشپزی میکنند .شما داریدهندونه میدید زیر بغلم!
منوچهرخان قهقهه بلندی زد و شانههایش تکان خورد.
 باید بگم که کم آوردم!مکثی کرد و انگار که چیزی یادش آمده باشد سریع نگاهش را به سمت
پرهام سوق داد.
 پرهام کارخونه فعال دست یکی دیگس .میخوای چکارش کنی؟پرهام با دستمال دهانش را پاک کرد و به صندلی تکیه داد.
 میفروشمش.منوچهرخان ابرویی باال انداخت و چشم ریز کرد.
 بفروشیش و بعد؟ گالری طراحی جواهرات میزنم.لبخند رضایت بخشی روی لبهای منوچهرخان آمد و سرش را تکان داد.
 کار خوبی میکنی .حاال چه موقع؟ باشه برای نه ماه دیگه .من برنامهها دارم.منوچهرخان که حواسش پرت شد ٬پرهام نگاه معنیداری روانهام کرد.
هیچ نفهمیدم و ترجیح دادم بیاهمیت باشم به آن نگاه عجیب و مرموز.

با اصرار من از آشپزخانه خارج شدند و من مشغول شستن ظرفهای
کثیف شدم و اولین شعری که به ذهنم رسید را بیاختیار زمزمه کردم.
 ای دل نگران که چشمهایت بر درشرمنده که امروز به یادت کمتر
جز رنج چه بود سهمت از این همه عشق
مظلومترین عاشق دنیا! مادر!
با خود فکر میکنم کداممان بیشتر سختی و رنج کشیدیم ٬بیشتر عذاب
کشیدیم ٬بیشتر مظلوم بودیم...من یا مادرم؟
سریع کارم را تمام میکنم و به اتاقم پناه میبرم .نمیدانم کی چشمهای
پر از اشک شد و کی صورتم خیس شد و نفهمیدم.
مادر ...او نامردی دید! او وکیل بود و پروندهای دستش افتاد که
زندگیاش ...زندگیمان را زیر و رو کرد...
لبهی پنجره نشستم به پایین نگاه کردم .کسی نبود ...منوچهرخان ٬خان
سابق روستا بود اما هنوز به او احترام میگذاشتند ...هنوز خان را آخر
اسمش به زبان میآوردند.
شاهرخ و شاهین اما افرادشان اینگونه صدایشان میزدند.
ذهن من پرکشید به هجده سال پیش.
من هشت سال داشتم ٬سال هزار و سیصد و هفتاد و نه!

مادرم وکیل پایه یک دادگستری بود آوازهاش داشت همه جا را پر
میکرد .نامردی پدرم را فراموش کرده بود و ما داشتیم زندگیمان را
میکردیم .بیتا ملک مادرم بود ٬او سه دوست دیگر داشت.
ناهید مادر پرهام و پاوان که پلیس جنایی بود! گیلدا مادر انیس که او
هم وکیل بود ٬و نورا که برای ارتباط ناشناس از او و تغییر صدایش
استفاده میکردند.
ماجرا از آن شبی شروع شد که هفت مافیا ٬بیرحمانه چند نفر را شکنجه
دادند و کشتند .فقط به جرم اینکه میخواستند عدالت را اجرا کنند!
میخواستند امنیت را به ملت هدیه دهند .که بود که قدر بداند؟ پلیسها
چقدر مظلوماند.
بله! چند سال بود روی یک پرونده کار میکردند اما فهمیدند ماجرا بزرگتر
است .من کودکی چند ماهه بودم.
ناهید مدارکی مهم را بعد از تالش زیاد به دست آورد و آنها را مخفی
کرد ٬اما قبل از اینکه بگوید کجاست کشته شد .پرهام و پاوان یتیم
شدند ...منوچهرخان بیاطالع بود از جای مدارک.مدارکهایی را ناهید و
بیتا و نورا و گیلدا با زحمت فراوان بعد از شش سال جمع کردند.نامش
را میم جیم گذاشتند ...مخفف ″مدارک یاقوت ٬مرگ و جرمهای یاقوت در
ملتها″
باند یاقوت! باندی گسترده در خاورمیانه! مادرم و دوستانش با همکاری
پلیس آنها را جمع آوری کردند.

با مرگ ناهید همه چی بهم ریخت! ذهن همه آشفته شد .نفر بعدی
شوهر نورا بود .اینها همه تهدید از طرف باند یاقوت بودند .بعد مرگ
شوهر نورا ٬او با منوچهرخان ازدواج کرد.
امنیت نورا بخاطر قدرت منوچهرخان حفظ شد .اما...
اما من فقط هشت سال داشتم که...
هشت سال مگر سنی بود؟ یک کودک مگر تهدید بود؟ که در راه مدرسه
من را دزدیدند!
***
«فلش بک  /سال »۱۳۷۹

باال و پایین میپریدم و برگهای زرد و نارنجی روی زمین را له میکردم.
صدای خش خش آنها زیر پاهای کوچکم باعث خنده من میشد و من
بلند میخواندم:
 باز آمد بوی ماه مدرسهبوی بازیهای راه مدرسه
بوی ماه مهر ٬ماه مهربان
بوی خورشید پگاه مدرسه
از...

حرفم وقتی خواستم از خیابان رد بشوم و نزدیک بود ماشینی به من بزند
قطع شد .جیغ بلندی کشیدم و به عقب پریدم.
قلبم چنان خودش را میکوبید که شک کردم نکند در دهانم میزند.
مردی پیاده شد و من با خیال اینکه میخواهد عذرخواهی کند ایستادم.
تا دهان باز کردم تا بگویم خوبم ٬دستش را جلوی دهانم قرار داد و داخل
ماشین کشید .جیغهای ضعیفم پشت دستش خفه میشد .با حس بوی
عجیبی که دستهایش داشت پلکهایم سنگین شد و مشتهای بیجانم
که به او میکوبیدم ناتمام ماند.
***
با سردرد شدیدی بیدار شدم .با ترس اتاق بتنی را از نظر گذراندم و در
خود جمع شدم .تاریک بود! اما نور کمی که از دیوار پشت سرم به داخل
میتابید باعث شد بلند شوم .قدم نمیرسید ولی معلوم بود که نرده دارد.
بیاختیار با صدای بلند گریه کردم و مادرم را صدا زدم.
 مامان! ...مامان کمک ...کمکم کن! ...مامان بیا منو از اینجا ببر.جیغ میزدم و گریه میکردم .دلم برای مادرم تنگ شده و میترسیدم.
دلم پرکشید تا در آغوشش فرو بروم و او نوازشم کند.
جیغ بلندتری کشیدم که ناگهان قفل در باز شد و قامت مردی چهارشانه
در چهارچوب در نمایان شد.چشمهایش ترسناک بود ...حتی لباس و
کفشهایش من را به وحشت میانداخت .از ترس سکسکه میکردم و
مظلوم نگاهش کردم.

با صدای غرشش گریهی من از سر گرفته شد.
 چته؟! چرا جیغ میزنی کثافت! یه جوری میزنم خون باال بیاری .کارینکن مادرتو به عزات بشونم سگ پدر!
بیتوجه به صدای بلندش و تهدیدش نالیدم.
 تو رو خدا بذار برم ...من ...من مامانم رو میخوام.عصبی جلو آمد موهایم را از روی مقنعه کشید.
 قرار نیست تو بگی شاهینخان چیکار کنه! فقط دهنت رو ببند و زر زرنکن.
اشکهایم دست خودم نبود و او عصبی موهایم را با ضرب رها کرد و با
قدمهای بلند از اتاق خارج شد .حس میکردم پوست سرم کنده شده.
در سه کنج اتاق کز کردم و آرام اشک ریختم .فین فینی کردم و سرم را
روی زانوهایم گذاشتم .از گریه زیاد نفهمیدم کی همانجا ٬نشسته به
خواب رفتم.
با خوردن لگدی به پهلویم چشم باز کردم و گیج اطراف را نگاه کردم.
ناگهان شخصی موهایم را کشید و من را بلند کرد.
 کی گفت بخوابی لجن ها؟ بیا اینجا ببینم...من را وسط اتاق پرت کرد و من گریه کردم.
 -صدات در بیاد کشتمت فهمیدی؟

ساکت شدم و بیصدا اشک ریختم و نگاهش کردم تا ببینم چکار
میخواهد بکند.
گوشیاش را برداشت و شماره گرفت .آن را کنار گوشش گذاشت که حس
کردم کسی پشت خط دارد جیغ میزند و فحش میدهد.
 خفه شو ملک! اگه دخترت رو سالم میخوای باید مدارک رو تحویلبدی! یا به قول شماها میم جیم.
مکثی کرد و خبیثانه گفت:
 دوست داری صداش رو بشنوی؟کمربندش را در آورد و من مردمک چشمهایم روی دستش که کمربند را
دور دستش پیچ میداد دو دو زد.
زبانم بند آمد و با وحشت به سه کنج اتاق پناه بردم و به دیوار سردش
خودم را چسباندم.
گوشی را روی بلندگو زد و با بیرحمی کمربندش را باال برد و روی بدنم
فرود آورد .جیغ گوشخراشی کشیدم .انگار که جیغم حتی دیوار بتنی را
لرزاند.
مادرم التماس میکرد و با بغض در صدایش میخواست کاری به کارم
نداشته باشد.
نمیدانم چقدر زد اما باالخره خسته شد و کنار کشید .بدنم را حس
نمیکردم و لباسهایم پاره شده بود .آخرین صداهایی که شنیدم اینها
بود.

 اگه میخوای بدتر از این سرش نیاد میم جیم رو تحویل بده.و صدای مادرم ٬آن هم گرفته و پربغض در اتاق اکو شد.
 باشه باشه ...تو رو خدا کاریش نداشته باش.و من فکر کردم بدتر از کتک زدن چیست ...پلکهایم روی هم افتاد دیگر
چیزی نفهمیدم.
دو روز بود که اینجا سر میکردم .نه خورشید دیده بودم نه ماه! نه غذا
خورده بودم نه آب!
متوجه بودم که تمام این دوروز مادرم را میپیچاندند تا من را بیشتر نزد
خود نگه دارند .الغر شده بودم و مثل یک مرده به اطراف زل میزدم.
سرم را روی زمین سفت اتاق میگذاشتم به امید اینکه باالخره نجات پیدا
خواهم کرد.
روزی چند بار داخل اتاق میشدند و با زخم زبان و کتک صدایم را ضبط
میکردند .عکس از من میگرفتند و برای مادرم میفرستادند.
او هم زجه میزد و مدام لعنتشان میکرد که چرا تمامش نمیکنند.
در اتاق باز شد و شاهینخان وارد شد و در را پشت سرش بست.
با دیدنش لرزش عصبی گرفتم .دیگر جان نداشتم .مطمئن بودم که
خواهم مرد.
کیف سامسونت را باز کرد و آمپولی بیرون آورد .من به این مرد فوبیا
″مرفین.″
داشتم!از آمپول میترسیدم ٬به زور خواندمش ُ

نمیدانستم چیست اما از نوک تیز آن و نگاه ترسناک شاهین وحشت
داشتم.تالش و تقالهایم ...گریه کردنم و جیغ زدنم بیفایده ماند و او
سرنگ را به من تزریق کرد.
حس عجیبی داشتم که تا به حال تجربه نکرده بودم .ناشناخته بود.
انگار خوشم آمد! دردهایم را حس نمیکردم و انگار که اصال کتک
نخوردهام.شاهین با لبخند بدجنسی از اتاق خارج شد و من را با این حس
جدید تنها گذاشت.
***
«زمان حال»

از لبهی پنجره بلند شدم و روی تخت طاق باز دراز کشیدم.
من از آن روز معتاد شدم .آن ماده مدام به من تزریق میشد و من لذت
میبردم .غافل از اینکه در عالم کودکی اعتیاد پیدا کردهام .مادرم پس از
چند ماه توانست من را ترک دهد .من را نزد مشاور میبرد و سعی داشت
به رفع اختالل روانیام کمک کند .مدام کابوس ٬مدام گریه و ترس.
اختالل روانیام خوب شد اما...
کالفه پوفی کشیدم و تصمیم گرفتم از زندان گذشته بیرون بیایم.
زندانی که سالهاست من را به اسارت گرفته .بعد از ترک اعتیادم و بهتر
شدن حالم ٬مادرم من را به کالسهای رزمی فرستاد تا از خود دفاع کنم.
تا دیگر چنین مشکلی در آینده پیش نیاید اما...

ضربهای به سرم زدم ٬افکار گذشته را باید رها کرد .چون اندوهگینات
میکنند.
به حمام رفتم و دوش گرفتم.
داشتم موهای بلندم را جلوی میز آرایش که رو به روی تخت بود ٬خشک
میکردم که تقهای به در خورد .با خیال اینکه پاوان است خواستم موهایم
را ببندم که کش مویم روی زمین افتاد.
همانطور که خم شدم تا آن را بردارم بلند گفتم:
 بیا تو پاوان.کش را برداشتم و رویم را برگرداندم که با پرهام مواجه شدم .جیغی
کشیدم و یک قدم عقب رفتم که پایم به صندلی گیر کرد و با ضرب روی
زمین افتادم.
بنده خدا اصال نگاه هم نکرد و دستپاچه از اتاق خارج شد .فوتی کردم که
تار مو جلوی صورتم کمی عقب رفت.
 خاک تو سرت شهرزاد .الهی بمیری مردم از دستت راحت شن.به خودم بد و بیراه میگفتم و خواستم بلند شم که کمرم تیر کشید.
 آخ ...کوفت بگیری ...زهرمار بگیری شهرزاد .عجب آبروریزی راهانداختم .خدا بگم چیکارم نکنه.
با زحمت بلند شدم ،٬دلم میخواست سرم را بخاطر این بیجنبه بازی که
درآوردم به دیوار بکوبم.
چنگی به موهایم زدم.

 وای وای ...سکتهاش دادم .اآلن چقدر خجالت کشیده.اینبار در بیهوا باز شد و پاوان پرید توی اتاق و در را بست.
سرخ سرخ بود .عصبی بهم
 شهرزاد چیکارش کردی پرهام رو؟ صورتشِ
گفت بهت بگم چیکار داشته .اونم به زور گفت!
درمانده به پاوان نگاه کردم.
 پاوان! پرهام بنده خدا اومد توی اتاق ولی من ...من چیزی سرم نبودو ...خب یه جورایی...
ناگهان پقی زیر خنده زد و دلش را گرفت.
 مرض! نخند پاوان اصال خنده دار نیست میدونی از خجالت دلممیخواد محو بشم؟! ِد زهرمار نخند!
روی زمین نشست و بلندتر خندید .نگاهش که به قیافهی پوکر من
میافتاد خندهاش بیشتر میشد .من هم خندهام گرفت اما برای اینکه
پررو نشود لپم از داخل دهانم گاز گرفتم.
 آخ ...وای دلم مردم از خنده ...پرهام فقط خواست بگه فردا شب مامیخوایم بریم شب نشینی کنار دریاچه مروارید .تو نمیای؟
روی تخت طاق باز دراز کشیدم .دستهایم را زیر سرم چفت کردم.
 نیکی و پرسش خانم جهانبخش؟ شرط داره بیای!با تعجب به سمتش چرخیدم که آمد و کنارم روی پهلو دراز کشید.

 شب پیش تو بخوابم!حس کردم رنگ از رخم پرید و بیاختیار و خیلی ناگهانی نشستم .پاوان
هم نشست و متعجب نگاهم کرد.
 واه چیشد؟ خب بگو مزاحم نشو دیگه!آب دهانم را قورت دادم و نگرانی بیحد و اندازهام را پشت لبخند ملیحی
که زدم پنهان کردم.
 نه عزیزم این چه حرفیه .من مشکلی ندارم ولی امیدوارم شوهر شمااامشکلی نداشته باشه با این مسئله.
پشت چشمی برایم نازک کرد و با ناز قری به گردنش داد.
 شوهر من هرچی بگم انجام میده .نه که خیلی دوستم داره ٬کال همرضایت من براش مهمه!
خندیدم و ماشاهللای زیر لب گفتم.
بد خواب بودم! ترسم از همین بود...
***
در اتاق راه میرفتم و کالفه ناخنهایم را میجویدم .شب شده بود و من
ناهار را پیچانده بودم! تا با پرهام رو در رو نشوم.
اما شام چه؟!
بعد از آن مضحکه نمیدانستم چگونه با او مواجه شوم.

برای چندمین بار به ساعت نگاه کردم و دست به کمر شدم و پوفی
کشیدم.
 چه گرفتاری شدم! معلوم نیست فازم چیه.تقهای به در خورد و من شالم را سر کردم و در را گشودم .با دیدن پرهام
صورتم سرخ شد و کف دستهایم عرق کرد.
فکم سفت شد و دستگیره در را فشار دادم .سر انگشتهایم بخاطر فشردن
دستگیره سفید شد .اما دستم در محدوده نگاه پرهام نبود.
پرهام نگاهی به سر تا پایم انداخت و کامال خونسرد دست به سینه شد.
 برای اون اتفاق معذرت میخوام.ابرویی باال انداختم و متعجب نگاهش کردم.پرهام جهانبخش داشت
عذرخواهی میکرد؟ از من؟
 اونطوری نگاهم نکن .خواستم تست کنم ببینم عذرخواهی چه مزهایداره!
لبخندی زدم و دستم را که روی دستگیره بود کمی شل کردم.
 ممنونم ٬راستش مقصر شاید من بودم ...خب ٬چه مزهای بود؟با نگاهی خاص و لحنی گیرا ٬قلبم را برای بار چندم به تب و تاب انداخت.
 شیرین بود! البته شاید فقط بخاطر این بوده که از یک فنچ عذرخواهیکردم.
بیصدا خندیدم و گفتم:

 فرداشب میام.با تیزبینی نگاهم کرد .مطمئن بودم که فهمیده بحث را عوض کردم.
چشم ریز کرد و سری تکان داد.
 خوبه ...امیدوارم شب خوبی باشه.بعد از مکثی و نگاه عمیقی به من ادامه داد:
 که حتما همینطوره ...برای شام تشریف بیارید.بعد هم نیم چرخی زد و از پلهها پایین رفت .در را بستم و به آن تکیه
دادم .دست مشت شدهام را روی قلبم قرار دادم و چشم بستم.
 وای ...معلوم نیست چی داره به سرم میاد.با یادآوری حرف آخرش مشتی به سرم زدم.
 اوه اوه ...فهمیده بود چه مرگمه! فهمیده بود خجالت میکشم اومدهبود خیالم رو راحت کنه ...وای خدا.
اتفاق خاص دیگری نیفتاد و در آرامش شام را صرف کردیم .دستپخت
پاوان بود و آریا عجب به به و چه چهای راه انداخته بود!بیخود نیست
که میگویم زن ذلیل است.
منوچهرخان گفت هرچیزی که برای یک شب ماندن در کنار دریاچه الزم
دارید بردارید که بعد از اذان مغرب حرکت خواهیم کرد.
کتاب هزار و یک شب را میخواندم که پاوان با بالشت وارد اتاق شد.
بالشت را از همانجا روی تخت پرت کرد و شروع کرد رقصیدن.

خندیدم و با ناز میچرخید آهنگ خواند.
 قر تو کمرم فراوونه نمیدونم کجا بریزم!کتاب را بستم و همراهی کردم.
 همینجا! همینجا!کاله فرضیاش را کج و صاف کرد و شانههایش را آرام لرزاند.
ِ
دوست دارم!
 شهرزاد َک َرم٬خندیدم و بالشت روی تخت را به سمتش پرت کردم که صاف خورد تو
سرش!
 بیشعور! میام میزنمتا.خندید و دستش را روی پیشانیاش ٬همانجایی که بالشت خورد گذاشت
و نمایشی آخ و اوخ کرد.
 آخ مالجم! شهرزاد کرم نه ٬اصال شهرزاد ِکریم! من بودم و تو و آره ایناخیلی بودیم ٬شهرزاد ِکریم هم...
بالشت دیگری سمتش پرت کردم و بلند خندیدم و همزمان با حرص جیغ
کشیدم.
 پاوان بیا بخواب تا نیومدم ناقصت کنم!دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد.
کریم هم هستیم و فقط نزن ناکارم کن ٬من هنوز
 ما مخلص شهرزاد ِدختر میخوام!

جیغ بلندی کشیدم و چون بالشت دیگری نبود ٬دمپاییام را از پایم
درآوردم و به سمتش نشانه رفتم .خواست به سمت در فرار کند اما به
محض اینکه چرخید با صورت توی در رفت و به پشت روی زمین افتاد.
ِ
فادرِ ٬
 آخ مادر! آخ ننه ٬آخ ِخواهر!
مادرِ ٬برادر و
شلیک خندهام به هوا رفت و دمپایی از دستم افتاد .داشتم از خنده
میترکیدم و پاوان دماغش را گرفته بود و حرص میخورد.
 مرض! چوب ...چوب خدا صدا نداره .وای وای خیلی باحال بود .اصال حالمخوب شد پاوان!
و بلندتر خندیدم و روی زمین نشستم .دیگر داشتم زمین را گاز میزدم.
 شهرزاد تالفی میکنم مطمئن باش! به ...به من چه! ...خودت ...خودت خوردی به در! میخواستی اذیتمنکنی.
خندهام را به زور جمع کردم و به سمت کمد رفتم.
 میرم حمام .تو بخواب من زود برمیگردم.و سوت زنان وارد حمام شدم.
همانطور که موهایم را خشک میکردم ٬سرحال از حمام خارج شدم.
پاوان داشت در آینه برای خودش ژست میگرفت و حواسش به من
نبود.

 پخ! زهرمار ترسیدم!خندیدم و حوله را گوشهای انداختم .به سمت تخت رفتم و زیر پتو
خزیدم.
 نخوابیدی که. خوابم نبرد ...میگم شهرزاد امشب یه قصه بگو!سرم را از زیر پتو درآوردم و باز هم لبخند زدم.
 چشم عزیزم .تو بیا بخواب من قصه میگم.اوهم به پهلو خوابید و منتظر نگاهم کرد.
 از کدوم کتاب؟ سندبادنامه ٬درمورد تقدیره.چشمهایش را بست و من شروع کردم.
 آوردهاند که در زمانهای قدیم ٬مرد دهقان متدینی در شهری زندگیمی کرد .روزی به رسم مهمان نوازی جماعتی را برای مهمانی به خانهاش
دعوت کرد و مرد دهقان برای این مهمانی تدارک بسیاری دید و انواع و
اقسام میوهها خوردنیها را تهیه کرد و همینطور به کنیزش مقداری پول
داد تا به بازار برود و شیر بخرد .تا برای مهمانانش شیربرنج درست کند.
کنیزک مقداری شیر خرید وقتی که شیر را از شیرفروش گرفت در ظرف
را نبست و همینطور آن را به خانه آورد ٬از قضا در همان لحظه لک لکی
ماری را به دهان گرفته بود و در هوا باالی سر کنیزک در حال حرکت بود

که از زهر سمی دهان مار در ظرف شیر ریخت و هیچکس از آن اطالعی
نداشت و کنیزک خوشحال و خندان و بی خبر از همه چیز به خانه آمد.
و شیر را به آشپزخانه برد و با آن شیربرنج پخت .شیربرنج آنقدر سمی
بود که مهمانان به محض آنکه لقمهای از آن خوردند جان به جان آفرین
تسلیم کرند و بی آنکه گناهی داشته باشند سر سفره غذای آن دهقان
جان دادند .یکی گفت«جرم کنیزک است چون احتیاط نکرد»
دیگری گفت«مقصر لک لک است چرا که اگر آن مار سمی را به دندان
نمیگرفت و از باالی سر کنیزک پرواز نمیکرد زهرمار درون ظرف شیر
نمیریخت و موجب هالکت به رسیدن مهمانان نمیشد.
دیگری گفت«مقصر دهقان است چرا که او می بایست قبل از این
مهمانان غذا را بچشد و از کیفیت غذاها با خبر شود»
اما حقیقت چیز دیگری است و آن هم این است که خداوند وقتی را
اینچنین قرار داده است حوادث آسمانی زمینه به آن هستند تا اراده خدا
به وقوع بپیوندند و هرگاه زمان چیزی به پایان رسد ٬بهانهی آن آشکار
میشود و در اینجا علت و بهانه هالک مهمانان ٬لک لک و مار سمی و بی
احتیاطی و پختن شیر برنج و خوردن آن است و در مقابل تقدیر خداوند
هیچکس توانایی مقابله ندارد و در پس هر تقدیری بهانهای آنها نهفته
است.
همانطور به سقف زل زدم و فکر کردم شاید در سرنوشت من کسی مقصر
نبوده ٬بلکه تقدیری بوده الهی!کاش میشد سرنوشت را از سر نوشت.
غزل زندگی من را گونهای دیگر نوشت.

این کاش گفتن حیف که به جایی نمیرسد و فقط حسرت است که
میماند! حسرت خیلی چیزها را انسان میخورد و تنها میتواند با آهی
تلخ از اعماق وجودش آن را دفن کند.
صدای خر و پف پاوان باعث لبخند کمرنگی روی لبهایم میشود .دل از
سقف باالی سرم میکنم و به پهلو میچرخم .صورت غرق در خواب پاوان
ابروهایم را باال میپراند.
آرام زمزمه میکنم.
 باور کنم خوابیدی؟!و وقتی جوابی از جانب او نمیشنوم لبخندم پررنگتر میشود .اما ناگهان
لبخند از روی لبهایم پر میکشد.
از ترس خوابم نمیبرد .ترس از این دارم که مبادا در خواب جیغ بزنم! باز
هم کابوس ببینم و پاوان را بدخواب کنم.
خوابم نمیبرد و چشمهایم میسوزد! کسی نباید بفهمد من کابوس
میبینم .کابوس همیشگی جمشید و تراب! کابوس آن زندان زیرزمینی و
موشهایش!
کابوس جیغهای پردردم و اشکهایم ٬التماس کردن هایم ٬و صورتی که
هرکسی میدید دلش به رحم میآمد.
من پیر شدم! روحم چهار سال پیش خسته و پیر شد!
با صدای اذان صبح دست از این پهلو و آن پهلو شدن برمیدارم و از
تخت پایین میآیم.

به سرویس داخل اتاق رفته و وضو میگیرم .نگاهم که لحظهای در آینه
میافتد از دیدن چشمهای سرخ و صورت رنگ پریدهام وحشت میکنم٬
انگار که جن دیدهام!
بزور آب دهانم را قورت میدهم و بیرون میآیم .پاوان که در خواب ناز
است با خود میگویم  ″خوب بخوابی پاوان! کاش هیچکس مثل من
کابوس نبیند که بد دردی است″ .
جانماز را پهن میکنم و نماز میخوانم .بعد سالم نماز و خواندن قرآن و
عوض کردن لباسهایم ٬از اتاق خارج میشوم تا صبحانه درست کنم.
صبحانهای مفصل درست میکنم.
بعد از تمام کردن کارم کمی تلویزیون نگاه میکنم .با شنیدن صدای در
اتاق منوچهرخان و روناک از جا بلند میشوم و به نشانه احترام لبخند
میزنم .منوچهرخان و روناک هم مهربان نگاهم میکنند و صبح بخیر
میگویند.
باالخره بقیه هم میآیند و پاوان حسابی من را دعوا میکند که چرا
بیدارش نکردم.
 شهرزاد دیشب نخوابیدی؟با سوال ناگهانی روناک لبخند دستپاچهای میزنم .نگاه سنگین
منوچهرخان و پرهام و پاوان و آریا و حتی آن وریا کوچک عذابم میدهد
و بیشتر باعث مکثم میشود.
 -نه اتفاقا من...

 شهرزاد به من دروغ نگو .نکنه پاوان نذاشته بخوابی؟قبل از اینکه پاوان خرابکاری کند نمکی میخندم.
 واه چیکار پاوان دارید روناک بانو .اتفاقا دیشب اصال اذیت نکرد.و نامحسوس چشم غره غلیظی به پاوان رفتم که لبش را گاز گرفت تا
نخندد.
 من فقط جای خوابم عوض شده باید عادت کنم یه خورده .درستمیشه.
نگاه نگران روناک کمی آرام گرفت ولی شنیدم که زیر لب با حرص گفت:
 به حق چیزای ندیده و نشنیده!لبخند زدم و شانهای باال انداختم .حاال احساس خوابآلودگی میکردم.
***

با حس حرکت چیزی روی صورتم سرم را تکان دادم تا دور شود .اما
بازهم آزارم داد.
کالفه چشم باز کردم که صورت خبیث پاوان برایم نمایان شد.
جیغی کشیدم که از ترس از تخت پایین پرید.
 پاوااااان!میخندد و عوض اینکه فرار کند میرقصد و میچرخد.

 خوشگال باید برقصن خوشگال باید برقصن!بالشت زیر سرم را پرت میکنم سمتش که روی هوا آن میگیرد و مانند
اینکه آن بالشت یک ُلنگ است تکانش میدهد.
 شهرزاد باید برقصه هوهو!ملحفه را کنار میزنم و بیتوجه به شیطنتهایش به سرویس میروم تا
آبی به صورتم بزنم.
دست و صورتم را با حوله خشک میکنم و از سرویس خارج میشوم که
میبینم پاوان دارد آرایش میکند.
 این چه طرز بیدار کردن بود نفله.پشت چشمی نازک میکند و به کارش ادامه میدهد.
 به من چه .مثل خرس خوابیده بودی گفتم اذیتت نکنم حیفه .بعدشماآلن اذان میشه راه میوفتیما از من گفتن بود.
ایش غلیظی میگویم و از داخل کمد لباس برمیدارم و در حمام عوض
میکنم .کیفی برمیدارم و وسایلم را داخلش میگذارم .این لباسها و
کیف هیچکدام متعلق به من نیست.
نمازم را میخوانم و چادر مشکیام را سر میکنم .بعد از نیمساعت همه
حاضر و آماده در حیاط عمارت ایستادهاند .یک ماشین را منوچهرخان و
روناک سوار میشوند.
یک ماشین را هم من و پرهام و پاوان و آریا و وریا فرزند پاوان.
پرهام پشت فرمان مینشیند و راه میوفتد.

سرم را به شیشه ماشین تکیه میدهم و منتظر میمانم تا به مقصد برسیم.
پرهام ضبط را روشن میکند و صدای حمید هیراد سکوت ماشین را
میشکند.
″یارم ای یار یار
مینشینم با تو و دورت حصار میکشم
ناز چشمان تو را بی اختیار میکشم
مینشینی پیش مهتاب و تو ناز میکنیکام این دیوانه را هر شب تو باز
میکنی″
نیمنگاهی به فرزند پاوان که آرام در آغوشس به خواب رفته میکنم.
 ″نیمهی جانم ای نیمه ی جان چه حالی دارم امشبروح و روانم آرام جهانم
هواتو دارم امشبنیمهی جانم ای نیمهی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آشوب زمانم چه یاری دارم امشب″
چرا حس میکنم از قصد این آهنگ لعنتی را گذاشته .جانم ای جان و
یارم ای یار گفتنهای حمید هیراد میآید و من دستم را مشت میکنم.
با شنیدن ادامهی آهنگ ناخودآگاه به پرهام نگاه میکنم که اوهم از
داخل آینه خیره من است.
 ″ز عشقت بند بند این دل دیوانه میلرزدخرابم میکنی هردم خرابی با
تو میارزد
ندارم طاقت دل کندن از توکه هم جان از تو دارم هم تن از تو″

گاهی به جاده نگاه میکند و باز هم به من چشم میدوزد و ماهرانه
رانندگی میکند .نگاه از او میگیرم و با شنیدن ادامه آهنگ حالم خرابتر
میشود.
 ″آخه عاشق شده این دل پریشون شده این دل
آخه عاشق شده این دل مست و مجنون شده این دل
نیمهی جانم ای نیمهی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آرام جهانم هواتو دارم امشب
نیمهی جانم ای نیمهی جان چه حالی دارم امشب
روح و روانم آشوب زمانم چه یاری دارم امشب″
و من دیوانهای نثار خود میکنم و با خود میگویم که توهمی بیش
نزدهام.
کاش من نیمهی جانش نباشم...
کاش من یار او نباشم...کاش عشق او نباشم!
گرمم شده کف دستهایم عرق کرده .نفس عمیق میکشم و تا مقصد
چشم میبندم.
بعد از پانزده دقیقه میرسیم و همگی پیاده میشویم.دوتا چادر میزنیم
و آتش روشن میکنیم.
پیتزایی که از قبل درست کرده بودیم را میخوریم و مشغول بگو و بخند
میشویم.

پاوان ناگهان از جا میپرد.
 پرهام راستی من گیتارت رو آوردم!چای در گلوی پرهام میپرد و با تعجب و خشم نگاهش میکند.
 چیکار کردی؟ از تو اتاق من... خب حاال ...پرهام بزار بعد ده سال من صداتو بشنوم دیگه.انگار که حرفش تأثیر گذاشته باشد پرهام مهربان نگاهش میکند و سری
تکان میدهد برای قبول کردن.
 آریا تو صندوق عقب گذاشتمش عزیزم ٬بیزحمت برو بیارش.آریا میرود و خیلی سریع برمیگردد و گیتار را به پرهام میدهد و
سرجایش کنار پاوان مینشیند.
پرهام درست روبه روی من نشسته و دارد آماده میشود.
نسیم خنکی میوزد اما من با وجود آتش بسیار گرمم شده و درونم پر از
تالطم است.
شنیدن صدای معشوق هنگامی که میخواند ...برای عاشق خیلی عجیب
و دلنشین خواهد بود.
دو سه خانواده دیگر با فاصله زیادی از ما چادر زده بودند .پرهام رو به
بقیه گفت:
 لطفا همه فقط یا آتش رو نگاه کنند یا زمین یا دستهاشون! کال به مننگاه نکنید!

پاوان چشم غرهای به پرهام رفت که پرهام هم نیشخندی زد .همه سر
پایین انداختند و من هم بیاختیار اطاعت کردم .نگاهم به آتش رقصان
رو به رویم بود که صدای گیتارش آمد و بعد از چند لحظه صدای
آرامبخشش!
لبم را گاز گرفتم تا طبق گفته خودش سر بلند نکرده و نگاهش نکنم.
به متن آهنگ شادمهر عقیلی که دقت کردم تمام تنم یخ بست.
 فاصله میگیری ازم اما نمیتونی بری؟چشمات میگن عاشقی چرا نمیتونی بگی؟یعنی فهمیده بود؟ که من
حسی به او دارم اما فراریام؟! زیرچشمی به انگشتهایش که ماهرانه
روی تارهای گیتار میلغزیدند نگاه کردم
 -.از چی فرار میکنی با من نمیخندی چرا؟
کمتر نگاهم میکنی موهاتو میبندی چرا؟یاد موقعی افتادم که موهایم
را دید!آری من از او فاصله میگیرم! باید اینکار را بکنم!
با شنیدن ادامه آهنگ نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و نگاهش کردم.
مستقیم به من زل زده بود و من ندیده بودم کسی اینقدر بااحساس
بخواند!
 نگاهتو ازم نگیر صدام بزن پیش همه ٬پیش همهکیه ندونه ما دوتا حواسمون پیش همه ٬پیش همهبازهم همان عالئم
عجیب و غریب!تپش قلب ...عرق کردن کف دستهایم ...سرخ شدن
گونههایم ...لرزیدن چیزی در دلم!

″مثل نشانههای یک بیماری اما ناعالج″
او میخواند و من اشک در چشمهایم جمع میشود .او میخواند و من
با مشقت نگاهم را از او برمیدارم به پایین سوق میدهم.
 بزار بفهمن با منی دیوونگیهات پس کجاستاین عشق فقط مال تو نیست این عشق مال ما دوتاست
سعی در جلوگیری از لرزش خفیف بدنم دارم .کاش زودتر تمامش کند تا
من نرم نرمک جان ندهم...
 نترس من کنارتم مرزی میون ما نزارهیچکی و غیر من نبین موهاتو واسم وا بزار
قطره اشکی که میخواست با سماجت راه خودش را پیدا کند با نوک
انگشتم گرفتم .من مرز نمیگذارم! اصال دست من نیست...
من که از خدایم است که با او باشم ٬که با او زندگی عادی داشته باشم.
 نگاهتو ازم نگیر صدام بزن پیش همه ٬پیش همهکیه ندونه ما دوتا حواسمون پیش همه ٬پیش همه
و یکبار دیگر این دوجمله را تکرار میکند و به آهنگش پایان میدهد .آرام
سرم را باال میآورم.
آرام سرم را باال میآورم.

همه دست میزنند و من مسخ شده نگاهش میکنم .پاوان با ذوق سوتی
میزند و من غرق میشوم در سیاهی چشمهای پرهام که حتی کمر
سیاهی شب را خم کرده!
باالخره میتوانم ماهیچههایم را تکان میدهم و مانند دیگران دست
میزنم .با لبخندی ملیح ...پرهام هم تک ابرویی باال میاندازد و زبانش
برای شوخی میچرخد.
 مگه اومدید کنسرت شلوغش میکنید!صدای خنده بقیه بلند میشود و من تنها لبخندم عمق میگیرد .پاوان
مشتی به بازوی پرهام میزند و با خنده و حرص چشم گرد میکند.
 شوخی هم بلد بودی رو نمیکردی! همون بهتر ٬بدتر میزنی تو ذوقآدم!
و باز هم بقیه میخندد و آریا با عشق دستش را دور کمر پاوان حلقه
میکند و او را به خود فشار میدهد.
روناک که فرزند پاوان در آغوشش بود بلند شد و سمت پاوان رفت.
 بیا عزیزم بگیر پسر خوشگلتو! خوابش برده ببرش تو چادر بخوابونش.پاوان با لبخند سر تکان میدهد و وریا را داخل چادر میبرد .روناک کنار
منوچهرخان مینشیند و مشغول صحبت میشوند .آریا موبایلش را
برمیدارد و مشغول آن میشود.
هوا خوب است و من حس میکنم حالم بهتر شده .سرم را باال میآورم
که لحظهای با پرهام چشم تو چشم میشوم ٬انگار زمان میایستد ...نه

شب تاری ِ
ک چشمهایش میگیرم و نه او از عسلی چشمهایم
من نگاه از
ِ
دل میکند!
با تک سرفه آریا به خودمان میآییم و من از خجالت سرخ میشوم...
آریا با شیطنت نگاهی بینمان رد و بدل میکند که دلم میخواهد همینجا
خودم را خفه کنم.
با صدای زنگ موبایلم نفس راحتی میکشم چون نجات پیدا کردهام و
میتوانم کمی دور باشم.
موبایلم را برمیدارم و با عذرخواهی کوتاهی آرام قدم میزنم و انگشتم
را روی آیکون سبز رنگ میزنم و تماس را وصل میکنم.
 سالم انیس جانم چیزی شده؟ ای وای ببخشید ٬خواستم زنگ بزنم بابا دستم خورد رو اسم تو! جواب سالم واجبه دختر. اوه بازم ببخشید سالم .مزاحمت شدم گلم کاری نداری؟ مراحمی اشکال نداره پیش میاد ٬خداحافظ!تماس را قطع میکنم و تازه میفهمم که زیادی دور شدهام .پوف کالفهای
میکشم و میخواهم برگردم که بوته تکان میخورد و پاهایم به زمین
میچسبند.
اما فقط خرگوشی بیرون میپرد و من میخندم به این شک کردنهایم.
تا میخواهم قدمی بردارم سردی لولهی اسلحه را پشت سرم حس
میکنم.

 خب یکی به نفع تو! حاال بگو کی هستی.این را من گفتم که صدای دختری آمد.
 برگرد!آرام برگشتم و او یک قدم عقب رفت .دختری با لباس مشکی و حدود
بیست و سه ساله با آرایشی غلیظ و گریمی مزخرف اما حرفهای.
مستقیم به چشمهایش خیره شدم تا کمی تمرکزش را از دست بدهد.
نگاه خیره و تند و تیز من خیلیها را آزار میداد!
 اون رو بزار کنار دختر جیزه! بگو ببینم کی هستی؟با نفرت نگاهم کرد و با خشم کنترل شدهای غرید.
 تو قاتل توتونچی هستی!خونسرد تک ابرویی باال انداختم.
 یادم نمیاد توتونچی دختر داشته باشه. درسته! چون من معشوقهی اون بودم!پقی زیر خنده زدم.
 تو؟ با اون پیر کفتار؟ ...خب خندیدم .البد اآلن هم اومدی که انتقامبگیری.
 باهوشی! همونطور که توتونچی میگفت آذرخش یه نابغهاس! اونبخاطر تو امروز اعدام شد!
 -اوه خدا نیامرزدش...

با خشم به سمتم نشانه گرفت و من بیاهمیت ادامه دادم.
 تو از کجا فهمیدی من کی هستم؟! دوسال بود که زمین و زمان رو به هم دوخته بودم تا بفهمم آذرخشکیه! اما وقتی فهمیدم دیر شد ...توتونچی رو گرفتن و من توی زندان
باهاش مالقات کردم و اون گفت آذرخش سرش کاله گذاشته .اون اعدام
شد و تقصیر توعه! باید بمیری باید تقاص پس بدی.
اخم درهم کشیدم نامحسوس جایم را درست کردم و گارد گرفتم .موبایلم
را داخل جیبم انداختم.
 آدمایی مثل اون تو دنیا جایی ندارن .اگه اشتباه نکنم تو از جاسوسهایاونی که معشوقهاش شده (...پوزخندی زدم و ادامه دادم) به قول شما
من زیرکم! اما برعکس من تو خیلی خنگی که میخوای با یک اسلحه در
یک مکان عمومی من رو بکشی.
 هه ...با خودت چی فکر کردی؟ صدا خفه کن روشه! صبح با جنازت روبه رو میشن و کسی نمیفهمه قاتل کیه.
 از طرز اسلحه گرفتنت معلومه تا حاال آدم نکشتی .از من به تو نصیحت٬کشتن آدم عذاب وجدان بدی داره.
 پس تو چرا... اون خودش باعث دردسر شد. ولی مقصرش تو هستی. -باشه پس بزن!

جدی و مصمم نگاهم کرد و تا خواست ماشه را فشار دهد با یک حرکت
سریع جاخالی دادم و زیر دستش زدم که اسلحه پرت شد .او را هول دادم
که به پشت روی زمین افتاد و من با یک جهش اسلحه را در هوا گرفتم.و
کامال حرفهای اسلحه را به سمتش نشانه رفتم.
خشم وجودم را فراگرفت و او با ترس و لرز نگاهم میکرد .باید زودتر
تمامش میکردم تا کسی سراغم را نگرفته.
 من آدم میکشتم! اونقدر کشتم دخترجون که حسابش از دستم دررفته ٬شاید بیشتر از دویست نفر در یک ماه!
بیشتر لرزید و بغض کرد .لحظهای دلم سوخت ...اما به خودم تشر زدم
و گفتم شهرزاد او قصد جانت را کرده بود!
 درسته که اآلن نمیکشم ٬ولی تو پات رو از حدت فراتر گذاشتی جوجهرنگی! پس تنبیه میشی.
اشک ریخت و التماسم کرد .گریمش بهم ریخت ولی مظلوم شد.
 تو رو خدا نکش ...غلط کردم ...نوکریت رو میکنم ولی نکش! به کسینمیگم تو کی هستی خواهش میکنم نزن.
اسلحه را محکم در دست گرفتم و فکم سفت شد″.همیشه نباید دلرحم
باشی″
 باید بفهمی من بیخودی آذرخش نشدم .میدونی میخوام کجا بزنم؟مردمک چشمهایش لرزید و من بیرحمانه پوزخند زدم.

نگاه از چشمهایش گرفتم و هدفم را نگاه کردم .رد نگاهم را گرفت و
رنگش پرید .ولی قلبش هدف من نبود.
 اونجا! قفسه سینه .پایینتر از ریه سمت چپ ...یه خورده درد داره.و شلیک کردم و دقیقا همانجا خورد .جلوی دهانش را گرفت تا جیغ نزند
و زار زد .دستمال را از جیبم در آوردم و اسلحه را پاک کردم تا اثرانگشتی
از من نباشد ٬در کمال خونسردی آن را داخل آب پرت کردم.
 اآلن دیگه تو هیچ مدرکی علیه من نداری ولی عوضش من دارم!با درد نگاهم کرد که موبایلم را در آوردم عکسی که مخفیانه گرفته بودم
را نشانش دادم .چشم گرد کرد و هق زد .توی صورتش خم شدم.
 نفهمیدی کی گرفتم این عکس رو مگه نه؟ خب مونده تا آذرخش روبشناسی .این عکست که اسلحه رو به سمتم نشونه گرفتی دردسر سازه.
پس بهتره پا رو دم شیر نزاری.
صاف ایستادم و غریدم.
 میدونم که تنها نیومدی .پس به اون عوضی که تو رو آورده بگو ببردتبیمارستان .اون جایی که من زدم تا پنج ساعت تو رو زنده نگه میداره.
پس وقت داری.
از اینکه فهمیده بودم با کسی آمده شوکه شد و من با پوزخند غلیظی
عقبگرد کردم و همانطور که میرفتم گفتم:
 اینم یه درس عبرت برای تو! تفنگ جیزه دختر ...دور و برم نبینمت .آهاراستی هنوز خیلی آماتوری!

میدانستم صورتش از خشم سرخ شده .هنوز کارم تمام نشده بود .باید
از اینکه به کسی چیزی نخواهد گفت مطمئن میشدم.
ایستادم و چند قدم به سمت دریاچه برداشتم .موبایل را از داخل جیبم
در آوردم و ابتدا عکس را برای گیلدا فرستادم و مختصر برایش گفتم که
چه شده.
دیگر نگاه نکردم جوابش چیست و با آن یکی شماره که دستور مرگ
شاهین و توتونچی را صادر کردم به شاهرخ زنگ زدم.
میدانستم میخواهد با دیر جواب دادن من را حرصی کند.
 بله؟ آدم میفرستی که منو بکشن! مثل اینکه مرگ شاهین و توتونچی براتکافی نبوده.
این را گفتم تا بفهمم داستان آن دختر واقعیت دارد یا این هم نقشهی
شاهرخ است .صدایش را که آمیخته به بهت و ناباوری بود را شنیدم-.
چی داری میگی؟ کی این کار رو کرده؟ کجا؟
پوزخند صدا داری زدم ٬پس کار او نبوده .پایم را روی خاک کشیدم.
و برایش گفتم که چه شده و او شوکه شد.
 باید دهنشو ببندم! دقیقا واسه همین بهت زنگ زدم ٬من حوصله یک دختر بچه در فکرانتقام که میدونه من کی هستم رو ندارم.
 -حیف که مجبورم! وگرنه من از کسی دستور نمیگیرم.

اهمیتی به جمله آخرش ندادم و لب زدم.
 من زخمیش کردم .صد در صد تو یکی از بیمارستانهای اطرافاینجاست .گیرش میاری خیلی زود.
 اگه میخوای بمیره چرا خودت نکشتیش؟!شقیقهام را ماساژ دادم .سر درد گرفته بودم ٬انگار یک روز خوش به من
نیامده.
 پرفکت! من نکشتمش پس تو هم نباید رو اون حتی خطی بندازیملتفت که شدی؟!
 پس... اونو میفرستی اونور آب تا بیخیال بشه .عکسش رو هم میفرستی تابفهمم واقعا اونه .شاهرخ ٬فقط بفهمم پات رو کج گذاشتی عصبانی میشم.
تو که اینو نمیخوای؟!
پوف کالفهای کشید و غرید.
 خیلی خب انجامش میدم .بعدا به حسابت میرسم مطمئن باش.بدون خداحافظی تماس را قطع کردم و گوشی را داخل جیبم انداختم.
نگاه از انعکاس ماه در آب گرفتم و به تصویر خودم دادم.
تصویری ناواضح و رقصان از من درون آب بود .این من بودم؟
من کی هستم؟

سؤال سختی نیست ...من دختری هستم که برای دفاع از خودم و انتقام
گذشته ٬میجنگم!
چشمهایم ...چشمهایم چقدر رنگ پاکی دارند!
اگر کسی نداند ٬فکرش را هم نمیکند که من انسان به قتل رساندم ...که
من آذرخش هستم ...که من ساقی شب هستم!
من سه سال پیش توبه کردم! از تمامی گناهانی که مرتکب شدم .شاید
کارهای من اآلن گناه باشد ...ولی حس میکنم نیست!
فقط یک گناه است ٬که من نمیتوانم ٬نمیخواهم از آن توبه کنم!
در قلبم حبسش میکنم و تا پای گور میبرمش.
آن گناه ناپاکی نیست ٬آن گناه انتقامم نیست!
آن گناه برای من ...برای شهرزاد آذرنوش شیرین است همانند عسل.
لبخند میزنم و به سمت چادر قدم برمیدارم.
برای مردم روستا شهرزاد بانو هستم...
برای دل خودم ساقی شب...
و برای مافیاها آذرخش!
شخصیت من پیچیده بود ٬خیلی هم پیچیده.
ولی من دورو نیستم! قلب من همان قلب شهرزاد آذرنوش است.
لبخند مصنوعی روی لب نشاندم و کامال عادی کنار پاوان نشستم.

پاوان سرش را کنار گوشم آورد و من هم به تبعیت از او کمی به سمتش
متمایل شدم.
 دیر کردی اتفاق بدی که نیفتاده؟لبخند زدم و نگاهش کردم.
 نه چیزی نیست.جور خاصی نگاهم کرد و گفت:
 بیا کارت دارم.متعجب بلند شدم و دنبالش رفتم که کمی از چادرها فاصله گرفت و
مهربان نگاهم کرد .نه لبخند زدم و نه اخم کردم ٬فقط منتظر بودم چیزی
بگوید.
و باالخره سکوت بینمان را شکست.
 با من حرف بزن شهرزاد!خندیدم و سرم را سوالی تکان دادم.
 چی بگم آخه؟! تو کارم داشتی!!با استفهام نگاهم کرد و دست به سینه شد.
 دستت بهتره؟ناخودآگاه به دستهای باندپیچی شدهام نگاه کردم.
 -چرا میپرسی؟

نوچی کشید و شانههایم را گرفت و به چشمهایم زل زد.
 شهرزاد بگو مشکلت چیه! فکر نکن نفهمیدم دیشب که کنارت بودمنخوابیدی .از چی میترسی؟ از چی فرار میکنی؟ به من بگو شهرزاد .من
بدون هیچ سرزنش و ترحمی بهت گوش میدم.
شاید میشد با او حرف زد .ولی نه ...هرگز نخواهم گفت.
آرام دستهایش را پایین آورد و من حس سرما کردم .بازوهایم را بغل
گرفتم.
 تو چی فکر میکنی؟!پاوان در سکوت نگاهم کرد و لب زد.
 با وجود مخالفتهای بابا من درس خوندم .طبابت کار کردم و وقتیوریا به دنیا اومد من دست از کار کشیدم.
میترسیدم بفهمد و بیشتر بازوهایم را فشار دادم .داشتم لرز میکردم.
 موردهایی مثل تو دیدم .اول تعجب میکردم ولی بعد برام عادی شد.کسایی که کابوس میبینن یا به خودشون آسیب میزنن کسایی که...
با صدایی مرتعش حرفش را قطع کردم.
 فقط بگو منظورت چیه؟ تو چیزی میدونی؟ چی درمورد من فکرمیکنی؟
میخواست عکسالعملم را بسنجد و من کنترلی روی لرزیدنم نداشتم.
دندانهایم را روی هم فشار دادم و اشک را داخل زندان چشمهایم حبس
کردم.

 یک خاطره تلخ ...و شاید بهتر بگم به احتمال زیاد...مکث کرد و من سر پایین انداختم و گوش تیز کردم.
 دست درازی!سرم را با ضرب باال آوردم .بخاطر شوکه شدنم لرزشم قطع شد و قلبم
مانند تبل صدا میداد.
با صدای گرفتهای گفتم:
 چنین چیزی نیست... به من دروغ نگو شهرزاد! هرچی که بوده تو رو داغون کرده .اما تو بازهم میخوای تو خودت بریزی و چیزی نگی.
سرم را عصبی به طرفین تکان دادم.
 گفتم که اشتباه میکنی .من هیچ مشکلی ندارم ٬حالم کامال خوبه.لبخند زد و یک قدم جلو آمد -.شاید من اشتباه میکنم .پس چرا ازدواج
نمیکنی؟ شهرزاد مطمئن باش مردی هست که این چیزها براش مهم
نباشه ٬که دوست داشته باشه و مثل یک کوه پشتت باشه ٬که تو رو
بخاطر خودت بخواد .این چیزی نیست که بخوای باهاش خودتو عذاب
بدی ...همه چی درست میشه مطمئن باش! فقط سعی کن زندگی کنی
سعی کن حقت رو بگیری! بخدا اینجوری زندگی بیشتر باهات حال میکنه
و تو هم راحت هستی.
بعد هم رفت و اولین قطرهی اشک از چشمهایم چکید.
( آهنگ اهلل/شهاب مظفری)

″تو از چی دلخوری پرو نمیشه ریخت تو بالشای آجری
دلت گرفته و تفنگ سرپری از چی دلخوری!!!
نه گریه داری و نه میشه خنده رو کشید به صورتت″
پاوان دوسال دوست نزدیکم بود ٬حق داشت چنین فکری بکند!
اما حدسش درست نبود ...خدا را شکر میکنم که این اتفاق برایم رخ
نداده .اما تا مرز آن هم تراب پیش رفت!
 ″گذشتههات هنوز نمیره تو کتت
بغضه عادتت ″
دنیای من عجیب بود ...هرکسی از آن سر در نمیاورد.
اشکهایم با شدت بیشتری باریدند و پس زدنشان بیفایده بود.
 ″اهلل! من سفید دنیام سیاه
اهلل! دل نمیشه سر به راه
اهلل! تنها تو انبار کاه خیلی گشتم دنبال نخ سوزنای اشتباه″
خدا ببخش من را ...این زندگی که با من بیرحم بود.
قدردانم که تو رهایم نکردی.
″اهلل! جونم آلودست ببخش
دائم بهم زدن رو دست ببخش
اهلل! من اصال آدم بدهالاقل تو مثل آدم مردنو یادم بده″

مرگ مگر نعمت نیست؟ خدایا پس چرا من را از این نعمت بازمیداری؟!
دنیای من تیره و تار شده و جایی را نمیبینم .کسی جز تو در این تاریکی
دستم را نمیگیرد .تنها قضاوت میکنند ...کاری که فقط تو حق انجام آن
را داری و درست قضاوت میکنی خدایا!
 ″مه گرفت دنیام گم شدی رفتی
من صدات کردم وقتی میرفتی
تو قضاوت کن اشتباهامووقتی راه رفتی رد پاهامو ″
به گلویم چنگ زدم و چشمهایم را محکم روی هم فشار دادم .طوری
بغض کرده بودم انگار که کسی قصد دارد من را خفه کند.
 ″اهلل! من سفید دنیام سیاه
اهلل! دل نمیشه سر به راه
اهلل! تنها تو انبار کاه خیلی گشتم دنبال نخ سوزنای اشتباه ″
نفش عمیق کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم .با این قیافه و
چشمهایی سرخ نباید میرفتم کنار خانوادهی جهانبخش!
 ″اهلل! جونم آلودست ببخش
دائم بهم زدن رو دست ببخش
اهلل! من اصال آدم بدهالاقل تو مثل آدم مردنو یادم بده ″

کمی ماندم تا بهتر شوم و به سمت آنها رفتم.گفتم خانواده ...چه کلمه
غریبی برای من بود که فقط مادرم را داشتم و اکنون او هم کنارم نبود تا
دلداریام دهد .تا حداقل اخم کند و با دستور بگوید ناراحت نباش.
*****
از این که دیر کرده بود کالفه شده بودم .معلوم نبود پاوان به او چه گفته
که هنوز نیامده.
دیگر قلبم داشت بر عقلم پیروز میشد که دنبالش بروم که او را دیدم٬
داشت میآمد.
روی صورتش زوم شدم و چیز خاصی ندیدم .لبخند میزد مثل همیشه!
اما فهمیدم که گریه کرده...
 ″پاوان فقط من تو را گیر بیاورم ...کاری میکنم یادت باشد دیگر شهرزاد
را اذیت نکنی! ″
از حرفی که در دل گفتم تعجب نکردم .زیرا هرروز و شب دائم در مغزم
تکرار میشد و نگرانی برای شهرزاد هم بیشتر ...دوست داشتش هم
بیشتر!
پدرم از خاطرههایش گفت و ما با لذت گوش دادیم .باالخره بقیه رضایت
به خواب دادند و قرار شد مردها در یک چادر و زنها در چادر دیگر
بخوابند.
از این پهلو به آن پهلو میشدم ولی خواب خودش را از من دریغ کرده
بود.

فکر یار من را درگیر و خواب و خوراک را از من فراری داده بود.
دیوانه نبودم! مجنون شده بودم.
حس مجنونی را داشتم که به دنبال لیلیاش است .لیلی که از او فاصله
میگیرد و در عین حال ناخودآگاه دلبری میکند برای مجنون.
اما من نمیخواهم مانند مجنون قصه به لیلی نرسم .فکرش هم من را تا
حد مرگ میرنجاند.
آرام بلند شدم و بیسر و صدا بیرون رفتم .صدای جیرجیرک هم برایم
دلنشین بود ...چشمک زدن ستاره و رقصیدن ماه در آب دریاچه و وزیدن
نسیم خنک شبهای تابستان.
با این احوال جدیدم کم مانده بود شاعر شوم! یا مانند یکی از کاراکترهای
معروف داستان مدام بخوانم و به رخ معشوق نگاه کنم.
تک خندهای کردم .چه کسی فکرش را میکرد که یک دختر چشم عسلی
فنچ پرهام جهانبخش را از پا دربیاورد! اخالقش را عوض کند و زوج و
فرد روزهایش بشود فقط عشق!
نگاه کنکاشگرم چمنهای سبز و چند درخت را کاوید تا به دختری رسید
که پشت به من روی تنه درخت نشسته بود و به آب نگاه میکرد.
بازم هم با دیدنش بدون اختیار لبخند زدم و دقیق نگاهش کردم.
بدون چادر با مانتو بنفش و شال مشکی .دستهایش را قفل کرده و روی
پاهایش گذاشته بود.

بیدعوت سمتش رفتم و پشت سرش ایستادم .حواسش آنقدر پرت بود...
آنقدر غرق در افکار خویش بود که متوجه حضورم نشد.
اما انگار حس کرد که با هینی بلند شد و نگاهم کرد .با دیدنم کمی آرام
گرفت و لبخند زد.
دست در جیب کردم و با ابروی باال رفته نظارهگر لبخند و چشمهای
سرخش شدم که تضاد زیادی با هم داشتند.
 نخوابیدید؟سر کج کردم و لبخند کجی زدم.
 این رو من باید از شما بپرسم .شما چرا هنوز نخوابیدید؟متعجب نگاهم کرد که خونسرد دستم را باال آوردم و نگاهی به ساعت
مچیام انداختم.
 اآلن دقیقا ساعت دو و چهارده دقیقه شبه!خواست حرفی بزند که دستم را پایین آوردم.
 اآلن شد دو و پانزده دقیقه شهرزاد بانو!سرش را پایین انداخت و آرام خندید .خندهاش را جمع کرد و لبخندی
زد .سر باال آورد و نگاهش را به چشمهایم دوخت.
 -من ظهر خیلی خوابیدم بخاطر همین اآلن خوابم نبرد و اومدم اینجا.

سرم را تکان دادم و با خونسردی مقابل چشمهای متعجب و دلربایش
آن طرف تنه درخت نشستم .بعد چند ثانیه او هم با فاصله نشست ٬با
همان استایل قبلی.
من هم پای راستم را روی سنگ گذاشتم تا کمی باال بیاید و با دستم به
پایم تکیه دادم ٬سرم را هم به سمت چپ چرخاندم و نگاهش کردم.
لبخند زد و نگاهم کرد.
 چیزی شده اینطوری نگاهم میکنید؟دلم میخواست بگویم بگذار تا صبح همینگونه نگاهت کنم و لذت ببرم.
نه ماه را میخواهم نگاه کنم که تو خود ماه هستی ...نه دریاچه را که تو
از آن مهربانتر و زیباتری!
اما چیزی نگفتم و سؤالش را بیجواب گذاشتم.
 اولین بار که دیدمت...در سکوت نگاهم کرد .سکوتی که جیرجیرک پاسخگوی آن سکوت بود.
 بهم گفتی بچه که بودی فکر میکردی هیوالها خیلی ترسناکن ٬اما وقتیبزرگ شدی فهمیدی انسانها خطرناکترن!
سرش را با تردید تکان داد و گفت:
 آره گفتم ...حاال چیزی شده؟ برای چی اون حرف رو زدی؟!لبخندی زد که تلخیاش را من حس کردم.

 خب همینطور هم هست .چون به چشم دیدم. شاید تنهایی زندگی کردن این اجازه رو به اون هیوالها داده تا بیانسراغت.
نگاهی به دریاچه کرد و آهی از اعماق وجودش کشید.
 زنها خیلی مظلوماند! تا کسی میبینه طرف تنهاست براش دندون تیزمیکنه .اما من با همین زخم خوردنها بزرگ شدم و خودم رو ساختم.
هیچوقت نگفتم چرا من! نگفتم خدایا منو نمیبینی! خیلیها رو مقصر
میدونستم اما این هم حتما تقدیر بوده .زنی که تنهاست ضعیف
نیست ...زنی که از پس خودش برمیاد از هر مردی مرد تره!
لبخند کمرنگی زدم و با غم پرسیدم:
 مگه زن هم مرد میشه؟!سرش را پایین انداخت و دستهایش را به هم فشرد.
 زنها گاهی اوقات از هر مردی مرد ترن! مرام و معرفت دارند ٬مردونگیدارند .من زنهایی رو تو عمرم دیدم که مرد بودن! زنهایی که برای سیر
کردن خانوادشون کار میکردن ...دستفروشی میکرد ...زنهایی که
سالها پای یک نفر سوختن و ساختن تا اون فرد درست بشه ...زنهایی
که در مقابل تهمتها و غیبتها و حرف مردم ایستادن .زنهایی که
زندگی رو تحمل کردن .مرد داریم تا مرد ...زن داریم تا زن .مرد یک
کلمهاس ٬اما مردن بودن یک دنیا معنی داره! مردونگی کردن هم کار
هرکسی نیست .اون نامردیه که مثل آب خوردنه!

لبخندی زد تلختر از هر زهری.
 من خودم دیگه مرد شدم .اونقدر که...فهمیدم بغض کرده ٬با دیدن چانه لرزانش انگار کسی خنجری در قلبم فرو
کرد .اما من محکم ماندم مثل همیشه.
 چرا ناامید نشدی؟ از چی؟ از همه چی! چرا ناامید نشدی؟ از چی؟ از همه چی! چند نفر تو دنیا هستند؟ چند تا آدم؟ بیشتر از هفت میلیارد! بین میلیاردها انسان ما هم یکیشونیم .کوچیک هستیم اما خدایبزرگی داریم .به نظرت چند نفر تو دنیا مشکل دارند؟
خودش سؤال پرسید و خودش هم جواب داد.
 تقریبا همه! پس صد در صد کسی پیدا میشه از ما بدبختتر ...از ماغمگینتر ...از ما زخمیتر! پس هیچوقت نگفتم چرا من ٬چون همه
اینطوریان ...شاید بروز ندن اما معلوم نیست تو دلشون چی میگذره.
زندگی که آسون نمیشه ٬ما باید خودمون رو قوی کنیم.

محو حرفهایش بودم و دوست داشتم ادامه دهد .پس باز هم سؤال
پرسیدم:
 -از نظرت زندگی چیه؟!

خندید و سرش را پایین انداخت.
 هفت خان رستم! یا یک امتحان که خدا قرار داده. استادمون کیه؟ خدا ٬فرستادگانش ٬علم و دانش و خیلی چیزا. اگر بد امتحان بدیم چی؟ درس زندگی میخونیم و دوباره آزمون میدیم. اگه روفوزه بشیم چی؟ تو امتحان خدا کسی روفوزه نمیشه ٬همه تجدید میشن! اگه امتحان رو پاس کنیم چی؟ میریم ترم بعد! باز هم امتحان! ترم آخر چی میشه؟ -نمره قبولیتو که بگیری میری پیش خدا .این پاداش خیلی بزرگیه.

بلند خندیدم و او مبهوت به من نگاه کرد .شانههایم از فرط خنده
میلرزیدند .خندهام را خوردم و به چشمهایی که گرد کرده بودشان نگاه
کردم.
 و تو به همهی سؤاالت من جواب دادی! تو با صحبت کردنت قفل بهدهن آدم میزنی فنچ کوچولو.
او هم خندید و پشت چشمی نازک کرد.
 فنچ؟! عجبا.چند ثانیه که گذشت ناگهان گفتم:
 ببخشید! چرا؟! بخاطر کارهایی که کردم .یکی اون ماجرای اون دوتا خدمتکار و یکیپشمک که...
جیغ خفهای کشید و دست روی دهانش گذاشت و نگاهی به چادرها
کرد .وقتی مطمئن شد همه خواباند چشم غرهای به من رفت و من
خندیدم.
 آقای جهانبخش لطفا! -چشم فنچ کوچولو چشممم! شما خنده و شوخطبعی هم بلد بودید و با خسیسبازی دریغشونمیکردین؟
یک تای ابرویم را باال انداختم و سرم را جلو بردم که رخ به رخ هم شدیم.
او هم کم نیاورد و نگاه تند و تیزش را به من دوخت و تکان نخورد.

 من خسیسم؟ البته! به جز شما که کس دیگهای اینجا نیست.نزدیکتر شدم و او خندهاش را جمع و جور کرد تا من پررو نشوم! ولی چه
کسی میتواند جلوی من را بگیرد؟
اما نه ٬او حساس بود ...او فرق داشت ٬از زمین تا آسمان با بعضی
دخترها .نمیخواستم ناراحتش کنم پس حد و حدودم را حفظ کردم و
آرام لب زدم.
 داری منو وسوسه میکنی تا کار ناتمومم رو تموم کنم.گیج نگاهم کرد و سؤالی سر تکان داد.
 یکم دیگه سرم جلو بیاد به هدفم میرسم فنچ!صورتش سرخ شد و سریع بلند شد که منم بلند شدم و لحظهای نگاهم
به آریا افتاد که از داخل چادر مخفیانه نگاهمان میکرد .چشمکی به من
زد و من به شهرزاد نگاه کردم که داشت همانطور که عقب میرفت
کلمات را سر هم میکرد.
 فکر کنم خوابم گرفته ...آره خیلی خوابم میاد شبتون بخیر آقایجهانبخش!
و تقریبا خودش را داخل چادر پرت کرد و زیپ آن را بست .خندیدم و
به دریاچه نگاه کردم″.آقای جهانبخش!″
رفتار جالبی داشت این دختر ٬اذیت کردنش هم عجیب میچسبید ولی
خیلی دلم نمیآمد...

دستی روی شانهام قرار گرفت و آریا کنارم ایستاد.
 چیه چرا اینطوری نگاهم میکنی خوشتیپ ندیدی؟!خندید و پشت گردنش را ماساژ داد.
 خوشتیپ که خیلی دیدم .ولی همچین عاشقی ندیده بودم که تا سهشب بیدار باشه! یک ساعت چی میگفتید شما دوتا؟ آخرم دختره رو
فراری دادی پسر!
لبخند عمیقی زدم و خواستم جوابش را بدهم که ناگهان رو به رویم
ایستاد و موبایلش را در آورد.
 بزار من این لحظه رو ثبت کنم ...خب آقای عاشق داره لبخند میزنه!و صدای عکس گرفتن موبایلش آمد و من توی گلو خندیدم.
شن دیگه! نمیشه چیزی به دیوونه بازیهاتون بگم.
 تأثیر همنی ِ هی هی خانزاده حواست رو جمع کن پای پاوان رو وسط نکش! خواهرمه پررو. زن منه ها! حاال این هیچی بگو ببینم چیکار میکردی آقای عاشق.عاقل اندر سفیه نگاهش کردم.
 یه جوری میگی انگار داشتیم ...اهللاکبر! -اوه اینم تأثیر همنشین! ندیدهبودم بگی اهللاکبر.
 زهرمار...داشتیم صحبت میکردیم دیگه -.اون بیخواب بود تو همهمینطور ...یا دل به دل راه داره یا کمال همنشینه!

تا خواستم به سمتش هجوم ببرم فرار کرد و خندید.
 آریا من که به تو میرسم .کمال همنشنین هم نشونت میدم!دل به دل راه داره ...یعنی او هم...
پوف کالفهای کشیدم .مطمئن بودم او به من حسی داشت اما چیزی
مانعش میشد .باید کاری میکردم.
باید از او میپرسیدم تا شاید جواب بگیرم.او هر مشکلی داشت من
میپذیرفتم .برایم مهم نبود که چرا فاصله میگیرد.
کمی قدم زدم که نگاهم به خون روی زمین افتاد ...مگر شهرزاد این طرف
نبود؟!اخمهایم درهم شد و فهمیدم که زمان زیادی هم از خونریزی
نمیگذرد .منکر این نمیشوم که این دختر مرموز است.
 ″حرفت را فراموش کردی پرهام؟ تو گفته بودی به او شک داری! که او
چرا به خانوادهات نزدیک شده؟ که او کیست؟ یادت رفته حتی کسی را
برای تعقیب او فرستادی اما شهرزاد با زیرکی فرد را خفت کرده بود و
حتی تهدیدش کرده بود؟ ″
عصبی از جایم برخاستم و سنگی که در دستم بود را با ضرب داخل آب
پرت کردم.
تو کی هستی شهرزاد؟
باید میفهمیدم ...من عاشقش بودم و باید میفهمیدم این دختر کیست
که قلب پرهام جهانبخش را ربوده ٬به خانوادهی من نزدیک شده ٬اعتماد
مردم را جلب کرده.

اول خود تحقیق میکردم و بعد از او میپرسیدم .تا توضیح دهد ...تا اگر
چیز بدی از او دیدم حداقل انکار کند ...حداقل واقعیت را بگوید.
نباید هدفم را فراموش میکردم .شهرزاد آذرنوش ٬ممکن است پشت
نقاب فرشته نمای خود کسی دیگر را مخفی کرده باشد.
مشتم را با عصبانیت به درخت زدم و چشم بستم.
او دختری مظلوم بیش نیست.
او یا گناهکار است یا بیگناه و شاید ...آدم اشتباهی!
دل من با سماجت بیحد و اندازهاش میخواست به من بگوید شهرزاد
گناهی ندارد .ولی عقلم به او تشر میزد و میگفت مگر ندیدی تا اآلن
چه کرده؟ حتی مشخص نیست که او کیست و خانوادهاش کجا هستند!
جدال بین عقل و قلب بیپایان است ...همین دو باعث شک و تردید در
تصمیم گیری میشوند .همیشه مانند دو کودک تخس مخالف هم
هستند!
دستم بخاطر ضربه محکم به درخت قرمز و زخم شده بود .اهمیتی ندادم
و همینطور نخواستم که رد خون را دنبال کنم ٬چه فایده وقتی ممکن بود
جایی قطع شود.
به چادر بازگشتم و سرجایم خوابیدم.
آریا ساعت هفت صبح بیدارم کرد و وقتی بیرون رفتم متوجه فرش
حصیری شدم که روی زمین پهن شده بود و شهرزاد داشت صبحانه را
آماده میکرد.من را که دید بلند شد و لبخند زد.

 صبح بخیر آقای جهانبخش. صبح شما هم بخیر خانم آذرنوش ٬زحمت کشیدید! این چه حرفیه کاری نکردم.تشکر کردم و بطری آب را برداشتم و با آن دست و صورتم را شستم.
همگی نشستیم و روناک رو به شهرزاد کرد.
 با این کارها شرمندمون میکنی دخترم .تو مهمانی!شهرزاد لبخند زد و پلک روی هم گذاشت.
 دشمنتون شرمنده .من که مزاحم شدم حاال...پدرم حرفش را قطع کرد.
 شهرزاد!لبخند دلنشین دیگری زد و سر تکان داد و دست روی چشماش گذاشت.
 به روی چشم ٬من دیگه صحبت نمیکنم.با تمام شدن صبحانه پاوان بیتوجه به اصرار شهرزاد سفره را جمع کرد
و به او گفت دنبالش برود.
دیگر کافی بود ٬باید میفهمیدم ماجرا چیست .بقیه را پیچاندم و دنبال
آنها رفتم و پشت چند درخت بوته ایستادم.
صدای پاوان آمد.
 -به حرفهام فکر کردی؟

شهرزاد کالفه گوشهی چشمهایش را فشرد و لب زد.
 روی کدوم حرفت پاوان! شهرزاد... اون حدسهایی که زدی اشتباه بوده! تو گفتی منم باور کردم .پس این عکس العملهایی که داری برای چیه؟! پاوان حقیقت چیز دیگهایه. اون چیه؟ نمیتونم بگم! ولی مطمئنم چیزی به جز دست درازی نیست! از من پنهان نکن و بگوچه بالیی سرت آوردن.
حس کردم دنیا دور سرم چرخید ٬سرم گیج میرفت .دستم را به درخت
بند کردم و چشمهایم را محکم روی هم فشار دادم.
نه امکان نداشت ...شهرزاد چه بالیی سرش آمده بود؟
خدای من چه اتفاقی افتاده؟
حتی جواب محکم و قاطع شهرزاد حالم را بهتر نکرد.
 نه! تو فقط میخوای به نتیجهای برسی که خوت دوست داری .ولیمن این اتفاق برام نیفتاده ...فقط...
قطره اشکی روی گونهاش چکید و پاوان او را در آغوش گرفت.

 هیس آروم باش عزیزم ...فقط چی؟شهرزاد خودش را از آغوش پاوان بیرون کشید و اشاره کرد که روی سنگ
بشینند.
پاوان نشست و منتظر نگاهش کرد .باید قوی باشم تا بشنوم چه شده ٬تا
بفهمم ماجرا چیست.
 چیزی که میخوام بهت بگم باید بین خودمون بمونه...**
میخواستم گوشهای از خاطراتم را به پاوان بگویم تا کمی سبک شوم.
فقط گوشهای نه کامل.
پاوان سرش را تکان داد و با اطمینان نگاهم کرد.
 قول میدم بهت. چیزی که میگم فقط دلیل کوچکی برای رفتار و واکنشهای منه .مننمیتونم کامل بهت بگم پاوان .از تو هم میخوام که هیچ سؤالی ازم
نپرسی ...و توی قلبت دفنشون کنی.
 حتما! هرطور که تو بخوای.نفس عمیقی کشیدم ٬نمیدانستم از کجا شروع کنم و چگونه بازگو کنم.
باالخره پس از مکث طوالنی همانطور که به دریاچه نگاه میکردم شروع
به تعریف کردم و او با دقت گوش داد.
«فلش بک/سال »۱۳۹۳

صدای قدمهای محکماش را پشت سرم میشنیدم و هر بار قالب تهی
میکردم .دوباره من را پیدا کرده بود!
چندبار نزدیک بود بیفتم .با وجود پاهای زخمی و تن خونیام باز هم
میدویدم.
اشکهایم بیمهابا روی گونههایم فرود میآمدند و من در کوچههای
خلوت شهر مسیری نامعلوم را پیش گرفته بودم تا از دست این مرد فرار
کنم.آنقدر از او وحشت داشتم که حتی نمیایستادم تا با فنهای رزمی
که بلد بودم از خودم دفاع کنم.
اشک دیدم را تار کرده بود و حس میکردم پاهایم سنگین شدهاند!
به زور با آن پاهای زخمی و خسته میدویدم تا دستش به من نرسد...
مردی که به جای ریختن خونم قصد دیگری داشت.
پشت سرم فریاد زد:
 وایسا ! چطوری بدون کفش و پای زخمی داری میدوی؟؟؟ وایساکاریت ندارم!
با دیدن سایهاش جیغی کشیدم و سریعتر دویدم.
اما موهایم را از پشت کشید و داخل ساختمان مخروبه من را کشاند.
ناخودآگاه دستهایم را روی دستش گذاشتم و التماس کردم.
 تو رو خدا ولم کن بزار برم! تراب تو رو به روح پدر و مادرت قسم...نذاشت حرفم را کامل کنم و من را روی پله پرت کرد.
کمرم تیر کشید و چشمهایم سیاهی رفت .دیگر جان نداشتم...

 من از پدر و مادرم متنفر بودم شهرزاد! حق نداری تقال کنی .باالخرهبدستت آوردم دخترهی چموش.
گریهام اوج گرفت و از پشت پردهای از اشک نگاهش کردم ٬چنان مظلوم
نگاهش کردم که دل گرگ بیابان هم به حالم میسوخت ...ولی او تراب
بود! بیرحم و سنگدل.
 تو رو به جون خودم قسم میدم تراب .اینکارو با من نکن!ناگهان با تمام شدن جملهام سرم را گرفت و به نرده کنار پله کوباند .خون
از شقیقهام سرازیر شد و من جیغ بلندی کشیدم که با پشت دست
دیگرش به دهنم زد.
 جون خودتو قسم نده!باز هم به دهانم کوباند و یقهام را گرفت و کمی بدنم را از پلههای سرد
و سنگی فاصله داد.
سرش را نزدیک آورد و در صورتم غرید.
 تو اختیار خودت رو هم نداری فهمیدی؟! اختیار تو دست منه شهرزاد.یکدفعه رهایم کرد و اینبار حس کردم استخوان کمرم بخاطر برخورد به
پلهها شکست!
 میدونی چرا؟ چون صاحب تو منمممم!حتی دیوارهای ترک خورده بخاطر فریاد بلندش لرزیدند .او یک چشم
بود و صورتش رد زخم داشت و من بیاختیار ُعق زدم.
سرم را بلند کرد و به لبه پله کوبید و اینبار خون از بینیام فواره زد.

 حق نداری از من بدت بیاد شهرزاد! من نزدیکت میشم عقت میگیره؟!آدمت میکنم.
من جیغ گوشخراشی زدم که گلویم را تا حد مرگ سوزاند.
 خداااااااااااااا!!!!«زمان حال»
بازهم حالت تهوع بهم دست داد و پشتم را به پاوان کردم و هرچی در
معدهام بود باال آوردم.
پاوان سریع کنارم نشست و شانههایم را ماساژ داد .صدایش بغض داشت
و اشک در چشمهایش جمع شده بود.
 آروم باش شهرزاد .الهی فدات بشم چی کشیدی تو! سرم درد میکنه پاوان...بلندم کرد و مجبورم کرد روی سنگ بشینم .شقیقههایم را ماساژ داد.
 میتونی ادامه بدی؟!سرم را به معنی تأیید تکان دادم و بغضام را فرو دادم تا بقیهاش را
بگویم.
 اگه اذیت میشی... نه پاوان بزار بگم -.گفتی اسمش تراب بود؟ تو بگو تراب ...ولی اون هیوال بود .یه روانی سادیسمی.«ادامهی فلش بک»

 خدااااااااااااااا!مشتی به شکمم زد که قبال بخاطر شکنجه زخمی شده بود ...داشتم تا مرز
بیهوشی پیش میرفتم .خدایا من را میبینی؟ نگذار این مرد به
خواستهاش برسد .نجاتم بده!
دستش که به سمت من آمد جیغ دیگری زدم.
 نهههه!دستش دور گلویم حلقه شد و فشار محکمی داد .چشمهایم گرد شد و
حرفهای ناواضحی از دهانم خارج میشد.
 خفه شو شهرزاد! اون خدایی که تو میپرستی هیچکاری برات نمیکنه!بلندم کرد و روی زمین پرتم کرد .کف دستهایم بخاطر برخورد با
سنگریزهها زخم شد .صدایش را شنیدم و بعد قدمهایش که داشت به
من نزدیک میشد.
 حتی اون خدا هم نمیتونه جلوی من رو بگیره شهرزاد .اون خدا هم ازمن میترسه!
نفهمیدم چه کار کردم ...خیلی سریع سنگ کنار دست را برداشتم و به
سرش کوبیدم .فریاد زد و دستش را همانجا گذاشت روی زمین نشست.
به نظر بیهوش شد ٬خواستم به سمتش بروم اینبار وجود نحسش را از
روی زمین محو کنم اما ترسیدم .من حتی از الشهی این مرد میترسم.
سنگ را به طرفش پرت کردم و به سمت بیرون دویدم.خدایا دوست
دارم!

«زمان حال»
پاوان دیگر داشت به وضوح گریه میکرد .من را که میلرزیدم در آغوش
گرفت.
 از اون موقع همش دارم خواب اون رو میبینم .خواب میبینم دوبارهاومده سراغم.
 تو گفتی این گوشهای از خاطرات تلخ تو هست ...اگر بدتر از اینم هستواقعا نمیدونم چی باید بگم!
هق هق کردم و چیزی نگفتم .آری این فقط بخش کوچکی بود! -اون مرد
اآلن کجاست؟
 قرار شد سؤال نپرسی پاوان که جواب نمیدم .تا همینجا هم زیاده رویکردم که گفتم.
بلند شدم اشکهایم را پاک کردم .پاوان گیج بود ٬سؤاالت زیادی در سرش
جوالن میداد و من از پاسخ دادنشان امتناع میکردم .کار درست همین
بود ...سایهی سنگین گذشتهی من نباید روی زندگی کس دیگری
میافتاد.
بعضیها میگفتند خشن هستی! وحشی هستی!
 پاوان میشه تنهام بزاری؟کنارم ایستاد ضربهی آرامی به شانهام زد ٬پاوان شاد و خندان و شوخ
طبع همیشگی حاال غمگین بود.
 -باشه ٬هرچند کامل نگفتی بهم.

 کامل هم میگفتم کاری از دستت بر نمیاومد. بزودی برمیگردیم عمارت .زود بیا.سرم را تکان دادم و او دور شد.
من میان گرگهای اطرافم نمیتوانستم دختری مظلوم و ساده لوح باشم!
باید مرد میشدم ...آن هنگام باید مهربان بودن ٬متین بودن و رحم را
کنار میگذاشتم.
کفر بود؟ گناه بود؟ که من مرد شده بودم ٬که سرنوشت تغییرم داده
بود ...آیا اشتباه کرده بودم؟
در بین افرادی مثل جمشید ٬تراب ٬شاهین ٬شاهرخ ٬توتونچی و حتی آن
دختر بیست و سه سالهی دیشبی ٬آیا میشد روحیهی دخترانه را حفظ
کنم؟شاید هنگامی که آدم کشتم قسمت تاریک وجودم فعال شده! هنوز
هم نمیدانم در وجودم هست یا نه ...شاید هست!
به دستهایم نگاه کردم .سوختگی دستم سطحی بود ٬حداقل امیدوار
بودم که جایش نمیماند.اشک...
یار دیرینهی من در تمام سالهای سختی من بود! من کوه شدم ٬کوهی
که شاید اشک بریزد ٬شاید بغض کند ولی باز هم کوه است.
هرچقدر هم که باد زوزه بکشد کوه در مقابلش تعظیم نخواهد کرد.
انتقام...
راهی بود که انتخاب کرده بودم ...جادهی پر پیچ و خم و خطرناک پیش
رویم همین انتقام بود .چرا که برای خودم دشمن تراشیده بودم ٬ولی من

با وجود تمام اینها راهم را انتخاب کردم.حتی اگر پایان آن مرگ من
باشد و آخر قصه بگویند :کالغه به خانهاش نرسید!
ناخودآگاه زیر لب زمزمه کردم.
آمنُ وا ِإ َّن اهللَ ال ُی ِ
خ َّوان َک ُفور ُأ ِذ َن ل َِّل ِذی َن
حب ُک َّل َ
 ِإ َّن اهللَ ُیدافِ ُع َع ِن َّال ِذی َن َون ِب َأنَّ ُه ْم ُظلِ ُموا َو ِإ َّن اهللَ َعلی َن ْص ِر ِه ْم َل َق ِدیر.
ُیقاتَ ُل َ
(سوره حج ٬آیه ۳۸و)۳۹
پس انتقام حق من بود! انتقام ستم دیده از ستمکار گناه نبود و نیست...
هرچند که میدانم خدا خودش انتقام مظلوم را از ظالم میگیرد.
**
برگشتیم به عمارت ٬اما چه برگشتنی!
حس میکردم پرهام رفتارش تغییر کرده ٬حس میکردم سرد شده.
شاید هم من حساس شده بودم روی او.
تک تک حرکات او را زیر نظر داشتم و مانند دیوانهای تمام او را دوست
داشتم .دوست داشتنی که اشتباه است ٬دوست داشتنی که خطر دارد.
سر میز شام نشسته بودیم و من با غذایم بازی میکردم -.شهرزاد!
بیحواس منوچهرخان را نگاه کردم.
 بله؟ -انگار متوجه نشدی چی گفتم دخترم.

از لفظ دخترم قند در دلم آب شد و لبخند مهربانی اما خجالتی به روی
پاشیدم.
 ببخشید حواسم نبود. با غذات بازی نکن دختر جان! چشم.چند قاشق خوردم .آن شب هم گذشت و من باز موقع خواب به خودم
لعنت فرستادم که چرا یادم رفت قرص خواب آور تهیه کنم.
بعد از تعویض لباسم با یک لباس راحت روی تخت دراز کشیدم و ملحفه
را رویم انداختم.باالخره بعد از نگاههای طوالنی من به سقف پلکهایم
سنگین شد و به خواب رفتم.
چشمهایش از خشم سرخ شده بود و قفسه سینهاش با شتاب باال و پایین
میشد.مثل یک شیر آرام نزدیکم شد ولی من پاهایم به زمین چسبیده
بود.
چیزی نگفت...
چیزی نگفتم...
نگاهم کرد با خشم...
نگاهش کردم با ترس...
فقط یک جمله در ذهنم تکرار میشد!

 ″او امکان ندارد پرهام باشد ...اویی که با غضب نگاهم میکند ...اویی
که میخواهد من را بدرد! ″
دستهایش را مشت کرد و غرید .طوری که تنم لرزید و نگاه از
دستهایش گرفتم و به چشمهای به خون نشستهاش نگاه کردم.
 تو کی هستی؟!چیزی نگفتم .زبانم بند آمده بود و قلبم خودش را به در و دیوار میکوبید.
آرام لب زدم.
 منظورت چیه؟ من شهرزادم...فریاد کشید و حس کردم پردهی گوشم پاره شد.
 تو قاتـــــــــــــــــــــــــــلی!قاتل ...قاتل ...قاتل...
این کلمه در گوشم چندین بار اکو شد و من مات نگاهش کردم.
 اشتباه میکنی پرهام. تو قاتلی و تمام مدت کنار خانواده من بودی! ازت متنفرم. پرهام... خفـــــــــــــــــه شـــــــــــــو!و همزمان دستش باال رفت و سیلی محکمی به من زد.نه باورم نمیشود.
من قاتل نیستم!

من قاتل نیستم!
من قاتل نیستم!
با هین بلندی از خواب پریدم .عرق کرده بودم و نفس نفس میزدم.
دستم را روی گونهام گذاشتم همانجایی که در خواب دیدم پرهام سیلی
زد!
قلبم تند میزد و تنم داغ بود انگار که تب کرده بودم.اتاق را از نظر
گذراندم و خدا را شکر کردم که فقط خواب بود.
چنگی به گلوی خشک شدهام زدم ٬از روی تخت برخاستم و لیوان آب را
از روی عسلی کنار تخت برداشتم.
اما تا آن را به لبهایم نزدیک کردم سرم گیج رفت ٬دستم را روی سرم
گذاشتم که ناگهان تیری کشید.
لیوان از دستم روی زمین افتاد و چشمهایم سیاهی رفت و دیگر نه چیزی
دیدم و نه شنیدم.
********
با تلفن حرف میزدم که در بیهوا باز شد و پاوان سراسیمه داخل آمد.
 روزبه دیگه نمیخواد برگردی .من باید برم خداحافظ.موبایل را قطع کردم که پاوان ناگهان زیر گریه زد و متعجب به سمتش
رفتم.
 -چی شده؟ دیوونه چرا گریه میکنی؟

 پرهام ٬شهرزاد از حال رفته هیچکس خونه نیست تو رو خدا یه کاریکن!
همانطور که با قدمهای بلند از اتاق خارج میشدم پرسیدم.
 تو مگه طبابت نخوندی؟ من چیکار کنم اآلن؟پاوان با عصبانیت هلم داد.
 من چجوری بلندش کنم هان؟ بزارم رو زمین سفت باشه؟ د برو برداربزارش رو تخت ببینم چه خاکی تو سرم بریزم!
نگرانی وجودم را فراگرفت و به اتاق شهرزاد که رو به روی اتاق خودم
بود رفتم .در را که باز کردم شوکه شدم و مات به صحنه رو به رویم نگاه
کردم.
شهرزادی که روی زمین افتاده بود و موهایش صورتش را پوشانده بود٬
لیوانی که شکسته بود و خرده شیشهها روی زمین پخش شده بود .به
سمتش رفتم و یک دستم را زیر سرش بردم و دست دیگرم را زیر
زانوهایش فرستادم و با یک حرکت بلندش کردم.به صورت معصوماش
نگاهی انداختم و او را نرم روی تخت گذاشتم.
پاوان پسم زد و من ناخودآگاه رویم را آن طرف کردم و غریدم.
 بجنب کاری کن داره تو تب میسوزه!و عصبانیتر ادامه دادم.
 نباید بفهمه من بهش دست زدم فهمیدی؟ -باشه .تو برو من بقیه کارها رو انجام میدم.

از اتاق خارج شدم اما دلم در آن اتاق جا ماند .نگران در راهرو قدم میزدم.
پدرم و روناک رفته بودند تهران برای دکتر ...برای روناک و بیماری
قلبیاش٬قرار بود عمل کند و با وجود اصرارهای ما برای همراهی اجازه
نداد و فقط آریا با آنها رفت .آریا هم در تهران کار داشت وگرنه پدرم
نمیخواست به قول خودش ما را از کار و زندگی بیندازد.
در اتاق باز شد و من منتظر به پاوان نگاه کردم تا چیزی بگوید.
 خیلی تب داره .هذیون میگه باید...ناگهان صدای گریهی وریا آمد و او ملتمس به من نگاه کرد.
 پرهام تو رو خدا بیا برو حواست بهش باشه .پرستار بچه رفته بهخانوادش سر بزنه تا فردا نمیاد .تو فرانسه بودی دیگه چهار تا تار مو که
چیز خاصی برات نیست برو تبش رو بیار پایین.دستی پشت گردنم
کشیدم و نفس عمیقی کشیدم .اگر میفهمید من به او دست زدم و از او
مراقبت کردم شاید به غرورش برمیخورد.
اما ″به جهنم″ی به تمام این افکار زدم و بدون گفتن حرفی به پاوان وارد
اتاق شدم و در را بستم.
به سمت تخت رفتم و به صورتش نگاه کردم .معلوم بود که تب دارد و
حالش مساعد نیست.
نه نه! من در فرانسه بودم درست .ولی نمیتوانستم به خودم اجازه دهم
که موهای این دختر را ببینم ٬که به او دست بزنم آن هم بدون خواستهی
خودش.

پس شالاش که روی کاناپه گوشه اتاق بود را برداشتم و سرش کردم.
خواستم کنار بکشم که حرفی زد ٬درست نمیفهمیدم چه میگوید صدا
واضح نبود.
بیخیال شدم و دستمال سفید را با آبی که داخل کاسه روی عسلی بود تر
کردم و کارم شروع کردم.
باالخره دمای بدنش پایین آمد و خودش هم آرام خوابید.
صورتش مهتابیتر از همیشه بود و مژههای بلندش به هم چسبیده بودند.
فقط نگاهش میکردم و سؤاالتی در ذهنم مرور میشد.
که آیا این دختر قصد بدی از نزدیک شدن به خانوادهام دارد؟
که خانواده این دختر کجا هستند؟
که ارتباط او با رازهای خانوادگی ما مثل نورا و پانتهآ چه ارتباطی به او
دارد؟
که آیا او فقط دختر مظلوم قصه است؟ یا او بازیگری حرفهای است؟
در اتاق باز شد و پاوان داخل آمد و رشتهی افکارم را پاره کرد .آرام نزدیک
شد و به شهرزاد غرق در خواب نگاه کرد و سپس به من چشم دوخت.
 ممنونم .شام آماده هست برو بخور و بعدش هم بخواب .بابا تا سه روزدیگه نمیاد.
نگاهی به ساعت که دوازده شب را نشان میداد انداختم .دنیای فکر و
خیال چنان من را در خود غرق کرده بود که متوجه گذر زمان نشده بودم.

گرسنهام نبود .اشکال که نداشت امشب را کنار شهرزاد بگذرانم؟
نیم نگاهی به پاوان کردم و خونسرد جواباش را دادم.
 امشب میمونم تو برو بخواب حواست به وریا باشه.متعجب نگاهم کرد .از قصد وریا را گفتم تا کمی عقب بکشد و همین هم
شد.
 باشه ولی ...شهرزاد حالش خوبه بعدم تو کجا میخوای بخوابی؟ ممکنه که دوباره تب کنه .تو نگران من نباش روی زمین میخوابمنمیخوام که بخورمش!
خندید و مشتی به شانهام زد و بیرون رفت .برعکس گفتهام همانطور که
شهرزاد را نگاه میکردم روی صندلی به خواب رفتم.
با حس دردی توی گردنم بیدار شدم و گردنم را ماساژ دادم .ساعت چهار
صبح بود.
به شهرزاد نگاه کردم و لحظهای ترسیدم.به تاج تخت تکیه داده بود و
مات به آینهی رو به روی تخت نگاه میکرد.
لحنم را تا جایی که میتوانستم آرام و مالیم کردم.
 حالتون خوبه؟بعد از مکثی سرش را به طرفم چرخاند و خنثی نگاهم کرد .کاش اخم
میکرد کاش لبخند میزد اما اینگونه مانند یک مرده بیحس نبود!
صدایش باعث شد نگاهم چشمهای عسلیاش را هدف بگیرد.

میشه صحبت کنیم؟!تعجب کردم! هم بخاطر گرفتگی صدایش و هم آن سوال عجیب .بیحرف
سرم را تکان دادم و او لبخند محوی زد و دوباره به آینهی رو به روی
تخت نگاه کرد .لبهایش را تر کرد و دستهایش را روی پاهایش قرار
داد.
 من تنهام! بهتر بگم ...یک دختر تنها! دختر که باشی هر عملی كه انجامبدی باید انتظار هر حرف و واکنش مردم رو داشته باشی .اگه پسر باشی
انگار طوری نیست که هر خالفی بکنی! میگن َمرده دیگه.
پوزخندی زد و تلخ ادامه داد.
 گفتم دختر تنها! پس خودت بهتر میدونی که پشت سر یه دختر تنهاحرف و حدیث زیاده ...من چند ساله که با این چیزها سر و کار دارم...
حرف مردم برام مهم نیست اما حسی که به من دارن برام مهمه.
چشمهایش را لحظهای بست و دوباره مات به آینه نگاه کرد .در آن آینه
چه میدید که دل نمیکند؟
 سادهتر بگم بعضیها کاری به اون دختر تنها ندارند و اصال براشون مهمنیست! اما بعضی افراد ...خب یه چیزایی میگن ٬میگن دختره فرار کرده
یا طرد شده! میگن دخترخوبی نیست ٬میگن فقط ریا میکنه که
خداپرسته ٬میگن به فالن کس چشم داره ٬زنها میترسن که اون دختر
شوهرشون رو...
خندید! تلخ خندید و اینبار با نفرت گفت:

 یکی نیست بگه اون مرد اگه آدم باشه که نمیره سراغ این چیزا!حرفشرا قطع کرد و نفس عمیقی کشید .شاید گفتن جملهی بعدی برایش
سخت بود.
 و بعضیها هم میگن اون نحسه! نحسه که تنهاست! نحسه کهخانوادش رو از دست داده!
بلند و تلخ خندید″...گریهای که اشک نداشته باشد کسی میداند چگونه
است؟ وقتی به جایش بخندی دردش چند برابر است!″
 ولی بازم تو روی آدم چیزی به زبون نمیارن! دختر رو میکنن نقلمجلس و همه چی بهش نسبت میدهند و حتی خودشون توی بحث
شرکت میکنند ٬اما بعدش میان چغلی اون رو پیش دختره میکنند تا
مثال بگن ما آدم خوبهایم! به حرفها و چغلی کردنهاشون فقط میخندم
و میگم مهم نیست! باالخره طبیعی شده اما...
نگاهم کرد ٬سفت و سخت.
 فقط یک سؤال از شما دارم! میخوام باهام صادق باشید. سؤالتون چیه؟ شما به من شک دارید؟تعجبام را مخفی کردم و با خود فکر کردم و دنبال جواب سؤالاش
گشتم.
بله ! من به او شک کرده بودم .اما او از کجا متوجه شده بود؟ انگار که
نمیتوان چیزی را از این دختر مخفی کرد.

به چشمهایش نگاه کردم و قاطع و محکم ٬هرچند دروغ جواب دادم.
 نه!اجزای صورتم را از نظر گذراند و دوباره به آینه نگاه کرد .خندید و گفت:
 نیازی نبود دروغ بگید! دروغ نبود. شما هم مثل انسانهای دیگه حق دارید که دچار شک و تردید بشید. من هیچ شکی ندارم!داشتم کم کم عصبی میشدم .شاید او میخواست به من یکدستی بزند.
لبهایش لرزید و آرام زمزمه کرد.
 میتونید برید! از کمکتون ممنونم آقای جهانبخش.اخمهایم ناخودآگاه درهم شد .اما اگر او چنین چیزی میخواست پس
من میرفتم .بلند شدم و سفت و سخت نگاهش کردم.
 اگر که شکی هم داشتم ...اآلن دیگه وجود نداره.و از اتاق خارج شدم .هنوز هم کمی شک داشتم ٬این شک لعنتی هرطور
که شده باید برطرف شود.
***
پرهام که از اتاق خارج شد خیلی عصبی بودم .اگر در خانهی خودم بودم
مطمئنا تا چند شئ را نمیشکستم آرام نمیشدم.

بیتوجه به ضعفم بلند شدم و چند مشت به دیوار کوبیدم.درد را حس
نمیکردم!
مشت محکم دیگری زدم...
مگر هنگامی که به زنجیر کشیده میشدم درد نداشت؟
مشت دیگری زدم که دستم زخم شد.
مگر هنگامی که روغن داغ را روی بدنم میریختند درد نداشت؟
با جیغ خفهای مشت دیگری زدم که دیوار هم خونی شد.
مگر هنگامی که با شالق و کمربند به جانم میافتادند درد نداشت؟
این درد که چیزی نبود ...تلخی قهوه که چیزی نبود وقتی مجبورم
میکردند از روی زمین غذا بخورم ٬مثل یک سگ!
بعد از این همه سال و سختی کشیدن .تشخیص بین راست و دروغ مگر
برایم کاری داشت؟
با دستمال دیوار و دستم را از خون پاک کردم .کم به دیوار و کیسهی
بکس ضربه نزده بودم ،نه درد نمیکرد .فقط زخم شده بود و پوستم به
قرمزی میزد.به دستهایم رحم نکرده بودم! آن از شاهرخ که سیگارش
را روی مچ دستم خاموش کرد.آن از آتش سوزی...
آن از شکستن آینه...
این هم از مشتهایی که به بیرحمانه به دیوار زدم.زن ٬جنس زن لطیف
است!

هه! این مسخرهترین جملهای است که در عمرم شنیدهام .زن بودن به
خیلی چیزهاست و در آن تنها لطافت نیست.سعی کردم افکار پرهام در
مورد خودم را نادیده بگیرم اما...
نمیتوانستم و هرلحظه فکرهای منفی باعث عذابم میشد.
من را شغلی که میخواستم قبول نمیکردند ،چون دختر بودم و نوجوان.
فقط هفده سالم بود و آن تصمیم را گرفتم و بال فاصله عملیاش کردم.
«فلش بک/نه سال قبل»
برگههای روی میز را جا به جا کرد و نگاهی به پروندهی من انداخت.
ابرویی باال داد و برنده نگاهم کرد .مردی مسن با موهای جوگندمی و
چشمهایی به رنگ میشی.
کت و شلوار شیک طوسی و پیراهن سفید پوشیده بود و جدیت و
سختگیری در نگاهش آشکار بود .صدای بم او من را یاد الکس حنجره
گرگی انداخت! شاید اغراق بود ولی جالب برایم.
 شهرزاد آذرنوش ...متولد هفتاد و یک ،تهران .سنت کمه دختر جون .مااینجا ترجیح میدیم مرد استخدام کنیم.
پا روی انداختم و بیتفاوت فنجان قهوه را از روی میز برداشتم و به
صندلی چرم مشکی تکیه دادم.
 انتظار این حرف شما رو داشتم قربان! اما من تصمیمم رو گرفتم ومطمئنم که از پسش بر میام.
او هم به صندلی ریاستش تکیه داد و ریشخندی زد.

 هدفت چیه؟ راه خطرناکیه. انتقام. اون انتقام ارزش به خطر اندختن زندگیت رو داره؟فنجان را روی میز برگرداندم و نگاهش کردم.
 داره! شاید شما بخواید فقط مرد به کار بگیرید .درسته که من زن هستم،اما این کار رو میخوام جناب بشیری!
دستهایش را روی میز گذاشت و انگشتهایش را درهم قفل کرد.
نگاهی جدی و سخت به من کرد.
 بهتره از همونجایی که اومدی برگردی خانم آذرنوش! یک زن از پساین کار برنمیاد .زنها...
 ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم .فکر کنم من حاال سه تا راه دارم!خندید و روی میز با انگشتهایش ضرب گرفت .نگاه از ساعت
مارکدارش گرفتم و به صورتاش نگاه کردم.
 نه تو فقط یک راه داری! اونم اینه که بری خونت و امروز رو فذاموشکنی -.من همیشه ترجیح میدم برای خودم راه حل پیدا کنم جناب
بشیری!
یک تای ابرویش را باال انداخت و از روی صندلیاش بلند شد .با قدمهای
محکم میز را دور زد و پشت سرم ایستاد.
صدای جدیاش را شنیدم حدس زدم که اخم کرده.

 و اون سه راه چی هستن؟ راه اولم اینه که برای این کار تالش کنم تا بدستش بیارم -.دوم؟ همونی که شما گفتید .برم خونه و امروز رو فراموش کنم.پرسید:
 و راه سوم چیه؟میدانستم کنجکاو است اما سعی دارد پنهاناش کند.
 راه سوم ...مرگ!سکوت در این اتاق تاریک حکم فرما شد و او بعد از مکثی رو به رویم
نشست.
 کسی که به خودکشی فکر کنه ضعیفه! نگفتم خودکشی جناب بشیری .راه سوم رو اگه بخوام باز تر نشون بدماینه که از راهی دست به انتقام بزنم که خوب نیست .به طوری که حکمم
در دادگاه اعدام باشه!
و باالخره به خودش زحمت داد و لبخند زد .لبخندی که نتوانستم معنی
کنم.
 از انگیزهای که داری خوشم میاد آذرنوش! آموزش تو رو به یکی ازبهترین افرادم میسپارم .اما...
کمی به جلو خم شد -.تو مطمئنی؟ با این کار خیلی چیزها رو از دست
میدی.

 من تردیدی ندارم!سرش را تکان داد و اینبار قانون دیگری گفت.
 وارد این راه که بشی ،باید دلرحمی رو بزاری کنار! ما روحیهی لطیفزنانه به کارمون نمیاد .تو باید باهوش باشی ،باید بیرحم باشی در مقابل
آدمهایی که بهت معرفی میکنیم .فراموش کن قبال کی بودی ،فراموش
کن قبال با عروسکهات خاله بازی میکردی و با دوستهات توی کافه
قرار میذاشتی و به تولد میرفتی .باز هم میگم روحیهی لطیف زنانهای
که داری رو باید بزاری کنار تا تو این راه موفق باشی ،تا من هم کمکت
کنم.
 همه چی رو شنیدم و یادم میمونه...و پس از مکث کوتاهی ادامه دادم.
 ژنرال!«زمان حال»
زیر دوش ایستادم و آب سرد را باز کردم .خودم خواستم! تازه آن موقع
ماجرای چهار سال پیش رخ نداده بود ،آن اتفاق انگیزهام را چند برابر کرد
برای انتقام از آدمهای باقی مانده .مثل شاهین و شاهرخ ،مثل توتونچی
و اون مافیاهای دیگر.
حس کردم نفسم تنگ شده که از زیر دوش بیرون آمدم و دمایش را
تنظیم کردم.
دوباره زیر دوش رفتم و اجازه باریدن قطرات آب را روی بدنم دادم.

چشم بستم و دوباره ذهنم به عقب کشیده شد .سه سال بعد از مالقاتم
با ژنرال بشیری .عادت داشتم به او ژنرال یا قربان میگفتم.
«فلش بک/شش سال قبل»
تیر را به هدف زدم .خشاب اسلحه را عوض کردم و دوباره هدفگیری
کردم .تیر به نقطه قرمز وسط آن دایرهی سفید رنگ خورد.
اینبار عکس گوزن آمد و من بیدرنگ شلیک کردم.
صدای استادم باعث شد دست از تمرین بردارم و به عقب برگردم و
نگاهش کنم.
 میخواستی ژنرال رو ببینی .دنبالم بیا.سرم را تکان دادم و بعد از آماده شدن به دنبالش رفتم .سوار ماشین
شدیم و راننده به راه افتاد.
 توی این سه سال پیشرفت قابل توجهی داشتی .پدر و مادرت خبر کهندارن؟
 نه خبر ندارند .نباید هم بفهمن ولی... ولی چی؟از پنجره به بیرون نگاه کردم و لب زدم.
 انگار اطالعی ندارید که مادرم شش ماه پیش از دنیا رفته.تسلیت گفت و من ادامه دادم.

 به ناپدریم هم چیزی نگفتم و نمیگم .چون اون یکی از اهداف انتقاممنه! توی این سه سال هم خوب تونستم ازش مخفی کنم .رابطهی ما
خیلی سرده و اون معموال نمیپرسه کجا میرم.
کنجکاو پرسید.
 چرا نمیپرسه؟ به دو دلیل .یکی اینکه من برای اون اهمیتی ندارم ،و دوم اون حتیفکرش رو هم نمیکنه دختر مظلومی که میشناسه اآلن...
حرفم را قطع کردم ،خودش میدانست منظورم چیست ،پس نیازی به
ادامه دادن بیهودهی حرفم نبود.
به یکی از کوچههای بن بست پایین شهر تهران رفتیم و از ماشین پیاده
شدیم .افرادش ایستادند تا از امن بودن منطقه مطمئن شوند.به سمت
دیوار رفت و یکی از آجرها را فشار داد که حسگر چشمی نمایان شد .بعد
از چک کردن چشمهایش توسط آن دستگاه رمز را زد که دیوار کنار رفت
و اتاقی خالی به نمایش در آورد .داخل اتاق شدیم که دیوار دوباره سر
جایش برگشت و او دوباره رمزی زد و اتاق به سمت پایین راه افتاد ،مثل
یک آسانسور.
پایگاه ما زیر زمین بود!
وارد پایگاه شدیم و من بیتوجه به او و بقیهی افراد حاضر در پایگاه مرموز
ایران وارد دفتر ژنرال شدم.

ژنرال اشاره کرد تا روی صندلی بشینم .عینکی به چشم داشت و سرش
توی لپ تاب بود.
 کارت رو بگو آذرنوش .درنگ توی کار ما نیست میدونی که. بله در جریان تک تک قوانین پایگاه هستم ژنرال.نیمنگاهی به من انداخت و دوباره به لپ تاب نگاه کرد.
 تو دست از این ژنرال گفتنها بر نمیداری مگه نه؟ این عینک بهتون میاد ژنرال!عینک را درآورد و نگاهش کرد.
 فقط تو میتونی اینقدر خونسرد باشی آذرنوش .حرفی که میخوایبزنی مهمه؟
به سؤالها جواب نمیدادم .معموال صبرم زیاد بود و میخواستم بعد از
توضیح دادن طرف مقابلم سؤال کند.
برای همین باز هم بیتفاوت لب زدم.
 میشه درخواست یک لیوان آب بکنم ژنرال؟سرش را تکان داد و گفت برایم آب بیاورند .لبخند زد ،انگار فقط به من
لبخند میزد و از اخالقی که داشتم خوشش میآمد .برای همین به من
نمیتوپید که چرا جواب سؤالهایش را نمیدهم .هربار هم از قصد سؤال
میپرسید تا ببیند رفتارم تغییر کرده یا نه.

شاید بیاحترامی بود ولی ژنرال اخالق من را کامال دوست داشت و به
افکارم احترام میگذاشت.
یک نفر وارد اتاق شد و لیوان آبی دستم داد و بیرون رفت.
بدون اینکه لب به آن بزنم روی میز گذاشتمش.
ژنرال هم لبخند زد و به صندلیاش تکیه داد .همهی واکنشهایم را از بر
بود .فنجان قهوهاش را برداشت و از آن نوشید.
با خونسردترین لحن ممکن گفتم:
 میخوام پرونده یاقوت رو به من بسپارید ژنرال بشیری.قهوه در گلویش پرید و اخم کرد .فنجان را روی میز برگرداند ،هروقت او
را دیده بودم همیشه قهوه همراهش بود.
 متوجه هستی داری چی میگی آذرنوش؟ پروندهای که چند دهه ما رویاون مشغول هستیم رو به تو بسپارم؟ این خیلی خطرناکه .نکنه داری با
من شوخی میکنی؟
بیتفاوت شانهای باال انداختم.
 من به عرضتون رسونده بودم .سه سال پیش گفتم میخوام انتقامبگیرم.
عصبی غرید.
 آره گفتی! ولی درمورد باند یاقوت حرفی نزدی -.اگر میگفتم اجازهیکار رو به من نمیدادین.

 اآلن هم اجازه کار در پرونده یاقوت رو بهت نمیدم آذرنوش. من چند ساله که دارم خودم رو براش آماده میکنم.لحظهای آرام گرفت و موزی نگاهم کرد و خندید.
 آذرنوش هیچوقت حرفی رو بیدلیل نمیزنه .اول بگو مشکلت با باندیاقوت چیه.
فقط یک کلمه گفتم و او هنگ کرده نگاهم کرد.
 برای انتقام عذاب کشیدن ناحق مادرم ...بیتا ملک! پس برای همین میخواستی من اسم مادرت رو ندونم .اما آذرنوشی کهمن میشناسم بیگدار به آب نمیزنه .تو چیزی داری که ما از اون
بیخبریم؟
داشتم! فقط باید پیدایش میکردم .من باید میم جیم را پیدا میکردم.اگر
پایگاه از وجود آن مطلع میشد میم جیم را از من میگرفت .میم جیم
کامل بود .نیازی به نفوذ به باند یاقوت نداشتم ،فقط چیزی که من
میخواستم را نداشت و من باید کاملش میکردم.
فقط ژنرال را نگاه کردم و او خودش فهمید که تمایلی به جواب دادن
ندارم .به من اعتماد داشت که دیگر پافشاری نکرد.
 ژنرال ،من فقط میخوام حتی اون باند هم مطلع نشه که من برای کیکار میکنم.
«زمان حال»

شامپو را برداشتم و مقداری کف دستم ریختم و دوباره سرجایش
برگرداندم.
شروع به شستن موهایم کردم.از آن موقع ژنرال پرونده پر پیچ و خم
یاقوت را به من داد.
عادت داشتم به او بگویم ژنرال .من تنهایی نمیتوانستم با هفت مافیای
اصلی که خودشان زیرمجموعه داشتند مبارزه کنم .من به پشتیبان نیاز
داشتم .ژنرال بخاطر استعداد و هوش و مبارزهی من و همینطور انگیزه
من را انتخاب کرد.
از خود میپرسید من برای چه کسی کار میکنم؟
من برای رسیدن به اهداف خودم دست به خیلی کارها زدم و پیوستن
به ژنرال و آن پایگاه هم یکی از کارهایم بود.
دوسال بعد از اینکه پرونده به من داده شد اتفاقی افتاد که من را بهم
ریخت و من دچار اختالل روانی شدم.
و هنگامی که بعد از هفت ماه به پایگاه برگشتم متهم به خیانت شدم
ولی خودم را تبرئه کردم ،من شاهدی داشتم که ثابت میکرد من را...
به آینهای که بخار آن را گرفته بود و کمی قطرات آب رویش خودنمایی
میکرد نگاه کردم و دستم را برای تمیز کردنش جلو بردم.
آینه تصویر من را نقاشی کرد و نگاه درماندهام روی بدنم ثابت ماند ،بدنی
که رد زخمهای چهار سال پیش به من دهن کجی میکردند.یک لحظه

صحنههای شکنجه در ذهنم تکرار شد که چشم بستم و نفس عمیقی
کشیدم.
گذشتهها گذشته!
این جمله است که آثار گذشته باعث میشود توانایی برای درک کردنش
نداشته باشم.شاید بهتر است بگویم اتفاقی که در گذشته افتاده ولی اثرش
تا به امروز باقی مانده.
دوش گرفتم و بیرون آمدم و موهایم را با سشوار خشک کردم و لباس
پوشیدم.حوصلهام سر رفته بود .دلم یک چالش جدید میخواست!
یک مبارزه و شاید یک معما!
به موبایلم نگاه کردم و ابرویی باال انداختم...
شاید هم کمی رقصیدن!
ولی اآلن نمیخواستم چون حس میکردم کمی هوای تازه میخواهم.
شالی پوشیدم و به سمت بالکن رفتم و تا در بالکن را باز کردم چیزی با
سرعت به صورتم برخورد کرد و من جیغ فرابنفشی کشیدم و روی زمین
افتادم.
در اتاق با ضرب باز شد و من درکی از اطرافم نداشتم و چشمهایم را بسته
بودم.
با صدای بهت زده پرهام نفسم لحظهای قطع شد ،یعنی اآلن قیافهی من
و او چه شکلی شده؟
 -خدای من ،چی شده شهرزاد؟!

فقط خیلی شوکه بودم از این اتفاق که اینقدر سریع رخ داد .پرهام هم
که ماتش برده بود و انگار میخ شده بود به زمین.
جیغ دیگری کشیدم که پرهام هول زده و با تعجب به سمتم دوید.
کمـــــــــــــکـــــــم کن!آن موجودی که روی صورتم بود را با دست برداشت و من هم یک چشمم
را باز کردم.
با دیدن یک طوطی متعجب چشمهایم را گرد کردم و ناباور خندیدم،
سریع نشستم و به طوطی که در دست پرهام آرام بود و مثل چند دقیقه
پیش روی صورتم بال بال نمیزد نگاه کردم و لبخند عمیقی زدم.
با سر انگشت اشارهام سرش را نوازش کردم که نگاهم کرد و صدایی داد.
پرهام هم لبخند زد و گفت:
 احتمال اینکه در بالکن رو باز کنی و یک طوطی بپره روی صورتت یکدر میلیارده!
و بعد هم خندید و من هم نگاهش کردم و ناخودآگاه لب زدم.
 کاش همیشه اینقدر خوش شانس بودم.طوطی سبز چپ چپ نگاهم کرد و من بیاهمیت به نگاه متعجب پرهام
هیجانزده گفتم:
 -میشه بگیرمش؟

سرش را تکان داد و طوطی را به سمتم گرفت اما تا خواستم آن را بگیرم
طوطی پرواز کرد و در اتاق چرخی زد ،من و پرهام همزمان بلند شدیم و
با چشم دنبالش کردیم که ناگهان روی سر پرهام نشست.
متعجب خندیدم و پرهام کالفه دستش را به سمت طوطی برد که طوطی
با سماجت به دستش نوک زد.
پرهام تو گلو خندید و به من نگاه کرد.
 نمیخوام برم تو جزئیات میس آذرنوش! پس لطفا تا فضاحتی به بارنیاورده بیزحمت از روی سرم برش دارید!
اما طوطی سمج بود و تخس ،دو بار دستم را جلو بردم که هردفعه به
من نوک میزد و صدایی میداد.
کم مانده بود از وضعیت پرهام و خودم که روی نوک پا ایستاده بودم تا
طوطی را بگیرم و هردو با آن موجود کوچک کالنجار میرفتیم خندهام
بگیرد.
با پرواز ناگهانی طوطی هینی کشیدم و عقب رفتم ،طوطی رفت داخل
بالکن و پرواز کرد .همان عقب رفتن باعث شد پایم لیز بخورد و ناخودآگاه
با جیغ خفهای یقهی پرهام را بگیرم تا تعادلم را حفظ کنم.
اما پرهام که انتظار این اتفاق را نداشت نتوانست خودش را نگه دارد و
همراه من روی زمین افتاد.
نه!
نه!

روی زمین نیفتاد بلکه کنار من افتاد و چشمهای هردویمان تا آخرین حد
گشاد شد.
نفس کشیدن را از یاد بردم و زبانم بند آمد ،پرهام هم حیران به منی که
سرخ شده بودم چشم دوخته بود.
و شاید تنها نکته مثبت این بود که وزنش روی دستهایش است نه روی
من!

او هم شوکه شده بود اما سریع کنار رفت و مانند من نگاه دزدید .هر دو
همزمان بلند شدیم و او تک سرفهای کرد و گفت:
 متاسفم! با اجازه من بهتره برم.و به سرعت از اتاق خارج شد .دستم را روی قلبم که تند میزد گذاشتم.
زیر لب "استغفراهلل" زمزمه کردم و در بالکن را بستم .از هوا خوردن هم
پشیمان شدم!
تلفنم زنگ خورد صفحهاش روشن شد و نام " "Gildaرا برایم به نمایش
در آورد.
آیکون سبز را فشار دادم که صدایش در گوشم پیچید.
 سالم ستاره سهیل! کم پیدایی. ببخشید یادم رفت که... بله بله ...میدونم خانم درگیر باند یاقوته! شهرزاد کاش زودتر میگفتیبرای یک نفر کار میکنی حداقل خیالم راحت تر باشه.

 همینم زیاده که دونستی! نمیتونم جون شما رو به خطر بندازم-.هیچوقت درباره پایگاه بهم چیزی نگفتی شهرزاد ،نکنه تو پلیسی چیزی
هستی؟
 هه ،پلیس؟! پلیسی که صدها نفر رو با بی رحمی کشته و اآلن راحتتو خیابون قدم میزنه؟! پلیس واژه مناسبی ...شغل مناسبی برای من
نیست که بخوام انتخابش کنم .من گناهکارم!
 شهرزاد... گیلدا! نمیخوام انیس خودش رو درگیر کنه. گوشش بدهکار نیست .میگه اال و بال من باید به شهرزاد کمک کنم .بهمن چه! بزار بیاد یه تیر که تو پاش خورد خودش توبه کار میشه
برمیگرده.
خندیدم و روی تخت دراز کشیدم.
 مثال مادرشی! بعدم مگه اینجا میدون جنگه.*****
چادر را روی سرم مرتب کردم .زیادی یک جا ماندن کار من نبوده و
نیست.
پرهام و پاوان بخاطر دیشب که بیدار بودند خوابیدند .همهاش بخاطر
من بود! شرمنده شدم.
کمی در روستا گشت زدم و با شنیدن صدای اذان به سمت مسجد رفتم.
هلما جلویم سبز شد و با ذوق خندید و از گردنم آویزان شد.

 دلم برات تنگ شده بود خاله! چرا نیومدی پیشم.دستش را گرفتم و به سمت مسجد رفتیم و داخل شدیم.
 گرفتار بودم عزیزم.وقتی نماز خواندم فهمیدم هلما دست و پا شکسته ذکر بلد است و این
باعث لبخند عمیق من شد.
من دیر خدا را شناختم ...دیر ایمان آوردم .هنگامی که از آن برزخ چهار
سال پیش نجات پیدا کردم فهمیدم خدا هست! همیشه بوده.
 خاله؟! جانم. قصه بگو! چه قصهای؟ قصه زندگی خودت حتما قشنگه.دستی به سرش کشیدم و از لرزش صدایم جلوگیری کردم.
 زندگی من؟ زندگی من یک فیلم تراژدی بوده و هست .ارزش ندارهبشنوی برات جذاب نیست.
مغموم نگاهم کرد و من لبخند تلخی زدم .برایش قصه گفتم ...برایش
شعر گفتم...

هرکار که میگفت انجام دادم و متوجه گذر زمان نشدم .غرق بودم در
دنیای کودکی که دنیا برایش رنگارنگ بود و کاش در همان دنیا
میماندند و شاد بودند.
نه مثل من! منی که حقایق ترسناکی راجب زندگیام وجود دارد.
شب شده بود و حتما پاوان نگرانم بود که چرا دیر کردم .نزدیک عمارت
صدای آشنایی شنیدم ،که ای کاش هیچ نسبتی با او سنگدل نداشتم.
 شهرزاد...برگشتم و نگاهش کردم .موهای یکدست سفیدی داشت و چشمهایش
سبز بود .چشمهای مادرم عسلی بود.
فقط نگاهش کردم،اما نمیدانم چرا بیدلیل و پر بغض گفتم:
 پدر...بالفاصله ساکت شدم .انگار کلمه جدیدی به زبان آورده بودم که زبانم
قفل کرد و گلویم سوخت.
به سمتم آمد و بدون حرف من را در آغوش کشید .هیچ نگفتم و چشم
بستم ،اما آرام نبودم! آغوش این مرد برایم آرامش نداشت.
حس اینکه یک پدر مانند کوه پشت دخترش است را نداشتم ،هیچ حس
خاصی نداشتم .آن پدر گفتن پر بغض من هم بخاطر کمبود محبت بود از
طرف او! اویی که هرگز نخواست من را ببیند و حاال...
از آغوشش جدا شدم و جدی نگاهش کردم .کمی جاخورد اما به روی
خودش نیاورد.

 تلخه! وقتی ببینم اینطوری داری نقش بازی میکنی فقط برای منافعخودت .تو از ته دل من رو بغل نکردی .سالها نخواستی من رو ببینی و
حاال انتظار داری باور کنم که تو ...که تو محبتت گل کرده! یادت رفت تو
جنگل بهت چی گفتم؟
یقه کتش را صاف کرد و سرفهای کرد.
 باهات کار دارم.بیتوجه به حرفش پرسیدم:
 میدونی چه بالهایی سرم اومد؟ میدونم. بگو!کالفه نگاهم کرد .هر چیزی که از من میخواست برایم اهمیتی نداشت.
 وقتی بچه بودی از مادرت جدا شدم و تو ...تو بدون پدر بزرگ شدی.لبخند تلخی زدم،شاید بیشتر شبیه یک پوزخند بود.
 دل من به جز تو دردهای دیگری داره! بازم بگو. تو هشت سالگی دزدیده شدی و معتاد. زندگی تلخه! تلختر از اون مرفین .بازم بگو.اینبار نگاه دزدید.
 -وقتی مادرت ازدواج کرد ،ناپدری تو ،اذیتت میکرد.

 مادرم رو هم اذیت میکرد ...بازم بگو!دستی داخل موهایش کشید و ادامه داد.
 مادرت رو توی بیست سالگی از دست دادی.پشتم را به او کردم تا برق اشک درون چشمهایم را نبیند و آرام زمزمه
کردم.
 مامان میگفت همه چی درست میشه ...پدرت بر میگیرده و میشهشوالیه قهرمان! فقط میخواست درد من رو تسکین بده ،در صورتی که
میدونست حقیقت نداره.
 شهرزاد... سخته به کسی بگی همه چی درست میشه اما بدونی فقط یک امیدواهی بیش نیست .تا حاال تجربهاش نکردی.
شرمندگی درون نگاهش را باور نمیکردم .او سالها قبل فرصتش را از
دست داده بود .او به مادرم خیانت کرد و حاال ،چگونه میتوانست در
چشمهایم نگاه کند و بگوید "شهرزاد ،دخترم".
 داشتی میگفتی ،مادرم ...ادامه بده .میدونی مادرم چطوری مرد؟با صدای گرفته و خشداری گفت:
 گفتن که توی تصادف...جنون وار فریاد زدم:
 -نــه! من کشتمـــش ...مـــن!

ناباور نگاهم کرد و لبهایش تکان خورد اما کالمی حرف نزد و فقط
صدای ضعیفی را شنیدم.
 چـ ...چطور؟ چه اتفاقی افتاد شهرزاد؟اطراف را نگاه کردم ،کسی نبود و یار من در این لحظه برق اشک در
چشمهایم بود و سکوت من غم را فریاد میزد .سکوتی که لبریز از
حرفهای ناگفته بود را شکستم ،دیگر برایم مهم نبود دارم با کسی درد
و دل میکنم که او را مقصر و گناهکار میدانم -.تصادف نبود .اونا مادرم
رو داخل ماشین انداختن و آتش زدن ،من ...من اونجا بودم .لبخند کریه
شاهین رو دیدم .من مادرم رو از داخل ماشین کشیدم بیرون و نجاتش
دادم ،ولی دیر بود و کل بدنش سوخته بود.
دستم را به دیوار بند کردم ،دهانم مزه تلخی داد و سرم گیج رفت...
ضعیف نباش شهرزاد ،تو چهار سال پیش ضعف را از وجودت ریشه کن
کردی.
 جمشید و افرادش ما رو دیدن .نذاشت مامان رو ببرم بیمارستان ،بهزور بردمون خونه.
با پشت دست اشکم را پاک کردم و به چهره بهت زدهاش نگاه کردم و
ادامه دادم.
 دو روز از مادرم مراقبت کردم ،هر ساعت جمشید رو التماس کردم کهبزاره مامان رو ببرم بیمارستان ،گریه کردم ،به پاش افتادم و زانو زدم ولی
نذاشت .گفت باید بمیره.

به دیوار تکیه دادم و آرام روی زمین نشستم و به صدای جیرجیرک گوش
سپردم .پدر کنارم زانو زد و مردانه بغض کرد.
 نمیدونستم .باور کن شرمندم...تیز نگاهش کردم.
 میدونی چرا میگم مسئول مرگ مادرم منم؟نفرتی که در صدایم بود را هرکسی حس میکرد.
 چون باید همون موقع جمشید رو میکشتم نه دوسال بعد! مامان توبغل من مرد درست لحظهای که آمبوالنس رسید...
به ستارهها نگاه کردم و زمزمه کردم:
 خیلی زخمی شده بود ،بدنش سوخته بود ،صورت قشنگش ...جمشیدمیگفت لیاقت زندگی رو نداره باید بمیره .از خونه فرار کردم و براش
دارو گرفتم ،وقتی برگشتم...
نفسم باال نمیآمد که ادامه دهم ،نگاهم را هم سمت پدرم نچرخاندم تا
عکس العملش را ببینم و بیرحمانه ادامه دادم:
 بدنش سرد شده بود ،بیحرکت و آروم خوابیده بود ...پاکت دارو ازدستم افتاد و به سمتش رفتم ...بغلش کردم و موهاش رو نوازش کردم...
صداش زدم ،جواب نداد ...جمشید از راه رسید ...صداش زدم ،جواب
نداد ...جمشید عربده زد ولش کن ...صداش زدم ،جواب نداد ...جمشید
من رو از مادرم جدا کرد ...جیغ زدم ،صداش زدم ،جوابی نداد ...یهو...

اینبار به صورت پدرم نگاه کردم .گریه میکرد؟ اهمیتی نداشت ،گریهاش
دیگر چیزی را درست نمیکرد.
 جمشید من رو برد داخل حمام تا حبسم کنه و مامان رو با خودش ببره.به جنون رسیدم! یهو برگشتم و سرش رو گرفتم و با تمام قدرت کوبیدم
به لبه وان ،بیهوش شد ،ولی زنده موند .میدونستم بیدار بشه نابودم
میکنه.
ناباور نگاهم کرد ،پوزخند تلخی زدم و به دیوار رو به رویم نگاه کردم.
 زنگ زدم آمبوالنس ،مامان رو بغل کردم .صداش زدم و تکونش دادم،ایندفعه چشمهاش رو باز کرد ...لبخند زد! گریه کردم ...گفت بخند ،من
دارم راحت میشم ...گفتم نه مامان ،تنهام نذار .من نمیتونم بدون تو
زنده بمونم ...گفت باید بتونی! گریه کردم ...گفتم نذار یتیم بشم و فقط
گفت من رو ببخش که زندگیت رو خراب کردم ...سرش روی بازوم شل
شد ...تکونش دادم ،صداش زدم جواب نداد ...گریه کردم ولی اون با
لبخند رفت .آمبوالنس رسید ولی دیر شد ،مامان رفته بود .اون موقع منم
مردم ،سرد شدم ،قسم خوردم انتقام بگیرم از هر کسی که نابودمون کرد.
دست روی شانهام گذاشت و فشار خفیفی داد ،سرم را به سمتش
چرخاندم و به جنگل چشمهایش زل زدم.
 هنوز نوازش دستش توی ماهام رو حس میکنم ،زمزمه الالییهاش توگوشم رو هنوز میشنوم ،صدای نفس کشیدنش ،بوی عطرش و
مهربانیاش هنوز تو خاطرم هست.

دستش را پس زدم ،از جایم بلند شدم و خاک روی چادرم را تکاندم .سرد
و خشک گفتم:
 گفتی باهام کار داری ،چه کاری؟لحظهای شماتت بار نگاهم کرد اما برایم مهم نبود.
 شاهرخ میخواد بدونه تو چی میخوای ازش ،که تا حاال کسی رو لوندادی.
تک ابرویی باال انداختم و سخت نگاهش کردم.
 درست حدس زده ،من ازش چیزی میخوام اما فعال نمیگم .خودتونرو به زحمت نندازید.
بعد هم عقبگرد کردم و زمزمه کردم.
 فراموش کن امشب چه اتفاقی افتاد ،چون دیگه قرار نیست این چهرهمن رو ببینی .فقط ...بخاطر همسر و فرزندت هم که شده دست از این
کارها بردار.
بالفاصله به سمت عمارت پا تند کردم و همزمان نگاهی به ساعت انداختم
که چشمهایم گرد شد ،تقریبا نیمه شب شده بود.
وارد عمارت شدم و آرام آرام مسیر سنگفرش را طی کردم .کنار فواره
مکث کردم و دستم را نزدیک بردم ،اما سریع دستم را عقب کشیدم و
داخل رفتم.
تاریک بود و به زور جلوی پایم را میدیدم .چشمهایم که به تاریکی عادت
کرد راه افتادم که صدایی من را از جا پراند.

 شهرزاد...ناخودآگاه یاد فیلمهای ترسناک افتاده بودم ،از آنها که کسی اسم طرف
را صدا میزند ولی خودش را نشان نمیدهد .با تردید برگشتم که
چشمهای رنگ شب پرهام را دیدم ،دست در جیب ایستاده بود و نگاهم
میکرد.
سؤالی نگاهش کردم که گفت:
 لطفا دیگه تا این موقع شب بیرون نباشید ،شما پیش ما هستید و حفظامنیت شما واجبه.
حرف بدی نزد ،نمیدانم ...شاید من زیادی حساس شده بودم .این
حرفش مثل این بود که بگوید چون یک دختری ،نمیتوانی از خودت
مراقبت کنی .اینکه بخواهد بگوید باید حرف گوش کن باشی.
ناخودآگاه زمزمه کردم:
 شما کسی هستید که من از وسط جنگل نجاتش دادم ،از گزند مار همهمینطور .وقتی من نیمه شب وسط جنگل هستم ،بدون هیچ ترسی...
به نظرتون جاهای دیگه چقدر برام فرق داره؟ مطمئن باشید اونقدر بزرگ
شدم که نیازی به مراقب ندارم .البته جسارت من رو ببخشید ،آقای
جهانبخش!
بعد هم به سمت باال رفتم و با خود فکر کردم ،زیادی هم تعجب نکرد.
شاید چون حرفهایم حقیقت بود و او من را دیده بود.
******

بیحوصله کانال ها را جا به جا میکردم که با شنیدن اسم خودم در اخبار
مکث کردم و با اخمهای درهم نگاه کردم.
خبرنگار بعد از اجازه مجری خبر ،شروع به حرف زدن کرد.
 خیلی ممنون ،این روزها فضای مجازی با شخصی مرموز به نام آذرخشمواجه شده ،کسی که اسطوره مردم شده اما...
پاوان و پرهام آمدند ،پاوان کنارم نشست و پرهام روی مبل تک نفره
کناری.
سالم و صبح بخیر گفتم.
خبرنگار با هیجان بیشتری صحبت کرد و همزمان زیرنویس تلویزیون
نمایان شد.
 آذرخش! یا همان دالل خالفکارها تحت تعقیب است ،وی اطالعاتزیادی از باند مافیا یاقوت دارد و یک مهره گرانبها برای پلیس و همچنین
مافیاها خواهد بود .بعضی افراد معتقدند او مسئول چند قتل از جمله دو
نفر از اعضای باند یاقوت بوده .بدست آوردن او یک زنگ خطر برای...
دیگر گوش ندادم ،هر لحظه بیشتر داشتم معروف میشدم ،هه! چه
شـــود!پرهام کمی کنجکاو به صفحه تلویزیون نگاه کرد.
 در حال حاضر پلیس هیچ ردی از این شخص نداره ،نه مدرک و نهجنسیت او مشخص نیست و فقط ادعاهایی بر این اساس هست که او
شاه کلید پلیس و باند مافیاست .رقابتی سخت برای بدست آوردن
آذرخش به وجود آمده.

فنجان چای را برداشتم نوشیدم ،باید با ژنرال تماس میگرفتم.
پاوان و پرهام انگار حسابی از این خبر خوششان آمده بود
صدای پاوان توجهام را جلب کرد.
 درمورد آذرخش خوندم .میگن خیلی عجیب و خفنه ،بهش میگن داللخالفکارها.
پرهام نگاهش را از تلویزیون گرفت و نگاهش کرد.
 یک دالل اینقدر مهمه؟ چطور پلیسها نتونستن بگیرنش. میگن اصال ایران نیست ،فقط اگه مجبور باشه میاد ایران و برمیگرده.خب اون دالل مهمه چون..
.فنجان را روی میز برگرداندم ،اینقدر برای بقیه شخصیت من جذاب شده
بود؟ ولی اینکه علنا در اخبار حرف از من زده بشه یعنی ...یعنی باید
سریعتر کارم رو تموم کنم .آذرخش قبل از اینکه دست پلیس یا خالفکار
بیفته باید مأموریتش رو انجام بده
 -.مهمه .چون اون رابط بین خالفکارهاست ،اون اسم خالفکارها ،جای
اونا و حتی از تک تک معامالتی که انجام دادن خبر داره ،باالخره یه دالل
بوده ...یک واسطه بین خالفکارها.
پرهام تک ابرویی باال انداخت و نگاهش را به میز دوخت
 -.آذرخش مشتری خودش رو کشته؟ دو نفر از اعضای باند
 -.آذرخش قوانین خودش رو داره ،هیچی براش مهم نیست .مثل یک
مستقل تو بازی شهروند و مافیا .یکی از قانونهاش اینه که اگه کسی پا

رو دمش بزاره از سر راه برشون میداره .معموال هم هیچ ردپایی تو
کارهاش به جا نمیذاره.
پرهام نگاهی به من که با ذهنی مغشوش به صفحه تلویزیون بود ،کرد.
ژنرال باید بدونه چرا اسم من باید پخش بشه بین مردم .هرچند که دیر
یا زود این اتفاق میفتاد.
 شما نظری ندارید؟پرهام این را از من پرسید و من بیخیال شانه باال انداختم.
 راستش نه ،ولی این آذرخش هرکی که هست ...فکر نکنم آدم خوبیباشه.
بعد هم تک خندهای کردم و سکوت کردم .چه بخواهم چه نخواهم فکر
خیلیها همین بود .خبرنگار گفت اسطوره ...به من؟ آره چون خالفکار
کشته بودم .چون با این کارم خیلیها رو نجات دادم ،باالخره توتونچی
یکی از گردن کلفتهای قاچاق دختر بود.با ببخشیدی از جایم بلند شدم
و سریع به اتاقم رفتم .در را قفل کردم و موبایل را برداشتم و داخل حمام
رفتم.شماره ژنرال را گرفتم و منتظر شدم که صدایش در گوشم پیچید،
مثل همیشه پرابهت اما شوخ طبع و البته بدون سالم!
 آذرنوش یا آذرخش ،چه افتخاری بانو! میبینم کوالک کردی.حرصینفسی کشیدم و کالفه خندیدم.
 شما خبر داشتید؟ -خب البته ،یه ذره تفریح و خطر کردن که به جایی بر نمیخوره آذرخش.

 اونا فکر میکنن من ایران نیستم و هرموقع که کاری دارم میام بهکشور.
 درسته ...اآلن متوجه شدم چرا یک روستای ساده برای سکونت انتخابکردی ،مثل هزاران روستای دیگه .اونا تو دبی و آنکارا دنبال تو میگردن
ولی تو اونجایی.لبخند زدم و بعد از مکثی گفتم:
 میخوام زودتر تمومش کنم. اآلن نه!شوکه لب زدم:
 پس کی قربان؟صدایی آمد .انگار داشت قهوه میخورد ،آخر در اینموقعیت!!
 نه تا وقتی که کاری که میگم رو انجام ندی.ناخودآگاه اخم کردم و بادقت گوش دادم.
 چه کاری؟ دزدی از یک بانک.تقریبا جیغ زدم. چـــی؟!بالفاصله جلوی دهنم را گرفتم و بیرون را چک کردم تا کسینشنیده باشد.
ژنرال حرصی جواب داد.
 چه خبرته دختر ،چنگیز خان مغول رو خبر کردی!خندیدم و داخل حمام برگشتم .آرام اما عصبی زمزمه کردم.

 من از بانک دزدی کنم؟ شوخیتون گرفته دیگه؟ جدیام آذرنوش.پایم را به زمین کوبیدم و دستم را روی سرم چنگکردم.
 ولی این کار آماتوراست نه من! من داللم .من آدم کشم قربان نه یهدزد بانک.اینبار صدای جدی و محکماش را شنیدم و ناخودآگاه دستم را
پایین آوردم.
 من فقط حساب ناصری رو میخوام دختر جون.چشمهایم گرد شد و بابهت پرسیدم:
 ناصری؟! یکی از مافیاهای اصلی باند یاقوت؟! چرا حساب اون؟ تند نرو دختر ترمز کن .جواب سؤال اولت بله ناصری ،جواب سؤالدومت هم بله .اما چرای کار...مکثی کرد و ادامه داد:
 چون میخوام مافیای بعدی که از دور خارج میشه اون باشه. اما حساب اون چی داره؟ اون با تهدید خانواده رئیس بانک مدارکش رو اونجا گذاشته ،آدمزرنگیه .اما مطمئنم تو زرنگتری آذرنوش.
 دارید کمکم میکنید که انتقام بگیرم؟ وظیفه من همینه آذرنوش ،وظایف من خیلی چیزهاست .درسته کهدزدی از بانک کار یک آماتوره که البته ما تو پایگاه میگیم آماتور ،اما
میخوام سوژه خبرها باشی آذرخش.هیجان زده دستم را جلوی دهانم
گذاشتم و جیغ خفیفی کشیدم.

 پس داریم نزدیک میشیم .باالخره تموم میشه ،ژنرال من به شمامدیونم.ژنرال خندید و گفت:
 خیلی خب هندیش نکن دختر ،نه من شاهرخخان معروف بالیوودم نهتو آشواریا .بگو ببینم چند نفر واسه پشتیبانی میخوای؟
***

آستین بلوزم را باال زدم و وارد آشپزخانه شدم که شهرزاد را کالفه وسط
آشپزخانه یافتم.به در تکیه دادم و بازوهایم را بغل گرفتم
 چیزی شده شهرزاد بانو؟سرش را به طرفم برگرداند و لبخندی زد و قابلمه برنج را روی گاز
گذاشت -.نه چیزی نشده فقط...به سمتم برگشت و خنده نمکینی کرد و
با حرصی مشهود گفت:
 فقط دیشب شام نخوردم ،صبح صبحانه نخوردم ،اآلنم بوی این قرمهسبزی رو مخمه و بیشتر گرسنم میکنه.وسایل ساالد را برداشت و روی
میز نشست و شروع به خرد کردن خیار کرد.رو به رویش نشستم و لبخند
محوی زدم.
 قبول کنید که مقصر خودتون هستید.لبخند زد و تک ابرویی باالانداخت ،همانطور که کارش را انجام میداد جوابم را داد.
 البته که مقصر خودمم .کسی که نباید لقمه میذاشت دهنم یا کسی کهتحریمم نکرده بود...خندید و گفت:

 ولی اگه تحریم باشم دورش میزنم.ناخودآگاه من هم خندیدم و اونگاهم کرد
 با یه ناهار ساده موافقید؟ ساده؟ یعنی ُقرمه سبزی سادس؟کمی در جایش جا به جا شد و باز هملبخند مهربانی زد.
 البته که نه .منظورم بدون پیش غذا و دسر و بودن یک غذای دیگهبود ...آها! همینطور به جای نوشابه و دلستر ،نوشیدن دوغ.سرم را کج
کردم و دقیق نگاهش کردم .اگر میگفتم با تو هر طور غذایی را دوست
دارم چه میشد؟ اما نگفتم.
 به نظرم خوشمزگی قبل رو داره خانم آذرنوش.بلند شد و دستهایشرا شست و پوستها را داخل سطل انداخت .غر زد.
-
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جهانبخش!!خندهام را خوردم و بالذت نگاهش کردم.
«فلش فوروارد»
قهقهه بلندی زدم و جیغ زدم.
 پرهام تو رو خدا غلط کردم!خندید و دنبالم دوید و من از بین بازی پارچهها میدویدم و از دستش
پا به فرار گذاشته بودم.
ناگهانی دستم از پشت کشیده شد و تا به خودم بیایم کل وجودم با
بوسهاش به آتش کشیده شد.

سرش را عقب برد و با نفس نفس نگاهم کرد.
 ساقی شب نمیتونی از دست یه ببر فرار کنی!خندیدم و خودم را در آغوشش انداختم.
«زمان حال ،شب»
با جیغ بلندی از خواب پریدم .عرق کرده بودم و دهانم خشک شده بود.
فکر کردم کسی آنجاست و لیوان کنار دستم را برداشتم و به طرفش پرت
کردم ،اما فقط صدای شکستن آینه بود که در گوشم پیچید و من را به
خود آورد .باز هم توهم زده بودم.
در با ضرب باز شد و من را از جا پراند .پاوان خودش را داخل اتاق انداخت
و نگران نگاهم کرد .شرمنده سر پایین انداختم و با خود فکر کردم.
"یک ...باید آینه برای جبران بگیرم"
"دو ...باید به گیلدا بگویم داروهایم را بفرستد"
دوساعت بعد به گیلدا زنگ زدم و گفتم:
 قویترین مسکن و آرامبخش رو برام بگیر .قرص خوابآور ...خودتبهتر میدونی.
بعد هم گیلدا همان روز بعد یک نفر را فرستاد که مخفیانه آنها را از او
گرفتم.
شب همان روز یادم رفت قرصها را بخورم..
******

به سقف اتاقم نگاه میکردم اما خواب به چشمهایم نمیآمد .شهرزاد
عصبی بود و بیخواب .به وضوح میشد دید که دارد عذاب میکشد.
با صدای جیغ سریع بلند شدم و از اتاق خارج شدم .برایم مهم نبود اگر
روسری نداشت.
پاوان هم سریع آمد و کنارم ایستاد .خواستیم داخل برویم اما جلوی پاوان
را گرفتم و متوجه شدم شهرزاد میگوید:
 کـــــمــک!!سریع داخل شدیم که از خواب پرید و وحشتزده اطراف را نگاه کرد.
نگاهش که به ما افتاد جیغ کشید و از تخت پایین آمد.
 به من نزدیک نشید ...کمک ...کمک!پاوان سعی داشت او را آرام کند اما او انگار دچار توهم شده بود و ما را
نمیشناخت یا حداقل تصویر کس دیگری را میدید .خود را به دیوار
چسباند و باز هم جیغ کشید.
 نزدیـــک نیایـــد!!نگاهش را به من دوخت و ناگهان ساکت شد .سکوت ناگهانیاش ما را
شوکه کرد و نگران شدیم.
شروع کرد به لرزیدن و عسلی چشمانش باال رفت و سفیدی پدیدار شد.
داشتم سکته میکردم!
همانطور که میلرزید بدنش شل شد و روی زمین افتاد.

صدای جیغ پاوان من را به خود آورد.
 یا فاطمه زهرا! تشنج کرد ...یا مریم مقدس...به سمتش دوید و گفت:
 پرهام تو وسیلههاش نگاه کن حتما آرامبخش داره!به سمت کیفش رفتم و آن را به پاوان دادم که کیف را روی زمین خالی
کرد .سریع سرنگ که از کیف بیرون افتاده بود برداشت و پرش کرد.
 آستینش رو بزن باال دستش رو بگیر تکون نخوره.کاری که گفت انجام دادم که با دقت آن را به شهرزاد تزریق کرد .طولی
نکشید که بدن شهرزاد آرام گرفت و بیحال در آغوشم افتاد.
لبهای خشک شدهاش را تر کرد .قطره اشکی از گوشه چشمش چکید،
آرام زمزمه کرد -.نزار بخوابم ...اگه ...اگه بخوابم ...اون عوضیها میان
سراغم ...میخوان ...میخوان که...
نتوانست ادامه دهد و چشمهایش بسته شد .چنان با عجز و درد آن
جمالت را گفت که قلبم به درد آمد.پاوان گفت:
 تشنج حاصل از شوک عصبی! اون کوفتی که بهش زدم خیلی قوی بود.کسی که چنین چیزایی مصرف کنه خیلی عذاب میکشه.
 چی بود؟ -ترامادول.

شوکه شدم و به صورت مهتابی غرق در خوابش نگاه کردم .روی
دستهایم بلندش کردم و روی تخت او را گذاشتم.
 بریم پرهام .ترامادول تا صبح خواب نگهاش میداره.دلم نمیخواست تنهایش بگذارم .انگار که اگر تنها میگذاشتمش آن
عوضیهایی که میگفت میآمدند.
 پرهام...سرم را تکان دادم و از اتاق بیرون آمدم .فردا که یادش بیاید چه اتفاقی
افتاده عکسالعملش چیست؟
******
آرام چشم باز کردم و پلک زدم .روی تخت نشستم .موهایم مانند آبشار
روی شانههایم ریخت .احساس سنگینی عجیبی در سرم میکردم ،بدنم
خشک شده بود و کمرم درد میکرد.
روزنهی نور از پردهی کنار رفته ،راه خودش را پیدا کرد و داخل آمد.
نمیفهمیدم صبح است یا عصر ،زمان را نمیدانستم و خشکی گلویم اذیتم
میکرد .انگار که درون هیچستانی باشی!با طمانیه به لبهی تخت رفتم و
پاهایم را آویزان کردم .خواستم بلند شوم که پاهایم لرزید و دوباره روی
تخت نشستم ،چشم بستم که صحنههایی در پشت تاریکی پلکهایم
شکل گرفت.
شوکه چشم باز کردم و دیشب را بخاطر آوردم .ناخودآگاه زمزمه کردم:
 -نه ...نـــه ...نـــه! من چیکار کردم!!

چندبار نام خدا را به زبان آوردم و از جایم بلند شدم .مشتی به پیشانیام
زدم ،دیشب آبروی خودم را بردم ...دیشب من آزارشان دادم .نکند...
نکند به یکی آسیب زده باشم؟ آخرین بار گیلدا را زخمی کردم...
با همان حالت به سرویس بهداشتی رفتم و دست و صورتم را شستم.
صورتی که مثل گچ سفید شده بود ،حتی لبهایم رنگ باخته بود.
چشمهایم بیفروغ بود و صدای جیغهای دیشبام در سرم زنگ میزد،
صدای پاوان که از معصومین طلب کمک میکرد و ...و لمس دستهای
مردانه پرهام و گرمای آغوشش...
باید...
باید چگونه عذرخواهی میکردم؟ چگونه در چشمهایشان نگاه میکردم
و توضیح میدادم؟
لعنت به من و گذشتهام ،لعنت به تراب!
*****
با حس حرکت چیزی روی صورتم بیدار شدم که چهره آشنایی را دیدم،
یک آشنای قدیمی و در عین حال زیباتر از همیشه!
اما در اتاق من چه غلطی میکرد؟ خواستم بلند شوم که دستش را روی
سینهام گذاشت و این اجازه را نداد .شیطان نگاهم کرد و من لب زدم:
 دیبا؟!سرش را نزدیک آورد و با ناز جوابم را داد.
 -سالم پرهام ،میبینم دلت برام تنگ شده.

 فکر نمیکنم.لبخند فریبندهای زد
 خب من بعد از سالها از آلمان اومدم .نمیخوای رفع دلتنگی کنی؟اخم کردم که قهقهه بلندی زد و از روی تخت پایین رفت .تابی به گردنش
داد و موهایش را پشت گوشش زد .کمی اتاق را بررسی کرد و نگاهم
کرد.
او همین بود ،دیبا! دختری زیبا و مغرور و دلربا و تک فرزند.
 مثل قدیمها تحویل نمیگیری پرهام .خام بودن و جوونی اون زمان روبه اآلنت ترجیح میدم پسر عمو!
روی تخت نشستم و پاهایم را آویزان کردم.
 ماه بانو! یادته اینو بهم میگفتی؟ اما تو چرا...مکثی کرد و چشمهایش را ریز کرد .باهوش تیز مثل همیشه! این
ویژگیاش تقریبا من را یاد شهرزاد میانداخت .اما الحق که شهرزاد
زیرکتر است.
 اما تو گفتی میخوای برگردی فرانسه موسیو! فکر نمیکردم وقتی میامببینمت .چرا نرفتی؟
جوابی ندادم .برگردم؟ هرگز ...زندگی من در فرانسه نه بلکه در این
عمارت است ،در اتاق رو به رویی.
 جواب نمیدی پرهام؟ مهندس خودت میدونی که حتی اگه نگی منمیفهمم.

تک ابرویی باال انداختم که به سمت قفسه کتابهایم رفت و ادامه داد.
 تو برای رفتن مطمئن بودی موسیو جهانبخش .فقط یک چیز میتونهتو رو اینجا نگه داره.
دست از وارسی کتابها برداشت و با ناز به سمتم آمد.
 و اون چیه؟نزدیک تخت ایستاد و چشمکی زد.
 تو بخاطر یک نفر اینجا موندی .اونم توی یک روستا ،وگرنه زودترمیرفتی شهر و گالری طراحی جواهرات میزدی.
نقاب بیتفاوتی به چهره زدم اما یک چیز این وسط عین حقیقت بود.
"هیچوقت حس ششم زنانه را نباید دست کم گرفت .آنها نه تنها
همجنس خود بلکه مردها را از حفظاند".
دیبا همیشه مطمئن بود که درست میگوید ،اگر حاشا میکردم متوجه
میشد.
 درست حدس زدی ،من بخاطر خانوادم موندم .باالخره ده ساله که...خندید و دستش را در هوا تکان داد .تیز نگاهم کرد ،نگاهش طوری بود
انگار دنبال حقیقت میگردد.
 پرهام خودت رو مسخره کن .چیزی رو پیشونی من نوشته؟! تو بخاطریک نفر موندی و اون یک نفر صد در صد دختره!
تیر خالص! دیبا را نمیشد پیچاند .بحث را عوض کردم.

 کی اومدید؟لباسش را مرتب کرد ،تازه متوجه شدم بلوز صورتی و شلوار جین پوشیده.
 من و بابا دلمون برای ایران تنگ شده بود .حدود ساعت پنج صبحاومدیم و بابا رفت تو اتاق مهمان خوابید .خدمتکارها پس کجان؟
 مرخص شدند .احتیاجی به بودنشون نبود.سری تکان داد و کنارم نشست.
 منم خواستم تو اتاق رو به رویی بخوابم ولی...تا تهاش را خواندم ولی چیزی نگفتم.
 ولی یه نفر اونجا بود ،یه دختر! چهرهاش رو ندیدم اما نمیتونست پاوانباشه .اون کی بود پرهام؟!
قبل از این که حرفی بزنم تقهای به در خورد .دیبا مشکوک نگاهی بین
من و در رد و بدل کرد و سریع به سمت در رفت .من هم بلند شدم تا
جلویش را بگیرم اما دیبا زودتر رسید و در را باز کرد.
شهرزاد اول متعجب نگاهمان کرد ،نگاهش را از من به سمت دیبا سوق
داد و بادقت نگاهش کرد.
"دیبا و شهرزاد! هردو باهوش و تیزبین ،جدال بین این دو چه خواهد
شد؟"
شهرزاد ناگهان اخمی کرد ،نیمنگاهی به دیبا کردم که او هم اخم داشت
و انگار همدیگر را میشناختند.

شهرزاد با پوزخند غلیظی گفت:
 دیبا!دیبا هم لبخند شیطانی زد.
 شهرزاد!منتظر جنگ لفظی بین این دو بودم که ناگهان هردو زیر خنده زدند.
دیبا به سمت شهرزاد پرواز کرد و خودش را در آغوشش انداخت و جیغی
از سر ذوق کشید.
 وای عزیــزم چقــدر دلم برات تنگ شده بــود.شهرزاد خندید و گفت:
 دیبا خفه شدم ،منم دلم تنگ شده بود.ً
مطمئنا دیدنی بود که هنگ کرده بودم .گیر دیوانهها
اما قیافهی من
افتادم یا خودم دیوانه شدم؟
دیبا مغرور این چنین دلتنگ شهرزاد شده؟!
 همدیگه رو میشناسید؟!دیبا از شهرزاد جدا شد و دستش را دور گردن او حلقه کرد و چشمکی
زد.
 آره ،قبل از اینکه برم آلمان .زیباتر شدی شهرزاد!شهرزاد سرخ شد و آرام تشکر کرد.

 مادرت خیلی آدم خوبی بود .عاشق اون پنکیکهایی بودم که برایصبحانه درست میکرد ،محشر بود ،تو آلمان مثل اون پیدا نکردم .مادرت
کجاست شهرزاد خیلی دوست دارم ببینمش.سکوت سنگینی ایجاد شد و
دیبا متعجب نگاهمان کرد .شهرزاد خونسرد لبخند زد و جوابش را داد.
 مادرم از دنیا رفتن دیبا.چـــی؟! ولی ...ولی خیلی جوون بود چطوری آخه؟؟ توی تصادف کشته شد .من میرم صبحانه رو حاضر کنم بااجازه.شهرزاد دور شد و من خیره به جای خالیاش بودم .دیبا به من نزدیک
شد و دستش را روی شانهام گذاشت و خودش را به من نزدیک کرد.
 مهندس گفتم که میفهمم .بخاطر شهرزاد موندی آره؟ حاشا نکن ...حاشانکن که نگاهت همه چیز رو نشون میده .اون نگاه عاشقانهای که خرج
شهرزاد میکنی من رو به حسادت میندازه موسیو!
حس ششم زنانه! به این سرعت فهمیدن فقط کار دیبا بود و بس.
 انگار قبل از اینکه برسم یه نفر دل و دین تو رو ربوده موسیو عاشق.بعد هم خندید و تکرار کرد.
 موسیو عاشق ،فکرشم نمیکردم اینو بهت بگم.دستش را پس زدم و به سمت اتاقم رفتم.
 دیگه داری چرت و پرت میگی دیبا ،آب به آب شدی زده بهسرت!بیمهابا خندید و گفت:

 راستش بدم نمیاد یه کوچولو شهرزاد جونت رو اذیت کنم ،هرچنداونقدر آروم و باهوش هست ...که حتی منم نمیتونم ذهنش رو بخونم.
وگرنه خودت میدونی آدم شناس خوبیم.
سرم را بیحوصله تکان دادم و داخل اتاق شدم ،دیبا معتقد بود میتواند
دیگران را پیشبینی کند و دستشان را بخواند .البته نمیشود منکر این
شد ...او بالفاصله متوجه شد حس من به شهرزاد چیست.
دوست داشت روانشناس شود و مثل دکتر خاویر کرمنت* کتاب بنویسد،
اما بعد تصمیم گرفت متخصص پوست شود و اینطور هم شد.
دوش سریعی گرفتم و موهایم را شانه کشیدم ،لباس پوشیدم و به سمت
پایین رفتم .پاوان جلویم را گرفت و بیمقدمه گفت:
 عمو اومده پرهام ،تو میدونستی آره؟ نه ،امروز صبح دیبا رو دیدم.مشکوک نگاهم کرد.
 کجا دیدیش؟!دیبا همراه شهرزاد آمد و با شیطنت گفت:
 تو اتاقش!چشم غرهای به دیبا رفتم .شهرزاد عکسالعملی نشان نداد ،همین اذیتم
میکرد.
 -عمو منوچهر کجاست؟

پاوان جواب داد.
 رفتن تهران .البته امروز میرسن.دیبا سرش را تکان داد و نگاهی به شهرزاد انداخت ،انگار نتوانسته بود
روی مغز شهرزاد برود که با حرص لبش را میجوید .حق با او بود ،شهرزاد
آن کس نبود که دیبا بتواند ذهنش را بخواند.
 میشه صحبت کنیم؟شهرزاد بود؟! شاید اشتباه شنیدم ولی این را شهرزاد گفت .دیبا چشم و
ابرویی برایم آمد و لبخند شیطنتآمیزی زد و همراه پاوان رفت به
آشپزخانه.
 بابت دیشب... چیزی نگید.متعجب نگاهم کرد.
 چی؟ میدونم میخواید عذرخواهی کنید ،نیازی نیست.شرمنده نگاهم کرد.
 به کسی که آسیب نزدم؟ نه.نفس راحتی کشید و با انگشتهایش بازی کرد.
 -من متأسفم.

 نمیدونم چی شما رو عذاب میده ،ولی امیدوارم دیگه چنین زجرینکشید.
نزدیک بود بغض کند که سریع گفت:
 بیاید صبحانه میل کنید*.دکتر خاویر کرمنتنویسنده و روانشناس آمریکایی است .او با نگارش کتاب بیشعوری که در
ایران با استقبال کم نظیری رو به رو شد ،توجه بسیاری از مخاطبین کتاب
های خودپروری را جلب کرد.عمو از اتاق بیرون آمد و لبخند پدرانهای زد،
به سمتش رفتم و مردانه یکدیگر را بغل کردیم .چند ضربه آرام به کتفم
زد و گفت:
 دیگه مردی شدی واسه خودت.خوش و بش کردیم و داخل آشپزخانه شدیم و پشت میز نشستیم .طبق
انتظار شهرزاد برای مهمان سنگ تمام گذاشته بود با اینکه مهمان ناخونده
بودند -.معرفی نمیکنید؟
منظور عمو شهرزاد بود.
 من شهرزاد آذرنوش هستم ،از دوستان پاوان.دیبا ادامه داد.
 دختر بیتا ملک!عمو متعجب نگاهی به شهرزاد انداخت و دیبا اشاره کرد که بعدا توضیح
خواهد داد.
 -بابا گفت جاده خرابه راه رو بستن ،ممکنه امروز نرسن که بیان.

پاوان این را گفت و عمو لبخند زد.
 سالم برسند ،دیر و زود فرقی نداره.چند ثانیه بعد دیبا خبیثانه گفت:
 پرهام جان! تو که میخواستی گالری بزنی چیشده که به تأخیرانداختیش؟
ابروهای شهرزاد از لفظ "پرهام جان" باال پرید اما چهرهاش کامال عادی و
آرام بود ،همین دیبا را کالفه میکرد چون زنگ تفریحاش خراب میشد.
 یه سری کارها دارم که باید انجام بدم.خواست دوباره حرفی بزند که چشم غرهای به سمتش رفتم ،بیخیال شانه
باال انداخت.
****
شب شده بود ولی عالقهای نداشتم که بخوابم ،هوای اتاق برایم سنگین
شده بود برای همین داخل تراس رفتم و حیاط تاریک را نگاه کردم.
باد مالیمی میوزید و دست نوازش به صورتم میکشید .شاید بعد از
مادرم فقط باد ناز و نوازشم کرد ،به من دلداری داد و گفت :آزادی را
بدست خواهی آورد!
ذهنم به سمت دیبا کشیده شد و این سؤال برایم شکل گرفت ،که آیا
ارتباطی میان او و پرهام است؟
اما خیلی نشد فکر کنم ،ذهنم قفل کرد هنگامی که کسی با ضرب هلم داد
تا از داخل تراس به پایین پرت شوم.

سالها آموزش و تالش باعث شده بود ناخودآگاه گارد بگیرم ،پس سریع
تعادلم را حفظ کردم و برگشتم و دستش را گرفتم .مچ ظریف ،یک زن!
قبل از اینکه حرکتی بکند دستش را به پشت سرش پیچاندم که صدای
آخ گفتنش بلند شد .به دیوار زدمش و از پشت بهش چسبیدم.
شوکه و ناباور لب زدم.
 دیبا؟!پوزخندی زد و برعکس من با تمسخر گفت:
 آذرخش!فشار محکمی به دستش آوردم و کنار گوشش با عصبیترین لحن ممکن
غریدم:
 چه غلطی میکنی!یکدفعه با صدای مرتعشی گفت:
 وحشی نشو! ولم کن بابا ولم کن.گردنش را از پشت گرفتم و فشار دادم ،خون جلوی چشمهایم را گرفته
بود.
 چرا؟! فقط بگو چـــــرا؟؟کالفه و حرصی جوابم را داد.
 اه ،برو پایین رو نگاه کن خودت میفهمی ،الکی خودت رو شبیه لبو نکنگوجه!

متعجب عقب رفتم ،درسته که باید احتیاط میکردم ولی کنجکاو شدم تا
ببینم پایین چه خبر است.
دیبا روی زمین نشست و مچ دست و گردنش را ماساژ داد.
 خدا بگم چیکارت کنه ،منه هویج رفته بودم کالس رزمی تو آلمان! توچه اعجوبهای هستی آخه.
عقب عقب رفتم و به لبهی تراس نزدیک شدم ،با تردید پایین را نگاه
کردم که چشمهایم اندازه گردو شد.
 اون دیگه چیه؟!چند تشک روی هم پایین تراس بودند ،که اگر سقوط میکردم روی آنها
میافتادم و ضربه نمیدیدم .گیج دیبا که خندان بود ،نگاه کردم.
 یعنی چی؟خنده کنان بلند شد و لباسش را مرتب کرد.
 خب اول اینکه خواستم ببینم میتونم بزنم رو دستت ،دو هم اینکه کرمدارم!
بلند خندید ،لبم را گاز گرفتم .اآلن عالقه خاصی داشتم که بخاطر این
شوخی مزخرف گردنش را بشکنم.
 اوه شهرزاد بانو ،لطفا مرا عفو کنید سرورم.کوتاه آمدم و لبخند زدم .به صندلیهای داخل تراس اشاره کردم.
 -بشین.

روی صندلیها نشستیم که دیبا جدی و بااخم گفت:
 من هرگز بهت خیانت نمیکنم شهرزاد ،نه به کسی که زندگیم رو بهمادرش مدیونم! هشت سال پیش اگر مادر تو وکیل من نبود شاید بخاطر
اون پاپوش قاتل شناخته میشدم ،اونوقت اآلن یا زندان بودم یا مرده
بودم.
دستی به صورتم کشیدم و نگاهم را به آسمان پر از ستاره دوختم.
 متأسفم ،این روزها حتی به خودم هم شک میکنم .ممنونم که دعوتمرو قبول کردی و به ایران اومدی ،اونم بدون اینکه بگی ازت چی میخوام!
دستپاچه نگاهش میکنم.
 اون تشکها رو کسی نبینه!چشم ریز کردم و لب زدم. اصال از کجا میدونستی میام تو تراس؟! اونم این موقع شب.موهایش را به عقب راند ،پا روی پا انداخت.
 درمورد تشک ها نگران نباش ،به باغبون پول دادم تا برشون داره ببرهتو انبار ...یادمه قبال دوست داشتی نیمههای شب بیای تو تراس و آسمون
رو نگاه کنی ،ستاره چشمک زن رو ببینی آرزو کنی.
لبخند تلخی از یادآوری گذشته روی لبهایم آمد ،دیبا خوب یادش بود،
دقت داشت ...به رفتارهای همه دقت میکرد.
ستاره چشمک زن...
نکند ابری جلوی ستاره بود که من را ندید؟!

 خوب یادته ،البته اآلن خونهی من تراس نداره.خندیدم و دیبا گیج نگاهم کرد.
 یعنی چی؟! شما ...شما که خونه بزرگ و زیبایی داشتید پس... فروختمش و اومدم اینجا ،چهار سال پیش وقتی تنها شدم ،وقتیجمشید هم مرد و من زنده موندم ...فروختمش! پول زیادی گرفتم.
تونستم تو تهران آپارتمان کوچیکی اجاره کنم ،تونستم خونهای که مامان
قبال تو این روستا داشته رو بازسازی کنم .مقداری از پول رو دادم به
مؤسسه خیریه و بقیهاش رو پسانداز کردم.
 کاش نمیفروختیش.سرم را تکان دادم و به حیاط تاریک چشم دوختم.
 پشیمون نیستم ...اآلن خیلیها با پول اون خونه خوشبختن ،من تنهابودم نیازی به اون خونه بزرگ نداشتم .من که خاطرات خوبی توی اون
خونه ندارم ولی امیدوارم ...کسایی که بعد از من به اونجا رفتن رنگ
خوشی رو ببینند.دیبا سری تکان داد ،همیشه به حرفهایم گوش
میداد ...برایش اهمیت نداشت که ممکن است حرف من بیخود باشد.
به چشمهایش نگاه کردم و بعد از مکث طوالنی زمزمه کردم -.از اون
آدمهایی نیستم که بگم تو هفت آسمون یک ستاره هم ندارم ،برعکس
حداقل اآلن دیگه ضعیف نیستم .حس قدرت دارم! قدرتی که من رو به
هدفهام میرسونه ،قدرتی که تن رقیبانم رو به لرزه در میاره و باعث
ترس مافیاها میشه .اآلن ...اونقدر قدرت دارم ...اونقدر عاقل و بالغ شدم

که برای خودم حریف قدر نمیبینم ...که گاهی اوقات کارهایی که انجام
میدم برام یک تفریحه ،یک بازی که قراره برندهاش من باشم.
 پایان این بازی ترسناکه شهرزاد. آره ،همون ابتدا کار میدونستم ریسک میکنم ،میدونستم که جونمرو به خطر میاندازم ولی عقب نکشیدم ...چیزی بود که خودم خواستم
دیبا لبخند زد و بازوهایش را در آغوش گرفت.
 شخصیتت عجیبه ،مرموز و باهوش ...ترسناک! گاهی اوقات خودمم ،اما گاهی اوقات من رو شخصیت آذرخش کنترلمیکنه ،میره تو وجودم و من رو به بازی میگیره طوری که دیگه هیچی
برام مهم نیست ،دوگانگی من باعث عذابم شده ...عذابی روی خیلی از
عذابهای دیگه.پلک زدم و نفس عمیقی کشیدم .پشیمان بودم؟ نه ،من
از هیچ چیزی پشیمان نیستم .اگر به عقب برگردم باز هم آذرخش خواهم
شد ،باز هم خواهم جنگید .اگر دست مافیاها به من برسد ،شکنجهام
میدهند و اطالعات را از من خواهند گرفت و بعد من را میکشند ،شاید
هم گذاشتند زنده بمانم و از هوشم برای قوی شدن خودشان استفاده
کنند!اگر پلیس من را بگیرد ،اطالعات را از من میخواهد و بعد هم
مجازات ،یا زندان ...یا اعدام!سرنوشت من پیچیده شده.
منتظر نگاهم کرد و من بحث را آغاز کردم.
 -میخوام بهم کمک کنی ،در دزدی بانک.

 بانک؟ اما شهرزاد تو کارهای سخت تری هم انجام دادی ،اون بانکچی داره که کمک من رو میخوای؟دیبا را از آلمان به اینجا کشاندم تا...
 دیبا ،من میتونم به راحتی بهش دستبرد بزنم اما یک مشکلی هست،میخوام تو گرگی باشی در لباس یک دلبر!لبخند خبیثی زد و برق زدن
چشمهایش را حس کردم.
 دلبری برای کی؟من هم لبخند زدم و از جایم بلند شدم ،لبه تراس ایستادم و خیره در
ظلمت شب لب زدم.
 ناصری! مردی پنجاه ساله ،زن باز با زبون چرب و نرم .یکبار دیدمش،وقتی جمشید زنده بود آوردش خونه .چشمهای تیز و فردی زیرک،
برعکس تصور خوشتیپ و جذابه! طوری لبخند میزنه تا دندانهای
مرواریدی که داره نمایان بشه و اما ...یک شرط بند حرفهای و قهار،
اعتقاد داره اگه یک پارتنر جوون و جذاب هم داشته باشه شانسش تو
شرط بندی بیشتره! اگر زیبایی تو توجهش رو جلب کنه عالیه.دیبا بلند
شد و کنارم آمد ،به نردههای تراس تکیه کرد و موشکافانه نگاهم کرد.
 مگه قرار نیست فقط بانک بزنیم؟حق داشت نداند! این یک فیلم یا رماننبود که آدم خوبه داستان یا یک سرگرد به راحتی وارد باند بشه و مدارک
خالفکار تو خونش باشه! من هم یک بازیگر نیستم! یک داللم ،کسی که
رازهای اونها رو میدونه.من اون بازیگر یا شخصیت رمانهای کلیشهای
که خودشون رو وارد باند میکنند تا مدارک بدست بیارند نیستم .این،
فراتره! خیلی فراتر

 -.رمان ایرانی زیاد خوندی مگه نه؟
 ها؟خندیدم و گفتم:
 مهم نیست ،فقط میخوام بگم این یک رمان نیست! که قرار باشه منبا یک سرگرد جذاب خودم رو وارد خونه خالفکار بکنم و اون خالفکار
مدارکش رو تو گاوصندوق و دقیقـــا داخل اتاق خوابش گذاشته
باشهردیبا سرش را تکان داد و من جدیتر ادامه دادم.
 ناصری زرنگه! رئیس بانک رو تهدید کرده و مجبورش کرده مدارکمهمی که داره رو داخل بانک بزاره ،اگر مثل حسابهای دیگه بود اهمیتی
نداشت که چطوری بهش دستبرد میزنم ولی...
دیبا چشم ریز کرد و با شک زمزمه کرد.
 ولی چی؟! هوشنگ ناصری ،برای حسابش رمز خاصی گذاشته .گاوصندوق اصلیو بزرگ بانک ،تشکیل شده از چندین کشو و کمدهای بزرگ که هرکدوم
حساب یک شخصه .یکی از اونها متعلق به ناصری هست...
نقشه را توضیح دادم و دیبا با دقت گوش کرد ،یک ساعت با هم صحبت
کردیم که دیبا خمیازهای کشید.
 حداقل کاری رو بهم دادی که توش استادم! -چند روز دیگه میریم تهران تا انجامش بدیم .فقط آماده باش.

سرش را تکان داد و به سمت در رفت اما لحظهای برگشت و مردد نگاهم
کرد ،وقتی دیدم و این پا و آن پا میکند پرسیدم:
 چیزی میخوای؟نفس عمیقی کشید و سرش را خاراند.
 میدونم ممکنه تو رو یاد گذشته بندازه و اذیتت کنه ولی ...ولی... ولی؟نفسش را با ضرب بیرون فرستاد و تند گفت:
 میشه پیانو بزنی؟ دلم برای حرکت انگشتهات روی کلیدهای پیانوتنگ شده.
یاد گذشته میافتادم؟ همه چیز صحنههای تراژدی آن زمان را به یادم
میآورد ،یک پیانو زدن که سهل است.
 ممکنه خراب کنم ،خیلی وقته نزدم.با شادی به سمتم آمد و دستم را کشید.
 همین حرفت یعنی قبول کردی بیا بزن لطفا!به سمت طبقه پایین من را کشاند و کنار پیانوی سفید رنگ گوشهی سالن
برد ،پیانویی که سالهاست کسی به آن دست نزده ،پیانویی که سالها
پیش توسط بانوی این عمارت نواخته میشد.

روی صندلی پشت پیانو نشستم و دیبا بالبخند نگاهم کرد .چیزی به ذهنم
نمیرسید که بزنم ،شاید سؤال اینجا بود که بعد از چند سال چه آهنگی
بزنم؟
 خب ،چی بزنم؟دیبا کمی فکر کرد و بعد گفت:
 سمفونی شمارهی یک بتهوون ،اون رو خیلی خوب میزدی.سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم ،مادر عاشق سمفونی
شمارهی یک بتهوون بود.
دستهایم را باال بردم و انگشتهایم روی کالویهها فرود آمد .صدای
پیانو برایم جذاب شده بود ،به نواختن ادامه دادم و تند و با تمرکز
کالویهها را میفشردم.
دیبا در سکوت گوش میداد و من انگار در دنیایی دیگر بودم.
در دنیای بتهوون...
در آن فاصلهی کم بین کالویهها...
در تک تک لحظات و صدای پیانوی سفید...
من در سمفونی بتهوون سیر میکردم و دنیای اطرافم دیگر برایم اهمیتی
نداشت.
با پایان یافتن این هنرنمایی ،نفس نفس زنان به پیانو خیره شدم.
انگشتهایم کمی درد میکرد ولی مهم نبود.

با شنیدن صدای دست گیج سرم را بلند کردم که دیدم همه کنارم هستند،
حتی منوچهرخان هم برگشته بود ،پرهام هم بود.
منوچهرخان گفت:
 عالی بود خترم ،باالخره این پیانو به صدا در اومد.بلند شدم و تبسمی بر لب نشاندم.
 سالم منوچهرخان ،خوشحالم که شما و روناک بانو رو سالم میبینم.***
همه به سمت اتاقهایشان رفتند و من نگاه دیگری به پیانو انداختم.
شهرزاد...
حتی حس میکردم هنگام نواختن سمفونی بتهوون غمگین است ،من در
ثانیه به ثانیهی آهنگ غم را در چهرهاش حس میکردم.
چنان غرق در پیانو زدن بود که متوجه حضور ما نشد.
ولی ...چطور کسی که ادعا دارد از خانواده ثروتمندی نیست چنین
ماهرانه پیانو میزند؟ آن هم سمفونی بتهوون.
به سمت اتاقم رفتم و در را باز کردم و روی تخت دراز کشیدم.
پدرم بیخبر آمد .گفت نمیخواهد بخاطر برگشتنش مهمانی ترتیب دهد،
دلش میخواهد همه به برگشتن او بیاهمیت باشند.
انگار که داشت ساده زیست میشد ،مثل شهرزاد!

شهرزادی که ترجیح میداد پولها را جای دیگری خرج کند ،به نیازمندان
کمک کند!
زندگیام انگار کمی تکراری شده بود ،در این عمارت کار زیادی نمیشد
کرد.
با نقشههایی برای آینده ...برای شهرزاد و خودم ...کم کم به خواب رفتم.
***
با تکونهای شدیدی یک چشمم را باز کردم.
 شهرزاد بیدار شو ،شهرزاد مرگ من بلند شو بدبخت شدیم ...پاشـــو!کالفه روی تخت نشستم و چشمهایم را مالیدم.
 چیشده دیبا سر صبحی گیر دادی به من.خمیازهای کشیدم و بدنم را مثل گربه کشیدم ،قرصهای خواب آور
دیشب هنوز خاصیت خود را داشت.
 شاهرخ داره میاد عمارت.لحظهای هنگ کردم و بعد گیج دیبا را نگاه کردم ،انگار که برق به من
وصل کرده باشند جیغ زدم.
چــــی؟!از روی تخت پایین پریدم و خودم را داخل سرویس انداختم .همان طور
که صورتم را میشستم صدای دیبا از پشت در آمد.

 منوچهرخان و بابام داشتن صحبت میکردن که شنیدم .نمیدونم برایچی داره میاد همین داره اذیتم میکنه ...شهرزاد یه کاری کن!
بیرون آمدم و سریع به سمت کمد رفتم و لباسها را زیر و رو کردم.
 ساعت چنده؟ کی میاد؟ اآلن هشت صبحه ،تا یک ساعت دیگه میرسه.لباس مناسبی بیرون کشیدم و بیتوجه به حضور دیبا لباسم را در آوردم.
صدای جیغ دیبا من را به خود آورد.
 یا دانیال نبی! شهرزاد...خواستم لباسم را بپوشم که به سمتم آمد و لباس را از دستم کشید ،با
دقت به بدن زخمی من نگاه کرد و اخم درهم کشید .پوف کالفهای
کشیدم و خواستم لباسم را از دستش بگیرم که نگذاشت.
 اینا چیه دیگه ،کی اینکار رو کرده؟لباس را از دستش کشیدم و غر زدم.
 خوشت میاد بدن سوخته و زخمی رو ببینی دیوونه؟ مشخص نیستچیه؟ جای شالق ...جای نقره داغ ...جای گاز گرفتگی با دستگاه ...جای
کبودی ...جای سوختگی با شمع و روغن داغ ،مشخص نیست؟ نمیبینی؟
این منم! کسی که هربار به زخمها و تنش نگاه میکنه دلش میخواد
خودش و باعث و بانیش رو نابود کنه!
 -شهرزاد...

لباس را پوشیدم و بیاهمیت به او شالی روی سرم انداختم.
 نمیخواد فکرت رو درگیر بدن کریح و منزجر من بکنی .حالت بهمنمیخوره؟! عوقت نمیگیره ،نمیخوای باال بیاری؟! اشتباه کردم جلوی
روی تو این کار رو کردم.
کارهایم را انجام دادم و همراه دیبا که هنوز شوکه بود به سمت پایین
رفتم .همان لحظه باغبان داخل آمد و گفت:
 آقای شاهرخ سعیدی اومدن.کنار گوش دیبا زمزمه کردم.
 واالحضرت وارد میشود! سعی کن عادی باشی ،اون تو رو نمیشناسهپس تو هم وانمود کن نمیشناسی.
سرش را تکان داد و گفت:
 منتظرم باالی چوب دار ببینمش!نگاهم به در بود که یک جفت پا با کفش مشکی براق وارد شد ،کمی باالتر
را نگاه کردم.
مثل همیشه کت و شلوار نپوشیده بود! پیراهن خاکستری و شلوار سفید
داشت.
جلوی پوزخندم را گرفتم و کنار گوش دیبا زمزمه کردم.
 بمیرم هم براش نمیارم چیزی کوفت کنه ،پرستار وریا رو بگو بیاد زهربده به این.

دیبا ریز ریز خندید و به سمت باال رفت .شاهرخ هنوز من را ندیده بود،
طولی نکشید که دیبا همراه پرستار وریا پایین آمد.
پرستار به سمت آشپزخانه رفت ،اشاره کردم که دیبا اول برود.
چه میشد همینجا با چاقو کارش را تمام کنم؟ یا با آمپول هوا! ولی
دیوانگی بود.
لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند بود بر لب نشاندم ،نمیتوانستم لبخند
بزنم .به سمت نشیمن رفتم ،جالب بود! تنها جای خالی در کنار شاهرخ
بود.
نفس حرصی کشیدم و جلو رفتم ،پرهام و پاوان و دیبا و منوچهر و پدر
دیبا همگی نشسته بودند و شاهرخ روی مبل دونفره نشسته بود یک
دستش را به دستهی مبل تکیه داده بود.
چون پشتش به من بود متوجه حضورم نشد و بقیه که من را دیدند
ساکت شدند .شاهرخ نیم نگاهی به پشت سرش کرد و تا من را دید با
ضرب بلند شد.
تک ابرویی باال انداختم و چند قدم جلوتر رفتم و کامال عادی گفتم:
 خوش اومدین!با چشمهایی سرخ و آتشین برایم خط و نشان کشید ،انگار نمیدانست
من بعد از آتش سوزی اینجا هستم.
کارد میزدی خونش در نمیآمد.
به زور توانست با لحنی سرد جوابم را بدهد.

 خیلی ممنون.برای اینکه به نمایش پایان دهم رفتم و کنارش نشستم.
او هم نشست ،صورتش قرمز شده بود و نفسهایش سنگین...
 حالتون خوبه؟!منوچهرخان این را پرسید و نگاهی بینمان رد و بدل کرد ،شاهرخ که انگار
نمیتوانست درست نفس بکشد لب زد.
 چیزی نیست.دکمه اول پیراهن خاکستریاش را باز کرد و نامحسوش کمی به من
نزدیک شد.
حواس بقیه که پرت شد آرام غرید.
 اینجا چه غلطی میکنی؟!پشت چشمی نازک کردم و تابی به گردنم دادم ،دیگر داشت منفجر
میشد.
مثل خودش آرام جواب دادم
 من باید از تو بپرسم ،البته جوابت رو میدم ...خب با خودم فکر کردمخانواده بزرگ جهانبخش کیس خوبی برای تفریح باشه ...اینطور فکر
نمیکنی موسیو سعیدی؟!
 نکنه دلت میخواد همینجا...تیز نگاهش کردم که دهان نجسش را بست.

 فکرشم نکن ،همیشه قبل از خواب برای خودت قصه بخون .قصه میمجیم!
پرستار وریا آمد و پذیرایی کرد .دیگر فرصت جواب دادن به او داده نشد
چرا که منوچهرخان گفت:
 چیشده گذرت به اینجا افتاده شاهرخ؟شاهرخ که بخاطر صدا زدن اسمش بدون هیچ پسوند و پیشوندی عصبی
شده بود ،دستهی مبل را در دست فشرد و لبخند کج و کولهای زد.
 این چه حرفیه منوچهر ،من همیشه به فکرتونم.دلم میخواست بشقاب شیرینی را توی سرش بزنم و بلند بخندم .تو که
بلد نیستی نقش بازی کنی چرا آمدی؟
 قرض از مزاحمت این بود که قصد دارم شما رو به مهمانی دعوت کنم.شاخکهایم فعال شد و نامحسوس لگدی به پای شاهرخ زدم تا کمی دلم
خنک شود.
یک ...مگر چند وقت است که شاهین مرده و او میخواهد مهمانی دهد؟
دو ...چرا شخصا آمده و لفظ قلم حرف میزند این روباه مکار؟
و سه ...چه مهمانی است که میخواهد خانواده جهانبخش شرکت کنند؟
خب حاال اول بزنم چشماش را کور کنم یا ضایع است؟!

شاهرخ چشم غرهای به من رفت ،نزدیک بود خندهام بگیرد .من و
شاهرخ ،روی یک مبل دو نفره ،درحال نقش بازی کردن و معذور از اذیت
کردن همدیگر تا وقتی اینجاییم!
***
 من نمیخوام بیام ،پام رو هم اونجا نمیذارم.دیبا بیتوجه به من کمد لباسهایی که متعلق به من نبود را زیر و رو کرد
و غر زد.
 دو روزه دارم باهات سر و کله میزنم ،وقتی من باید برم تو هم بایدبیای.
بالشت را جلوی صورتم گذاشتم و از ته دل جیغ زدم .دیبا زیر لب غر غر
کرد و لباس بلند آبی کاربنی را بیرون کشید و بررسیاش کرد.
 این قشنگه ،پوشیده هم هست .پاشو برو صورتت رو بشور بیا آرایشکن شبیه میتها شدی.
مشتم را روی تخت کوبیدم و ناچار بلند شدم و به سمت سرویس رفتم.
حضور من در مهمانی شاهرخ خندهدار بود!
دیبا در پانزده دقیقه صورتم را آرایش ملیحی کرد.
خودش هم آماده شد ،لباس مجلسی زرشکی که تور سیاهی روی دامنش
و یقهاش داشت .موهایش را فر کرده بود و آرایش کمی داشت.
کیف مشکی را برداشتم و گفتم:
 -هنوز هم دیر نشده که نیام.

دیبا چشم غرهای رفت و دستم را کشید .نیم بوتهای مجلسی مشکی که
پاشنههای بلندی داشت کمی اذیتم کرد.
 نذاشتی موهات رو درست کنم ،شال پوشیدی! اآلنم وای به حالت بهونهبیاری.
بیجان خندیدم و به سمت پایین رفتم .فقط منوچهرخان و دیبا و پدرش
و پرهام میآمدند ،انگار کسی حوصله مهمانی و تحمل آدمی مثل شاهرخ
را نداشت.
با یک ماشین رفتیم ،سرم را به شیشه ماشین تکیه دادم و نظارهگر جاده
شدم .قطره بارانی روی شیشه افتاد ،قطرات بعدی هم بارید.
شمال زیاد باران میآمد ،تقریبا هرشب.
موزیک بیکالم و فضای گرم ماشین انگار الالیی بود!
دو ساعتی طول کشید تا به عمارت شاهرخ در شهر برسیم .ماشین را داخل
بردیم ،نفسم تنگ شد.
از ماشین پیاده شدیم.
 چه خونهای ،شلوغشون چیه؟پوزخندی زدم و جواب دیبا را دادم.
 همونی که بهش فکر میکنی ،پول مردم رو خوردن و باهاش پز میدن.دیبا صورتش را کج کرد و فحشی نثارشان کرد .داخل که رفتیم و در باز
شد ،سالن سیصد متری مهمانی که پر بود از آدمهای مختلف نمایان
گشت.

هوا انگار سنگین بود ،موزیک را قطع کرده بودند و داشتند باهم خوش و
بش میکردند و صدای خندهشان فضا را پر کرده بود.
دیبا مانتویش را به خدمتکار داد و کنارم آمد .سرم درد میکرد ،فکرش را
هم نمیکردم پا گذاشتن در خانهی شاهین و شاهرخ اینقدر سخت باشد.
میز گوشهی سالن که شش صندلی داشت را انتخاب کردیم و نشستیم،
اما خب خرمگس وارد شد!
 به به جناب جهانبخش بزرگ! ممنون که اومدید.با مکث بلند شدیم و سالم کردیم ،نگاهش که به من افتاد بازهم اخم کرد
و صورتش سرخ شد.

لبخند عادی میزنم و سالم میکنم ،نگاه از من برمیدارد و رو به
منوچهرخان میکند.
 خوش اومدین ،امکانش هست که با من همراه بشید تا با بقیه آشناتونکنم؟ شمام هم همینطور پرهام خان و شما ...ببخشید اسمتون رو
نمیدونم.پدر دیبا ،خودش را منصور معرفی میکند .شاهرخ این سه مرد
را همراه خودش میبرد و از دختری میخواهد که نزدمان بیاید .دختری
با موهای بلوند و دکلته مشکی نزدیک میشود و لبخند دندان نمایی
میزند -.آوا هستم ،میتونم شما رو با دوستانم آشنا کنم؟یک جای کار
میلنگد و قسمت شکاک ذهنم اجازه تمرکز را به من نمیدهد ،مغز
واماندهام انگار سلولهای خاکستریاش کار نمیکرد.

 البته ،فقط من باید برم دستشویی ،کجاست؟جایش را نشانم داد و گفت که خودشان هم کجا ایستادهاند ،دیبا
همراهشان رفت و منم به سمت سرویس رفتم.
ناگهان کسی جاپایی برایم گذاشت ،داشتم میافتادم زمین که کسی من
را گرفت و نگهم داشت.
با دیدن شاهرخ لحظهای هنگ کردم که نیشخندی زد و من را صاف کرد.
 دست و پا چلفتی. نمیدونستم شما بابا لنگ دراز تشریف دارید ،وگرنه بیشتر حواسم روجمع میکردم.
اخم کرد که اهمیتی ندادم ،خواستم بروم که صدایش من را مجاب کرد
که بایستم.
 چرا به خانواده جهانبخش نزدیک شدی؟ چی تو سرته آذرنوش؟فقط نگاهش کردم و سکوت کردم .دلیل داشت؟ نه ،فقط تنها بودم.
 جواب نمیدی آذرنوش؟! مهم نیست... تو چرا مهمونی ترتیب دادی؟خندید و شانه باال انداخت ،به سمتی از سالن نگاه کرد.
 برای تفریح ،حیف ...فکر کردم نقطه ضعف ازت گیرم اومده .انگارعالقهای به جهانبخشها نداری که به نفع من باشه.

تصویر پرهام در ذهنم نقش بست ،سرم را تکان دادم و مسیر نگاه شاهرخ
را دنبال کردم که به پرهام رسیدم .کنار پنجره قدی ایستاده بود و دست
در جیب ،بیرون را تماشا میکرد .انگار مهمانی به مزاجش خوش نیامده.
تشنگی داشت کالفهام میکرد ،قابلیت نوشیدن پارچ آبی را داشتم.
 افتخار نمیدی تا امشب برای مهمانها پیانو بزنی؟!حتما جمشید قبال به او گفته ،تا خواستم جوابی بدهم مردی نزدیک شد.
منوچهرخان و منصور هم آمدند.
 چیزی شده شاهرخ؟ فقط داشتم از خانم آذرنوش میخواستم برامون پیانو بزنه.مرد با چشمهایی براق نگاهم کرد.
 واقعا میتونید پیانو بزنید؟لبخند زدم و گفتم:
 نه زیاد ،البته انگشتهام درد میکنه وگرنه خوشحال میشدم پیانوبزنم.
منوچهرخان فهمید که تمایلی ندارم ،شاهرخ پوزخند زد و چیزی نگفت.
دوباره من و شاهرخ تنها شدیم که خدمتکاری از کنارمان داشت رد میشد.
 -ببخشید...

ایستاد و نگاهم کرد ،لیوان شربتی برداشتم و تشکر کردم .خدمتکار ال به
الی جمعیت گم شد ،قبل از اینکه شاهرخ حرفی بزنه لیوان شربت را با
ضرب باال دادم و نوشیدم ...اما مزه تلخاش نشانه خوبی نبود!
تا ته حلق و معدهام سوخت حس کردم دارم ذوب میشوم .شاهرخ لیوان
را از دستم کشید و غرید.
 باورم نمیشه ،آذرنوش زرنگ قبل از اینکه چیزی رو تست کنه خورد! توگینس باید ثبت بشه.
بیاهمیت به او سمت سرویس رفتم ،دهانم مزه زهر میداد و حالت
تهوع داشتم.
آب سرد به صورتم زدم ،فایدهای نداشت و فقط کمی هوشیارتر شدم.
سرگیجه داشتم ،دستم را به دیوار بند کردم و از سرویس خارج شدم.
کسی جلویم را گرفت ،صاف ایستادم نگاه به مرد تقریبا بیست سالهای
انداختم که با چشمهای دریده نگاهم میکرد.
 انگار رفتی فضا!پوزخندی زدم و خواستم از کنارش رد شوم که بازویم را گرفت ،چشم
بستم تا شاید همین اندک هوشیاری را از دست ندهم.
 نظرت چیه باهام برقصی؟!دستم را پس کشیدم و تیز نگاهش کردم.
 هاه! خیلی بچهای ،برو پیش بابات.به جای عصبی شدن خندید و نزدیکم شد.

 آخه بچه با قد صد و هشتاد و هفت دیدی؟ هوم؟!داشتم فکر میکردم ،بزنم چشماش را کور کنم یا دماغ نخراشیدهاش را
بشکنم که صدای پرهام او را از جا پراند.
 بهتره بری با هم سن خودت جوجه ،زود باش!مرد نگاهی به من انداخت و رفت ،پرهام نزدیکم شد و با دقت براندازم
کرد .چشمهایش رنگ نگرانی گرفت.
 حالتون خوبه؟چیزی به سقوطم نمانده بود ،اما با سماجت کمر راست کردم .در برابر
این جماعت افتادن کار من نبود!
خندیدم و بیحال نگاهش کردم ،سوزش گلو و معدهام بیشتر شد و انگار
رفتارهایم دست خودم نبود.
 من خـــوبم! خیـــلی خوب.بازهم بیپروا خندیدم ،ناگهان خندهام قطع شد و خودم را در آغوش
پرهام انداختم و کالفه زمزمه کردم.
 من رو از اینجا ببر ،حالم خوب نیست.پرهام شوکه لب زد.
 حالت خوبه؟ خدای من...دست انداخت دورم .درکی از اطرافم نداشتم .فقط فهمیدم من را از
عمارت خارج کرد.

ایستاد.
 روزبه! پرهام ،چیشده رفیق؟ اون دختر... میتونی ماشینت رو بهم قرض بدی؟ آره ،بیا .اومده بودم سری بهتون بزنم چون شنیدم اینجایید .ماشین روببر من خودم فردا میام عمارت میبرمش.
پرهام تشکر کرد و من را محکم گرفت و دنبال خود کشید ،دست خودم
نبود که گفتم:
 پیراهنت بوی خوبی میده ،چه عطری زدی؟ هوم؟پرهام جوابی نداد و جلو رفت -.چقدر گرمه!ناگهان نم اشک را درون
چشمهایم حس کردم.
 خیلی تنهام ،همه تنهام گذاشتن .من گناهکار نیستم...پرهام متعجب نگاهم کرد ،در ماشینی را باز کرد و من را داخلش نشاند.
خودش هم سوار شد و استارت زد.
 الو بابا ،من و شهرزاد بانو برمیگردیم عمارت ...حالشون خوب نبود...با ماشین روزبه دارم میرم ...حواسم هست ...خیلی خب ...باشه...
خدانگهدار.
سکوت در فضای ماشین برقرار شد و من بیاختیار گفتم:

 عذابم دادند ،شالق زدن ...شکنجه کردن ...تراب ...تراب مرده ،ولی هنوزانگار دنبالمه ...میاد تو خوابم میخواد ...میخواد...
گریه اجازه ادامه دادن را نداد و پرهام مات نگاهم کرد.

دیگر حاالتم دست خودم نبود ،خودم را حس نمیکردم!

***

پرهام نگران دختری بود که کنارش مست کرده بود ،حرفایی میزد که
برایش قابل درک نبود.
شهرزاد اما میان گریه خندید و گفت:
 همشون نابود میشن ،انتقام چیزیه که میخوام.باران شروع به باریدن کرد و شیشه ماشین را تار کرد ،پرهام شیشه را
پاک کرد و سعی کرد به حرفهای شهرزاد گوش ندهد.
شهرزاد زیر لب هذیان میگفت و گاه میخندید و گاه اشک میریخت.
پرهام ماشین را داخل عمارت برد و پیاده شد.
شهرزاد گیج اطراف را نگاه کرد ،زیادی گرمش بود و بند بند وجودش عطر
پرهام را میطلبید.

پرهام شهرزاد را از ماشین بیرون آورد ،شهرزاد تعادل نداشت و خودش
را به پرهام تکیه داد.
دختر بیپروای کنار پرهام مدهوش بود ،وگرنه از خجالت آب میشد.
پرهام ،شهرزاد را بغل گرفت و سمت عمارت رفت .قطرات مرواریدی و
درشت باران اجازه دیدن را به او نمیداد.
با وزیدن باد سرد ،شهرزاد خودش در آغوش پرهام جمع کرد و سرش را
در سینهی پرهام مخفی کرد.
 پرهام جهانبخش ،مردی که نجاتش دادم ...نجاتم داد ...عاشقم شد...عاشقش شدم!
زمزمهی شهرزاد ،پاهای پرهام را لحظهای متوقف کرد .به گوشهایش
شک داشت ،شهرزاد اگر عاشق بود چرا خودش را دریغ میکرد از او؟!
داخل عمارت رفت و با خود گفت "مست است ،نمیفهمد چه میگوید...
حرفاش حتما حقیقت ندارد".
شهرزاد دستش را باال برد و ته ریش پرهام را لمس کرد ،موها و لباسهای
هردویشان کمی خیس شده بود.
عمارت تاریک بود و خلوت ،پرهام شهرزاد را به اتاق برد و روی تخت او
را خواباند.
خواست کنار برود که شهرزاد دست او را گرفت و کشید.

پرهام کنار شهرزاد افتاد و ناباور او را در فاصله کمی نگاه کرد .امشب اگر
بیرون نمیرفت اتفاقات خوبی نمیافتاد .شهرزاد دستش را دو او حلقه
کرد و لب زد -.نرو! من رو تنها نزار.
پرهام با همان ابروهای گره خورده زمزمه کرد.
 من هیچوقت تنهات نمیزارم.شهرزاد در مدهوشی فکر کرد که این زیباترین جملهای بود که در عمر
خود شنیده ،در اوج تنهایی و بیکسی!
رفتارهای این مرد نفس گیر بود.
 با من باش پرهام! ازم دوری نکن.انگار عمارت بزرگ جهانبخشها حاال باید شاهد عشق آتشین این دو
میشد ،پرهام و شهرزاد که در حال خود نبودند و زمان و مکان را از دست
دادهاند.

پرهام چشم بست و عرق پیشانیاش را پاک کرد.
 تو خوب نیستی ،متوجه نیستی .من میرم تو استراحت کن.شهرزاد بازوی پرهام را چنگ زد ،پرهام حس کرد چیزی در درونش
فروریخت.
 -مهم نیست برام .گفتی تنهام نمیذاری ،تنهام نذار!

پرهام مردمک چشمهایش روی صورت او دو دو زد ،قلب هردویشان به
تب و تاب افتاده بود.
پرهام فکر کرد "فقط یکم!"
سرش را پایین برد و شهرزاد را شکار کرد.
پنجههایش را الی انگشتهای شهرزاد فرو برد ،دستش را بین موهای
شهرزاد برد و نوازش کرد.
سرش را آرام بلند کرد و گره شال او را باز کرد،
نفسهایشان سخت شده بود ،قلبشان روی صد میزد .پرهام صورتش
را طوالنی بوسید.
شهرزاد پیراهن پرهام را چنگ زد ،همین باعث شد که پرهام حواسش را
جمع کند.
داشت زیادی جلو میرفت!
پیشانی شهرزاد را بوسید و زمزمه کرد.
 اآلن وقتش نیست ،ولی امیدوارم زمانش نزدیک باشه شهرزاد ،دوستتدارم!
با چشمهایی که سرخ شده بود بار دیگر گونه شهرزاد را بوسید و از او
فاصله گرفت ،قبل از اینکه کنترل خود را از دست بدهد عقب کشید و از
اتاق خارج شد.
شهرزاد خسته بود ،خیلی خسته!

کم کم چشم بست و امشب را به فراموشی سپرد...

پرهام روی تخت نشست و سرش را در دستانش گرفت و فشرد .دوری
شهرزاد را درک نمیکرد ،که چرا در اوج غم و در اوج تنهایی لبخند میزند!
دختر بیپروای امشب را نمیفهمید ،رفتار و کارهای او را نمیفهمید! نگاه
پرهام به کاور گیتار قهوهای افتاد ،به سمتش رفت و فکر کرد ،که چند
سالی میشود گیتار نزده! گیتار زدن را در فرانسه یاد گرفته بود ،از همان
دختر مو بلوند ،همان که مدام میگفت آقا ،که میگفت دوستش دارد!
اما آن دختر زیر حرفش زد و رفت.
نامش چه بود؟ شاید ماریا.
شهرزاد اما هنوز به خواب نرفته بود ،کمی هوشیار شده بود و حالت
تهوعی که داشت را حس کرد .به سمت سرویس دوید و عوق زد.
شراب سرخ از دهانش مانند خون بیرون رفت!
آبی به صورتش زد و بیرون آمد ،گیج با خود گفت"مگر در مهمانی نبودم؟
چه اتفاقی افتاده؟"
خواست به سمت تخت برود و بخوابد که صدای گیتار او را متوقف کرد،
متعجب پردهها را کنار زد و داخل تراس رفت .پرهام را دید که سوزناک
مینوازد و متوجه او نشده!
صدایش پردهی گوش شهرزاد را نوازش کرد و آرامش و ترس همزمان در
وجودش شکل گرفت.

 افتادهام از چشم تو ،وای اگر پای عشقی دگر در میان است.کوهم ولی درماندهام ،بی تو در سینهی من چو آتشفشان است.
نگاهم کن ،بی تو بی برگ و بارم .تو را من به دست خدا میسپارم!

شهرزاد دستش را روی قلبش گذاشت و بغض کرد.
از چشمش نیفتاده بود...
پای هیچ عشق دیگری نبود...
"کوه باش پرهام ،محکم و استوار! نباید عشق من تو را درمانده کند!"
گاهی اوقات عشق چیز اشتباهی است ،مانند اآلن ،که شهرزاد معذور از
عشق و عاشقی شده!
 شهرزادهی بی عشق! بردهای دیگر از یادم.همچو افسانهای آخر میرسی تو به دادم.
شهزادهی بی عشق! چشم به راه تو میمانم.
درد دوری نشست آخر بی تو بر استخوانم.
شهرزاد و گریست و زمزمه کرد"من بی عشق و سنگدل نیستم ،دست
خودم نیست که اینگونهام ،اگر مانند خیلی از دخترهای دیگر بودم اآلن
به راحتی از نعمت عشق استفاده میکردم.

پرهام کاش منتظرم نباشی ،کاش فراموشم کنی .هم تو نابود میشوی هم
من .این گردابی است که در آن افتادهام ،تو خودت را داخل آن نینداز.
دوری از من ،دوری من از تو ...برای امنیت خود توست!"
 میگریم به حال ناخوشم ...در قلبم تو را نمیکشم ...من چون تو بیوفانباشم ...غمگینم چو فال حافظهم چون شمعی تو آتشم بزن ...من از غمت
رها نباشـــم!

شهرزاد اشک چشمهایش را پاک کرد و گفت :باید برم! از این عمارت و...
از قلب تو!
و سریع داخل اتاق برگشت و خود را روی تخت انداخت ،چشمهای سرخ
شدهاش را فشرد.
با فکر پرهام به خواب رفت و بدون هیچ کابوسی تا اذان صبح راحت
خوابید.
***
با حوصله پیام را تایپ کرد.
"دارم میرم تهران ،سه روز دیگه تو هم بیا تا کار رو تموم کنیم .به امید
دیدار"
پیام را برای دیبا فرستاد و سرش را به شیشهی سرد اتوبوس تکیه داد.
مردی گیتار میزد و آهنگ "اگه یه روز بری سفر" را میخواند ،شهرزاد با
انگشت اشارهاش روی شیشه خطهای فرضی کشید.

دو روز گذشته بود ...منوچهرخان اصرار داشت که بماند تا یک هفته که
خانه درست میشود ،اما شهرزاد مخالفت کرد و گفت در تهران دوستی
دارد که بیمار شده ،باید به او سر بزند!
دروغ گفته بود ،بهانه بود.
ناخواسته سرش را روی شانهی پیرزن کنارش گذاشت .پیرزن لبخند زد و
زمزمه کرد.
 خستهای؟شهرزاد بیحال گفت:
 خستهتر از همیشه ،خسته شدم از همه چی! از امید داشتن ،از تالشکردن ،از غیرعادی بودن و ...از عشق!
لبخند تلخی زد و چشم بست.
 ممکنه یکم بخوابم؟ البته عزیزم ،ولی امیدت به خدا باشه!دست شهرزاد مشت شد و قطره اشکش روی چادر پیرزن افتاد.
با وجود آن آهنگ و صدای گیتار به خواب رفت.
وارد آپارتمانی که کرایه کرده بود شد و بعد از یک ساعت به سمت پایگاه
راه افتاد.
از تدابیر امنیتی عبور کرد و وارد اتاق ژنرال شد.
 -قربان.

ژنرال فنجان قهوهاش را روی میز برگرداند و اخمی کرد.
 اینبار بد درستش کرده! گفته بودم قهوه رو عوض نکنه ،مثل همیشهنیست.
شهرزاد به بیخیال بودن ژنرال عادت کرده بود ،ژنرال بلند شد و رو به
روی شهرزاد ایستاد و جدی نگاهش کرد.
به نگاههای سرد و تیز شهرزاد عادت کرده بود!
 چند نفر میخوای؟شهرزاد پلکی زد و نگاهش کرد.
 میشه بشینم؟مثل همیشه ،شهرزاد بالفاصله جواب سؤالی را نمیداد .همیشه خونسرد
و در عین حال خشن بود ،در کارش ...در هدفش!
روی مبلهای سیاه چرمی نشستند و شهرزاد گفت:
 وقتی بهم میگن دالل خالفکارها ،یاد ریموند ردینگتون* میفتم! ولی منکجا و اون کجا.
پا روی پا انداخت و ادامه داد.
 یک هکر میخوام و یک ون مجهز ،یک گریمور حرفهای و سه نفر برایهمکاری و یک راننده خبره!
ژنرال سر تکان داد و لب زد.
 -فراهم میشه ،موفق باشی ،آذرنوش!

 ممنون ژنرال.***
 بهتری؟شهرزاد به روانشناس بالینیاش نگاه کرد و زمزمه کرد.
 شاید ،اما وقتی آروم میگیرم که کارم تموم بشه .گاهی اوقات...نفسش را آه مانند بیرون فرستاد و با افسوس گفت:
 کاش میشد به عقب برگشت ،شاید ...شاید میتونستم جلوی اتفاقاتیکه افتاد رو بگیرم.
زن روانشناس دستهایش را قفل یکدیگر کرد .شهرزاد نگاهش را به
عکس خانوادگی روانشناس که روی میز سفید رنگش بود سوق داد.
کنار ساحل با همسر و دو فرزندش ایستاده بودند و لبخند میزدند.
صدای روانشناس او را به خود آورد -.خیلیها اینطور فکر میکنند ،که
شاید میتونستند چیزی رو درست کنند .ولی تو دست خودت نبوده ،حتی
اگه برگردی عقب شاید کاری از دستت بر نیاد .مهم اینه که آیندت رو
درست کنی.
 گذشتهی من روی اآلنم تأثیر گذاشته ،روی آینده هم شاید بزاره. احتماالت همیشه درست نیستند شهرزاد ،گاهی اوقات تقدیر هست ،امااگر قرار بود همیشه تقدیر باشه خدا برای انسان اختیار نمیذاشت .تو
میتونی خوب بشی ...خوب باشی.

***
دیبا آمده بود ،طبق گفتههای شهرزاد گریمور او را حرفهای گریم کرده
بود.
لنز آبی کمیاذیتش میکرد اما مهم نبود.
وارد کازینو شد و با چشم دنبال ناصری گشت.
صدای شهرزاد در گوشش پیچید ،بخاطر آن دستگاه ریزی بود که داخل
گوشش گذاشته بودند.
 دقت کن دیبا ،هکر دوربینهای کازینو رو هک کرده .داریم نگاهتمیکنیم .تا میتونی به کارت سرعت بده و حواست رو جمع کن ،خونسرد
رفتار کن و نگران نباش.
دیبا آب دهانش را قورت داد و اطراف را نگاه کرد.
شهرزاد داخل ون مجهز کنار هکر جوان که نامش امید بود نشست و
نگاهش را به افراد کازینو دوخت.
انگار که کشور دیگری بود!
دیبا دکلته قرمزی پوشیده بود ،ناصری را کنار میز شرط بندی پیدا کرد و
با عشوه به سمتش رفت .توجه ناصری به سمت دیبا جلب شد و دیبا
لبخند فریبندهای زد.
 شما ناصری هستید؟ -بله ،خانم زیبا!

دیبا خندید و سعی کرد عادی باشد تا عوق نزند.
جملههای شهرزاد در تراس که آن شب زد در ذهنش مرور کرد.
"باید بهش نزدیک بشی ،اونقدر که از تو خوشش بیاد و تو رو به
آپارتمانش ببره!"
 میتونم بازی شما رو ببینم؟!ناصری لبخندی که به قول خودش جذاب بود زد و گفت:
 البته ،اما به شرط اینکه این کارتها رو ببوسی!دیبا لبش را گاز گرفت و فحشی داد که فقط شهرزاد و هکر شنیدند .هکر
خندید و شهرزاد غر زد.
 دیبا باید تحمل کنی ،کاری که گفت انجام بده بعدا به حسابشمیرسیم.
دیبا برگهای بازی را که پاسور نام داشتند از دست ناصری گرفت و
بوسهای روی آنها زد که جای رژ لبش ماند ،بدون اینکه آن را پاک کند به
ناصری داد.
صدای کر کننده موزیک این اجازه را داد که دیبا زیر لب آرام بگوید:
 مردک چندش!ناصری که معتقد بود دخترهای زیبا باعث شانس او میشوند با اعتماد
به نفس  All inکرد .دستش را دور دیبا حلقه کرد و بازی کرد.
بازی را برد ،سود زیادی که کرد او را به وجد آورد.

 تو باعث شانس من شدی!دیبا سرش را نزدیک گوش ناصری برد
 نظرت چیه بازم شانست رو امتحان کنی؟ مثال تو آپارتمانت!بعد هم خندید و سرش را عقب کشید ،ناصری نیشخندی زد و با خود
گفت"امشب شب خوبی برایش است"ریموند ردینگتون*
شخصیت فیلم  Black listکه به دالل تبهکارها معروف است ،مردی
خوش لباس و دوست داشتنی اما تبهکاری خبره.فک شهرزاد منقبض
میشود اما تنها با نفس عمیقی سعی میکند آرام باشد.
ناصری ،دیبا را به آپارتمان خود میبرد .داخل که میشوند ناصری به
بادیگاردهایش میگوید بیرون آپارتمان و در پارکینگ باشند.
شهرزاد مشتی روی میز میکوبد و راننده ون را صدا میزند.
 بله قربان! به ژنرال بگو یک نفر رو بفرسته دنبال مأمور توی آپارتمان ناصری ،محلکجاست امید؟
امید دوربینهای ترافیکی را چک میکند تا مکان را پیدا کند.
دیبا نمیتواند حرف بزند تا آدرس را بدهد ،استرس وجود دیبا را فرا
میگیرد.
ناصری بطری نوشیدنی را سر میکشد و گره کراواتش را شل میکند.
دیبا سرنگی را که شهرزاد به او داده در آستین مانتویش پنهان میکند.

ناصری با لبخند به سمت دیبا میرود و کت را از تنش بیرون میکشد و
دکمههای پیراهنش را باز میکند.
شهرزاد ،شاید لرزش نامحسوس بدن دیبا را حس کرده که راهنماییاش
میکند.
 لبخند بزن و برو پشت سرش.دیبا ناصری را روی تخت هل میدهد و خودش پشت سرش قرار
میگیرد.
 سرت را ببر کنارش ،سرنگ رو آماده کن با اشاره من بزن بهش .دقتکن.
دیبا آرام کارهای گفته شده را انجام میدهد و چیزی نمانده که باال
بیاورد.
آرام سرنگ را در دست میگیرد .نفسهایش مقطع میشود.
 حاال!بیمعطلی سرنگ را در گردن ناصری فرو میکند که صدای آخ گفتن
ناصری به گوش میرسد ،از روی تخت بلند میشود و گردنش را محکم
میگیرد.
 چیکار میکنی؟!به سمت دیبا حملهور میشود که دیبا سریع فرار میکند .پاهای ناصری
خم میشوند و چشمهایش سیاهی میرود ،روی زمین میافتد و بیهوش
میشود.

دیبا تن عرق کردهاش را روی تخت میاندازد و ناخودآگاه گریه میکند.
 وای شهرزاد ،سکته کردم .تو دیگه کی هستی که از این بدترش همانجام دادی!
هکر آدرس را میگوید و راننده ون راه میافتد.
شهرزاد اسلحه شات گان* را آماده میکند و لب میزند.
 راننده میاد دنبالت ،حواست به محافظها باشه .تا من میرسم بانکگاوصندوق رو پیدا کن.
شهرزاد نقاب را برچهره میزند ،راننده ون در کوچهی فرعی کنار بانک نگه
میدارد .یک ون دیگر کنار آنها میایستد.
به امید نگاه میکند.
 ارتباطت نباید قطع بشه ،خیلی اینجا نایستید که شک کنند.بعد هم وارد ون کناری میشود.شات گان*
یک اسلحه سنگین و خفندو نفر از افراد ژنرال را میبیند ،مرد هستند!
پوزخندی میزند و در جواب سالم آنها سر تکان میدهد.
 چند وقته در پایگاه هستید؟ یک سال قربان.یک سال کم است ،از نظر شهرزادی که دیگر استاد شده کم است.
 -چیشد دیبا؟

 بیپدر گاوصندوق رو زیر پارکتها گذاشته بود ،این مدلی دیگه ندیدهبودم.
شهرزاد میخندد و دیبا غر غر کنان گاوصندوق کوچک را بیرون میکشد
و کنارش میگذارد.
 یا جد سادات! چه خفنه.دیبا میگوید و دستگاهی که امید یا همان هکر به او داده را از داخل
کیفش بیرون میکشد و به گاوصندوق وصل میکند.
دستگاه مشغول رمز گشایی میشود.
با اشاره شهرزاد ،همگی از ون پیاده میشوند و سمت بانک میروند.
 امید ارتباط تلفنی و زنگ خطرها رو قطع کن. انجام شده قربان.وارد بانک میشوند و شهرزاد به سقف بانک مجلل و زیبا ،شلیک میکند
و صدای جیغها همه جا را پر میکند.
 بخوابید زمین یالـــا!!کودکی گریه میکند و به چادر مادرش چنگ میزند.
شهرزاد اهمیت نمیدهد.
اسلحه را سمت رییس بانک که از دفتر خود بیرون آمده میگیرد .افرادش
در بانک را میبندد.

 بهتره هیچکدومتون نخواد قهرمان بازی در بیاره وگرنه شهیدش میکنم!موبایلهاتون رو بندازید وسط بانک زود زوووود!
کاری که شهرزاد گفت را انجام میدهند.
دیبا ذوق زده جیغ خفهای میکشد.
 باز شد!تنها یک برگه که رمزی روی آن نوشته شده داخل گاوصندوق است.
رمز را به شهرزاد میگوید و شهرزاد سر رئیس بانک فریاد میزند.
 گاوصندوق اصلی بانک کجاست؟؟ یاال بگـــو.رئیس بانک ترسیده شهرزاد را به آن سمت میبرد.
قسمتی که متعلق به ناصری است را بیرون میکشد و جعبهی سیاه رنگی
را میبیند .اعدادی روی جعبه به نمایش در میآیند ،باید سی ثانیه صبر
کند تا باز شود -.امید نمیتونستی هکش کنی ،تا من دیبا رو تو اون جهنم
نفرستم؟
 نه قربان ،سیستمی که ناصری برای امنیتش خریده خیلی قویه .میتونمبازش کنم اما زمان کافی وجود نداره!
شهرزاد چیزی نمیگوید و منتظر میماند اما صدای نگران امید خطی روی
اعصابش است.
 قربان ...قربان یه مشکلی هست. -چیه؟؟

 یکی پلیس رو خبر کرده ،فاصلهشون با شما یک دقیقه است!دست شهرزاد مشت میشود و تیز رئیس بانک بیچاره را نگاه میکند.
صدای دیبا میآید.
 راننده ون نمیتونه بیاد داخل ،چهارتا بادیگارد اون پایینه.شهرزاد باید قبل از دیر شدن افکارش را جمع و جور کند.

«فلش فوروارد»
سرم را روی شانهاش گذاشتم که موهایم را نوازش کرد.
 دوست دارم شهرزاد.بغض به گلویم چنگ زد و آرام لب زدم.
 این دوست داشتن عاقبت خوبی نداره پرهام.دستش روی بازویم چنگ شد و خیره به آتش شومینه گفت:
 عاقبت؟! اگر تو نباشی که دیگه پرهامی نیست ،دیگه عاقبتی نیست.سرم را از روی شانهاش برداشتم و نگاهش کردم ،نور آتش صورتش را
جذابتر کرده بود.
لبخند زدم و ته ریشش را لمس کردم.
 گناه عشق من بخشودنی نیستدلم خالی زمهرت بودنی نیست

همه گویند که دل رسوا کند نام
دل مجنون ز لیلی کندنی نیست ...
خم شد پیشانیام را طوالنی بوسید.
زمزمهاش گوشم را نوازش کرد.
 هیچوقت تنهات نمیذارم ،تو هم فکر دوری از سرت بیرون کن.و من در دل گفتم"دوری و جدایی ،نه دست من است نه دست تو!"
با شنیدن صدای رعد و برق خودم را به پرهام چسباندم که خندید و
گفت:
 اون دختر شجاع که تنها وسط جنگل بود اآلن ترسید؟ هرچقدر که پیر بشی ،ترس از وجودت نمیره .من از رعد و برقنترسیدم ...من از ،از دست دادن تو میترسم.

«زمان حال»
 قربان بیست ثانیه دیگه میرسن!شهرزاد بیسیم را جلوی دهانش گرفت و غرید.
 بیاید داخل گاوصندوق اصلی اآلن!افراد ژنرال سریع آمدند و همزمان در جعبه باز شد .شهرزاد لبخند
پیروزمندی زد و دستکش را پوشید و محتویات را داخل جعبهای دیگر
گذاشت.

امید عرق از پیشانیاش میآمد و تذکر داد.
 باید برید ،رسیدن!صدای آژیر پلیس بلند شد و صدای فردی آمد.
 بهتره خودتون رو تسلیم کنید شما محاسره هستید.شهرزاد اسلحه را سمت رئیس بانک گرفت و به امید گفت:
 من رو به بلندگوهای بانک وصل کن!امید سریع بلندگوها را هک کرد و به شهرزاد گفت صحبت کند.
 آذرخش هستم!رنگ از رخ تمامی افراد پرید ،حتی و امید و آن دو نفر نمیدانستند او
آذرخش است!
سرهنگ بیرون بانک اخم غلیظی کرد ،سالها بود که دنبال آذرخش
میگشت و حاال نزدیکش بود ...داخل بانک بدون راه فراری!
اما آذرخش چرا باید به بانک دستبرد بزند؟!
سرهنگ رادمنش با عصبانیت فریاد زد.
 آذرخش؟! ما رو مسخره کردی دختر بچه؟؟ تو باید سرهنگ رادمنش باشی! همون سمجی که سالهاست افتادهدنبال من.
رادمنش صورتش سرخ شد و چیزی نمانده بود که از عصبانیت منفجر
شود.

 آذرخش پس خودتی ...ولی اینجا...شهرزاد به افرادش اشاره کرد راه خروج اضطراری را پیدا کنند.
اسلحه روی سر رئیس بانک گذاشت که قالب تهی کرد.
 یک کار کوچیک داشتم سرهنگ! به زودی متوجه میشی .اآلن اگهافرادت داخل بانک بشن رئیس بانک باید از زندگیش خداحافظی کنه.
تو هم با خانوادت ،یه دختر کوچیک داری مگه نه؟!
شهرزاد کاری به آن دختر معصوم نداشت ،قصدش فقط تهدید بود و
ترساندن .ولی سرهنگ با خشم به تایر ماشین لگد زد.
 چی میخوای؟افراد ژنرال عالمت دادند که زیر زمین خروجی را پیدا کردهاند.
 هیچی ،تو خودت مجبور میشی کاری که میخوام رو انجام بدی ...ولیفعال میخوام برقهای بانک قطع بشه ،اآلن!
سرهنگ چنگی به موهایش زد و گفت برقها را قطع کنند.
 راه بیوفت.رئیس بانک ترسیده دنبال شهرزاد رفت و وارد زیرزمین شد .چراغ قوهها
را روشن کردند و داشتند جلو میرفتند که فریاد سرهنگ لرزه بر
ستونهای بانک انداخت.
 -میخواد فرار کنه ،بگیــــریـــدش!!

«فلش فوروارد»
دست در دست هم زیر باران قدم میزدیم ،در سکوتی مطلق که شکنندهی
آن سکوت من بودم.
 پرهام اگه من بمیرم چیکار میکنی؟دستش را دور کمرم حلقه کرد و اخمهایش درهم شد.
 این چه حرفیه ،دیگه نگو!دستور میدهد اما گوش من بدهکار نیست و تخس مجدد میگویم:
 بگو دیگه ،دوست دارم بدونم.از حرکت ایستاد و نگاهم کرد ،موهای خیسش را از روی پیشانیاش کنار
زدم.
 دوست داری بدونی؟"هومی" زیر لب گفتم و ادامه دادم:
 دلم میخواد ازدواج کنی و بچهدار بشی.خندیدم و با شیطنت نگاهش کردم.
 البته قبلش یکم برام گریه کنی گفته باشم!تشر میزند.
 شهرزاد... -خب بگو چیکار میکنی.

کمی نگاهم کرد و جدی گفت:
 هیچی!مغموم و دلخور نگاهش کردم و ناراحت پرسیدم:
 یعنی چی هیچی؟!بیمعطلی من را در آغوش کشید و لب زد.
 هیچی ...چون بالفاصله بعدش منم میمیرم...قطره اشکی از گوشهی چشمم چکید.
" این ،آن جوابی نبود که میخواستم ...نباید وابسته شود چون شهرزاد...
ماندگار نیست!"

«زمان حال»
صدای نگران دیبا آمد.
 چه خبر شده شهرزاد؟! همه چی مرتبه؟!شهرزاد فقط گفت:
 نیست.رو به افراد ژنرال کرد و رئیس بانک را به سمت آنها هل داد و جعبهای
که مدارک را در آن گذاشته بود را دستشان داد.

 جعبه رو برسونید به ژنرال! فقط باید بدینش به ژنرال ...رئیس بانکرو گروگان داشته باشید و وقتی دیدید مشکلی نیست بین راه پیادهش
کنید.
افراد ژنرال با تردید نگاهش کردند.
 شما چی؟ آذرخش بزرگ رو نمیتونیم تنها بزاریم... نگران من نباشید ،آذرخش میتونه از خودش محافظت کنه ...مثلهمیشه .فقط برید و مأموریت رو تموم کنید!
افراد ژنرال که بیرون رفتند و سوار ون شدند ،پلیسها دنبالشان کردند.
شهرزاد از داخل تونل بیرون آمد و به خیابان رفت ...انگار پلیسها دنبال
آنها رفته بودند .به افراد ژنرال بیسیم زد.
 چیشد؟! گممون کردن قربان ،داریم میریم سمت پایگاه .شما چی؟ من خوبم.بعد هم خواست برود که چشمش به ژنرال افتاد ،با خشم شهرزاد را نگاه
میکرد و کلت را سمت او گرفته بود .شهرزاد که شات گان را داخل تونل
گذاشته بود اما هنوز نقاب داشت و چشمهای برندهاش سرهنگ را هدف
گرفته بود.
گرفتن آذرخش مگر به این سادگی هاست؟
آرام زمزمه کرد.
 -امید ،بیا خیابون پشت بانک ...سریع!

سرهنگ پوزخند غلیظی زد و آرام به سمت شهرزاد قدم برداشت.
 سالهاست که دنبال آذرخش هستم ،اسطوره داللی و تبهکاری ...سرتیتر همهی خبرها و یکی از موضوعهای بحث در خاورمیانه .گرگی که
گرگها رو میدره!
شهرزاد قدمی عقب گذاشت و گفت:
 افتخار دستگیری خودم رو نصیب تو نمیکنم ،سرهنگ رادمنش.سرهنگ بیخیال جلوتر آمد.
 فکرش رو هم نمیکردم آذرخش یک زن باشه! باید به دنیای تبهکارانتبریک گفت .دوست دارم دلیل کارهایی که کردی رو بدونم...
هنوز حرف سرهنگ تمام نشده بود که...
هنوز حرف سرهنگ تمام نشده بود که شهرزاد ون را دید ،سریع گفت:
 امید طرف من نیاید ،برید اون طرف خیابون. اما قربان... هیس.سرهنگ متعجب نگاهش کرد و گفت:
 با کی حرف میزنی؟!ون که آن طرف خیابان نگه داشت شهرزاد چشمکی به سرهنگ زد و
گفت:
 -به امید دیدار سرهنگ ،آذرخش هنوز کارش تموم نشده.

دو انگشتش را به شقیقهاش زد.
 !see youو همزمان با نزدیک شدن اتوبوس شهرزاد خودش را جلوی اتوبوس
انداخت و با تمام سرعتی که داشت به سمت ون دوید.
سرهنگ از شوک در آمد اما دیگر دیر شده بود ،شهرزاد سوار ون شد و
فریاد زد.
 بـــــرو!ماشین از جا کنده شد و سرهنگ دنبال ون دوید اما پاهایش یاری نکردند.
شهرزاد نقاب را روی صورتش جا به جا کرد.
 برید به محل دیبا!دیبا اما با استرس در واحد ناصری قدم میزد و ناخنهایش را میجوید.
 شهرزاد اون جا چه خبره؟! اآلن بهوش میاد.شهرزاد به صندلی تکیه داد و چشمهایش را بست.
 نترس مونده تا بهوش بیاد. همون دارویی رو دادی به ناصری بزنم که خودت استفاده میکنی؟!شهرزاد بیاهمیت هومی زیر لب گفت و ندید که دیبا چگونه شوکه شد.
به آپارتمان ناصری که رسیدند شهرزاد به امید گفت:
 -دوربینهای آپارتمان هک شد؟

 بله. خوبه ،اگه کسی داشت بهم نزدیک میشد بگو ...هر اتفاقی که افتاد تامن دستور ندادم داخل نمیاید.
از ون پیاده شد ،در پارکینگ توسط امید هک و باز شد .امروز امید خیلی
کمکش کرده بود.
داخل رفت و پاورچین پاورچین جلو رفت.
 قربان ،یک بادیگارد مسلح داره بهتون نزدیک میشه ،از پشت سرتونداره میاد.
شهرزاد پشت یکی از ماشینها پنهان شد و وقتی بادیگارد نزدیکش شد
از پشت ماشین بیرون پرید و با زدن به گردنش ،او را بیهوش کرد.
طبقهی باال رفت ،با بادیگارد دوم و سوم هم همین کار را کرد .بادیگارد
چهارم که کنار در اتاق ناصری بود را دید ،کلت را پشت سرش گذاشت و
دستور داد.
 در رو باز کن!بادیگارد در را باز کرد ،شهرزاد کلت را به سر او زد و او را هم بیهوش کرد.
از اینکه نقاط حساس بدن را برای بیهوش کردن آموخته بود خوشحال
شد.
دیبا خودش را در آغوش شهرزاد انداخت و با استرس گفت:
 چند نفر دیدی؟ -چهار نفر بودن.

 ولی ...ولی باید پنج نفر باشن... زودباش بریم.سریع از ساختمان خارج و سوار ون مشکی شدند .شهرزاد نقاب را برداشت
و چادر را به سر کرد.
 همین جا پیادم کنید ،خودم میرم.بدون توجه به اعتراض دیبا کیفشرا برداشت و پیاده شد.
خسته بود ،خیلی خسته!
سوار اتوبوسها شد و سمت روستا رفت .بعد تاکسی گرفت تا به ورودی
روستا او را ببرد.
***
نزدیک غروب بود ،فضای تاکسی برایم خفه و خسته کننده بود .رو به
راننده تاکسی کردم و گفتم:
 نگه دارید ،پیاده میشم. اآلن خانم؟! تا مقصد هنوز مونده ،اآلن شب میشه ...خطرناکه براتون!پوزخندی زدم ،من خود خطر بودم .با اصرار من راضی شد که پیاده شوم.
کیفم را روی شانهام انداختم و به دور شدن تاکسی نگاه کردم ،آرام به
راهم ادامه دادم.
بهتر بود به کلبه بروم! اندکی دوری از مردم و تنهایی میتوانست آرامم
کند.

به خود که آمدم هوا تاریک شده بود و من میان این جاده و جنگل تنها
بودم .پاهایم درد میکردند و نای راه رفتن نداشتم ،فقط دلم میخواست
بخوابم!
با شنیدن صدای ماشین ،پشت سرم را نگاه کردم که وانت آبی داشت
نزدیک میشد.
خوب که دقت کردم دیدم بی بی زهرا و حاج محمد هستند.
با دو دخترهایش خودشان را جلوی ماشین چپانده بودند ،فکر کردم دنده
را چگونه جا به جا میکند.
خندهام را خوردم ،وانت کنارم نگه داشت و بی بی و حاج محمد متعجب
و بالبخند نگاهم کردند.
 دختر اینجا چیکار میکنی؟ بیا برسونیمت.کم مانده بود پقی زیر خنده بزنم ،آذرخش باالی وانت سوار شود!
اما خب برای ادامه دادن به راه رفتن توان میخواست که من دیگر
نداشتم.
 ممنون میشم ،خیلی خستم.بی بی خواست دخترها را بگذارد باالی وانت اما من زودتر رفتم و
نشستم.
وانت حاج محمد زیادی تکان میخورد و گاهی از روی سرعتگیرها پرواز
میکرد!

یکدفعه ایستاد و من متعجب به ماشین "آئودی" خوش رنگ آبی نگاه
کردم.
پرهام از ماشین پیاده شد ،چشمهایم گرد شد.
 چیشده پرهام خان؟! بنزین تموم کرده ،تازه خریدمش ولی انگار حواسم نبود بنزین بزنم.لبخند زدم و از جایم تکان نخوردم و او هم من را ندید.
 بیا بریم روستا ،فردا میایم میبریمش ...دخترا برید باالی وانت تا... نمیخواد ،هوا سرده من خودم میرم باالی وانت.ماشین را قفل کرد و پشت وانت آمد .سرش را که بلند کرد شوکه شد،
من را که ریز ریز میخندیدم دید.
من و پرهام باالی وانت! آن هم با رانندگی حاج محمد...
تصورش خنده دار بود.
رو به رویم نشست و با بهت نگاهم کرد .بیتوجه لبخند زدم و پرسیدم.
 چرا زنگ نزدید کسی بیاد دنبالتون ،ممکن بود اتفاق بدی بیفته .اینجاگرگ داره.
گوشهی ابرویش را خاروند و گفت:
 گوشیم خاموش شده بود ،زیادی بیاحتیاطی کردم ...اگر گرگ هستچرا توی روستا نمیان؟

 گرگ هرچقدرم که خطرناک باشه از انسان میترسه ،نزدیک روستانمیشن...
هنوز حرفم تموم نشده بود که حاج محمد یهویی استارت زد و ماشین به
جلو پرت شد که من و پرهام هم همزمان به جلو پرت شدیم و من سرم
به نرده وانت خورد و صدای آخم بلند شد.
ماشین خاموش شد و بی بی معلوم بود که دارد غر میزند.
 نیازه که یادآوری کنم پاش رو آروم از روی کالچ برداره و یهو گاز نده؟خندیدم و پیشانیام را مالیدم.
 حالتون خوبه؟قبل از اینکه جواب بدم وانت از جا کنده شد و ایطنبار هردو به عقب پرت
شدیم اما دستمان را به نرده بند کردیم.
خندیدم و گفتم:
 رانندگیش عالیه ،من خوبم.خیلی نگذشت که اینبار با به هوا پرت شدنمان این را ثابت کرد که باز
حاج محمد از روی سرعت گیر پرواز کرده!
نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و داشتم میافتادم که پرهام شانههایم را
گرفت و نفس در سینهام حبس شد.
حاج محمد با سرعت بیشتری رانندگی کرد و من خودم را به نرده
چسباندم.

اما بخاطر ترمز ناگهانی باز هم سرم به نرده خورد و پرهام با چشمهایی
خندان و نگران نگاهم کرد ،انگار چندان هم از این نمایش بدش نیامده
بود.
همانطور که دستم روی سرم بود جلو را نگاه کردم ،یک روباه وسط جاده
بود .کمی مکث کرد و سپس فرار کرد.
 چرا حاج محمد تو مسابقههای رالی شرکت نمیکنه .استعدادش رو داره!لبم را گزیدم اما نتوانستم جلوی خندهام را بگیرم.
و دوباره حاج محمد پایش را روی پدال گاز گذاشت و تخته گاز رفت.
بس که سر و پهلویم به وانت کوبیده شده بود کالفه شدم و پشت
شیشهی وانت زدم که حاج محمد نگه داشت.
چادرم را مرتب کردم و از ماشین پایین پریدم و سمت در راننده رفتم.
حاج محمد شیشه را به زحمت پایین داد و متعجب نگاهم کرد.
لبخند زدم و گفتم:
 ممنونم که تا اینجا من رو آوردید ،من مقصدم جای دیگهست. اینطور که نمیشه دخترم. نگران نباشید ،نزدیکه.حضور گرم کسی را پشت سرم احساس کردم و بعد صدایش را شنیدم.
 -من هم بااجازتون پیاده میشم ،ممنونم.

بهت زده برگشتم و نگاهش کردم ،اما او بیتوجه به من و اصرارهای
حاج محمد گفت میخواهد برود.
حاج محمد خداحافظی کرد و رفت ،من ماندم و او ...در تاریکی و کنار
جاده.
شانه باال انداختم و گفتم:
 خدانگهدار آقای جهانبخش.روی پاشنهی پا چرخیدم که با حرفش ایستادم.
 نکنه میخواید من رو اینجا تنها بزارید؟ باالخره من که اینجاها رونمیشناسم.
شوک زده برگشتم ،برق خباثت را در چشمهای سیاهش دیدم و گیج
گفتم:
 کجا میخواید برید؟دستهایش را در جیب شلوار مشکیاش کرد و لبخند شیطنت آمیزی زد.
 همون جایی که شما میرید ،خانم آذرنوش!"خانم آذرنوش" را با طعنه ادا کرد و یک تای ابرویش را دلبرانه باال
انداخت.
آب دهانم را قورت دادم و گفتم:
 ولی من دارم به کلبه میرم.شانه باال انداخت و بیخیال گفت:

 خب اشکال نداره ،اینطوری نیاز نیست این همه راه رو تا عمارت برم.عصبی و تند گفتم:
 ولی میتونستید همراه حاج محمد...هنوز حرفم تمام نشده بود که فاصله بینمان را پر کرد و روی صورتم خم
شد.
 حاال نرفتم ،پس بهتره یه ذره مهمان نوازی کنی فنچ کوچولو!پوفی کشیدم و نگاهم را به ِمه غلیظ دوختم .در ِمه باید تنهایش
میگذاشتم؟
سرم را تکان دادم و همانطور که راه میرفتم گفتم:
 انگار چارهای ندارم.میدانستم لبخندی از سر پیروزی زده ،صدای قدمهای محکماش پشت
سرم آمد و کنارم قدم برداشت.
خیلی طول نکشید که به کلبه رسیدیم و داخل شدیم ،باد زوزه کشان
خودش را به در و پنجرهی کلبه کوبید.
چادر را از سرم درآوردم و سمت آشپزخانه رفتم .کشو را بیرون کشیدم و
کبریت را پیدا کردم ،اما کبریت تمام شده بود! چطور یادم نبود؟
هوا سرد بود و حاال نمیتوانستم شومینه و فانوس را روشن کنم.
 چیزی شده؟از جا پریدم و دستم را روی قلبم گذاشتم ،حضورش را فراموش کرده بودم.

لرزان زمزمه کردم.
 کبریت نداریم ،نمیتونم شومینه و فانوس رو روشن کنم.سرش را تکان داد و بیخیال سمت انباری رفت و با دو پتویی که داشتم
و یکی تشک بزرگ برگشت.
آنها را روی زمین انداخت و خونسرد گفت:
 بالشت بیار.متعجب و گیج نگاهش کردم ،مکثی کردم و سپس برایش بالشت آوردمو
به دستش دادم.
 چیکار میخواید بکنید؟یکدفعه مانتویم را کشید ،هین بلندی کشیدم و روی تشک افتادم.
کنارم خوابید و گتو را روی هردویمان کشید.
 سرده ،خودت رو بپوشون.با لحنی مظلومانه ناشی از موقعیتو فاصله کمی که داشتیم گفتم:
 ولی آخه...هنوز حرفم تمام نشده بود که چیزی محکم به در کوبیده شد ،جیغی
کشیدم و زیر پتو رفتم.
پرهام ریز خندید و گفت:
 -شاخه درخت بود که خورد به در ،نترس.

آرام بیرون آمدم و مستقیم به چشمهایش نگاه کردم ،نفسم را لرزان
بیرون فرستادم و سرم را روی بالشت جا به جا کردم.
 تو دختر شجاعی هستی شهرزاد ،از باد که نباید بترسی. نترسیدم.سؤالی نگاهم کرد و دستش را زیر سرش فرستاد.
 از چی میترسی؟کاش میشد بگویم از دردهایم ،از زجرهایی که کشیدم ،از نامردیها و
نگاههای هرز ،از ترسها و خوابهایمو ...از گذشته تاریکام!
 از یک زن!گیج و متعجب نگاهم کرد ،حق داشت ...شهرزاد از یک زن بترسد ،چیزی
عجیبی برای همه است.
 زن؟!در خود جمع شدم و نفس عمیقی کشیدم ،دوباره ،مثل همیشه ...حس
کردم کسی پشت در قدم برمیدارد و نزدیک میشود .کسی میخواهد
داخل شود و من را بکشد!
لبهایم را روی هم فشار دادم و بغض کردم.
 کسی که من رو شکنجه میکرد ...برخالف تصور همه ...یک زن بود!هالهای از ابهام و مرموزی دورم را گرفته بود و اجازه اینکه کسی
بخواهد ...بتواند من را پیش بینی کند و یا بشناسد.

پتو را در دستم فشردم ،خمیازه آرامی کشیدم .پرهام لبخند زد و گفت:
 نمیخوای درموردش صحبت کنی؟سرم را به دو طرف تکان دادم و آرام چشم بستم و گفتم:
 شنیدنی نیست ،خیلی خوابم میاد.ناخودآگاه زمزمه کردم.
 تا حاال نخواستم به کسی بگم ،همیشه حس میکنم در باز میشه و اونزن میاد داخل ،سیگار میکشه و میخنده ...بعد هم میره سراغ
وسیلههاش تا ببینه امروز چجوری شکنجه بده! انگار صدای قدمهاش رو
میشنوم ،صدای خندهش و ...صدای جیغهای پر درد من.
تلخ خندیدم.
 همش خوابه ،ولی توهم این چیزها حالیش نیست ...فکر میکنمواقعییه.
در تاریکی کلبه به صورتش نگاه کردم ،برق اشک من آن چنان پر نور نبود
تا بفهمد.
 شب بخیر.بعدم هم خوابیدم و دیگر نفهمیدم چکار میکند.
***
کابوس ندیدم ،صدای قدمهای آن زن را کمتر شنیدم.
صبح زود بیدار شدم اما پرهام خواب بود ،راحت و مظلوم!

وضو گرفتم و در آینه به چهرهام نگاه کردم ،آینهای که گاه همدمم بود و
گاه سرزنشگر منو گاه یادآور خاطراتم.
سرم تیری کشید و صحنههای گذشته جلوی چشمهای بیفروغم رقم
خورد.
چند بار پلک زدم اما فایدهای نداشت ،دستم را به روشویی بند کردم و
نفس عمیقی کشیدم.
آبی به صورتم زدم و از سرویس خارج شدم ،بیسر و صدا نماز خواندم و
کتری را گذاشتم تا آب جوش بیاید.
از کلبه خارج شدم و هوای تازه را به ریههایم راه دادم.
صدای گنجشکها و بلبل را گوش دادم و کمی قدم زدم.
بعد از پایان کارم ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا یک پایان تراژدی در تقدیرم
نوشته شده ...یا نه!
کسی دستش را به گردنم زد تا بیهوشم کند ...اما انگار ناوارد بود و
اتفاقی برایم نیفتاد.
برگشتم و مشتم را به سمتش پرتاب کردم .از کلبه فاصله چندانی نداشتیم
و مسلما پرهام بیدار میشد!
دخترک نقابدار مشتم را مهار کرد و گرفت ،پایم را باال آوردم و او فرز و
سریع پایم را گرفت .آن یکی پایم را باال آوردم و همزمان به شکمش زدم
و با حرکت ژیمناستیکی چرخو فلک جهش کردم و از او فاصله گرفتم.

به سمتم دوید و چاقو را سمت قلبم نشانه رفت ،جاخالی دادم و زیر
پایش را خالی کردم.
چاقو روی زمین افتاد و آن را برداشتم.چاقو را به سمتش پرت کردم که
روی زمین غلت زد و بلند شد .انگار خیلی هم ناوارد نبود!
با جیغ بلندی حرکت یادکیوتو را زد ،قبل از اینکه به من اصابت کند روی
زمین نشستم و دوباره زیر پایش را خالی کردم و او اینبار سریعتر بلند
شد.
گارد گرفت ،دیگر کافی بود! با شنیدن صدای در کلبه بدون فکر پریدم و
حرکت جفت کیوتو را انجام دادم ،پاهایم به قفسهی سینهی دختر
برخورد کرد و به عقب پرت شد و روی زمین افتاد.
پرهام به این سمت دوید.حاال نون ببرم یا کباب؟ یا خر بیارم و باقالی بار
کنم؟ بدبخت شدم که!
دختر از روی زمین بلند شد و با چشمهای دریده نگاهمان کرد .پرهام
اخمهایش را درهم کشید و عصبی به او خیره شد.
بیاهمیت خاک لباسم را تکاندم و همزمان گفتم:
 میشناسمت؟خنجرش را از روی زمین برداشت و داخل کمربندش گذاشت ،لباس
زیبایی داشت!
لباس یاسی با دامن بلند و سربند.
با شنیدن صدایش حس کردم قلبم ایستاد.

 میشناسی!روبنده را کنار زد و صورت همچون ماهش نمایان گشت .چشمهای
وحشی و پوست سفیدش من را از دیدنش خوشحال کرد اما چیزی بروز
ندادم و سرد لب زدم.
 قرار نبود بیای اینجا...نه گذاشت و نه برداشت ،گفت:
 از کسی دستور نمیگیرم.نگاهی به پرهام انداخت و ادامه داد.
 معرفی نمیکنی؟!مکث کردم و تا خواستم حرفی بزنم پرهام اجازه نداد.
 من باید برم ،ماشین تو جاده مونده ...خدانگهدار خانم آذرنوش! مواظب خودتون باشید.لبخند دلربایی زد و برای دختر سری تکان داد و از ما دور شد.
وقتی کامال از دید خارج شد صدای دختر آمد.
 همون پرهامه؟!یکدفعه برگشتم و قبل از اینکه به خودش بیاید سیلی محکمی به گونهاش
زدم.
آن قدر محکم زدم که سرش به سمت چپ مایل شد و دستش را روی
گونهاش گذاشت.

عربده زدم.
 بهت گفته بودم نیــای ،حرف توی کلهی پوکت نمیــره؟!سرش را سمتم چرخاند و دستش را پایین انداخت و گفت:
 گفتم که از کسی دستور نمیگیرم ،حتی تو آذرخش!دوباره دستم باال رفت تا سیلی دیگری بزنم اما بین راه متوقف شدم و
دستم را مشت کردم و آرام پایین آوردم.
مثل خودش خونسرد زمزمه کردم.
 به حضور تو اینجا نیازی نیست ،از همون راهی که اومدی برگرد ،انیس!انیس کالفه نگاهم کرد.
 من اومدم تا بهت کمک کنم. به گیلدا گفته بودم اجازه نده تا تو بیای ...اآلن هم برگرد ،اینجاخطرناکه.
 ولی...جیغ زدم و گفتم:
 فکر کردی برای چی تموم این سالها ازتون دوری کردم؟ فکر کردیبرای چی گفتم تا من نخواستم با من ارتباط برقرار نکنید؟ تو اصال فکر
میکنی من چرا تنها دارم جلو میرم؟
دستم را در هوا تکان دادم و اینبار با فریادم پرندهها به آسمان پناه بردند.

 فقط بخاطر امنیت خودتون! بخاطر اینکه من نمیخوام نقطه ضعفدست اونا بدم ...چرا نمیفهمی هرلحظه حضور تو کنار من تو رو یک قدم
به مرگ نزدیک میکنه؟!
انیس شرمنده سر به زیر شد و حرفی نزد ،حرفی نداشت بزند .حقیقت را
گفتم!
آب از سر من گذشته بود ،ولی میتوانستم حداقل از آنها محافظت کنم.
 برگرد و دیگه هم اینجا نیای.عقب گرد کردم و قدمی برداشتم اما با حرفش متوقف شدم.
 میدونم دنبال چی هستی.مردد نگاهم را سمت چشمهای براقش سوق دادم و او ادامه داد.
 -فقط میخوام کمکت کنم ،برای پیدا کردن ...یاقوت سیاه!

آب دهانم را قورت دادم و با تردید نگاهش کردم و او ادامه داد.
 باند مافیایی یاقوت هم دنبال اونه ،باید زودتر پیداش کنیم. تو میدونی کجاست؟ نه ...ولی مادرت برات یه نوشته رمزی گذاشته ،فکر میکنم چیزی کهبیتا ملک پیدا کرد و خواست بهمون بگه همین بود ،ولی نتونست.
 -نوشته رو بده به من.

نامهای از داخل جیب مانتویش درآورد و دستم داد ،نگاهم یخ زد و لحنم
سرد شد.
 میدونی چرا آمنه مرد؟!شوکه نگاهم کرد و لبهایش بیهیچ حرفی باز و بسته شد.
 بهش میگفتم آمین ...چون همیشه دعا میکرد .خیلی دوستش داشتم،میدونی چرا کشته شد؟!
حرفی نزد و من بیرحمانه گفتم:
 چون به من نزدیک بود ...چون اونا دنبال من بودن و جای من آمینخودش رو فدا کرد .گردنبند اهلل طالیی رو دیدی؟
تلخ خندیدم و نامه را در جیب مانتویم فرو دادم.
 اون گردنبند رو آمین بهم داد ،گفت اهلل بهترینه ،گفت اون رو به کسیبده که دوستش داری .ولی من گردنبند رو به کسی ندادم و اآلن داره
داخل صندوقچهی من خاک میخوره و منتظره تا صاحبش پیدا بشه.
اون رو به کسی ندادم ،چون نمیخوام نه کسی من رو دوست داشته
باشه ...نه من کسی رو!
قطرهی اشکی که روی گونهاش غلتید را پاک کرد.
 ولی... من طاقت از دست دادن یک نفر دیگه رو ندارم انیس.یک قدم به سمتم آمد محکم جوابم را داد.

 حداقل بزار از دور مراقبت باشم و کمکت کنم شهرزاد!به سمت کلبه برگشتم و بعد از مکث کوتاهی گفتم:
 بهش فکر میکنم.خودش را از گردنم آویزان کرد و با ذوق خندید .اخم کردم.
 تو نمیتونستی مثل آدم بیای؟ چرا بهم حمله کردی کرکس!با شیطنت نگاهم کرد و همراهم به سمت کلبه قدم برداشت.
 پیشنهاد دیبا بود.دندانهایم را روی هم سابیدم.
 پس دستتون توی یک کاسه بوده ،به حسابتون میرسم.خندید و چیزی نگفت ،وارد کلبه شدیم و من سمت آشپزخانه رفتم و
برای خودم آب ریختم.
 مبارزهت بد نیست.چشمهایش را در حدقه چرخاند و خودش را روی مبل پرت کرد.
 من رو با خودت مقایسه نکن بروسلی!لیوان آب را سر کشیدم و زمزمه کردم.
 تو ،داخل کلبه میمونی ...منم میرم روستا .سعی کن م دور و برم آفتابیبشی .دیبا پوشش مناسبی داشت اونم خانواده جهانبخش بود ولی تو
نداری.

سرش را تکان داد و خوابید.
شاید زیادی محکم او را زدم ،ولی حقش بود!
***
«چند روز بعد»
پرهام حس میکرد کسی دارد او را تعقیب میکند .کاش این موقع شب
بیرون نمیآمد.
درست زمانی که فکر کرد توهم زده شاهرخ کلت را سمتش نشانه گرفت
و پوزخند زد.
پرهام تعحب کرد!
داخل یک روستای کوچک شاهرخ سعیدی جرئت کرده بود که جان او را
تهدید کند.
صدای شاهرخ سوهانی بر روی روحش شد.
 ببین کی اینجاست ،تک پسر خانواده قدرتمند جهانبخش!پرهام اخم کرد و دستهایش را با عصبانیت مشت کرد.
 این کارها چه معنی میده؟!شاهرخ شانه باال انداخت و دستش را داخل جیب شلوارش فرو برد و
ابرو باال انداخت.
 فقط میخوام به یک نفر هشدار بدم.پرهام دندانهایش را روی هم فشار داد.

 کی؟ میشناسیش ،تو که قراره بمیری پس بهت میگم .شهرزاد آذرنوش!پرهام شوکه و بهت زده چشم در چشم او دوخت و ناباور زمزمه کرد.
 نمیفهمم ،چرا شهرزاد؟! چون اون مزاحم کار من شده ،اون اعجوبهایه که هیچ نقطه ضعفینداره پس ...فکر کردم شاید به تو عالقه داشته باشه .ممکنه این سر عقلش
بیاره .خدانگهدار پرهام جهانبخش!
و شلیک کرد ،درد تا مغز استخوان پرهام رسید و بند بند وجودش را
دردی عظیم فرا گرفت.
از بازویش خون فواره زد و شاهرخ با لذت نظارهگر شاهکارش بود.
خواست دوباره شلیک کند که صدایی آمد.
 کی اونجاست؟!شاهرخ سریع دور شد و رفت .چشمهای پرهام سیاهی رفت و چند قدم
به سمت جلو برداشت .صدای ظریف دخترانهای نامش را بر زبان آورد.
 پرهام ...یا حسین!پرهام لبهایش را روی هم فشار داد و غرید.
 باز که این موقع شب بیرونی!شهرزاد حرصی نگاهش کرد و لب زد.
 -اگه من بیرون نباشم که تو ...ال اله اال اهلل! باید بری بیمارستان.

پرهام زانوهایش تا خورد و روی زمین افتاد .با هر قطرهی خون که از
بدنش خارج میشد انگار روح از تنش میرفت.
 به بیمارستان نمیرسیم! تو ...تو گفتی پرستاری بلدی.شهرزاد با تردید زیر بازوی پرهام را گرفت و او را بلند کرد و گفت:
 من که جراح نیستم مرد حسابی. میتونی نجاتم بدی؟ فقط ...فقط تو باید یه کاری کنی!دل شهرزاد لرزید و اشک در چشمهایش حلقه زد.
 بیا بریم.پرهام را به سمت آن خانهی سوخته که تازه درست شده بود برد و او را
روی تخت خواباند.
سرخی و بوی خون حال شهرزاد را بد و دگرگون میکرد و خاطرههای
چهار سال پیش به سمتش حملهور میشدند.
پرهام نالهای کرد ،داشت بیهوش میشد.
شهرزاد وسایش را از زیرزمین آورد و دستکشهایش را پوشید و با
بغض گفت:
 من ماده بیهوشی ندارم پرهام ،خیلی درد میکشی.پرهام بیحال جای زخم را فشار داد.
 -مهم نیست فقط درش بیار.

شهرزاد با خجالت دکمههای پرهام را باز کرد و پیراهنش را از تنش بیرون
کشید.
با استرس دستش را سمت محل گلوله برد و زخم را باز کرد.
پرهام فریادی کشید و مثل مار به خود پیچید .حولهای تمیز برداشت و
داخل دهان پرهام قرار داد.
دوباره زخم را باز کرد و بااحتیاط سعی کرد گلوله را بیرون بیاورد.
قبال هم این کار را کرده بود! هم برای دیگران و هم برای خودش!
ِ
درد قبل از
پرهام باید دردها را تحمل میکرد ،چرا که اینها
آسودگیست.
***
با نوازش نور خورشید بیمیل چشمهایم را گشوده و نگاهی به اطراف
انداختم .روی تخت نشستم که دردی در دستم پیچید و دیشب را به
یادم آورد.
آن مرد ،حرفهایش و در آخر شلیک!
درد دستم کم شده بود و قابل تحمل بود ،لیوان آب را از روی عسلی کنار
تخت برداشتم و سر کشیدم.
آرام بلند شدم و از اتاق خارج شدم و متوجه صدای ضعیفی شدم ،انگار
که کسی داشت آواز میخواند.
یکبار خانهی جمع و جور شهرزاد را از نظر گذراندم و به سمت حیاط
رفتم و در را باز کردم.

شهرزاد را درحالی دیدم که داشت لباس روی بند پهن میکرد و پشتش
به من بود ،آواز قدیمی را میخواند.
 من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم...بیسر و صدا نزدیکتر رفتم و گوش دادم به متن آهنگ.
 میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم ...آرزو داشتم برم تا به دریابرسم ...شب رو آتیش بزنم تا به فردا برسم!
بیمقدمه گفتم:
 چیکار میکنی؟هینی کشید و به عقب برگشت و نگاهم کرد .لبخند دستپاچهای زد و
گفت:
 صبح بخیر .من داشتم...دستم را به عالمت سکوت باال آوردم .چیزی نگفت و با گوشهی سارافن
صورتیاش بازی کرد.
او پیراهنم را شسته بود و اآلن فقط یک رکابی مشکی تنم بود و همین
باعث سرخی صورتش شده بود.
 تو پیراهن من رو درآوردی؟!خجالت کشید اما خودش را از تک و تا ننداخت و یک تای ابرو برایم باال
انداخت.
 -خونی شده بود ،نمیخواستم اتاقم بوی خون بگیره!

نیشخندی زدم و ته ریشم را لمس کردم.
 بخاطر اتاق؟ یا من؟برای فرار از زیر نگاهم ،خودش را مشغول لباسها نشان داد .لباسهای
خودش را هم شسته بود.
 فکر کنم حالتون خیلی بهتره.با یک قدم بلند خودم را پشت سرش قرار دادم و لب زدم.
 نکنه میخوای بیرونم کنی؟به آن سمت بند رخت رفت و گفت:
 مگه میخواید بمونید؟!من هم به طرفش رفتم و ُبرنده نگاهش کردم .با هر قدم من او یک قدم
عقب میرفت که به دیوار برخورد کرد و با چشمهای درشت عسلیاش
نگاهم کرد.
مماس با بدنش ایستادم و سرم را نزدیک گوشش بردم ،زمزمه کردم.
 دیشب ...نیمه شب ...بیرون چیکار میکردی؟آب دهانش را قورت داد و خودش را به دیوار فشرد.
 فقط صدای... باور نمیکنم شهرزاد!نفسش در سینه حبس و رنگ صورتش به سفیدی زد .وارفته لب زد.

 منظورت چیه؟!مکث کردم و بیمقدمه گفتم:
 دیشب ،نیمه شب مستان بود! پرهام...بیتوجه به لحن مظلوم و تپشهای قلبم حرفش را بریدم.
 تو ساق ِی شب هستی.آب دهانش را قورت داد و دستش را به دیوار پشت سرش بند کرد.
 اشتباه می...ناخودآگاه دستم را دورش حلقه کردم تا سقوط نکند و بیرحمانه گفتم:
 تو کی هستی شهرزاد؟ این کارهایی که میکنی برای چیه؟ چرا در نیمهشب مستان به مردم روستا ناشناس کمک میکنی و بهشون پول میدی؟
هدفت چیه؟
خجالت زده خواست فاصله بگیرد که مثل پر کاه بلندش کردم و او جیغ
خفیفی کشید .دست زخمیام کمی درد گرفت اما چون زخم سطحی بود
قابل تحمل بود و من بیتوجه شروع به راه رفتن کردم -.بزارم زمین!
 شرط دارم.به پیراهنم چنگ زد و ترسیده خودش را به من چسباند .داخل رفتم و به
سمت اتاق رفتم .وارد اتاق که شدم در را با پا بستم.

لرزش تن نحیفش را حس کردم ،ترسیده بود .روی تخت گذاشتمش،
خواست بلند شود که هلش دادم و اجازه این کار را به او ندادم.
کم کم داشت بیشتر میلرزید .چشم گرد کرد و دستش روی قلبش مشت
شد.
به سمتس خم شدم و زمزمه کردم.
 اگر میخوای من به کسی نگم ساق ِی شب کیه ،باید کاری که میگم روانجام بدی ...دختر مرموز!
به زور لبهای خشکیدهاش را فاصله داد و پرسید.
 چه کاری؟لبخند کجی زدم و سرم را کنارش بردم و زمزمه وار پچ زدم.
 باید بزاری چند روزی اینجا بمونم.بیتوجه به وضعیت اآلن مشتی روی شانهام زد و نالید.
 منظورت چیه؟ چند روز؟!برای حرص دادنش خونسرد گفتم:
 نمیدونم ،شاید یک روز ،شاید ده روز و یا شاید یک ماه!دندانهایش را روی هم فشار داد.
 اگر قبول نکنم؟موذیانه خندیدم.

 نکنه دوست داری همه بفهمن ساقی شب کیه؟نفسش را حبس کرد و با مکث و لحنی درمانده گفت:
 قبوله!فاصله گرفتم و ایستادم ،سریع روی تخت نشست و خواست بلند شود
که خودم را سمتش خم کردم .چشم گرد کرد و متعجب نگاهم کرد.
 پس صیغهی محرمیت رو بخون فنچ کوچولو.لگدی به پایم زد و پر حرص جوابم را داد.
 تو حرفی از صیغه نزدی... حاال زدم ،شهرزاد فعال توپ توی زمین منه پس مقاومت نکن. هدفت چیه؟!اینبار جدی شدم و محکم گفتم:
 بعدا بهت میگم شهرزاد ،اآلن نمیتونم.مغموم سرش را تکان داد و موافقت کرد.
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و دوشاخه گل رز سفید و سرخ مهریهاش شد چون خودش خواست.
***

دو روز گذشته بود ،در یک شب شهرزاد جیغ بلندی در خواب زد و فشارش
افتاد .مدام دو اسم را با وحشت صدا میزد.
جمشید و تراب.
نامی دیگر را با عجز صدا میزد.
خدا!
رفتارهای شهرزاد گنگ بود و من میخواستم بفهمم تا شاید مشکل را حل
کنم .شاید اونوقت شهرزاد به درخواست ازدواجم جواب مثبت را میداد
و فرار نمیکرد .اگر نگاه پرمهر او را ندیده بودم فکر میکردم که از من
خوشش نمیآید اما انگار مشکل چیز دیگری بود.
یک بار بخاطر توهم نزدیک بود با چاقو من را زخمی کند .نمیفهمید
اطرافش چه خبر است و فقط حالت دفاعی میگرفت و میلرزید! طوری
میلرزید که گاهی اوقات ترس داشتم که تشنج کند .اما امروز که با
شکستن بشقاب خودش را زخمی کرد تصمیم گرفتم کنارش بخوابم تا
شاید آرام بگیرد .هرچند که از مردها وحشت داشت.
دستی که باندپیچی کرده بود را بررسی کرد و باند را عوض کرد .دکور
خانه حتما تغییر کرده بود چون تمامی وسایل نو بودند و ست شکالتی و
سفید جلوه زیبایی به خانه داده بود.
پردهی سفید را کنار زدم و حیاط را نگاه کردم .در این روستا شبی نبود
که باران نبارد ،حتی شده مالیم میبارید .شهرزاد مثل همیشه تشک را
کنار شومینه انداخت و رفت تا مسواک بزند.

در این فاصله من هم تشکی برداشتم و کنار خودش انداختم.
از سرویس بیرون آمد و من و تشک را که دید کمی ترسید ولی بروز نداد.
بلند شدم و رو به رویش ایستادم ،بیهوا دستش را گرفتم و کشیدم که
در آغوشم پرت شد.
شوکه ،ثابت ماند و من روسریاش را از روی سرش کشیدم و روی زمین
انداختم.
عطرش را به ریههایم راه دادم و او در آغوشم آرام گرفت ،دستهایش
که دورم حلقه شد نفسم را حبس کردم.
 پرهام...موهایش را نوازش کردم و مثل خودش آرام زمزمه کردم.
 جون دل پرهام.سرش را روی سینهام کشید و بغض کرد.
 حس تو ...به من چیه پرهام؟ این کارهای تو چه معنی میده؟!چشم بستم .جوابی ندادم و آرام او را سمت تشک هدایت کرده و کنارم
نشاندم.

***
سرم را روی شانهاش گذاشتم که موهایم را نوازش کرد.
 -دوست دارم شهرزاد.

بغض به گلویم چنگ زد و آرام لب زدم.
 این دوست داشتن عاقبت خوبی نداره پرهام.دستش روی بازویم چنگ شد و خیره به آتش شومینه گفت:
 عاقبت؟! اگر تو نباشی که دیگه پرهامی نیست ،دیگه عاقبتی نیست.سرم را از روی شانهاش برداشتم و نگاهش کردم ،نور آتش صورتش را
جذابتر کرده بود.
لبخند زدم و ته ریشش را لمس کردم.
 گناه عشق من بخشودنی نیستدلم خالی زمهرت بودنی نیست
همه گویند که دل رسوا کند نام
دل مجنون ز لیلی کندنی نیست ...
خم شد پیشانیام را طوالنی بوسید.
زمزمهاش گوشم را نوازش کرد.
 هیچوقت تنهات نمیذارم ،تو هم فکر دوری از سرت بیرون کن.و من در دل گفتم"دوری و جدایی ،نه دست من است نه دست تو!"
با شنیدن صدای رعد و برق خودم را به پرهام چسباندم که خندید و
گفت:
 -اون دختر شجاع که تنها وسط جنگل بود اآلن ترسید؟

 هرچقدر که پیر بشی ،ترس از وجودت نمیره .من از رعد و برقنترسیدم ...من از ،از دست دادن تو میترسم.

ناگهان روی تشک پرتم کرد و دستش را آن طرف بدنم گذاشت و رویم
خم شد .جلوی خندهام را گرفتم و چشم غرهی غلیظی سمتش رفتم.
اما بیاهمیت به کارم نوک بینیام را سریع بوسید و لب زد.
 ترس که نداره ،من بیخ ریش خودتم شهرزاد .راجبش فکر کن...مسخ شده نگاهش کردم که سرش را کنار گوشم آورد و با صدای بم و
خشداری گفت:
 شهرزاد ...حاضری ماه زندگی من بشی؟ حاضری کنارم زندگی کنی وبانو و ملکهی دلم باشی؟
چند حس عجیب سمتم هجوم آوردند و خودم را از این نزدیکی منقبض
کردم.
عشق...
جنون...
شیفتگی...
بغض...
غم...
شادی...

ذوق...
اشک و خنده...
و ترس و وحشت!
ترس از نزدیکی به او و وحشت از دور بودنش.
قلبهای ما دور اند ،من لیاقت زندگی کنار وجود پاک او را ندارم.
هرچقدر که جسممان بهم نزدیک باشد ،قلب دورتر میشود.
ترس و وحشت نزدیکتر...
و عذاب عشق مثل خوره به جان هردویمان خواهد افتاد.
چه جواب میدادم؟!
هرچه از زندگی من بفهمد ،بیشتر سوال در ذهنش به وجود میآید ،بیشتر
گیج و سردرگم میشود.
لبهایم لرزید و قطره اشکی از چشمم راه پیدا کرد و از کنار شقیقهام روی
بالشت سقوط کرد.
من مردهای هستم متحرک! در نفسهای آخر پرهام را دیدم و او به من
نفس داد و خواست هم نفس من باشد ولی...
با انگشت شست اشکام را پاک کرد و اخم کرده نگاهم کرد .خم شد و
چشمهایم را نرم بوسید.
دلم ریخت و آرامش درون وجودم سرازیر شد.

اشکام را بوسید ،موهایم را بوسید ،چانهی لرزانم را بوسید و زمزمهوار
گفت:
 قبولم میکنی شهرزاد؟!کمی فکر کردم...
من قرار نبود زیاد زنده بمانم...
چرا نباید حداقل یک بار ،طعم بودن با او را بچشم؟
ولی با این بدن؟ این بدن کریح که پر بود از رد شکنجه؟ این ذهن مریض
که ترس داشت؟
نمیتوانستم.
انگار قرار بود حسرت این را هم در خود جای داده و از آن بگذرم.
چشم بستم و با بغض گفتم:
 اآلن نمیتونم ...میترسم.پرهام درکم کرد که لبخند تلخی زد و گونهام را بوسید و عمیق عطر من
را بویید و گفت:
 شده صد سال ،پای تو صبر میکنم.این گردابی که در زندگیام جای خود را باز کرده بود ،هرلحظه بیشتر من
را در خود فرو میبرد.

ولی انگار که هنوز از باالی پرتگاهی گرداب را نظاره میکنم و قرار است
کسی من را از آن پرت کند تا درون گرداب تاریک بیفتم و پایان زندگیام
را مژده دهد!
کاغذ را به آینه چسباندم و سر و وضعم را درست کردم .پرهام هنوز
خواب بود ،صبحانه برایش درست کرده بودم و روی کاغذ نوشتم که تا
ظهر برمیگردم.
آهسته بیرون رفتم و راه کلبه را در پیش گرفتم ،جنگل و فضای اطراف
کلبه را سکوتی خوفناک دربر گرفته بود.
چند تقه به در کلبه زدم که با صدای قیژی باز شد ،انیس با چشمهای
خواب آلود در چهار چوب در نمایان شد و خمیازهای کشید.
 این موقع صبح اینجا چیکار میکنی؟!داخل شدم و چادر را روی صندلی انداختم و زمزمه کردم.
 حالم خوب نیست.چشمهایش را مالید و گیج پرسید:
 چرا؟! پرهام...یکدفعه از حرکت ایستاد و متعجب نگاهم کرد .روی صندلی نشستم و از
سیر تا پیاز این چند روز را برایش تعریف کردم.
 فکر میکردم خدا تاوان کارهایی که کردم رو توی اون دنیا میگیره،ولی خوب تونست عذابم بده.

سمت آشپزخانه رتم و لیوان آبی ریختم و ادامه دادم.
 من از همه چی بریده بودم ،اونقدر پوست کلفت بودم که هیچ چیز براممهم نبود .ولی وقتی با عشق پرهام امتحان شدم ،کم آوردم!
لیوان آب که پر شد یک ضرب آن را نوشیدم و درحالی که چشمهایم از
زور مقاومت برای گریه نکردن میسوخت گفتم:
 بیست و شش سالم شده ،ولی هنوز مثل یه دختر بچه دلم میخوادگریه کنم بخاطر بدبختیهام.
در سکوت نگاهم کرد و اخمهایش درهم شد.
سرم را تکان دادم و گفتم:
 بیست سال از عمرم برای انتقام رفت ،مثل برق و باد! تنها کاری کهمیتونم براش بکنم اینه که ازش محافظت کنم .میدونی برای چی لقب
آذرخش رو به خودم دادم؟
جوابی نداد و من خندیدم و دستهایم را مشت کردم.
 آذرخش ،یعنی برق آسمانی .رعدی که میتونه نابود کنه و هم میتونهمفید باشه.
انیس لباسش را برداشت و تنش کرد و پرسید.
 حاال که دل باختی ،چیکار میخوای بکنی؟چاقوی جیبی را از توی کشو برداشتم و در جیبم مخفی کردم.

 کاری نمیتونم بکنم ،ولی دارم سعی میکنم نامهی مادرم رو رمز گشاییکنم .اونوقت همه چی تموم میشه.
انیس لبخند زد و کمربندش را بست.
 و تو میتونی یاقوت سیاه رو بدست بیاری و تمام دشمنانت رو نابودکنی...
با احتیاط گفت:
 و بعدش؟با لذت خندیدم و سمت در کلبه رفتم.
 بعدش سر تیتر خبرها میشه"آذرخش نابود شد" یا میگن"آذرخشدستگیر شد".
اندوهناک آهی کشید و دنبالم آمد .به سمتش برگشتم و جدی شدم.
 صاف بایست.صاف ایستاد و دستهایش را پشت سرش قفل کرد.
دورش چرخی زدم و بعد سمت سنگی که کنار درخت افتاده بود رفتم.
 میدونی چطوری توی پایگاه دووم آوردم؟! چون باهوش بودی؟پوزخندی زدم و سنگ را برداشتم.
 چون من آمادهترین ،زیرکترین و از همه مهمتر ...خشنترین مامورپایگاه شدم.یکدفعه برگشتم و سنگ را طرفش پرت کردم ،آن قدر شوکه

شد که عکس العملی نشان نداد و تنها چشم گرد کرد .سنگ دقیقا از کنار
سرش رد شد و روی زمین افتاد.
 همینطور ...من دقیقا مثل یک تبهکار فکر میکردم ،اینطوریمیتونستم حرفم رو پیش بینی کنم و شکستش بدم.
انیس برای طالقی به سرعت باد سنگی طرفم پرت کرد که آن را در هوا،
جایی نزدیکی صورتم گرفتم و نیشخندی زدم.
 هدف گیری خوبی داری.ناشیانه گارد گرفت و من با کمال میل با او مبارزه کردم ،سعی کردم به
او سخت نگیرم و فقط در حدی باشد که بتواند از خودش دفاع کند.
بعد دو ساعت خسته شد و به نفس نفس افتاد.
سرد گفتم:
 دیشب درست نخوابیدم ،یک ساعتی میخوابم بعد برمیگردم روستا.کلید انداختم و در را باز کردم .بیخیال خواستم وارد خانه شوم که نگاهم
به سطل آب افتاد.
هنگامی که میرفتم سطل آب نیفتاده بود ولی حاال کج شده و آب زمین
را کمی خیس کرده بود.
کلت را از داخل کیف برداشتم و زیر چادرم پنهان کردم ،آهسته جلو رفتم
و کنار در به دیوار تکیه دادم .نفس عمیقی کشیدم و کلت را چک کردم،
پر بود.
داخل شدم و کلت را جلو گرفتم و پاورچین پاورچین جلو رفتم.

تمام وسیلههای خانه بهم ریخته بود و انگار که بمب ترکیده ،آینه شکسته
بود و رد ...خون!
همه جا رد خون بود و ترس به دلم چنگ زد .ته دلم خالی شد و قلبم از
حرکت ایستاد.
صدای نالهای از داخل اتاق آمد و دوان دوان سمت اتاق رفتم و در را با
ضرب باز کردم.
صحنهی مقابلم روح را از تنم جدا کرد و زانوهایم لرزید و روی زمین
افتادم.
بغض کرده .و ناباور زمزمه کردم.
 پ ...پرهام؟!خودم را روی زمین کشیدم و سمت پرهام رفتم .مهم نبود که خون
لباسهایم را کثیف میکند.
نشانههای درگیری فریاد میزدند و خونهای روی زمین و دیوار به قلب
شکستهام میخندیدند.
سر پرهام را در آغوش گرفتم و بهت زده موهایش را از روی صورتش کنار
زدم.
چرا خاطرههای هرچند کوتاهی که داشتیم ،جلوی چشمهای بیفروغم
رژه میرفتند؟!
"کنار هر قطرهی اشکم هزار خاطره دفنه/این قدر خاطره داریم که گویی
قد یک قرنه"

اشکهایم روان شد و جنون وار سرم را به طرفین تکان دادم و جیغ زدم.
 پرهـــــام! پرهـــــام بلنـــد شــو! پرهـــــام تو رو خـــدا یه چیزیبگـــو...
صدای گرفتهاش را شنیدم -.بخند!
" گلوم میسوزه از عشقت ،عشقی که مثل زهره/ولی بیعشق تو هردم
خنده با لبهای من قهره"
روی موهایش را بوسیدم و گریه کردم ،ضجه زدم و گفتم:
 پرهـــــام شوخی قشنگی نیست ،منو ببین! ببین دارم جون میدم...ببین دارم پر پر میزنم ،تو رو خـــدا چشمهاتو باز کن عزیزم...

"درسته با منی اما به این بودن نیازارم/تو که حتی به چشماتم نمیگی آه
دوست دارم"
پلکهایش را از هم فاصله داد و چشمهای سرخش را به من دوخت و
لبهایش را تکان داد و خشدار گفت:
 شهرزاد..."اگه گفتی دوست دارم فقط بازی لبهات بود/وگرنه رنگ خودخواهی
نشسته توی چشمات بود"
ضجه زدم و دستش را در دستم فشردم.
 -جان شهرزاد ،عمر شهرزاد ،چی شده؟!

بغض کرده سعی کردم بلندش کنم و اشکهایم مانند سیل بارید.
 باید بریم بیمارستان ،تو خوب میشی.مانعم شد و بی جان خندید.
 فایده ...نداره ...من خودخواه بودم ...میخواستم تو رو بدست بیارم...می ...میخواستم با عشق همه چیز رو ...درست کنم.
"هرچی عشقه توی دنیا ،من میخواستم مال ما شه/اما تو هیچوقت
نذاشتی بینمون غصه نباشه"
 فکر کردم ...میشه که ...باهات زندگی کنم ولی..."فکر میکردم که میتونم با تو همخونه بمونم/نمیدونستم نمیشه ،آخه
بیتو نمیتونم"
سرفه کرد و چهرهاش درهم شد .خون از بدنش جریان گرفته بود و من
مغزم قفل شده بود و ذهنم فقط سمت شاهرخ میرفت.
 ازم دوری کردی شهرزاد ...منو نادیده ...گرفتی ...بیرحم!"گله میکنم من از تو ،از تو که این همه بیرحمی/هزار بار مردم از عشقت
تو که هیچوقت نمیفهمی"
 شهرزاد ...هیــــع ...بخند ...هیــــع ...مثل همیشه بخند...هیــــع ...میخوام ...هیــــع...
 -نباید صحبت کنی پرهام.

 نه ...بزار بگ...م ...میخوام ...برای آخریـ...ن بار لبخندت رو ...ببیـ...ببینم! عشقت قبال من رو کشته شهرزاد.
بلند گریه کردم و با جیغ گفتم:
 نمیذارم بری ،من بدون تو نمیتونم زندگی کنم منم با خودتببر!پیشانیاش را بوسیدم و پرهام تلخ خندید .دستش را در دستم گرفتم
و فشردم .پرهام سرفهای کرد و گفت:
 خیلی دوستت دارم.اشک میریختم و به صورتم چنگ میزدم وتپشهای قلبم را حس نمیکردم انگار که نفسهای آخرم بود.
"گله میکنم من از تو ،از تو که این همه بیرحمی/هزار بار مردم از عشقت
تو که هیچوقت نمیفهمی"
پلکهایش روی هم افتاد و همزمان قطرهی اشکی از الی پلکهایش راه
گرفت و روی پایم افتاد.
دستش شل شد و پایین افتاد.
روح از تنم رفت و چیزی درونم فروریخت.
من هم مردم ،هزار بار مردم و زنده شدم .زندگی به من خندید و با
تمسخر گفت" حاال بدون او زندگی کن! تو محکومی به زنده ماندن" .
هیچی حس نمیکردم ،گلویم درد میکرد .به زور و بینفس صدایش
زدم و کم کم صدایم باال رفت.
 پرهام ...پرهـــام ...پــرهـــــام!با جیغ بلند و گوشخراشی از خواب پریدم و سرجایم نشستم.

در کلبه به ضرب باز شد و انیس با چهرهای رنگ پریده نگاهم کرد.
 یا حسین ،چی شده شهرزاد؟! چرا جیغ زدی؟!تند تند نفس میکشیدم و قفسهی سینهام باال و پایین میشد و عرق از
سر و رویم نمایان شد.
دستم را روی قلبم چنگ کردم و از جایم بلند شدم.
تلوتلو خوران سمت وسایلم رفتم و سریع حاضر شدم.
انیس لیوان آبی دستم داد و گفت:
 جنی شدی؟ یه چیزی بگو دیگه.لیوان آب را سر کشیدم و دستش دادم .هنوز صدای تپشهای قلبم در
گوشم زنگ میزد.
 خواب بد دیدم ...من ...من باید برم.سمت در رفتم و از کلبه خارج شدم که انیس دنبالم آمد.
 میخوام امروز بیام روستا ،فهمیدی؟!اهمیتی ندادم و سمت روستا دویدم و بغض کردم.
 خدایا شکرت ،فقط خواب بود.حتی مرگ او را نمیتوانستم تصور کنم.
قسم خوردم جان خود را بدهم ،اگر اینگونه او زنده میماند!
***

در خانه باز شد و شهرزاد سراسیمه داخل آمد و اطراف را نگاه کرد.
انگار ترسیده بود ،نگران و پراسترس صدایم زد.
سمتش رفتم که من را دید ،با آن چشمهای اشکآلود با ذوق خندید و
خودش را در آغوشم انداخت.
شوک زده او را به خودم فشردم و چیزی نگفتم.
با لرزیدن شانههایش اخم کردم و گفتم:
 نمیخوای درموردش صحبت کنی؟!سرش را تکان داد که گونهاش روی قفسهی سینهام کشیده شد و گفت:
 مهم نیست.چانهام را روی سرش گذاشتم و لبخند زدم.
 دوست نداری ببینم که یه فنچ کوچولو ترسیده؟ هوم؟آرام خندید و مشتی به بازویم زد و سرش را بلند کرد و نگاهم کرد.
عسلی چشمهایش را سرکشانه به چشمهایم کوک زد و تخس گفت:
 کی گفته من ترسیدم؟با نوک انگشت ضربهی آرامی روی بینیاش زدم و گفتم:
 داشتی مثل جوجهای که سردش شده میلرزیدی فنچ کوچولو!خندهاش را خورد و گاز نسبتا محکمی از چانهام گرفت و ابرویی باال
انداخت.

 این کارت عاقبت خوبی نداره پرنسس!سرخوش خندید و چیزی نگفت،چشمهایم برق خباثت زد و اینبار من گاز محکمی از لپش گرفتم که با
جیغ خندید.
با یک حرکت مثل پر بلندش کردم ،جیغی کشید و دستش را دور گردنم
حلقه کرد.
شروع به چرخیدن کردم و صدای قهقهه هردویمان در خانه طنین انداز
شد.شهرزاد را روی زمین گذاشتم و دستهایم را دور کمرش حلقه کردم.
دستهایش را روی شانههایم گذاشت و با لبخند عمیقی نگاهم کرد.
پیشانیام را به پیشانیاش چسباندم و لب زدم.
 اآلن وقتش هست که بگم ناهار چی داریم ،فنچ کوچولو؟!خندید و شانهام را نرم فشرد.
 چی دوست داری درست کنم آقای جهانبخش؟!لبخند محوی زدم ،سرم را بلند کردم و همان طور که نگاهش میکردم
گفتم:
 آقای جهانبخش؟تخس ابرو باال انداخت و گفت:
 بله ،آقای جهانبخش! حاال هم حرص بخور.چادرش را از روی سرش کشیدم و روی زمین انداختم .متعجب نگاهم
کرد که با یک حرکت بلندش کردم و سمت اتاق رفتم.

بیشتر به من چسبید و با شک گفت:
 چیکار میخوای بکنی؟جوابی ندادم و با پا در اتاق را پشت سرم بستم .شهرزاد گیج نگاهم کرد
که روی تخت پرتش کردم و خبیثانه گفتم:
 که آقای جهانبخش آره؟ ناهار نمیخوام خانم آذرنوش.گیج پیشانیاش را خاراند و زمزمه کرد.
 پس چی...قبل از اینکه به خودش بیاید بهسمتش رفتم .هین بلندی کشید و
چشمهایش گرد شد.
تک ابرویم را باال انداختم.
 بازم میگی آقای جهانبخش؟ میگم!خندهاش را خورد و من ادامه دادم.
 پس برای ناهار خودتو میخورم ،فنچ بریون شده!گازی از لپش گرفتم .آخی گفت که شروع کردم به قلقلک دادنش و او
قهقهه زد.
سعی کرد من را از خودش دور کند ولی از خنده نمیتوانست و بریده
بریده گفت:
 -نمیگم ،نمیگم .ولم کن.

وبلندتر خندید و من دستهایش را گرفتم و باالی سرش قفل کردم.
خیره در شیرینی چشمهای معشوقهام ،غرق شدم در دریای براق نگاهش،
دلم با لبخندش آرام گرفت و گوش سپردیم به ندای سکوت!
سرم را نزدیک بردم و شهرزاد چشمهایش را بست.
پیشانیاش را گرم بوسیدم و زمزمه کردم.
 خیلی دوستت دارم.آرام پلکهایش را فاصله داد و چشم گشود .لبخند محوی زد و مثل
خودم آرام گفت:
 منم خیلی دوستت دارم.سکوت حکم داد و دل اطاعت نکرد و تپید.
دل لجوجانه گفت :برای او میتپم! تا هنگامی که او هست حاکم من
اوست!
***
در روستا چرخی زدم و سمت مغازهی مرتضی رفتم.
مرتضی داشت با ساتور گوشتها را برای مشتری جدا میکرد.
جلو رفتم و گرم سالم دادم .نگاهش که به من افتاد و چشمهایش برق
زد و گفت:
 شهرزاد بانو ،از این طرفا.لبخند زدم و گفتم:

 آیدا چطوره؟ حاملهست خانوم جان ،انشااهلل تو این ماه پدر میشم.خوشحال شدم و به شوخی گفتم:
 آیدا رو اذیت نکنی ها! میری خونه بوی گند گوشت میدی حالش بدمیشه گفته باشم.
قهقهه زد و گفت:
 حواسم هست خانوم جان .چیزی میخواستین؟سامان را دیدم که با قدمهایی آرام نزدیک میشود .سریع گفتم:
 یک کیلو گوشت کافیه.و باز هم به شوخی گفتم:
 بو زیادی نده!خندید و سمت گوشتهای آویزان رفت .سامان من را دید و به این سمت
آمد و مردانه لبخند زد.
 سالم خانم آذرنوش.لبخند زدم و آرام پلک برهم زدم.
 سالم ،وقت بخیر .حالتون چطوره؟ بیبی و بقیه خوبن؟سرش را تکانداد و گفت:
 سالم دارن خدمتتون.سالمت باشندی زمزمه کردم و او ادامه داد-.بزودی میخوام برم ایتالیا -.به سالمت برید.مرتضی گوشت را داخل

پالستیک انداخت و من پول را حساب کردم -.برای دیدن موزهی ِد ُ
الکروز
میرم ،اگر عالقه دارید میتونم براتون عکس بفرستم.از حرکت
ایستادم.این اسم را قبال شنیده بودم.در بایگانی ذهنم دنبال چیزی مربوط
روز...د ُ
.د ُ
ِ
به این نام گشتمِ ..
الکروز...چقدر برام آشناست!
الک
خیلی زود خداحافظی و تشکر کردم و سمت خانه راه افتادم .دنبال
گوشیام داخل کیف گشتم.
اه لعنتی پس کجاست؟!
باالخره با لمس جسم سرد و مستطیلی سریع آن را بیرون آوردم و
شمارهی انیس را گرفتم.
 بله شهرزاد. فکر کنم رمز نامهی مادرم رو فهمیدم .طاووس یاقوت بزودی تو مشتمه!انیس جیغ خفهای کشید و ذوق کرد.
 یعنی راحت میشیم؟ همه چی تموم میشه؟از حرکت ایستادم و سعی کردم لبخند بزنم.
 با پیدا شدن طاووس یاقوت ،همه چیز تموم میشه! قبل از اینکه شاهرخبه اون برسه باید پیداش کنیم.
انیس انگار حالم را فهمید که پر از تردید سوالش را پرسید.
 برای آذرخش چه اتفاقی میفته؟دستم را مشت کردم ،آذرخش؟!

همان اتفاقی برایش خواهد افتاد که سالهاست منتظر آن هستم و خودم
را آماده کردم.
 جوابی برات ندارم! عصر بیا روستا ،یادت نره.تماس را قطع کردم و موبایل را داخل کیفم انداختم .لرزی بر تنم نشست
و چشمهایم را بستم.
باید خوشحال باشم ...دارم به چیزی که بیست سال از عمرم را گرفت
میرسم.
در راه به دو نفر از زنهای همسایه برخورد کردم ،روی پلهی جلوی خانه
خود نشسته بودند و صحبت میکردند .لبخندی زدم و با سالم کوتاهی
از کنارشان رد شدم و داخل کوچه پیچیدم اما صدایشان من را متوقف
کرد.
پشت همان دیوار ایستادم و غم در دلم سرازیر شد.
 دختره رو دیدی؟! ریاکاره! گول اون ظاهرش رو نخوری خاتون .میخوادمردهای ما رو اغفال کنه.
 منم شنیدم ،میگن نحسه! هرجا بره با خودش نحسی میاره.قبال این حرفها بین مردم نبود .اما حاال اهمیت نداشت ،چون قرار نیست
مدت زیادی اینجا بمانم.
***
«از زبان سوم شخص»
انیس با همان لباسی که روز اول شهرزاد را در کلبه دید وارد روستا شد.

گردن کشید و اطراف را نگاه کرد .شال را جلوتر کشید تا چاقوی داخل
کمربندش زیادی مشخص نباشد.
طبق گفتههای شهرزاد راه خود را به سمت درخت بید مجنون پیر پیدا
کرد.
زیر درخت ایستاد و منتظر شد ،حس کرد فردی دارد به او نزدیک
میشود.
به عقب که برگشت کسی را ندید ،شانهای باال انداخت و دوباره منتظر
شهرزاد شد.
اما با شنیدن صدای مردانهای از پشت سرش جیغی کشید و خواست به
عقب برگردد که پایش لیز خورد.
نزدیک بود زمین بیفتد که دستهایی دورش حلقه شد و او را نگه داشت.
نفس در سینهی انیس حبس شد و قلبش لحظهای انگار نزد.
چشم که باز کرد ،نگاهش در نگاه آن مرد گره خورد.
شهرزاد نزدیک درخت بید مجنون شده بود.
نگاهش که به صحنهی رو به رو افتاد از حرکت ایستاد و ناخودآگاه لبخند
زد.
آن صحنه که سامان دستهایش دور انیس حلقه شده بود.
انیس دستپاچه فاصله گرفت و گونههایش رنگ به رنگ شد.
سامان نگران نگاهش کرد و لب زد.

 متاسفم که ترسوندمتون ،حالتون خوبه؟! بله ...خوبم.شهرزاد نگاه خیرهای به هردو انداخت و راه آمده را برگشت .موبایل را از
داخل کیف بیرون کشید ،تند و تند برای انیس تایپ کرد.
"شب ساعت نه ،بیا بهشت زهرا! یک قبر خالی کنار نیمکت شکسته
قهوهای رنگ هست .اونجا میبینمت".
میدانست انیس که پیام را بخواند شاخ در میآورد که چرا در آن ساعت
باید بهشت زهرا باشد.
شهرزاد نخواست سامان او را کنار انیس ببیند.
حتی به خودش هم اعتماد کافی نداشت.
دل شهرزاد رنگ باخته بود.چندین سال بود که تظاهر به شاد بودن
میکرد.تقدیر و سرنوشت با او چه کرده بود؟که از یک دختر بیست و
شش ساله...از یک دختر مهربان و روشن دل...یک هیوالی ترسناک و
افسانهای ساخته بود.اما جالب اینجاست که این هیوال ،فکر میکند
کارهایش فقط برای محافظت از دیگران و مردم کشورش است.مردمی
که شاید از او متنفر باشند و او را پس بزنند،هنگامی که پی ببرند خود
واقعی او کیست!
انیس کمی نگران و با دلشوره وارد گورستان شد.
ترسناک بود!
انگار که ارواح داشتند او را نگاه میکردند.

آب دهانش را پر صدا قورت داد و بعد از چند دقیقه مکانی که شهرزاد
گفته بود را پیدا کرد.
تا مرز سکته رفت ،زمانی که شهرزاد را با چشمهای بیفروغ دید.
روی زمین نشسته و به نیمکت تکیه داده بود،خیره به قبر خالی!
انیس وحشت زده کنارش نشست و صدایش زد.
شهرزاد پوزخندی زد و زمزمه کرد.
 ترسیدی؟انیس عصبی غرید.
 جن زده شدی؟ چرا اومدی اینجا دیوونه .مگه نمیترسی؟شهرزاد تیز به سمت انیس برگشت و خندید.
مثل دیوانهها خندید و گفت:
 ترس؟ ترس چیه انیس ،هوم؟انیس گیج صورت شهرزاد را نگاه کرد و شهرزاد ادامه داد.
 ترس منم! وحشت منم! نه این قبر و مردهها ،اگه قرار باشه بترسی ،بعداز خدا باید از من بترسی انیس!
انیس نفس عمیقی کشید و عطر شهرزاد و بوی خاک را به ریههایش راه
داد.
 -چرا کنار این قبر؟

شهرزاد بیخیال دوباره به قبر خیره شد و گفت:
 خواستم بهت بگم ،اگه مردم اینجا دفن بشم! کنار این نیمکت که یه روزمادرم روش نشسته بود و برای کبوترها دونه میریخت .منم از روی
قبرها میپریدم و قهقه میزدم .میخوام اینجا باشم .آخرین خاطره
خوشی که داشتم!
اشک در چشمهای انیس حلقه زد و مشت محکمی به بازوی شهرزاد
کوبید اما او هیج واکنشی نشان نداد.
 خفه شو شهرزاد!شهرزاد که لبخند زد ،نگاه انیس سه خط زیر چشم شهرزاد را شکار کرد و
بغض کرد.
 بیخیال انیس .من همون برای مــــرگ خوبم! ولی خواستم اینو بهتبگم.
چشم در چشم انیس شد و دستش را گرفت و خواهرانه فشرد.
 هراتفاقی که برای من افتاد تو نباید دخالت کنی! هیچی .فقط از خودتو مادرت محافظت کن .انیس ...طاووس یاقوت تو موزه دالکروز
ایتالیاست!
انیس ناباور پرسید.
 اونجا چرا؟! رمز نامهی مادرم همین بود .وقتی بچه بودم اون من رو به موزهدالکروز تو ایتالیا برد .اونجا یه سنجاق سینه ظریف از جواهر نگهداری

میکردن .اون شکل یه یاقوت سرخ که یک طاووس روی اون نشسته،
بود .مادرم بهم گفت یه روز اون یاقوت سرنوشت خیلیها رو عوض
میکنه.
انیس همه چیز برایش گنگ و مبهم بود و دوباره سوال کرد.
 اون به چه درد میخوره؟! داخل اون یاقوت سرخ ،یک تراشه حاوی اطالعات مهمی هست .اونقدرمهم که برای بدست آوردنش صدها آدم کشته شده .اونقدر مهم که چند
دهه برای پیدا کردن اون صرف شده .مادرم میدونست ولی به کسی
نگفت .فقط بخاطر اینکه زیر نظر باند مافیا قرار داشت .اگر حرفی میزد...
ادامه نداد ،انیس اونقدر باهوش بود که بداند چه میخواست بگوید.
همه چیز قرار بود حل شود!
فقط این بین سرنوشت شهرزاد چه بود؟
شهرزاد داخل خانه شد .پرهام داشت تلویزیون تماشا میکرد.
لبخند مهربانی زد و گفت:
 من برم لباس عوض کنم بعد شام بیارم.پرهام سرش را تکان داد و با نگاه بدرقهاش کرد.
یک ساعت بعد وقتی شام را خوردند ،شهرزاد مشغول شستن ظرفها
شد.

پرهام به آشپزخانه آمد و پشت سر شهرزاد ایستاد و بازوهایش شهرزاد
را اسیر کرد.
شهرزاد از جا پرید و بشقاب داخل سینک افتاد.
پرهام چانهاش را روی شانهی او قرار داد و عطر تن شهرزاد را بویید.
زمزمه شهرزاد را شنید و چشم بست.
 دارم ظرف میشورم جناب!پرهام خندید و شهرزاد سرکشانه خودش را تکان داد اما آزاد نشد و پرهام
بیشتر او را به خود فشرد .دلبرانه خندید و چیزی درون سینهی پرهام
فرو ریخت.
تند و تیز شهرزاد را برگرداند.
چشم در چشم یکدیگر ،با التهاب و نفسهای پر شتاب.
تپشهای تند قلبهای عاشقشان!
 میخوام بهت زور بگم شهرزاد.تن شهرزاد میلرزد ،مانند یک گنجشک.
کمی ترس درون او سرازیر میشود ولی به این مرد اعتماد دارد!
پرهام دیوانهوار میگوید.
 تا آخر عمر ،برای همیشه ،تا ابد و یک روز تو برای منی شهرزاد! سعینکن ازم فاصله بگیری که دیوونه میشم.
نفس به گوش شهرزاد میچسباند و بیپروا گونه شهرزاد را میبوسد.

 میخوام بهت زور بگم ،چون مالک تو منم! شاید زورگویی باشه ،ولیتو ...من...
ادامه دادن در توان این مرد پر صالبت نیست!
دیگر قلبش ،خواسته یا ناخواسته توسط شهرزاد تصاحب شده.
حریصانه و او را در آغوش گرم خود میفشارد و میگوید.
 هرچقدر که طول بکشه ،من منتظرم شهرزاد ...هرچقدر.در آن چاه شور چشمهایش را میبندد و دستهایش موهای این
شهرزاد ِ

مرد مجنون را لمس میکند.

نوازش وار دست بر موهایش میکشد و سکوت میکند.
این سکوت شاید شکنجه باشد ،ولی دستهای شهرزاد ،جایی در ال به الی
موهای پرهام حرکت میکنند و نفسهای هردو را شتاب میدهد.
چه میشود که شهرزاد ترس را کنار میگذارد ...ترسی که سالهاست
دارد.
و آرام و جسور لب میزند.
 میخوای برقصیم؟!با خود میگوید نکند سوالم احمقانه است؟! ولی پرهام لبخند عمیقی
میزند.
 البته آهوی جنگل!لقب جدیدی که پرهام به شهرزاد میدهد.

داخل هال میروند و شهرزاد آهنگی پلی میکند.
با کمی دقت میشود فهمید که آهنگ " "olderاست.
شاید هیچ ربطی به حس و حال آنها نداشته باشد ولی این آهنگ با ریتم
مالیم و صدایی گوش نواز ،مثل عاشقانهی پرهام و شهرزاد آرام است!
پنجههای پرهام ،انگشتان ظریف شهرزاد را میگیرند و دست دیگرش
دور کمر او حلقه میشود.
شهرزاد دستش را روی شانه او میگذارد و با کمی تاخیر همراه پرهام و
آهنگ تکان تکان میخورد.
"I’d turn the music up, get high and try not to listen
.To every little fight, ’cause neither one was right
(موزیکو روشن میکردمو از گوش دادن به دعوا های کوچیکشون طفره
میرفتم نمیخواستم گوش بدم چون هیچکدومش درست نبود").
میچرخند و نگاه پر از محبت پرهام باعث میشود دل شهرزاد غنچ برود.
"I swore I’d never be like them
قسم خوردم که مثه اونا نشم
But I was just a kid back then
ولی فقط یه بچه بودم (نادان بودم)"
قدم به قدم با پرهام همراهی میکند و فقط کمی آهنگ اوج میگیرد.
"The older I get the more that I see

بزرگتر که میشم بیشتر میبینم
My parents aren’t heroes, they’re just like me
پدر ومادرم قهرمان نیستند اونام مثه منن"
شهرزاد سرش را روی سینهی پرهام میگذارد و به سمفونی ناب
تپشهای قلب او گوش میدهد ،جملهی بعدی آهنگ به دل مینشیند.
"loving is hard, it don’t always work
عاشق بودن کار سخیته ِ همیشه جواب نمیده
You just try your best not to get hurt
فقط بهترین تالشتو میکنی که صدمه نبینی"
وصف حال شهرزاد را که کرد ،با جملهی بعدی اما خو نگرفت.
"I used to be mad but now I know
قبلنا کالفه بودم ولی االن میدونم که
Sometimes it’s better to let someone go
بعضی وقتا بهتره که بزاری (عشقت) بره"
دست پرهام کمر او را نوازش میکند بازهم میچرخند .با یک حرکت از
هم جدا میشوند و اینبار پرهام او را از پشت در آغوش میگیرد.
آهنگ تکرار میشود ،آیا در و دیوار نباید به آنها حسودی کنند؟

اما در این بین حسرتی عجیب در شهرزاد ایجاد میشود .که آیا بازهم
میتوانند با هم برقصند؟ غافل از دنیای اطراف؟
آیا پرهام وقتی بفهمد او کیست ،بازهم عاشق او میماند؟
صدای آواز بلبل حوالی درخت نارنج در حیاط ،باعث باز شدن پلکهای
شهرزاد میشود.
دیشب هردو روی تخت یک نفره خوابیدند ،حاال که خود را اینگونه در
آغوش پرهام میبیند خجالت میکشید.
کمی تکان میخورد و پرهام بیدار مسشود .محکمتر او را میگیرد و با
صدای خش داری میگوید:
 چیکار میکنی فنچ کوچولو؟! صبح بخیر.شهرزاد نگاهش میکند و میخندد ،ابرویی باال میاندازد و میگوید:
 چقدر پررویی پرهام! از دیشب تا حاال من و تو...لب میگزد و ادامه نمیدهد .پرهام نفسش را سخت بیرون میدهد و
غر میزند.
 همینی که هست فنچول!بعد هم خیلی سریع برمیگردد و لپ شهرزاد را گاز میگیرد.
و بعد هم الفرار!
جیغ شهرزاد در خانه طنین انداز میشود و حرص میخورد.
 -مگه دستم بهت نرسه پرهام!

بعد هم از اتاق بیرون میرود و با چشمهای ریز شده دنبال شکارش
میگردد.ناگهان پرهام از پشت سر ،تنش را قفل میکند و حریصانه گاز
دیگری میگیرد.شهرزاد مثل یو یو باال و پایین میپرد و این پرهام است
که با خنده میگوید:
 منو سر لج ننداز!و این شهرزاد است که وقتی حرصش میگیرد ،در له کردن پا استعداد
دارد.
پای پرهام را محکم میکوبد و از بند دستهای او آزاد میشود.
بلند و بیپروا میخندد و دل پرهام برای این خنده ضعف میرود.
 خب آقای جهانبخش ،میبینم یه فنچ ناقصت کرد!پرهام لبخندش را قورت میدهد و با چشمهایش برای آن آهوی وحشی
خط و نشان میکشد.
 با زبون خوش بیا اینجا دخترهی چموش.شهرزاد زبانش را نشانش میدهد -.مگه عقلم رو از دست دادم.پرهام
سمتش خیز برمیدارد و شهرزاد با جیغ خفهای سمت آشپزخانه
میدود.پشت میز وسط آشپزخانه سنگر میگیرد و نفس نفس میزند.
پرهام تک ابرویی باال میاندازد و خبیثانه میگوید:
 منو سر لج ننداز.شهرزاد سوتی او را شکار میکند و با ریتم میخواند.

 چی گفتی؟!پرهام مثل شیری میغرد و میز را دور میزند.
شهرزاد تا به خودش بیاید بین پرهام و میز اسیر میشود.
روی میز خم میشود و پرهام دستهایش را دوطرف او روی میز قرار
میدهد.
 منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم!شهرزاد برای حفظ تعادل ناخودآگاه دستهایش دور گردن پرهام حلقه
میشود و لبخند میزند.
امروز دل این دختر شاد است.
چشمهای این دختر برعکس باقی روزها میدرخشد.
انرژی دارد و انگار که خندههایش از ته دل است.
صدای کوبش قلبش بلندتر از همیشه است و اینها بخاطر حضور این مرد
در زندگی اوست.
و اینبار شهرزاد است که برای بوسیدن لبهای پرهام پیش قدم میشود.
ناشیانه میبوسد و چشم میبندد.
دل باختهی یکدیگرند و میشود لبخند خدا را حس کرد.
خدایی که میخواهد بزودی پاداش این همه سال صبر شهرزاد را بدهد.
خدایی که پرهام را وارد زندگی او کرد تا امید داشته باشد.

خدایی که مشکل گشاست و هنوز کسی نمیداند ،خدا چگونه اینقدر با
مرام و معرفت است!
و حاال چه کسی میداند خدا چه برنامهای برای شهرزاد و پرهام دارد؟!
باران مالیم میبارید .پنجره را که باز کردم بوی خاک باران خورده را
بالفاصله حس کردم.
مثل یک عطر خوشبو ،سخاوتمندانه آن را به ریههایم راه دادم و
نفسهای عمیقی کشیدم.
باد صورتم را نوازش کرد و لذت زیر پوستم دوید.شاید من بهترین روزهای
زندگیام را در کنار پرهام سپری کردم.
آرام و بیدغدغه!
بدون ترس از گذشته و خاطراتم.
و کمتر دیدن جمشید و تراب در خیاالت عجیب غریبم.
پرهام یک نعمت بود ،مردی که حاال دستش خوب شده بود و باید
میرفت.
دیگر بیشتر از این نمیتوانست خانوادهاش را بپیچاند که در شهر کار دارد.
گذر زمان را کنار او کمتر حس کردم.
وگرنه که به خدا قسم ،من ثانیه به ثانیهی زمان را میفهمیدم و روحم
شکنجه میشد.

در کنار او ،از فکرهایی همچون مردن دور بودم .از اینکه ای کاش چهارسال
پیش حدود دویست و ده فقره قتل را انجام نمیدادم و خودم میمردم.
دویست و ده قتل...
دویست و ده آدم!زن و مرد...
آنها حتی لياقت مرگ را نداشتند ،ولی باالخره انسان بودند و بدست من
سالخی شدند.دختری که پرهام وسط جنگل دید ...یک قاتل دیوانهی
زنجیرهای است و او خبر ندارد.
او فکر میکند من ...دختری آرام و گوشه گیرم که تنها زندگی میکند و
کاری به کار کسی ندارم.
غافل از دانستن گذشتهی من ،بیاطالع از دویست و ده فرد که من
کشتهام و هرروز فقط کابوس دونفر را میبینم.دونفر از آن دویست و ده
نفر ،جمشید و تراب!
سجاده را پهن کردم و چادرم را روی سرم انداختم.
چشمم که به سجاده و تسبیح شبنما میافتاد بغض میکردم ،نزدشان
رو سفیدم؟
محر نمازم عارش نمیاید که پیشانیام را لمس کند؟ جانمازم من را پس
نمیزند؟
با تمام شدن نمازم سجده کردم و گریستم .اصال نماز من قبول بود؟
اصال ...هنوز خدا من را دوست دارد؟
خدایا جوابم رو بده...

خدایا ببین دارم گریه میکنم...
ببین چطور سیاهی من را گرفته!
ببین چقدر بیکس و تنهام!
ببین بیست ساله که دارم توی گرداب دست و پا میزنم.
ببین چجوری هرکی هرجور دلش خواست من رو قضاوت کرد...
ببین چجوری باعث شدن من تیره بشم...
ببین دارم زیر فشار جون میدم و دم نمیزنم...
ببین عاشقم و مجبورم ازش دوری کنم!
ببین چطور دارم با احساسات خودم و اون بازی میکنم تا ازش محافظت
کنم.
خدایا...
اینبار خودت بغلم کن!
خودت دلداریم بده و بگو درست میشه!
بگو تنها نیستم و تو من رو تنها نذاشتی!
بگو که هنوزم فرصت دارم تا آدم خوب قصه بشم!
بگو...
شهرزاد قصه گو دیگه جونی برای قصه گفتن نداره.
دیگه کور شده و خطها رو نمیبینه.

خدایا از این قصهی تلخ خسته شدم...
بیا و بگو پایان شیرینی داره ،بگو دیگه آخرای راه پر پیچ و خم زندگی
هستم.
خدایا قبل از اینکه شرافتم ،قلبم ،عشقم رو از دست بدم ...اگه قراره
پایانش تلخ باشه پس اول من رو بکش!
اولین چیزی که ازم میگیری جونم باشه خـــــدایـــا!
زمزمهی پرهام ،آن صدای مردانه و بم کنار گوشم که نامم را نجوا میکرد
باعث شد چشمهایم را آرام باز کنم.
پرهام نگران شد و اخمی کرد.
 چرا چشمهات قرمز شده؟!انگار روی سجاده خوابم برده بود.
خسته سر جایم نشستم و نگاهش کردم ،انگار حمام بود.با حسرت و غم
فقط نگاهش کردم و حرفی نزدم -.چرا چیزی نمیگی شهرزاد؟!لبخند
محوی زدم ،که شک داشتم آن را ببیند.
 خیلی دوستت دارم...صدایم خشدار و ضعیف بود ولی شنید و لبخند مهربانی زد.
 منم دوستت دارم.دستش را گرفتم و نوازش کردم .قبال میترسیدم و حاال حس آرامشی ناب
را داشتم تجربه میکردم.

 فکر کنم دیوونه شدم پرهام!خندیدم و همزمان قطره اشکی روی گونهام چکید .نزدیکم شد و صورتم
را قاب گرفت.
اشکم را پاک کرد و لب زد.
 منم دیوونه شدم...مکثی کرد و ادامه داد.
 دیوونهی تو! فنچ کوچولو!لبهایم را تر کردم و آهسته پچ زدم.
 یه سوال ازت دارم.من عاشق
بازهم لبخند زد ،لبخند که میزد انگار قصد کشتن من را داشتِ .

را عاشقتر میکرد.
 -بپرس.

 قول میدی هیچوقت ...هیچوقت قضاوتم نکنی؟! حتی اگه بهت گفتنمن بدترین آدم دنیام؟!
مدت طوالنی گذشت و او فقط نگاهم کرد ،انگار به دنبال دلیل این سوالم
بود و شاید کمی نگران هم شده بود.
باالخره تبسمش ته دلم را قرص کرد.
 قولم میدم شهرزادم! ولی تو هم به من قول بده که شهرزاد من باشی،شهر دل من بیشهرزاد ویران میشه.

لبخند پربغضی زدم .میتوانستم شهرزادش باشم؟ تا ابد و یک روز
میتوانستم کنارش باشم؟ با مرگ هم میشد ...فقط جسمم را حس
نمیکرد.
پس با همان لبخند آرام گفتم:
قول قول!
ِ
دستش را باال آورد و انگشت کوچکش را رو به رویم گرفت.
تعجب کردم و گفت:
 بچههای کوچیک قول انگشتی میگیرن ،وقتی این قول رو بدن زیرشنمیزنن .پس به تو قول مردانه میدهم و تو به من قول انگشتی بده!
تردید را کنار گذاشتم و انگشت کوچکم را باال آوردم و انگشتانمان درهم
قفل شد و نگاه هردویمان درخشید.
دستم را بوسید و گفت:
 دلم میخواد زیر بارون باهات قدم بزنم شهرزادم!پس هنوز نم نم باران میبارید.
سرم را تکان دادم و کمکم کرد که بلند شوم.
کاش شهر دلش را بیشهرزاد نکنم!
این تنها چیزی بود که از من خواست.
دست در دست هم زیر باران قدم میزدیم ،در سکوتی مطلق که شکنندهی
آن سکوت من بودم.

 پرهام اگه من بمیرم چیکار میکنی؟دستش را دور کمرم حلقه کرد و اخمهایش درهم شد.
 این چه حرفیه ،دیگه نگو!دستور میدهد اما گوش من بدهکار نیست و تخس مجدد میگویم:
 بگو دیگه ،دوست دارم بدونم.از حرکت ایستاد و نگاهم کرد ،موهای خیسش را از روی پیشانیاش کنار
زدم.
 دوست داری بدونی؟"هومی" زیر لب گفتم و ادامه دادم:
 دلم میخواد ازدواج کنی و بچهدار بشی.خندیدم و با شیطنت نگاهش کردم.
 البته قبلش یکم برام گریه کنی گفته باشم!تشر میزند.
 شهرزاد... خب بگو چیکار میکنی.کمی نگاهم کرد و جدی گفت:
 هیچی!مغموم و دلخور نگاهش کردم و ناراحت پرسیدم:

 یعنی چی هیچی؟!بیمعطلی من را در آغوش کشید و لب زد.
 هیچی ...چون بالفاصله بعدش منم میمیرم...قطره اشکی از گوشهی چشمم چکید.
" این ،آن جوابی نبود که میخواستم ...نباید وابسته شود چون شهرزاد...
ماندگار نیست!"
دوباره راه افتادیم .یاد موضوعی افتادم و گفتم:
 پرهام!دستش را دور شانهام حلقه کرد و لبخند زد.
جان پرهام!
ِ
لبخندی زدم و اطراف را نگاه کردم .خلوت بود .اما آن نگاه همیشگی را
روی خودم حس کردم.
 خیلی وقته که حس میکنم یکی مراقبمه ،دنبالم میاد و نگاهم میکنه.سنگینی نگاهش رو حس میکنم ولی هرچی دنبال اون گشتم پیداش
نکردم.
 اون نگاه حس خوبی بهت میده؟سرم را تکان دادم.
 اولش میترسیدم .خب ترسناک بود که توی تنهایی بفهمی یکی دارهنگاهت میکنه ،ولی بعدش احساس امنیت بهم دست داد .اآلنم...

بوتهها تکان خوردند .خودش بود!
به سمتش دویدم و بوتهها را کنار زدم ولی نبود! مثل همیشه نتوانستم
ببینمش.
حتی یک بار این فکر به سرم زد که آن نگاه متعلق به مادرم است و شاید
زنده مانده .ولی نه ،مادرم در آغوش من جان داد و مرگش را با چشم
خود دیدم وگرنه شک میکردم.
صدای پرهام را از پشت سرم شنیدم.
 انگار نیست.ناراحت گفتم:
 امیدوارم فکر نکنی دیوونم ،اون وجود داره و حدود ده ساله که میخوامبدونم چه کسی حواسش بهم هست.
مادرم شش سال پیش فوت کرد ،پس یقینا مادرم نبود.
 دیوونه نیستی ولی دیوونم کردی ،دیوونهی خودت!لبخند زدم و برگشتم تا گونهاش را ببوسم اما با برگشتن ناگهانی سرش
مسیر تغيیر یافت.
آتش انگار به جانم انداختند و حیران به هم نگاه کردیم.
دست پرهام اجازهی فاصله گرفتن را به من نداد.
آن نگاه مهربان هم شاید نظارهگر این صحنه بود ولی اهمیتی ندادم

*******

ناصری در زندان بود .دیبا و افراد ژنرال خوب کارشان را انجام دادند .دیبا
هم به عمارت جهانبخش برگشته بود.
فقط میترسیدم بالیی سر انیس بیاید .زیادی سر به هوا شده بود.
به تهران آمدم .شاهرخ خان میخواست من را مالقات کند .از او خواستم
تا در موزهای مالقات کنیم .اینگونه جرعت انجام کاری را نداشت.
اینکه به طور جدی اقدامی برای کشتن من انجام نمیدادند و آرام آرام
پیش میرفتند خبر از شکی میداد که به دلشان افتاده بود.
******
«چند روز قبل از مالقات شهرزاد و شاهرخ در تهران/از زبان سوم
شخص/ساعت  :منطقهای خارج از تهران/جلسهی مافیاهای باند یاقوت»
شاهرخ خان عصبی با پایش روی زمین ضرب گرفته بود .ناصری دستگیر
شده بود و حتم داشت کار آذرخش است.
پنج مافیای اصلی سر میز نشستند و همگی اخمهایشان درهم بود.
در این بین ،شاهرخ جای پدرش شاهین نشسته بود و صندلیهای
توتونچی و ناصری خالی بود.
آنها دیگر در جمعشان نبودند بخاطر آذرخش!

صدای زمخت و خشن رئیس اصلی باند از رأس میز بلند شد ،مردی با
چشمهای سبز و موهای بور .او را سلطان صدا میزدند.
 یکی دیگه رو هم از دست دادیم .چطور نمیتونید یک دختر بچه رو گیربندازید؟ برای چی واسهی کشتنش تردید به خرج میدین؟ نکنه
میخواید نفر بعدی که قراره دستگیر بشه خودتون باشین؟
و نگاه بدی به شاهرخ انداخت .شاهرخ فقط چند روز پیش اطالعات را
داد و گفت خیلی وقت است که با آذرخش در ارتباط است و نتوانسته
با او مقابله کند.
در سالن باز شد و مردی خوشچهره با کت و شلوار مارک داخل آمد.
ِ
منشی سلطان بود ،آقای تیموری!
لبخند کجی زد و نگاهی به افراد پشت میز انداخت.
صدایش را صاف کرد و به چشمهای سلطان خیره شد.
 کشتن آذرخش ،یعنی نابودی همگی ما!سلطان موشکافانه تیموری را نگاه کرد و پوزخندی زد.
دختر جوان اینقدر خطرناکه که حتی نباید اون رو بکشیم؟
 یکِ
تیموری نزدیکتر آمد و روی صندلی توتونچی که نزدیک به سلطان بود
نشست و انگشتهایش را درهم قفل کرد.
 بزارید تحقیقاتم رو براتون شرح بدم ،من سالها روی این شخصتحقیق کردم تا اون رو بشناسم.

نگاهی به چشمهای منتظر بقیه انداخت و ادامه داد.
دختر بیتا ملک و...
 آذرخش یا همون شهرزاد آذرنوش،ِ
مکث کرد .تعجب از چشمهای همه به جز شاهرخ و سلطان سرازیر شد.
بیتا َملِ ک همان زنی بود که قصد نابود کردن باند آنها را داشت ولی کشته
شد ،توسط شاهین!

 یعنی میخواد انتقام مادرش رو بگیره؟جواب شکوهی را داد.
تیموری
ِ
 فقط این نیست .نفرت اون فراتر از قتل مادرشه! پدرش کیه؟ پدرش فعال مهم نیست.پای چپش را روی پای راست انداخت و ادامه داد.
سر مادرش اومد .بالییه که شاهین و جمشید َس ِرش
 گذشته از بالیی که ِآوردن .چهار سال پیش!

فکر کنم همتون یادتونه که چهار سال پیش جمشید و شهرزاد ناپدید شدن
و شهرزاد بعد از هفت ماه برگشت ایران.
اما مسئله اینجاست که توی این هفت ماه چه اتفاقی افتاده که ...از اون
کسی رو ساخته که شیطان رو درس میده .اون توی این هفت ماه
دویست و ده قتل انجام داده از جمله جمشید!

زبان همه بند آمده بود ،اگر شهرزاد یک قاتل دیوانه و یا یک شیطان نبود
پس چه بود؟
 اون به روشهای مختلف دویست و ده نفر رو کشته ،حتی یکی رو باّاره برقی تکه تکه کرده.
رنگ از رخ همه پرید .چه بالیی سر شهرزاد آمده بود؟
 ما میتونیم با استفاده از این دویست و ده قتل اون رو به دام بندازیمولی نمیتونیم چنین ریسکی کنیم ،شاید شما دارید فکر میکنید که اون
عقل توی سرش نداره ولی اون نخبهاس! نخبهای که ما رو مچل خودش
کرده و چیزی داره که میتونه دودمان همهمون رو به باد بده .میم جیم!
نه تنها اون ،بلکه انگار دنبال چیز دیگری هم هست .زیرکی و خبره بودنش
در مبارزه ،همینطور غیر قابل پیشبینی بودنش باعث شده نتونیم رو
دستش بزنیم .درثانی ...ممکنه که پشتش به جایی گرم باشه که چنین
گستاخی میکنه.
باید از راه دوستی وارد بشید ،مسلما هوش و ذکاوت اون بدردمون
میخوره! اگر جواب نداد...
تنها یک جمله در سر شاهرخ اکو شد"باید از راه دوستی وارد بشید!"
«زمان حال/نزدیک موزه/مالقات شهرزاد و شاهرخ»
شاید من خیلی شکاک بودم ،حس میکردم توسط آدمهای موزه تحت
نظرم.
روی صندلی نشستم و منتظر شدم که شاهرخ آراسته وارد شد.

چه کسی فکرش را میکرد این آدم خوشتیپ یک خالفکار باشد؟
نگاهش که من افتاد نامحسوس پوزخندی زد و نزدیک آمد.
با همان قدمهای محکم و با اعتماد به نفس!
کنارم نشست و نیشخندی زد .ساکت به افراد موزه نگاه میکردم ،کمی
دلم شور میزد.
 چادر رو در آوردی آذرنوش!کم موزه باعث
تک ابرویی باال انداختم و چشم از اطراف گرفتم .نور ِ
سایهای روی صورتش شده بود.
عطر دیور شامهام را نوازش کرد.
باز هم مشکی پوشیده بود و
ِ
سریع متوجه شدم که از عطر محرک استفاده کرده است .نشانهی خوبی
نبود و شاید من بدگمان بودم به َم ِ
رد کت و شلوار پوش سیاه رنگ
کناریام.
 چادر برای ساقی شبه ،اما آذرخش لیاقت اون جامهی مقدس رو نداره.من به عنوان آذرخش اینجام نه ساقی شب!
خندید و پا روی پا انداخت و نگاهش را از باال تا پایین پایم را چرخاند.
خ ِی ِر دوست داشتنی برای مردم تهران و اون روستای
 ساق ِی شب ،یک َکوچک ...و آذرخش ،تحت تعقیب و نفرت انگیز برای مردم .من که
آذرخش رو ترجیح میدم ،کاش میشد تو رو پیشبینی کرد و فهمید هدفت
از این دو شخصیت چیه!

َمردی خودش را مشغول عکسبرداری با دوربین حرفهایش نشان داد
درحالی که انگار حواسش این سمت بود.

 من رو شکوندی اینجا که این خزعبالت رو تحویلم بدی یا میگی دلیلاین مالقات چیه؟
خونسرد کمی به طرفم متمایل شد ولی تکان نخوردم.
 نکنه ترسیدی ماده شیر!بیشتر اوقات به من همین را میگفت.
 فقط داری حوصلهام رو سر میبری آقای سعیدی ،مثل پدرت!بعد هم تهدیدآمیز نگاهش کردم که اخم کرد و فاصله گرفت.
 میرم سر اصل مطلب ،میخوام دست از این جنگ بیهوده برداریم وهمکار بشیم .هرچی هم که بخوای بهت میدم .ثروت بینهایت ،خونه و
ماشین و هرچیزی که بخوای.
پقی زیر خنده زدم ولی زود خودم را جمع و جور کردم تا توجه کسی
جلب نشود و با صدایی که مملو از خنده بود گفتم:
پدر شاهرخ و شاهرخ ،دشمنهای دیرینه و
 آذرخش و شاهرخ ،قاتل ِتبهکاران خطرناک خاورمیانه! باهم جور در نمیاد شاهرخ ،میدونی که
من هدفم نابودی تو هست و نمیتونم باهات باشم.
پوزخندی زد.

 سلطان فکر میکرد عاقل میشی ،بهش گفته بودم آذرخش کوتاه نمیاد.گفت یا با دوستی پیش بریم یا با دشمنی .ولی من میخوام باهات معامله
کنم.
کنجکاو نگاهش کردم ،هرچند که از همین اآلن جوابم مشخص بود.
 چه معاملهای؟چشمکی بهم زد و به افراد موزه نگاه کرد.
 معامله با زندگیت! معاملهی زندگی؟ تو با باند یاقوت کار میکنی و میم جیم رو تحویل میدی ،منم در عوضبه افرادم نمیگم که بهت حمله کنن.
نفسم در سینه حبس شد .رفته بودم در دل شیر و این احتمال را داده
بودم که شاهرخ زی ِر همه چیز بزند و بخواهد من را بکشد.
 که من رو بکشن؟ که تو رو با من بیارن ،اونوقت سرنوشت خوبی در انتظارت نیست.گفتی بیایم موزه که من نتونم کاری کنم؟ کور خوندی آذرنوش ،فقط
کافیه بیهوشت کنیم و به نگهبان بگیم حالت بد شده و راحت از اینجا
خارجت کنیم.
این معامله با زندگی خودم بود!
اما حاضر نبودم انجامش بدم.

دستهی صندلی را فشردم و گفتم:
 نگهبانهای موزه رو هم خریدی بیشرف؟خندید و با تفریح نگاهم کرد.
از روی صندلی بلند شدم و اطراف را نگاه کردم -.موفق نمیشی فرار کنی
دختر جون.
بشکنی زد و افرادش آرام آرام سمتم آمدند .حدود پنج نفر بودند ،همگی
دستمالی آغشته به مادهی بیهوشی دستشان بود.
پاهایم قفل کرده بودند و ذهنم من را برای فرار یاری نمیکرد.
شاهرخ نابودم خواهد کرد.
 میدونی که به چیزی اعتراف نمیکنم.با اشارهی شاهرخ ایستادند و شاهرخ سرش را نزدیک گوشم آورد.
 تو نمیدونی میخوام چه بالیی سرت بیارم دخترجون.شاهرخ هیچ کاری ازش بعید نبود و حتی سالخیام میکرد.
ولی باید فرار میکردم و تا قبل از غروب خورشید دوستان و اطرافیانم را
خبردار میکردم که فرار کنند .وگرنه همزمان با مرگ خورشید ،مرگ ما
هم فرا میرسید!
سالهاست که از دست باند یاقوت و پلیسهای سمج خصوصا سرهنگ
رادمنش فراری هستم .تحت تعقیبترین و تبهکارترین فرد ایران و
خاورمیانه من بودم و هستم!

آن وقت نتوانم از یک موزه فرار کنم؟ هه ...چه خیالهای خامی که
شاهرخ دارد.
در یک حرکت ناگهانی با تمام سرعتم به سمت راست دویدم و آن پنج
نفر و شاهرخ هم دنبالم دویدند.
تا سالن اصلی نمیتوانستم کسی را پیدا کنم و سرعت مردها حتما از من
بیشتر است پس راهم را به سمت مخالف سالن اصلی کج کردم.
سکندری خوردم اما خودم را نگه داشتم .صدای قدمهایشان ترس را به
دلم میانداخت و خاطرات چهارسال قبلم را زنده میکرد!

«فلش بک/چهار سال قبل»
َمرد پشت سرم نزدیکتر شد و پایم به سنگی گیر کرد و زمین خوردم.
دستهایم زخم شدند و ضعف کردم.از موهای سرم کشید و من را بلند
کرد .ناخودآگاه دستم را روی دستش که به موهایم بند بود گذاشتم-.
حاال دیگه از دست تراب فرار میکنی آهوی گریزپا؟! فکر کردی میذارم
سالم به دست تراب برسی؟.بدنم میلرزید و نزدیک بود بیهوش شوم.
توی صورتش تف کردم و چشمهایش را بست.پوزخندی زد و با پشت
دست محکم به دهانم کوبید و گوشهی َل َبم خون آمد.همه چیز بوی خون

میداد ،رنگ خون ...از رنگ خون متنفر بودم! چاقوی پشت کمرم را
بیرون آوردم داخل گردنش فرو کردم .چشمهای من و او همزمان گرد
شد و دهانش بیهدف باز و بسته میشد.موهایم را رها کرد و خواست
چاقو را از گردنش در بیاورد که چاقو را بیرون کشیدم و اینبار داخل قلبش

فرو کردم.پلک هایش روی هم افتاد و تن خونینش روی زمین دراز
وار خراب تکیه دادم و آرام نشستم .فقط به
شد.عقب عقب رفتم و به دی ِ
جنازه رو به رویم نگاه میکردم و هیچ حس خاصی نداشتم.من خیلی
وقت بود که قاتل شده بودم« ...زمان حال»

خودم را از قصد به یک ظرف چینی سفید و آبی زدم و آن را شکاندم.
زنگ خطر فعال شد و مردم به این سمت هجوم آوردند.
شاهرخ شوکه ایستاد و عصبی نگاهم کرد .مردم موبایلهایشان را
درآوردند.
 کار کی بود؟ وای این که شکسته. خیلی قدمت داشت. نگهبانها کجا هستن؟از ال به الی جمعیت عبور کردم و خودم را در سالن اصلی انداختم .با
دیدن دو نگهبان که به این سمت میدویدند خودم را عادی نشان دادم
و ریلکس سمت خروجی قدم برداشتم.
 نمیذارم فرار کنی شهرزاد!صدای ُغرش شاهرخ ته دلم را خالی کرد و اینبار هم شروع به دویدن
کردم.

اما باز هم ممکن بود در خیابان من را بگیرد.
از پلههای موزه پایین جهیدم و نگاهم را در خیابان چرخاندم .با نزدیک
شدن قدمهای شاهرخ خواستم به پشت سرم برگردم که یک ماشین
آئودی سرمهای براق جلوی پایم ترمز کرد .فکر کردم از افراد ژنرال است
و سریع سوار شدم.
قفل مرکزی را زد ،ماشین از جا کنده شد و من نگاهم از شاهرخی که مثل
یک شیر زخمی به ماشین نگاه میکرد کنده نمیشد.
نفس راحتی کشیدم و لبهای خشک شدهام را با زبان تَ ر کردم.
سرم را سمت راننده چرخاندم.
 خیلی ممنونم...حرف در دهانم ماسید.
هنگامی که پرهام را دیدم ،آرام بود ولی عصبی.
مثل یک بشکهی باروت که منتظر جرقهای است تا منفجر شود!
دستم سمت دستگیره در ماشین رفت که صدایش هرچند که آرام بود اما
لرزه بر تنم انداخت.
 بشین ...هیچی هم نگو.دنده را عوض کرد و سرعتش را بیشتر کرد ،با سرعت زیاد الیی میکشید
و توجهی به بوقهای ماشینها نمیکرد.
دیگر داشت از شهر خارج میشد.

 پرهام ...پرهام آرومتر داری منو میترسونی!فریاد کشید و چشمهای من بسته شد.
 ترس؟ مگه تو میدونی ترس چیه؟!الل شدم .هیچ چیز نگفتم و او از شهر خارج شد و ماشین را کنار جادهی
خاکی نگه داشت.
قفل مرکزی را زد و گفت:
 پیاده شو.دیگر برایم مهم نبود ،آرام بودم .من از او نمیترسیدم ،حق با او بود که
من نمیدانم ترس چیست.
ماشین را دور زد و رو به رویم ایستاد.
به ماشین تکیه دادم و او نزدیکتر شد.
دستش باال رفت ،فقط نگاهش کردم .شاید پیشبینی چنین روزی را
میکردم.
اینکه باالخره پرهام بفهمد حوالی آغوش یک ابلیسی مثل من بوده!
اما من را نزد ،مشتش را روی سقف ماشین کوبید و چشمهایش را بست.
 چطور میتونی اینقدر آروم باشی؟ انگار نه انگار که اگه من دیر رسیدهبودم...
ادامه نداد .رگ گردنش برجسته و فکش منقبض شده بود.
باید اآلن به او میگفتم کی هستم؟ یا خودش فهمیده بود؟

دستم را آرام باال آوردم و روی شانهاش گذاشتم تا کمی خودم را از او
فاصله دهم.
 کی بهت گفت؟دستم را گرفت و پایین آورد .صدای الستیک ماشین و گرد و خاک نگاهم
را معطوف جاده کرد .از ماشین سامان و دیبا و انیس پیاده شدند و با
اخم نگاهم کردند.
نشان افراد ژنرال بود!
نگاهم به عالمت روی کمربند سامان افتاد.
ِ
خودم را عادی نشان دادم اما عصبی بودم ،پرهام را کنار زدم و رو به
روی انیس ایستادم.
 من بهت اعتماد کردم که گفتم کجا دارم میرم .انتظار نداشتم یه ایلآدم رو خبر کنی.
سرش را پایین انداخت و گفت:
 من نمیدونم پرهام از کجا فهمیده ،من بهش نگفتم!گیج سمت پرهام برگشتم که با همان اخمهای درهم گفت:
 یه پیام ناشناس بود.نه نه نه امکان نداشت!
 موبایلت رو بده بهم.مکثی کرد و موبایل را از داخل جیبش بیرون آورد ،رمزش را زد و سمتم
گرفت.

پیامها را باال و پایین کردم تا شماره را دیدم.
شاهرخ!
"سالم جناب جهانبخش ،شهرزاد در خطره آدرس"...
بقیهاش را نخواندم و موبایل را خاموش کردم .میخواست بفهمد کجا
میروم .دستپاچه سمت آئودی سرمهای پرهام رفتم و زیرش را نگاه
کردم .با دیدن دستگاه ردیاب که به ماشین وصل بود فاتحهام را خواندم.
برش داشتم و پرتش کردم ،از عصبانیت جیغ بلندی زدم.
 خدا لعنتت کنه شاهرخ ...از اینجا برید! تا قبل از غروب خورشید تمامافرادمون رو از منطقه روستا خارج کنین .جون همه در خطره زود باشید!
اما دیر شده بود .گرد و خاک بلند شدهی جاده و چهار ماشین اسپورتیج
مشکی خبر از رسیدن گرگهای مافیا میداد!

در فراسوهای رنگ و بوی خوشبختی ،جایی حوالی آغوش ابلیس بودیم.
رویای باهم بودن را ،با دست خود دفن کردیم .خورشید کنارمان بود و
فکر میکردیم آزادی کنار خورشید است ...اما همان خورشید به سادگی
ما ،خندید و سوزاند! یادمان نبود حتی خورشید همان آتش است.
دستهایمان قفل یکدیگر بود تا نجات پیدا کنیم اما دستهایمان را قطع
کردند .یادمان نبود دست هم وفا نمیکند.
به سمت کوه میروم و تاریکی شب ،روشنتر از تاریکی وجودم است.

من خوشبخت نبودم ،فقط توهم آن را داشتم.
وار غرور و تکبر بوتهی ضعف را یافتم .فهمیدم من
اما حاال ...در
کنار دی ِ
ِ

هنوز چیزی کم دارم که به جای تالش برای به دست آوردن آن فقط

پشت اشکهایم ،دلتنگیهایم و بیقراریهای شبانهام مخفی شدم و
ترسیدم!
از راهی ترسیدم که میتوانستم با قدم گذاشتن در آن قلم تقدیر را برعکس
کنم و پایان خوش را رقم بزنم ...من از سختیهای راه و ابلیسی که مانعم
میشد ترسیدم و یافتم که هنوز شجاع نشدهام.
از خدا گله کردم...
از زمین و زمان...
و از سرنوشت خود گله کردم اما سعی کردم آن را تغییر دهم.
و تغییر خواهم داد!
ِ
مقصد آرامش برسد ،همان آرامشی که در انتهای جاده
این مسافر باید به
به آذرخش وجودم لبخند میزند و میگوید :تو هم میتوانی خوب باشی!
خودم را به نوک کوه رساندم و در سیاهی آسمان و تاریکی شب نگاهم
را به ماه کامل کوک زدم.
من فرار کردم ولی نمیدانم چه اتفاقی برای آنها افتاده! صحنهی جیغ
زدنهایم ...پیاده شدن چند مرد کت و شلوار پوش از ماشینها و خندهی
بلند شاهرخ ...درگیر شدن سامان و انیس با آنها ...دستهای پرهام که

مرا داخل ماشین هل داد و سرم فریاد زد که فرار کنم ...با چشمهایش
التماسم کرد که بروم.
و خودش برگشت و نذاشت نزدیکم شوند .ماشین را راه انداختم و در
آینه دیدم اسلحههایی که سمت چهار نفرشان نشانه رفتند.
دیدم چشمهای خشمگین و صورت عصبی شاهرخ که فرمان داد دنبالم
بیایند و من توانستم فرار کنم و اینجا بیایم.
بغض
جایی نزدیکی روستا در کوه ،با همدردی اشکهایم و قلب شکسته و
ِ
عجیب در گلویم.
اینجا ایستادهام و میخواهم با خدای خویش اتمام حجت کنم!
پاهایم دیگر تحمل وزنم را نداشتند ،شانههایم خمیده شده بودند.زانوهایم
تا شدند و زمین خوردم ،درهی رو به رویم من را نترساند .خالی بودم از
هر حسی و فقط دلم فریادی میخواست که این کوه را به لرزه درآورد.اما
آرام پچ زدم ،خدا حتما گوش میداد -.دیدی مثل یک بزدل فرار کردم؟
دیدی تموم شد؟ دیدی چطور شکسته شدم؟ خدایا منو ببین ...ببین چقدر
روحم پیر شده و جسمم بی جون!
همزمان با جیغی که کشیدم اشکهایم روان شدند و در آن تاریکی زیر
نور ماه مانند بلور درخشیدند -.بیـــست ســـال بس نبــــود؟! بیست
ِ
سال رنج و عذابم بس نبود؟ چرا تمومش نکردی؟ چرا گذاشتی زنده
بمونم؟ مگه یک شیطان انساننما لیاقت زنده مونده رو داشت؟ لیاقت
عاشق شدن رو داشت؟ نگاهم کن که دارم تو این سن گریه میکنم...
شاهکار سالهای سختی رو به روته ...نگاهم کن که
نگاهم کن که
ِ

دویست و ده قتل انجام دادم و باعث کشته شدن آمین شدم! خوب
نگاهم کن که من کم از شیاطینی که ازت رانده شدن ندارم .نگاهم کن
که بخاطر من دوستام توی خطر افتادن و جونشون در خطره ...نگاهم
کن که شدم بازیچهی دست سرنوشت نحسم ...بیست ساله که هزار بار
مردم و زنده شدم و هرلحظهی زندگی رو حتی با نفس کشیدن هم حس
کردم .ذره ذره آب شدنم رو حس کردم و همه چی رو به چشم دیدم.
حتی سر بریدن آدمها رو دیدم و خون باال آوردم .نگاهم کن که هنوز
سی سالم نشده ولی مثل یک مرده متحرکم!
من گرگ زخم خوردهای بودم در کنار ماه!
مثل گرگی که به کوه آمده تا زوزهی غمهایش را بکشد و در دل فریاد
بزند.
کمی بعد بلند شدم و برگشتم و خودم را داخل ماشین انداختم .لحظهای
سرم را روی فرمان ماشین گذاشتم و بعد موبایلم را برداشتم.
ِ
ابهت َمردی آمد که سالها تکیهگاهم بود ،مردی
بعد از چند بوق صدای پر
که با وجود رفتارهای خشن و سختگیریهایش مهربان بود و عاطفه
داشت .مانند اآلن که رگههایی از نگرانی در صدایش مشهود بود و این
مرد تنها جویای حالم شد.
 شهرزاد ،چرا جواب نمیدی چند بار بهت زنگ زدم .تعدادی از افرادممگم شدن و موقعیتشون از دسترس خارج شده .حالت خوبه؟ کجایی
دخترجون؟
صدایم را صاف کردم و گفتم:

 اتفاق خوبی نیفتاده ...شاهرخ خان درحال تالش برای نابودی ماست.من فرار کردم ولی ...سامان و پرهام جهانبخش و انیس و دیبا گیر افتادن.
نفس عمیقی کشید و مکث کرد ،کاش اینجا بود ،حضورش ناخودآگاه
موجب آرامشم میشد.
 عیب نداره ،بیا به مقر همه چیز رو درست میکنیم.برای اولین بار سر ژنرال بزرگ فریاد پربغضی زدم و مشتم را روی فرمان
کوبیدم.
 چی میخواد درست بشه؟! بیست ساله به خودم وعده میدم که درستمیشه ولی چیشد؟ شاهرخ طاووس یاقوت و میم جیم رو میخواد و من
رو! میخواد با دستهای خودش سالخیم کنه و تالفی سالهایی که پا
رو دمش گذاشته بودم رو دربیاره .االن کسانی دارن تاوان گناهان من رو
میدن که حقشون نیست! من نمیخوام اونها هم مثل آمین بمیرن.
زار زدم و موبایلم را قطع کردم .ژنرال تنها در سکوت به من گوش داد و
حرفی نزد .حاال چند بار است که پشت سر هم تماس گرفته و من رد
دادهام .نمیدانم چقدر گذشت و چندبار زنگ زد تا کوتاه آمدم و جواب
دادم.
 بله ...قربان! ما میتونیم میم جیم رو جعل کنیم .ولی نمیتونیم فایلهایی که درتراشهی طاووس یاقوت قرار داره رو جا به جا کنیم چون امنیت باالیی
داره و کپی نمیشه .موقعیتت رو بفرست تا یه نفر میم جیم جعلی رو

تحویلت بده آذرخش ،فقط سه روز زمان برامون بخر تا همه چیز درست
بشه و تو از کابوس بیست ساله آزاد بشی.
بعد هم قطع کرد و من ماندم و هزاران فکر درهم و برهم.
"یادت میآید رفته بودی،
آرامش آسمان بیاوری...؟!
خبر از
ِ
چه شد...؟!
مگر آسمانت آرام نبود،
که بیخبر آمدهای...؟!"
شاهرخ چرخی دورمان زد و پرتفریح نگاهمان کرد .دیبا و انیس سرشان
را پایین انداخته بودند و سامان اخم کرده بود.
شاهرخ روی صندلی نشست مغرور پا روی پا انداخت.
مثل فیلمها در انباری یا زندان نبودیم ،برعکس اتاق مجلل و بزرگی بود
اما دستهایمان را بسته بودند.
 شهرزاد آذرنوش ...دختر سه چهره!بلند و بیقید خندید .فکم منقبض شد و دندانهایم را روی هم فشار دادم.
انگار که از این نمایش لذت میبرد.
 یکی شهرزاد ،معلم مهربون معمولی یک روستا .یکی ساقی شب،خیر تهران و حومه ...کسی که مثل زورو پول از دزد میدزده و
بزرگترین َ
به فقیران میده ،شاه دزد!

خیره در چشمهای من پوزخندی زد.
 یکی آذرخش ،تحت تعقيبترین و جنایتکارترین فرد خاورمیانه ،یکقاتل روانی و قاچاقچی خبره ،مغز متفکر معامالت غیرقانونی!
قلبم فشرده شد ،شهرزادم تو چه کردی؟ چرا گفتی قضاوت نکنم؟ یعنی
بیگناهی اما چطور؟ چطور آذرخش میتواند بیگناه باشد؟! مگر میشود
آن دختر مهربان و فداکار ،آن دختر خندان و دوست داشتنی آذرخش
باشد؟
شوک عجیبی به من وارد شده بود و قدرت تصمیم گیری نداشتم و
نمیتوانستم درست فکر کنم.
 چرا ساکت شدی آقای جهانبخش؟ عاشقش بودی؟ هه ...عاشق یکهیوال و اعجوبه شدی و خودت خبر نداشتی .اون زنده نمیمونه ،هیچکس
نمیخواد که اون زنده بمونه ...نه آدمهای خوب نه آدمهای بد ،میدونی
چرا؟
کمی خم شد و نیشخندی زد.
 چون اون به هیچکس رحم نکرد ،میدونی چند قتل انجام داده؟ میگنهفتاد نفر از مرزبانان رو موقع فرار از کشور کشته ولی غلطه! اون دویست
و ده نفر رو به طرز فجیعی به قتل رسونده ،با اسلحه با چاقو با ّاره و حتی

با دست خالی! حتی افراد باند یاقوت باید پیشش لنگ بندازن.

میخواست عذابم دهد ،شکنجه جسمی نمیکرد اما تا میتوانست زخم
زبان میزد و از شاهکارهای آذرخش قصه میگفت و با خرسندی

میخندید و گاهی اوقات او را بخاطر کارهای باورنکردنیاش تحسین
میکرد که یک دختر بیست و شش ساله چنین آدمی شده.
گفت و گفت ،از دزدی بانک و از قتل افراد باند یاقوت گرفته تا آدمهای
بیگناهی که زیر دستهایش سالخی شدهاند ،از معامالت بزرگ قاچاق و
از هوش اون در فرارهای بزرگ ،از مبارزات او در برابر غولهای قوی تبهکار
تا تحویل دادن بعضی از آنها به پلیس تا خودش را بیرقیب کند ،از دلیل
بودنش در روستا گفت که برای پوشش و هدفی خاص در روستا سکونت
کرده.
آن قدر گفت و خنجر حرفهایش را در قلب تک تک ما فرو کرد تا در با
ضرب باز شد و دو مرد وارد شدند.
شاهرخ اخم غلیظی کرد و از جایش بلند شد .زیر لب زمزمه کرد.
 سلطان بزرگ و تیموری مشاور ،اتفاقی افتاده؟مردی که مسنتر بود و کت و شلوار آبی کاربنی به تن داشت کالفه در
اتاق قدم زد.
 تمام مهرههای اصلی باقی موندهی باند یاقوت دستگیر شدن .عجیبه کههیچ راه فراری نداشتن و پلیس از همهی سوراخ سمبهها خبر داشت و
راه فرار نگذاشت .فقط ما تونستیم خودمون رو به اینجا برسونیم .عمارت
من دست پلیس افتاده و ممنوع الخروج شدیم.
مرد جوانتر که حدس میزدم تیموری باشد ابرویی باال انداخت و به
شاهرخ کنایه زد.

 انگار با تو کاری نداشتن ،به نظر آذرخش همهی ما رو لو داده و جنگرو شروع کرده .چرا تو دستگیر نشدی نکنه طرف اونی؟
سلطان موشکافانه شاهرخ را نگاه کرد و شاهرخ برای تیموری چشم غره
رفت.
 مسخره بازی رو بزار کنار ،من اگر طرف اون بودم اینا اآلن اینجا نبودن.و اشارهای به ما کرد و سلطان گیج نگاهمان کرد و عصبی گفت:
 قرار بود با آذرخش همکاری کنی نه اینمه پا رو دمش بزاری مردک! میخواستم ،ولی اون محتاطتر از این حرفاست .خواستم با تهدید جونعزیزانش کاری کنم تسلیم شه ،اگر چهارسال پیش مانع من نمیشدین
این اتفاق نمیافتاد.
تیموری دستهایش را مشت کرد و تیز نگاهش کرد.
 چهار سال پیش؟ پدر تو بود که چند سال قبلش جمشید رو مامور کردتا بیتا ملک رو از پا دربیاره ،بعد از مرگ بیتا ملک دقیقا چهارسال پیش
این شما و شاهین و سلطان بودین که برخالف نظر من شهرزاد آذرنوش
رو...
با چشم غره شاهرخ ،تیموری ساکت شد و نیمنگاهی به ما کرد و بعد از
مکث طوالنی ادامه داد.
 هربالیی که سرتون میاد بخاطر اینه که چهارسال پیش با من ساز مخالفزدین .درسته هیچکس روحش خبر نداشت که قراره از اون دختر زخم
خورده چهارسال قبل چنین اژدهایی متولد بشه.

سلطان به موهایش چنگ زد .تقهای به در خورد و مردی با چهرهای
مضطرب داخل شد.
 قربان مشکلی پیش اومده.سلطان و تیموری و شاهرخ نگاهی باهم رد و بدل کردند.شاهرخ اشاره
کرد که ما را هم ببرند ،با دستهای بسته.
با عجله وارد حیاط عمارت شدند ولی ما همراه چند محافظ پشت پنجره،
داخل ایستادیم.
با دیدن صحنه مقابلم در بهت فرو رفتم و بقیه هم دست کمی از من
نداشتند.
شهرزاد وسط حیاط عمارت ایستاده بود و هفت تیر خود را روی سر یکی
از بادیگاردهای شاهرخ گذاشته بود .از چهرهاش نمیشد چیزی را خواند،
سرد و خاموش!
محافظها مجبورمان کردند بیرون برویم و کنار شاهرخ و سلطان و
تیموری ایستادیم و نگاه شهرزاد به سمتمان کشیده شد .فقط کمی
نگرانی را در چشمهای عسلیش حس کردم و خیلی زود به حالت اولش
برگشت و نگاه برندهاش را به شاهرخ دوخت.
صدایش ،رسا و بلند و کوبنده به گوش رسید.
 اومدم معامله کنیم.مکثی کرد و ادامه داد.
 -من اینجام تا میم جیم رو تحویل بدم ،میخوام اونا آزاد بشن.

شاهرخ با پوزخندی برایش دست زد و خندید.
 مرحبا آذرخش افسانهای! اما حاال من خودت رو میخوام ،تو جوابخیلی از سواالت رو داری ...خودت رو تسلیم کن تا اینا رو بفرستم برن.
با تاخیر هفت تیر را روی زمین انداخت و بادیگارد رو هل داد.
 بگیرینش.اما شهرزاد لج کرد .حدود دوازده نفر به سمتش حمله کردن و اون
باهاشون جنگید .چنان مبارزه میکرد که انگار بازیگر یک فیلم اکشن
هالیوودی است.
شوکه و بهت زده به صحنهی مقابلم نگاه میکردم که چطور تمام دوازده
نفر را شکست داد و به این سمت دوید.
ولی همزمان با حس سردی لولهی اسلحه روی شقیقهام قدمهای شهرزاد
هم سست شد و ایستاد.
نفس نفس زنان مانند ماده ببر زخمی ،عصبی شاهرخ را نگاه کرد.
اینبار مقاومت نکرد و دو بادیگارد دستهایش را گرفتند.
نگاهمان قفل هم شد ،انگار میخواست با چشمهایش چیزی بگوید.
شاید میخواست بگوید همه چیز را درست خواهد کرد و با التماس درون
چشمهایش خواهشی از من داشت.
شاید هنوز هم میگفت قضاوت نکنم!
فریادش لرزه بر تن تمام این آدمهای تنومند انداخت.

 بهت گفتم آزادشون کن لعنتی!خندهی مستانهی شاهرخ نوید خوبی نبود.
"تنها سه روز...تا تولد دوبارهی خورشی ِد زندگی،تا ورق خوردن صفحهای
جدید برای من،
و مردم زمین مانده!
سه روزی که هرچند جهنمی هستند اما...
میارزد به سختی این چند سال.
فقط نمیدانم چرا عقربههای ساعت،
باید در چنین زمانی لج کنند و
خسته و آرام حرکت کنند".
روز اول در این عمارت پرشکوه اما پوسیده از محبت ،با پرهام و دیبا و
انیس و سامان در یک اتاق بودیم.
و تنها من گله کردم و گفتم چرا کنارم ماندید؟
مونس من بود گفتم که مگر نگفتم نیا؟! مگر نگفتم
خطاب به انیس ،که
ِ
ِ
خود خطرم و تو در کنار من اندک امنیتی نداری؟!
که من
به دیبا گفتم مگر قرار نبود بعد از ماموریت بانک از اینجا بروی؟
سامان اما گفت که از طرف ژنرال مامور بوده تا از من مراقبت کند.
و من تنها لبخند تلخی زدم ،هنوز در نگاه ژنرال همان شهرزاد نوجوان
بودم که برای آموزش دیدن به سراغش رفته بود.

وقتی پایم را داخل عمارت گذاشتم ،حس کردم که آن نگاه محافظ که
همیشه به دنبالم بود دیگر رویم سنگینی نمیکند و همین مرا بیشتر
میترساند.
پرهام هیچ نگفت ،نه سوالی پرسید و نه جوابی خواست .نگاهم کرد ،آن
قدر نگاهم کرد تا گفتم اگر شما موفق به فرار شدید ،من نامهای را به گیلدا
دادهام و حرفهایم را داخل آن نوشتهام.
چند بار تاکید کردم که از یاد نبرند .این در فقط دوبار باز شده و آن هم
برای آوردن غذا بوده تا مثال از گرسنگی نمیریم!
حاال روز دوم است!
و من خیره شدهام به مبلهایی که با نخ طالیی دوخته و تزیین شدهاند،
پردههایی که جلوی نور خورشید را گرفتهاند و فرش دستبافت فاخری که
زیر پایمان انداخته شده است.
باالخره در باز میشود و اینبار من آن مرد کچلی که برایمان غذا میآورد
را نمیبینم.
بلکه قد بلند و چشمهای وحشی شاهرخ در چهارچوب در نمایان میشود
و دونفر از افرادش به سمتم میآیند ،دستهایم را باز میکنند و من را
بلند میکنند و به سمت در میکشند.
شاهرخ به صدای معترض سامان و دیبا و انیس ،صدای خشن پرهام
توجهی نمیکند و بعد از نگاه تهدیدآمیزی به من در را میبندد.
دیگر آنها را نمیبینم و فقط میتوانم دستهایم را مشت کنم.

متوجه میشوم که به سمت زیرزمین میرویم اما هیچ ترسی ندارم! دیگر
ترس برایم معنی ندارد.
و حتی چیزی برای از دست دادن برایم نمانده.
خورشید غروب میکند و من از سقف زیرزمین با طنابی که به دستهایم
بسته شده آویزانم.
تاریک است و من خوب با تاریکیها آشنا شدهام!
شاهرخ صندلی آهنی را جلو میکشد و رو به رویم مینشیند.
پوزخندی گوشهی لبش جا خوش میکند تا مثال اعصاب من را متشنج
کند ولی نمیداند که من حاال از هر زمان دیگری آرامترم.
صدایش در زیرزمینی که حاال با المپ کوچکی روشنتر شده ،اکو میشود.
 باید اعتراف کنم که من همیشه تو رو تحسین میکردم! مبارزاتفوقالعاده ،نقشههای بینقص ،مقاومت عجیب و تالش زیادت برای
هدفی که داشتی .تمام اینها گاهی اوقات باعث میشد که بهت حسودی
کنم.

خندید و ادامه داد.
 حتی سلطان و تیموری هم توجهشون بهت جلب شده بود و به جاینابودی تو میخواستند فردی مثل تو رو در گروه خودشون داشته باشن.
دروغ چرا ،منم موافق بودم با وجود تمام نفرتی که بهت داشتم اما گاهی
اوقات برام جذاب میشدی.

کمی خم شد و براندازم کرد.
 تو دیگه هیچ راهی نداری آذرخش! آذرخش ...رعد آسمانی که همنابودگره و هم میتونه خالق چیزی باشه! بخاطر همین این لقب رو بهت
دادن .ولی از این به بعد میخوای چیکار کنی؟ میدونی اگر پلیس
دستگیرت کنه حکمت اعدامه؟ من میتونم نجاتت بدم دختر.
مکث طوالنی کردم و پرسیدم:
 چی میخوای؟ تو همیشه اهل معامله بودی. خودت رو به اون راه نزن ،تو تمام این سالها میدونستی که من دنبالچی هستم.
 میم جیم رو تحویلت دادم .دیگه چیزی ندارم.ناگهان بلند شد و صندلی با صدای بدی افتاد ،گوشخراش و ترسناک!
به سمتم خیز برداشت و فریادش تن عمارت را لرزاند.
 تو داری!فکم را گرفت ،چشمهایم را بستم و او در صورتم غرش کرد.
 طاووس یاقوت! اون کـجـاســـت؟؟نفس نفس زنان چشمهای متعجبم را باز کرد.
 تو ...تو از کجا میدونی؟فکم را رها کرد و قدمی عقب رفت .دوباره مثل قبل پوزخندی زد و آرام
شد.

 پدرم شاهین خان ،همیشه راجبش حرف میزد و من احمق فکر میکردمکه افسانهست! اما یکی از افراد قدیمی پدرم گفت جای طاووس رو بعد
از بیست و چند سال پیدا کرده و وقتی اونجا رفته نبوده! تو ازش خبر
داری شهرزاد!
دندانهایم را روی هم فشار دادم.
 خبر ندارم!با پشت دست محکم به دهانم کوبید و سرم به سمت راست کج شد.
خون از گوشهی لبم روی شانهام افتاد.
 خفه شو آذرخش! میدونی چرا میخوامش؟ چون آخرین بار پدرم گفتاون یاقوت دست هرکس که بیفته قدرتمند میشه ،قدرتی که میشه
باهاش صاحب یک امپراطوری شد .مدارک اون میتونه همهی تبهکاران
ایران و خاورمیانه رو از پا دربیاره ،اونوقت اون فرد میمونه و امپراطوری
که ساخته و هیچکس جلو دارش نیست!
فقط کمی نگران شدم که شاهرخ از وجود طاووس یاقوت مطلع شده .اما
باز خودم را دلداری میدادم که تا وقتی دست ژنرال است اتفاقی
نمیافتد.
 درسته ،طاووس دست توئه ،تنها چیزی که میتونه باند بزرگ یاقوترو نابود کنه افتاده دستت .دقیقا برعکس اگر اون یاقوت دست من بود
اآلن هیچ خالفکاری جرات نمیکرد که تو صورتم نگاه کنه حتی سلطان!
من آدم قدرتطلب و جاهطلبی هستم شهرزاد.
خون داخل دهانم را جلوی پایش تف کردم و با نفرت گفتم:

 -من رو بکش ولی جای طاووس یاقوت رو بهت نمیگم!

چهرهاش سرد و خاموش شد و سمت در زیرزمین رفت و داد زد.
 دکتر رو بیارید.بهت زده سرم را باال آوردم و به مردی که از پلهها با لرز پایین میآمد و
روپوش سفیدی به تن داشت نگاه کردم.
شاهرخ با چشمهای براق نگاهم کرد و خودش برایم توضیح داد.
 میدونم که در برابر هر نوع شکنجهای مقاومی ،پس بیا یکم بازی کنیمچطوره؟
هردو کنارم ایستادند و مرد آستین لباسم را پاره کرد ،آمپولی از داخل
کیف چرمیاش بیرون آورد و منتظر به شاهرخ چشم دوخت.
 داروی بیهوشی یا بیحسی که دکترها استفاده میکنن رو کهمیشناسی؟ اون دارو برای اینه که آدم درد رو حس نکنه ولی...
مکث کرد و زهرخندی زد و کنار گوشم زمزمه کرد.
 این دارو برعکسه ،کاری میکنه که حتی با وزیدن نسیم هم درد بکشیو درد رو با اعماق وجودت حس کنی .اون موقع خودت التماسم میکنی
تا بکشمت و از این درد راحتت کنم.
از وقتی که تیزی آن سوزن کذایی در پوستم فرو رفت درد را با تک تک
سلولهای تنم حس میکنم و میلرزم ولی نه داد زدهام نه التماس
کردهام.

آذرخش و التماس؟ هاه هرگز!
 بیست و چهار و... نمی خواد بگی.شاهرخ حرف دکتر را که میخواهد فشار خونم را بگوید قطع میکند و
عصبی به صورتم نگاهی میاندازد .چشمهای خمارم دیگر تحمل باز ماندن
ندارند -.پس چرا هیچ واکنشی نشون نمیده؟
دکتر عینکش را جا به جا میکند و میگوید:
 داره مقاومت میکنه ،میتونم بازم بهش تزریق کنم ولی...شاهرخ لگدی به صندلی آهنی میزند و صدای ناهنجاری ایجاد میکند.
 ولی چی؟! اونوقت ممکنه از دستش بدیم.قدمی جلو آمد و کنار گوشم زمزمه کرد.
 میدونم داری درد میکشی ،پس التماسم کن دختر سه چهره! ازم بخواهکه از این درد خالصت کنم .جیغ بکش تا روحم آروم بگیره.
پوزخندی زدم که بخاطر پارگی لبم صورتم از درد جمع شد.
ولی باز هم لبخندی تحویلش دادم و با هر زوری بود گفتم:
 هر چقدر هم که باد زوزه بکشه ،کوه نمیتونه در مقابلش تعظیم کنه!از حرص مشتی به شکمم زد و من خندیدم و او جریتر شد.

 بهش تزریق کن تا از درد بمیره.دکتر تا خواست اعتراض کند شاهرخ خودش پشیمان شد.
 نه نمیخواد ،فقط پادزهر رو به من بده و برو بیرون.او هم از خدا خواسته پادزهر را داد و رفت.
حاال فقط من مانده بودم و شاهرخی که عجیب آرام شده بود .بعد از
تزریق پادزهر کمکم حالم جا آمد ولی عجیب دوست داشتم که بخوابم.
نباید میخوابیدم آن هم وقتی با او تنها بودم.
دستهایم را باز کرد و خودش مانع از افتادنم شد .بدنم بی حس بود و
نمیتوانستم پسش بزنم.
 منوچهرخان بزرگ تا حاال حتما از نبود پسرش نگران شده و داره دنبالشمیگرده.
نیشخندی زد و تن داغون و بیحسم را از زیرزمین خارج کرد ولی از درد
بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم.
چشم که باز میکنم خودم را روی تخت در اتاقی ناآشنا میبینم .اتاقی
مجلل با عکس شاهرخ کنار یک اسب سیاه.
 بیدار شدی زیبای خفته!خندید و نزدیک آمد ،خواستم بلند شوم که دیدم دستم را به تاج تخت
بسته است.
 خدمتکار که داشت لباسهات رو عوض میکرد ،از دیدن زخمها وحشتکرده بود.

قدمی جلو آمد و ادامه داد.
 خیلی دوست دارم بدونم چهار سال پیش تو اون ناکجاآباد چی به سرتاومد.
آب دهانم را فرو بردم و گفتم:
 فرقش به حال تو چیه؟کنارم نشست و لبخندی زد ،تنها لبخندی که از شاهرخ دیدم و به نظرم
مسخره نیامد.
 هیچکس رو نداری تا براش تعریف کنی ،چهار سال همه چیز رو پنهونکردی .به من بگو ،یکم دوستانه رفتار کن شهرزاد .حداقل فقط بهم بگو
چجوری از زندان اونجا فرار کردی ،از دست اون زن شکنجه گر!
چرا نگویم؟ بزار بداند .باالخره فردا همه چیز تمام میشود .شروع کردم
به حرف زدن ،تا به حال شاهرخ را اینطور آرام ندیده بودم.
«فلش بک/چهار سال پیش/زندان زیرزمینی کشور»...
صدای گلوله از بیرون میآمد .زندانیهای سلولهای کنارم گوشهای کز
کرده بودند و از ترس میلرزیدند.من هم روی صندلی نشسته بودم و به
پاهایی که سوخته بود نگاه میکردم .دستم را به پایین صندلی رساندم و
متوجه پیچی شدم که زیر صندلی قرار دارد و شل شده.زور زدم تا آن را
باز کنم ،تقریبا موفق شده بودم که در سلولم با صدای بدی باز شد و
شکنجه گر من وارد شد.برعکس دفعات قبل سراغ وسایل شکنجه که به

آنها اسباب بازی میگفت نرفت.خوبیاش این بود که دیگر به زبان عربی
مسلط شده بودم و میفهمیدم چه میگوید.
 دشمن اومده تا زندانیها رو آزاد کنه اما خدا با ماست! اهلل ...اهلل.دو قدم جلو آمد ولی سرم را بلند نکردم و در تالش بودم تا پیچ را هرچه
زودتر باز کنم.
 ابوتراب بغدادی داره میاد! دنبال توی دختره سگ جون .نمیدونم ازچی تو خوشش اومده.
تراب،فرمانده جدید آنها بود ،ناخودآگاه از شنیدن اسمش لرز
کردم.نزدیکتر آمد خندید.
 چطوره تو رو بکشم و بگم خودکشی کردی ،ها؟! یا بگم به دشمن کمککردی! حتی شاید جنازهت رو سوزوندم تا کسی نفهمه مردی و فکر کنن
فرار کردی.
دل و رودهام درهم پیچید ،گرسنهام بود .مزهی خون را هرروز در دهانم
حس میکردم و گاهی اوقات از تشنگی مجبورم میکردند خون خودم را
بخورم!رو به رویم زانو زد و خواست سرم را باال بیاورد.
پیچ درآمد!
با آخرین توانی که داشتم و با وجود حال زارم پیچ سرتیز را در گلویش
فرو کردم .چشمهایش گرد شد و دهانش باز ماند ،خیره در چشمهایم
خواست پیچ را در بیاورد که خودم زودتر این کار را انجام دادم.

اینبار محکمتر آن را در قلبش فرو کردم ،سه بار تکرارش کردم تا تمام
عقدههای سه ماه شکنجه شدنم را خالی کنم!
دستهایم خونی شد ،نمیدانستم مرده است یا نه .حتی برایم مهم نبود
این اولین قتلم است.
با همان پاهای سوخته و لباسهای پاره فرار کردم .هیچکس داخل زندان
نبود ،همه داشتند بیرون تیراندازی میکردند.
شب هنگام ،وسط بیابان و صحرا تنها نور ماه و برق اسلحه دیده میشد.
نتوانستم خودم را به آنها برسانم تا نجات یابم ،تراب آمد و من را دید که
دارم فرار میکنم.
محلکه را رها کرد و دنبالم دوید ولی نتوانست دوباره من را به بند بکشد.
آن قدر رفتم و دویدم که حس کردم حتی سراب ایران را میبینم ،تنها
خواستهام از خدا این بود که هرطور شده به ایران برگردم! «زمان حال»
دو ساعتی از رفتن شاهرخ گذشته ،دلم شور میزند و عقربههای ساعت
دارند به ساعت پنج عصر نزدیک میشوند.
تیموری و سلطان و شاهرخ داخل میآیند و سلطان عربده میزند.
 دیگه برام مهم نیست که بمیره! باید همین اآلن جای طاووس یاقوترو بهمون بگه .وقتی نیست ،هرلحظه ممکنه پلیس بریزه اینجا و همهمون
دستگیر بشیم!
نه نه! فقط یک روز دیگر باید سرگرمشان میکردم .ژنرال ...خواهش
میکنم کاری کن!

 همه رو منتقل کن کنار رودخانه مرگ!تیموری این را میگوید و از اتاق خارج میشود.
یک ساعت بعد شاهرخ و تیموری و سلطان ،پرهام و انیس و دیبا و
سامان و من کنار رودخانهای پرخروش ایستادهایم.
حدود هفت نفر از آدمهای شاهرخ آمدهاند ،چهار نفرشان دوستانم را
میگیرند و به زور به لبهی رودخانه نزدیک میکنند.
تیموری جلو میآید و خودش دستهایم را میگیرد و محافظ قبلی کنار
میرود.
سلطان با همان پوزخند نگاهم میکند.
 فقط ده دقیقه وقت داری فکر کنی ،اگر طاووس یاقوت رو تحویل ندیدوستات رو از دست میدی!
میخواهم تیموری را کنار بزنم اما محکم کمرم را میگیرد.
 ولشون کن بیشرف!فایدهای ندارد ،میخواهم گریه کنم اما بازهم میخواهم بگویم قوی
هستم!
فکر کن شهرزاد ،کاری کن ...وگرنه همینجا روحت برای بار چندم جان
خواهد داد و سالها تالش برای زمین زدن باند یاقوت باد هوا میشود.
نگاهم به نگاه پرهام گره میخورد ،دهانش را بستهاند .نمیدانم چه کار
کنم ...او جانم است ،وای نگاه پاوان و منوچهرخان از این پس چگونه
میشود؟انیس ...جواب مادرش را چه بدهم؟دیبا ...به پدرش چه

بگویم؟سامان ...آخ مادرش که همش قربان صدقه تک پسرش میرود را
چه کنم.
چه جوابی به آنها بدهم؟
مقصر فقط منم.
«دانای کل»
پرهام ذهنش به گذشته کشیده میشد و مدام خاطرات شهرزاد را مرور
میکرد.
تا به حال شده است حس کنید دنیا روی سرتان خراب شده؟ دقیقا حس
همه همین بود.

حتی سلطان که ترس از نابودی داشت ،ماه همه پشت ابر نمیماند و قرار
بود دست همه رو شود.
انیس و دیبا و سامان از همراهی با شهرزاد پشیمان نبودند و ایمان داشتند
که او میتواند کاری کند.
ژنرال دیگر آرام نبود و بلوایی در دل داشت .در دل همه آشوب بود ،گیلدا
کنار ژنرال ایستاد و نگاهی به صورت آشفتهاش کرد.
 شهرزاد از پسش برمیاد .هرچی نباشه دختر بیتا ملک و...ژنرال حرفش را قطع کرد و گفت:

 دلشوره عجیبی دارم .حس میکنم قراره اتفاق بدی بیفته .اون خیلیبزرگ شد ،آذرخش زیادی شکست ناپذیر و افسانهای بود .همین باعث
شد تو خطر بیفته.
 اون خودش رفت تو دل خطر ،فقط بخاطر مادرش که مظلوم به دستاون پستفطرتها کشته شد.
«آهنگ تاوان/احسان خواجه امیری»
چیزی که تو رو نکشه تو رو قویتر میکنه!
شهرزاد راه را پیدا کرده بود .فقط با قربانی کردن خودش میتوانست
نجات یابد!
شاید احمقانهترین کار بود ولی ،میارزید به نجات دادن جان کسانی که
دوستشان داشت.
او قربانی گذشتهاش میشد .مردم ایران برایش باارزش بودند ولی
میدانست که جز خدا و دوستانش ،هیچکس از او خوشش نمیآید.
آذرخش دوست داشتنی بود برای مردم؟ قطعا که نه.
به پرهام نگاه کرد و بغض کرد.
"منو جون پناه خودت کن برو
بزار پای این آرزوم واستم
به هرکی بهم گفت ازت رد شده
قسم میخورم من خودم خواستم"

صدایش را بلند کرد و سلطان را صدا زد .رسا تر از همیشه!
نمیترسید از آیندهای که پیش رویش بود.
 میخوام یه تلفن بزنم .برای طاووس یاقوت!باید کاری میکردپرهام برود پی زندگی خودش.
"منو جون پناه خودت کن برو
من از زخمهایی که خوردم پرم
تو باید از این پله باال بریتو باال نری من زمین میخورم"
شمارهی سرهنگ رادمنش را گرفت ،همان کس که به خونش تشنه بود!
بعد از چند بوق صدای سرهنگ در گوشش پیچید و برای اینکه تیموری
شک نکند زود گفت:
 بسته رو به لوکیشنی که میفرستم بیارید.سرهنگ تعجب کرد و گفت:
 شما؟لبهایش لرزید و بار دیگر چشمهای رنگ شب پرهام را نگاه کرد و
مصممتر شد.
"درست لحظهای که تو باید بری
اسیر یه احساس مبهم شدیم
ببین بعد یک عمر پر پر زدن

چه جای بدی عاشق هم شدیم"
 موقعیت ،یک ،یک ،دو ،دو ...هشت! ()تمام شد!گفتن همین کد کافی بود تا سرهنگ بفهمد آذرخش درآنجا قرار
دارد.این کد را برای آذرخش گذاشته بودند و حاال سرهنگ خوشحال و
ِ
خود آذرخش خودش را لو داده با نیروهایش به سمت آن
بیخبر از آنکه
منطقه میروند.
شهرزاد حکم اعدام خود را خودش امضا کرد.
"برای تو مردن شده آرزوم
یه حقی که من دارم از زندگی
نگاه کن تو این برزخ لعنتی
چه مرگی طلبکارم از زندگی"
در سر شهرزاد این جمله تکرار میشد "برای شما شده میمیرم ،شاید تنها
کار خوبم در این زندگی باشد".
زیاد طول نکشید که ژنرال هم خبردار شد ،ولی دیر رسید! سرهنگ
رادمنش و نیروهایش بعد از تیراندازیهای زیاد توانستند شاهرخ و
تیموری و سلطان را دستگیر کنند.
و تنها شهرزاد بود که لبخند تلخی بر لب داشت و بیهیچ مقاومتی
خودش را پلیس سپرد.
نگاههای خشمگین سلطان و تیموری و شاهرخ دلش را آرام میکرد.

توانست به هدفش برسد!
"به هرجا رسیدم به عشق تو بود
کنار تو هرچی بگی داشتم
ببین پای تاوان عشقم به تو
عجب حسرتی تو دلم کاشتم"
شاید شهرزاد هم باید تاوان کارهایش را میداد .نگاه سرزنشگر ژنرال
تنها این نوید را میداد که چرا او را خبر نکرده؟
اما اگر به ژنرال خبر میداد تنها خودشان نجات پیدا میکردند و تبهکاران
راهی دوباره برای فرار داشتند.
تنها راه دستگیری بود!
"اگه فکر احساسمونی برو
اگه عاشق هر دومونی برو
تو این نقطه از زندگی مرگ هم
نمیتونه از من بگیره تو رو"
در مقابل چشمهای بهت زده همه سوار ماشین پلیس شد و با امنیت
باالیی رفت.
آری این بود قصهی آذرخش که برایش زندگی دیگران از خودش مهمتر
بود!
گیلدا پشت سر سرهنگ رادمنش رفت و بازهم اصرار کرد.

 خواهش میکنم سرهنگ ،اون یه زندان درجه دو هست لطفا صرفنظر کنین.

سرهنگ داخل اتاقش شد و پشت میز نشست و خونسرد گفت:
 چیزی میل دارید بگم براتون بیارن؟گیلدا کالفه سرش را تکان داد .در باز شد و اینبار انیس داخل آمد.
 سرهنگ!سربازی پشت سرش وارد شد و خواست گله کند که سرهنگ اشاره کرد
برود .سرباز در را بست و نگاه سرهنگ زوم گیلدا و انیس شد.
 زندان درجه دو؟ من براش درجه یک درنظر داشتم .ارفاق کردم بخاطرشماها.
انیس اخم کرد و اعتراض کرد.
 هنوز حکمش صادر نشده ،حتی دادگاهی هم تشکیل نشده و شما یکروز بعد از دستگیریش این تصمیم رو گرفتید؟!
گیلدا از انیس خواست که آرام باشد و گفت:
 سرهنگ شما من رو میشناسید ،بازنشسته شدم و میدونم که اوندختر کیه ،اون دختر بهترین دوستم بیتا ملک بوده .خواهش میکنم
بزارید حداقل مالقاتی داشته باشه.
سرهنگ عینکش را به چشم زد و پروندههای روی میز را جا به جا کرد.

 خانم گیلدا پناهی ،چنان صحبت میکنید که شک میکنم اون یه مجرمساده باشه! کم کسی نیست ،آذرخش یک اعجوبهس!
نگاهی به چشمهای ناامید گیلدا کرد و گفت:
 حتی ممکنه باز هم نقشه فرار بکشه ،هوش اون رو نباید دست کمبگیریم.
 سرهنگ... با تمام احترامی که برای شما قائلم ولی اصرار بیش از حد شما باعثشده به شک بیفتم که نکنه میخواید با یکی از تبهکارترین مجرم
خاورمیانه همکاری کنید.
گیلدا ناراحت شد و اخم کرد .باالخره سرهنگ کمی کوتاه آمد.
 بخاطر خدماتی که طی این سالها ارائه کردید سپاس گزارم ،میتونهمالقاتی داشته باشه ولی باید مورد تأیید من باشن.
گیلدا تشکر کرد .تقهای به در خورد.
 بیا داخل.همان سرباز داخل شد و احترام نظامی گذاشت.
 آزاد ،چیشده؟سرباز نگاه اجمالی به اتاق انداخت و گفت:
 قربان آذرخش اداره رو گذاشته رو سرش ،میخواد شما رو ببینه!سرهنگ ابروهایش باال پرید و گفت:

 -خیلی خب ،االن میام میتونی بری.

سرباز پا بر زمین کوبید و از اتاق سرهنگ خارج شد*******.
خیره به دستبندهای در دستم بودم .دروغ چرا ،خوشحال بودم ولی کمی
استرس داشتم.

ِ
خود
در اتاق بازجویی باز شد و زنی داخل آمد .تعجب کردم ،انتظار داشتم
سرهنگ بیاید و تفریحگونه نگاهم کند.
زنی چادری بود با مانتو فرم و مقنعهای سیاه .واقعا حوصلهی این
آدمهای تازه کار را نداشتم مخصوصا اینکه میدانستم او کیست و
سابقهی کارش چگونه است.
فقط نگاهش کردم .میدانستم هیچ ترسی در چشمها و صورتم نیست،
شاید بهت اولیهاش هم بخاطر همین بود .قیافهای جدی به خودش
گرفت و روی صندلی نشست.
در این اتاق پنجرهای شیشهای وجود داشت که آن طرفش دیده نمیشد
و یقینا تعدادی آنجا ایستادهاند تا مکالمه ما را ضبط کنند.
چراغ باالی سرم نور زیادی داشت و برای روشن کردن اتاق بازجویی کافی
بود ،با یک میز و دوصندلی!
 خب خب ،شهرزاد آذرنوش یا همون آذرخش...نگذاشتم ادامه بدهد ،عجیب بیحوصله بودم.

 دارید شوخی میکنین؟ جدا اونا تو رو برای بازجویی من فرستادن؟ یهآماتور که هنوز بلد نیست از یه بچه پنج ساله حرف بکشه؟
اخم کرد و من خندیدم .حداقل کمی از اوقاتم در اینجا سرگرم کننده بود.
 سروان؟ یه ســروان؟با چادرش اسمش را پوشانده بود ،شاید ازم میترسید! بازهم خندیدم و
ادامه دادم.
 صبر کن ببینم ،دریا محبی درسته؟ سروان دریا محبی.ترسید .از ترسش لذت بردم و خواستم بیشتر این جوجه پلیس را اذیت
کنم .پلیسی که بترسد به درد الی جرز دیوار هم نمیخورد! من گرگی
مثل سرهنگ رادمنش را میخواستم نه یک جوجه سروان.
 دختر جون فکر میکنی خیلی زرنگی هوم؟ اما نیستی! بزار ببینم سروانمحبی ،برادرت عمل کلیه داشت بهتر شد؟ مادرت چی؟ همون که رفته
بود چشم پزشکی توی ساختمان پزشکان و اونم عینک با نمره سه بهش
داد .مگه نه؟
دهانش باز ماند و عمال الل مانی گرفته بود .از جایم بلند شدم و
دستهایم را دو طرف میز گذاشتم و کمی سمتش خم شدم.
 پدر جانبازت چی خوبه؟ همون سرهنگ بازنشسته .اها ،یادمه پلههایجلوی خونهتون ِک ِرمی رنگ بود.
با انگشت هایم عدد دو را نشان دادم.

 دوتا پله! بیشتر بگم راجبت؟ از سابقهی کاریت هم دوست داری بشنویجوجه پلیس؟!
دندانهایش را رویهم سایید و گفت:
 دهنتو ببند.سرم را به سمت راست کج کردم و پوزخندی زدم.
 نوچ نوچ نوچ! تو در موقعیتی نیستی که منو تهدید کنی .داری حوصلهمنو سر میبری سروان کوچولو.
به سمت پنجره چرخیدم و صدایم را باال بردم.
 تا سرهنگ رادمنش نیاد من هیچ حرفی نمیزنم! شما برای اعترافگرفتن از تبهکارترین زن یک سروان ناپخته رو فرستادید؟ هه اینه
مدیریت شما؟ یا نکنه میترسید؟! باالخره من هـــمــه چیز رو راجبتون
میدونم.
نگاهم را به دوربین گوشهی اتاق دوختم و اینبار اخم کردم و با صدایی
که تا به حال لرزه بر تن خالفکاران میانداخت غریدم.
 بگید سرهنگ رادمنش بیاد! من میخوام اون گرگ پیر رو ببینم.میشنوین چی میگم یا َکرین؟
سروان محبی با عصبانیت بیرون رفت .آرام روی صندلی نشستم و
چشمهایم را بستم.

خیلی نگذشت که دوباره در باز شد .چشمهایم را باز نکردم .صدای
قدمهای محکمش نزدیک شد و نزدیک میز متوقف شد.
چشمهایم را باز کردم و اول لباسهایش را نگاه کردم .با لباس شخصی
بود ،یک کت مشکی و پیراهن خاکستری.
چشمهایم را چرخاندم و صورتش را نگاه کردم .مرتب مثل همیشه! تک
ابرویی باال انداخت و روی صندلی نشست.
 میخواستی من رو ببینی.قطعا که اآلن بازجویی نمیکرد ،میخواست من را حرص بدهد .پا روی
پا انداختم و من هم کمی تفرقه رفتم.
 چرا همون اول نیومدی؟ ترسیدی؟!یقینا که سرهنگ رادمنش اهل ترس نبود ولی از این کلمه متنفر بود و
عصبیاش میکرد .او هم خواست زهر بزند.
 آذرخشی که ادعا زرنگیش میشد باالخره توی دام افتاد و من تونستم...حرفش را قطع کردم تا بیش از این رویا پردازی نکند .حرف زدن با این
گرگ پیر برایم لذت بخش بود چون نگاهش تو را به مبارزه میطلبید.
 شما من رو گرفتید؟ هاه ،خواب شیرینیه ولی حقیقت نداره .بزار ببینم...یکی بهتون زنگ زد و کد من رو داد درسته؟ یک یک دو دو هشت! من
حتی از کدی که برای دستگیری من گذاشته بودین خبر داشتم سرهنگ،
من همیشه یک قدم از شما جلوترم.
بهت زده پلک زد و من تک خندهای کردم و ادامه دادم.

 نفوذی که من داشتم بیش از اون چیزیه که فکرش میکنید .ولی کسیکه موقعیت آذرخش رو لو داد و باعث دستگیریش شد...
مکث کردم و همانطور که به صورت گیجش نگاه میکردم پوزخندی زدم.
 همون آذرخش بود!وا رفت .برای لحظهای حرفی نزد و بعد با صدایی که از ته چاه میآمد
گفت:
 چرا؟ چون وقتش بود ،من آذرخش رو بوجود آوردم و نابود کردن آذرخشهم با خودم بود!
فکش قفل شد ،چشمهایش به خون نشست و بلند شد و صندلی را به
گوشه اتاق پرت کرد.
 دروغــه ،امــکــان نــداره!فقط نگاهش کردم ،تلخ! از اتاق خارج شد و من با رضایت لبخند زدم.همه
چیز طبق نقشه داشت پیش میرفت و بزودی دختر سه چهره محو میشد!
نمیدانم چقدر گذشت ،فقط به میز نگاه میکردم و به این فکر میکردم
که قرار است چه اتفاقی برای خودم بیفتد؟ مرگ یا زندگی؟ گناهکار یا
بیگناه؟
در باز شد و سرهنگ با سر و روی بهم ریخته داخل شد و گفت:
 -باید راجب همه چیز حرف بزنی.

لبهایم را تر کردم و لبخند زدم ،نه از آن لبخندهایی که تازگیها در لباس
ِ
خود شهرزاد لبخند زدم .اما کمرنگ
آذرخش میزدم ،بعد از مدتها مثل
و خیلی محو!
 چی رو میخوای بدونی؟سر جایش نشست و با خود فکر کردم مگر نباید اعترافات را بنویسم؟
سوالم را به زبان آوردم که گفت نیازی نیست و ضبط خواهند شد.
 من بارها نوار ضبط شده رو گوش دادم .مکالمهای که موقعیت تو رو لوداده بود ،و درسته اون خودت بودی .اول بهم بگو چرا؟

دیگر مرد رو به رویم را دشمن نمیدیدم ،شاید میخواستم باالخره حرف
دلم را به زبان بیاورم آن هم جلوی اویی که گرگ خطابش میکردم .اما
حرف اصلی را باید در دادگاه میگفتم.
 اون چهار گروگان که دست گروه یاقوت بود رو دیدین؟ کنار رودخونه...سرش را تکان داد و من بازهم لبخند زدم و از ته دل گفتم:
 من آذرخش رو تموم کردم هم بخاطر اینکه وقتش بود و هم بخاطراینکه راه دیگهای برای نجاتشون نداشتم.
 چرا آذرخش که به نظر جون بقیه براش مهم نیست باید اونها رونجات بده؟
 دوستانم بودن .سرهنگ جون بقیه برای من مهمه! -گفتی وقتش شده بود .توضیح بده!

دستهایم را روی میز گذاشتم و گفتم:
 شهرزاد آذرنوش ،دختر بیتا ملک! وقتی پاش رو توی این راه گذاشتقصدش فقط این بود که باند یاقوت رو نابود کنه ولی ...اتفاقاتی افتاد
که باعث شد شهرزاد آذرنوش رو سیاهی در بر بگیره ،باعث شد که...
همه بگن اون یه هیوالست! من مدارک الزم رو بدست آورده بودم و
مهرههای آخر باند یاقوت مونده بودن که با لو دادن موقعیت خودم هم
دوستانم رو نجات دادم ،هم اونا دستگیر شدن .چیزی که همون اول
میخواستم و هدفم بود ،قسم خورده بودم حتی اگه به قیمت جونم تموم
بشه ،انتقام مادرم و خودم رو از باند یاقوت بگیرم.
 نمیخوای از اولش بگی؟ قتلها ...قاچاق و دزدی.بیحس گفتم:
 همه چیز رو توی دادگاه روشن میکنم.هنوز نمیدانستم میخواهم چه کار کنم .هیچ مدرکی نبود که ثابت کند
من هفتاد مرزبان را نکشتم ،شاید از جرمهای دیگر تبرئه میشدم ولی
این یکی که پاپوش جمشید و سلطان بود نه!
 میخوام لیست اتهامهایی که به من وارد هست رو بدید.نپرسید برای چه میخواهم ،شاید اآلن گیجتر از آن بود که این چیزها
برایش مهم باشد فقط گفت در زندان کپی آنها را برایم میفرستد.
****

گیلدا لیوانی آب دستم داد و گفت:
 آروم باش پرهام .شهرزاد حتما میدونه داره چیکار میکنه.صاف نشستم و گوشهی چشمهایم را فشار دادم ،سرم درد میکرد.
 فقط اومدم نامهای که شهرزاد بهتون داده رو بگیرم.بلند شد و بعد از دو دقیقه برگشت و پاکتی دستم داد .تشکر کردم و
مردد به پاکت نگاه کردم ،شاید بهتر بود در خلوت آن را باز کنم.
 ممنونم خانم ،هرخبری که مربوط به شهرزاد بود بهم بگید.سرش را تکان داد و من از آپارتمانشان خارج شدم .داخل ماشینم نشستم
و سرم را به فرمان تکیه دادم .دیروز شهرزاد به زندان منتقل شد ،فکرش
را هم نمیکردم پشت آن لبخندهای معلم روستا و مهربانیاش ،چهرهی
دیگری باشد.
پاکت را باز کردم و نامه را بیرون آوردم و خط به خط آن را با درد و غم
خواندم.

" یک روز تو رسیدی...روی قلبم پا گذاشتی.قصههای عاشقی رو تو وجودم
جا گذاشتی.
زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد ،برای داشتن عشقت همه جونم
آرزو شد.
تو نفس کشیدی انگار نفسم برید تو سینه!

ابر و باد و دریا گفتن حس عاشقی همینه!...
در لحظهای که این نامه را میخوانی حتما فهمیدهای که من آذرخش
هستم .نمیدانم آن موقع کجا هستم ولی این را خوب میدانم که با
خودت چه فکری میکنی.
پرهامم! عاشق شدن برای منی که در سیاهی بودم گناه بود .گناه کردم،
تو شدی همهی دنیام.
من هدفی داشتم که برای رسیدن به اون هدف دست به هرکاری زدم،
حتی قتل! من بین روشنی و تاریکی ،تاریکی را انتخاب کردم تا چیزی
مانعم نشود و نشد .افسانهای باور نکردنی در اعماق شب.
ساقی شب همان آذرخش بود و آذرخش همان شهرزاد! شهرزادی که
خودش از این تضاد تنفر دارد .پرهام ...شاید برگردم .شاید من هم روی
خوب زندگی را دیدم ولی بگذار ...صبر کن ...تا به همه ثابت کنم من
بیگناهم! "
من نمیتوانستم بگذارم برای َ
جانم که حاال در زندان است اتفاقی بیفتد.
تنها راهی که به ذهنم میرسید...
فرار بود!
******

روز اولم در اینجا بود .کنار آدمهایی که در یک چهار دیواری اسیر بودند
به نام زندان ،اما من قبل از اینها در چهار دیواری دنیا اسیر بودم و برای
آزادی به دیوارهایش چنگ میزدم.
درب همه سلولها باز بود .داخل سلولم شدم و ساک دستی را روی تخت
ِ
تخت دو طبقه نشان از این بود که من پنج همسلولی خواهم
انداختم .سه
داشت که حتما در حی ِ
اط زندان بودند.
روی تخت دراز کشیدم و ساعدم را روی چشمهایم گذاشتم .ناگهان
حرفهای آن شب من و ژنرال در ذهنم رد شد ،همان شبی که تصمیم
گرفتم خودم را به شاهرخ تسلیم کنم .ژنرال شخصا آمد تا کپی میم جیم
را به من بدهد.
" لبخند خستهای زدم و سکوت بینمان را شکستم.
 نیازی نبود خودتون بیاین ...قربان!دستی به کراواتش کشید و نگاهم کرد ،چشمهایش ...برق اشک داشت.
 حتما راه دیگهای هم هست شهرزاد.سرم را به طرفین تکان دادم.
 نیست ژنرال ،همون اول که اومدم توی سازمان "ساواکا" این خطراترو پیشبینی میکردم .میتونم چیزی ازتون بخوام؟
ژنرال قدمی نزدیک شد و بیمقدمه من را در آغوش کشید .سرم را روی
سینهاش و دست چپش را روی سرم گذاشت.

 هرچی که بخوای ،شهرزاد تو بوی دخترم رو میدی ...دختری کههیچوقت نتونستم بغلش کنم ...دختری که همه چیز پدرش بود و حاال...
من واقعا خودم رو بخاطرش سرزنش میکنم.
ماتم برده بود ،ژنرال من را بغل کرده بود از حسرت داشتن دخترش در
کنارش حرف میزد .با صدای ضعیفی خواستهام را بیان کردم.
 هر اتفاقی که افتاد ...شما نباید سازمان "ساواکا" رو لو بدید .قربان! مهمنیست چی برای من پیش میاد شما باید مراقب خودتون و افراد سازمان
باشید.

شانههایش لرزید و فهمیدم ژنرال ...شیر درنده دارد کنارم گریه میکند و
من در سایهای از ابهام ماندم که چرا اینقدر برایش مهم هستم؟! "
زن چاق و خشنی
تختم تکان خورد ،چشمهایم را باز کردم و بیحوصله ِ
که باالی سرم مثل اجل معلق ایستاده بود نگاه کردم .روی گونهی
راستش رد چاقو بود و همین حتما باعث ترس اطرافیانش میشد.
 تو دیگه کی هستی هویج پشندی؟ قیافت بیشتر به اینا میخوره که بادوست پسرش تو خیابون دیده شد و گرفتنش.
بعد خودش خندید و نمایشی اشک گوشه چشمش را پاک کرد .با خود
فکر کردم او حتما نمیداند من کی هستم وگرنه همه از چند فرسخی من
دیگر رد نمیشدند.
ابرویی باال انداختم و لبخند زدم .چه آدمهای جالبی قرار بود ببینم!

 به چی میخندی هویج ها؟!لبخندم پررنگتر شد و گفتم:
 به اینکه فکر میکنی خیلی قلدری ولی هیچی بارت نیست جز حرف ،نهعمل.
اخم کرد و یقهام را گرفت و بلندم کرد .همسلولیهایم توی تختشان
قایم شدن .فقط یک دختر مو طالیی و ریزه میزه جلو آمد و دستش را با
مالیمت گرفت.
 شر درست نکن جاریه .ولش کن.دختر را پس زد و دختر با ضرب به تخت برخورد و زمین افتاد .عصبی
شدم و خیلی سریع دست جاریه را گرفتم و پیچاندم.
 میدونی من کی هستم؟سرم را نزدیک گوشش بردم و زمزمه کردم.
 من همونیم که ببینه کسی دستش واسه ضعیفتر از خودش بلند شدهرو قلم میکنه.
صورتش از درد جمع شد ،هلش دادم و نگاهی به بقیه انداختم که بهت
زده به جاریه و من نگاه میکردن .بیحوصله روی تخت نشستم و حرف
دیگری نزدم.
شب شده بود و خاموشی زده بودند .من بیدار بودم ،اگر کابوس میدیدم
چه؟ اهمیتی نداشت.
پس خوابیدم ولی...

"  -بدو آمین ،چیزی نمونده.
آمین با همان پایی که لنگ میزد سعی داشت بدود .سربازها داشتند
میرسیدند.
ِ
مرد ناجی افتاد .موهای سفیدش چیزی از ابهتی که
چشمم به همان
داشت کم نمیکرد.
 سـردار!سردار فریاد زد که سریعتر بدویم ،هلیکوپتر منتظر بود .صدای گلوله آمد!
به پشت سرم نگاه کردم .آمین غرق در خون روی زمین افتاد.
گردنبند اهلل طالیی را به سمتم پرت کرد ،نمیتوانست حرف بزند .درد
داشت .لبخند زد ،لبخند زدن را از او یاد گرفتم ،سردار از هلیکوپتر پیاده
شد و سمتم دوید.
گردنبند را از روی خاک برداشتم .شوکه خواستم سمت آمین بروم ،با
همان لبخند چشمهایش را بسته بود! نه ...نه آمین زنده بمان.
سردار شانهام را گرفت.
 -اون مرده شهرزاد ،زود باش اآلن میرسند باید بریم.

آمین زنده بمان ...آمین نه! نـه ...نــه! "
همزمان با آبی که روی صورتم پاشیده شد نفس بلندی کشیدم و از خواب
پریدم.

دختر مو طالیی لیوان را روی زمین انداخت و نگران نگاهم کرد.
همسلولیهایم روی تخت نشسته بودند و متعجب نگاهم میکردند.
 داشتی تو خواب جیغ میزدی ،هرچی صدات زدم بیدار نشدی مجبورشدم که...
ادامه نداد .سرم را تکان دادم و تشکر کردم.
 ساعت چنده؟ هشت صبح ،اوه خدای من! از بینیت داره خون میاد.دستمالی از جیبم بیرون آوردم و خون را پاک کردم.
 چیزی نیست.نگهبان داخل آمد و گفت:
 آذرنوش ،مالقاتی داری.وارد اتاق مالقات شده بودم .از پشت شیشه گیلدا را نگاه کردم و پشت
گوشی گفتم:
 اینکه اومدی مالقات یه جنایتکار برات خوب نیست خانم وکیل.دستش را مشت کرد و لبخند مصنوعی زد تا مثال دلم را تسلی دهد.
 اینقدر تلخ نباش شهرزاد.پوزخندی زدم.
 من با تلخی زندگی کردم ،با تلخی بزرگ شدم ،من خونم به تلخیآغشته شده.

ناراحت لب زد.
 کاش اون لحظه یه راه دیگه پیدا میکردی .هنوزم میتونیم کاری کنیم،دولت بخاطر کارهایی که با هویت ساقی شب انجام دادی حاظره حکم
اعدام رو با حبس ابد عوض کنه.
لبخند زدم و گفتم:
 قبول نمیکنم .اعدام برام بهتره.اخم ظریفی روی پیشانیاش نشست.
 برای چی مرگ رو انتخاب میکنی زده به سرت؟سرم را به دو طرف تکان دادم و خندیدم.
 ابدا .گیلدا من تا حاال با یه هدف زندگی کردم که اونم نابودی باندیاقوت بوده ،حاال بهش رسیدم .اگه قرار باشه بقیه عمرم رو توی زندان
سر کنم با یه روزمرگی تکراری و بیهدف بودن ...ترجیح میدم بمیرم!
 نمیخوای برای آزادی تالش کنی؟ من به هوشت اطمینان دارم نه حتیمن بلکه ژنرال هم بهت ایمان داره راهی پیدا میکنی.
خواستم بهانه بیاورم ،خودش فهمید و نگذاشت.
 میخوای سازمان ساواکا لو نره؟ باشه حرفی نیست.عمیق به چشمهایم نگاه کرد و ادامه داد.

 ولی تو به آرزوهات یه رسیدن بدهکاری شهرزاد! مگه یه زندگی آرومنمیخواستی؟ پس فکر کن چجوری میشه بهش رسید.
آزادی؟ جوری در ذهنم گفتم انگار نمیدانم چیست ولی ...میدانم که آن
را میخواهم.
اینبار از ته دلم میخواهم آزاد باشم ،برای خودم زندگی کنم.
شهرزاد آذرنوش ،دختر بیتا ملک هرگز تسلیم نخواهد شد .فکری به ذهنم
رسید.
سردار! شاید سردار میتوانست کاری کند.
 گیلدا نامهای بهت میدم ،باید اون رو به کسی که میگم برسونی فقطاون میتونه با شهادت دادنش کاری کنه.
بعید هم نبود جواب ندهد .میتوانست شهادت بدهد که موقع انفجار
بمبی که باعث مرگ هفتاد مرزبان شد من ایران نبودم.
آن وقت میماند جرمهای دیگر که بعد از آمدنم به ایران انجام دادم،
برای آنها هم میشد فکری کرد.
در حیاط زندان قدم میزدم .تعدادی داشتند والیبال بازی میکردند.
تعدادی با همدیگر صحبت میکردند.
واقعا چرا باید با حکم حبس ابد موافقت میکردم؟ که چنین روزمرگی
بیخودی داشته باشم؟ بدون هدف و امید؟
دختر موطالیی باز هم آمد و کنارم قرار گرفت ،گامهایش را با من
هماهنگ کرد.

 من الدن هستم .تو ...تو نمیخوای خودت رو معرفی کنی؟ آخه زیادیمرموزی و از موقعی که اومدی حرفی نزدی.
شانه باال انداختم.
 حرفی برای گفتن ندارم ،میتونی شهرزاد صدام کنی.سرش را تکان داد و خواست مثال سرصحبت را باز کند.
 شنیدم قراره یه تبهکار خطرناک رو بیارن اینجا ،میگن معروفه بهآذرخش بعضیها هم بهش میگن پیکان شیشهای.
نیمنگاهی به او انداختم و لب زدم.
 پیکان شیشهای؟سرش را تکان داد.
خ ّیر،
 آره لقب جدیدشه ،میگن دوتا شخصیت داشته یکی خالفکار و یکی َواسه همین میگن پیکان شیشهای چون مثل تیری میمونه که وقتی به

هدفش میخوره خودش هم میشکنه.
ایستادم و دست در جیبهایم کردم .ادامه داد.
 دوست دارم بدونم چه شکلیه ،حتما صورت ترسناکی داره .اها میگنیه زخم هم روی کتف راستش دارهِ .
رد پنجههای حیوونه!
پنجههای حیوان نبودِ ،
رد چند تیغ بود که آن زن شکنجهگر روی پوستم
یادگاری گذاشت .هرچند ،از حیوان کمتر نبود .اهمیتی ندادم که از کجا
ِ
رد زخم را میدانند.

 تو به چه جرمی اینجایی؟نگاهش کردم و دوباره راه رفتن را از سر گرفتم.
 خودت چی؟آهی کشید و با انگشتهایش بازی کرد.
 پنج سال مونده تا آزاد شم ،به جرم دزدی از طالفروشی اینجام.نمیخوای بهم بگی چرا اینجایی؟
اگر میفهمید آذرخش یا همان پیکان شیشهای منم چه عکس العملی
نشان میداد؟ بیتفاوت گفتم:
 منم یه چیزی تو همین مایهها ،نمیخوام راجبش صحبت کنم قرارنیست زیاد اینجا بمونم.

دیگر حرفی نزد .من هم به سلول برگشتم و لباس برداشتم که به حمام
بروم.
صدای جیغ در حمام زندان اکو شد .متعجب برگشتم و پشت سرم را نگاه
کردم ،فقط یک حوله دور خودم پیچیده بودم.
دختر انگار که جن دیده باشد نگاهم میکرد و تته پته کنان میخواست
چیزی بگوید .دورش را چند نفری گرفتند از جمله الدن و جاریه هم
نمیدانم از کجا پیدایشان شده بود.
جاریه سیلی آرامی به صورت دختر زد و گفت:

 چته مگه جن دیدی؟ نکنه سکته کرده.دختر چشمهایی که لبریز از ترس بود را زوم من کرد و مردمکهایش دو
دو زد .متوجه شدم موهایم عقب رفته زخم کتفم مشخص شده ،سریع
پوشاندمش و تهدیدوار دختر را نگاه کردم.
عمال الل شده بود و نمیدانست چیکار کند ،ناگهان از دهنش پرید و گفت
آنچه که نباید بر زبان میآورد.
 آذرخش! پیـ ...پیکان شیشهای!سرد و خاموش بیتوجه به وحشت تمام افراد حاضر در آنجا لباسم را
پوشیدم .باید از بینشان رد میشدم تا بروم بیرون پس نزدیک رفتم و به
آنها که میخکوب شده بودند نگاه کردم.
 راه رو باز کنین.لرزان کنار رفتند ،ترسناک بودم؟ معلوم نبود از من چه قصههایی برایشان
گفتهاند که نگاهشان به من ،مثل نگاه طعمه به شکارچی بود.
در این چند هفته که شهرزاد به زندان افتاده بود انگار پیرتر شدهام .به
مالقاتش نرفتهام چون نمیدانم واکنشش چیست و آیا میتوانم خوددار
باشم؟
کسی در داخل قلبم فریاد زد "نمیتونی! چون عاشقشی!" فنجان قهوهام
را سر کشیدم و به فضای تقریبا کم نور کافیشاپ نگاهی انداختم.
نگاهم به تلویزیون افتاد که خبرنگار برای چندمین بار در این روزهای
سیاه ما و سفید آنها ،تکرار کرد.

 شهرزاد آذرنوش ،آذرخش افسانهای پس از سالها تعقیب و گریزنیروهای پلیس به دام افتاد درحالی که خودش مکانش را لو داده بود.
به گفته خودش وی اینکار را برای نجات دادن عدهای آدم بیگناه انجام
داده .شهرزاد آذرنوش معروف به آذرخش یا همان پیکان شیشهای درحال
حاضر در زندان درجه دو تهران منتظر روز دادگاهش است تا حکم خود
را تحویل بگیرد .وی متهم به هفتاد فقره قتل مرزبان ایرانی در بمب
گذاری چهار سال پیش ،قاچاق انسان و دارو ،دزدی از بانک ،تهدید به
قتل ،همچنین ضرب و شتم چندین نفر و همکاری با باند یاقوت است .با
وجود این تعدادی از مردم تحت تاثیر شخصیت دوم این دختر یعنی
ساقیشب قرار گرفته و پشت درهای زندان و دادگاه تجمع کردهاند و
خ ِیر در سالهای اخیر بوده
خواستار عفو او هستند .ساقیشب بزرگترین َ
و به صورت ناشناس مشغول کمک به نیازمندان بوده که پس از دستگیری
مشخص شد او ساقیشب است...
با نشستن گیلدا روی صندلی رو به رویم نگاه از تلویزیون که داشت
صحنههای تجمع مردم را نشان میداد گرفتم .گیلدا هم نیمنگاهی به
صحنهها انداخت و لبخندی زد.
 هنوز هم کسایی هستن که معتقدن اون بیگناهه!گارسون نسکافه و کیک را روی میز گذاشت و رفت .ناامید به گیلدا نگاه
کردم.
 اینکه اونها چی فکر میکنند کمک زیادی نمیکنه .هیئت منصفه وقاضی هستن که تصمیم میگیرن.

گیلدا نسکافه را برداشت و به لبهایش نزدیک کرد.
 در نظر اونها نمیشه زیاد دخالت کرد پرهام .گفتی میخوای من روببینی.
سرم را تکان دادم و کمی به جلو متمایل شدم .انگشتهایم را گره زدم و
روی میز گذاشتم.
 -میخوام همه چیز رو راجب شهرزاد بدونم.

کمی تعجب کرد.
 من نمیتونم همه چیز رو بهت بگم.موهایم را به عقب فرستادم ،کاش وقت میکردم تا کوتاهشان کنم.
 هرچیزی که میتونی بگی هم برام کافیه.دستش را مشت کرد و جلوی دهانش گرفت و پس از مکث طوالنی
گفت:
 چقدر دوستش داری؟در بهت فرو رفتم و او ادامه داد.
 اونقدر عاشقش هستی که اگه گناهکار هم باشه قبولش کنی؟با اطمینان سرم را تکان دادم.
 -حتی اگر حکمش اعدام باشه سعی میکنم از زندان فراریش بدم.

به صندلی تکیه داد و پلک زد.
 بهت میگم .ولی بزار از اولش بگم.تمام وجودم منتظر بودند تا بشنوند .گیلدا نفس عمیقی کشید.
 بیش از سی و پنج سال پیش دوست صمیمی من بیتا ملک ...وکیلمعروف تهران تصمیم گرفت که علیه باند بزرگ یاقوت فعالیت کنه .من،
نورا و...
در چشمهایم نگاه کرد.
 و مادرت! ما تصمیم گرفتیم باهاش همکاری کنیم ،سالها گذشت و ماداشتیم به چیزی که میخواستیم نزدیک میشدیم .برای همهمون گرون
تموم شد .من و نورا شوهرامون رو از دست دادیم ،اما مادرت به قتل
رسید درحالی که تو و خواهرت خیلی کوچیک بودید.
شوکه و بهتزده و چشمهایم را بستم و باز کردم.
 بیتا کوتاه نیومد ،چون ما ازش خواستیم انتقام بگیره .بازم هم دوسالگذشت و شهرزاد به دنیا اومد،شهرزاد فکر میکنه حمید پدر واقعیشه و
ازش متنفره ولی هیچکس جز ما نمیدونست پدر واقعی شهرزاد کیه.
شهرزاد هنوز هم نمیدونه که حمید آذرنوش ...حمید بهادری هست و
پدرش نیست.
سرم را در دستهایم گرفتم.
 پدرش زندست؟سرش را تکان داد.

 زندست و همیشه مراقبشه .اینکه چرا تا اآلن بعد از بیست و شش سالجلو نیومده دلیل خوبی داره.
یاد شهرزاد افتادم ،آن شبی که داشتیم قدم میزدیم به من گفت همیشه
حس میکند کسی مراقبش است ولی تا حاال او را ندیده.
 هشت سال گذشت و مدارک کامل شد و بیتا اسمش رو گذاشت میمجیم .اما اون فقط نصف مدارک بود و باند فکر میکرد فقط اون رو داریم.
بیتا باقی مدارک رو داخل تراشهای ریخت و توی موزه دالکروز ایتالیا
گذاشت داخل طاووس یاقوت .کسی مکانش رو نمیدونست و ما هم
یکی دو ماه پیش باخبر شدیم.
شهرزاد هشت سال داشت که توسط باند یاقوت ربوده شد .شاهین خان،
پدر شاهرخ ...شهرزاد رو به مورفین معتاد کرد و بیتا بخاطر جون شهرزاد
حاظر شد میم جیم رو تحویلشون بده.
شهرزاد رو ترک دادیم و بیتا بهشون قول داد که دیگه سمت تحقیقات
نمیره ولی سلطان و تیموری راضی نشدن.

اخمهایم درهم شد و گیلدا کمی از نسکافهاش را نوشید تا خشکی گلویش
را برطرف کند.
 اونا به اینکه بیتا کوتاه اومده بود شک کرده بودن .برای احتیاطنکشتنش چون معروف بود و حتما روی مرگش تحقیق میکردن.
مجبورش کردن با جمشید یکی از افراد شاهینخان ازدواج کنه تا بیشتر
زیر نظرش بگیرن .اون موقع شهرزاد حدود ده سال سن داشت.

نفسی گرفت و آهی تلخ کشید.
 بیتا ،شهرزاد رو تحت آموزش هنرهای رزمی قرار داد تا بتونه از خودشدفاع کنه .خیلی ماهر شد و خیلی هم باهوش بود ،به پدر و مادرش رفته
بود دیگه.
غمگین خندید و چشمهایش برق اشک زد.
 هفده سال داشت که بدون اطالع من و بیتا ژنرال رو پیدا کرد .رئیسسازمان ساواکا! سازمانی مخفی بود که من و بیتا هم قبال برای اون
سازمان بزرگ کار میکردیم و شهرزاد از صحبتهای ما متوجه شده بود
که این سازمان وجود داره .کسی اسم واقعی ژنرال رو نمیدونه و کمتر
کسی مالقاتش کرده ولی شهرزاد تونست بهش برسه.
چشمهایش و لبخندش نوید این را میداد که به دختر دوستش افتخار
میکند.
 شهرزاد وارد سازمان شد تا راه مادرش رو ادامه بده .باند یاقوت اونقدرسرگرم مهار کردن بیتا بودن که متوجه شهرزاد نشدن .دختر همون مادر
شجاع هم داشت میشد یکی بهتر از پدر و مادرش.
لبهایش را تر کرد و ادامه داد.
 بیتا وقتی فهمید مخالفتی نکرد .سه سال بعد شهرزاد اولین حرکتخودش رو به عنوان آذرخش زد و باعث دستگیری بیست نفر از
فروشندههای مواد مخدر باند یاقوت شد .باند یاقوت فکر کرد کار بیتا بوده
و اون رو زنده زنده داخل ماشین آتیش زد.

قطره اشکی از گوشهی چشمش چکید و من وارفته سرم را داخل
دستهایم فشار دادم.
 بیتا رو زنده گذاشتن و بردنش داخل آپارتمانش تا زجر کش بشه .ماخبر نداشتیم وگرنه کاری میکردیم .بعد از یه هفته که از نبود بیتا شک
کردیم سمت آپارتمان رفتیم ولی با آمبوالنس مواجه شدیم .گذاشته
بودنش روی برانکارد و پارچه سفیدی کشیده بودن روی صورتش .دنیا
روی سر همهمون خراب شد .مخصوصا شهرزاد که فکر میکرد مقصر مرگ
مادرشه .بیتا در آغوش شهرزاد جون داده بود و این تصویر تا اآلن تو
ذهن شهرزاد مونده و خودش رو سرزنش میکنه.
دستمالی از کیفش درآورد و اشکهایش را پاک کرد.
 این باعث شد شهرزاد از قبل سنگتر بشه .هجده ساله که از ته دلنخندیده و دنیا صدای قهقهه زدنهای این دختر رو نشنیده .از همون
موقعی که ربوده شد دیگه نخندید و فقط گاهی اوقات لبخند میزد .فقط
بیست سال داشت ولی اراده کرد ،به کارش ادامه داد و روز به روز قویتر
میشد .تو این مدت جمشید رفته بود پی عشق و حالش .دوسال گذشت
و شهرزاد شد بیست و دو سالش .تو اوج زیبایی بود و فقط کارهای خیر
و خوب انجام میداد اما خیلی ناگهانی جمشید برگشت و ازش خواست
باهاش از ایران خارج بشه .ادای آدمهای متحول شده رو در میآورد و
ادعا میکرد که از باند اومده بیرون و تغییر کرده .عاشق یه زن اسرائیلی
چشم سبز شده بود که نمیتونست بچهدار بشه و با صد التماس از شهرزاد
خواست که بشه دخترشون.

سرم دیگر درد گرفته بود از شنیدن حقیقتهایی که مثل پتک رویم فرود
میآمدند.
 اینا رو خودش بهم گفته بود .یک ماه بعد از اومدن جمشید شهرزادغیبش زد .هرجا رو گشتیم پیدا نشد .ژنرال فقط میدونست قاچاقی
بردنش ترکیه ولی بعدش رو نتونست بفهمه .هفت ماه از ناپدید شدن
شهرزاد گذشت که خبر دادن تو مرز بین ایران و عراق بمب گذاری شده
و هفتاد نفر کشته شدن .کار باند یاقوت بود .میترسیدن شهرزاد برگرده
و همه چیز رو لو بده .توی کشور غریب دهها بار آدمکش فرستادن تا
دهن شهرزاد رو برای همیشه ببندن ولی نتونستن چون شهرزاد همه رو
با بیرحمی میکشت .دیوونه شده بود .سه روز بعد از بمب گذاری
برگشت ایران و گفت سردار نجاتش داده .شبها کابوس میدید و اسم
دونفر رو مدام با ترس تکرار میکرد ،یکی جمشید ...یکی تراب بغدادی!
پیش روانپزشک میرفت و قرصهای آرامبخش قوی میخورد .شهرزاد
به هیچکس نگفت توی اون هفت ماه کجا بوده و چیکار میکرده فقط
با خندهی هیستریکی میگفت دویست و ده نفر رو کشته.
سرم سوت کشید و سنگینی چیزی را روی قلبم حس کردم.

 حتی به من و ژنرال هم نگفت چه اتفاقی افتاده اما این رو میدونستیمکه عطشش برای انتقام بیشتر شده و البته بیرحمتر .به سازمان ساواکا
و ژنرال خیلی وفادار بوده و هست چون میگه همه چیزش رو از اونا داره.
بعد متوجه شدیم پلیسها از جمله سرهنگ رادمنش خیلی مشتاقن که

بخاطر مرزبانهای شهید دستگیرش کنن و ما هم مدرکی نداشتیم که
ثابت کنه کار اون نبوده و شاهدی هم وجود نداشت.
با تردید پرسیدم.
 پس چطور میگی دویست و ده نفر رو کشته و بیگناهه؟ جرمهایدیگه چی؟ اونا رو که با میل خودش انجام داده...
حرفم را قطع کرد.
 تو شهرزاد رو چجوری دیدی؟جوابی نداشتم .چه داشتم میگفتم؟ داشتم قضاوت میکردم؟
 شهرزاد بیگناهه و ما هم دنبال مدرکی هستیم که ثابتش کنه .درموردجرمهایی که با میل خودش انجام داده هم خودش باید بهت جواب بده.
بگذریم ...شهرزاد برای پوشش و مخفی شدن به روستا رفت و به فعالیت
خودش ادامه داد .وارد باند یاقوت شد تا میم جیم رو پیدا کنه و موفق
هم شد .وقتی فهمیدن اون همون دختر بیتا ملکه شوکه شدن .شهرزاد
وقتی بعد از هفت ماه برگشته بود همه جای بدنش رد زخم و شکنجه
بود ولی دم نزد.
یکی یکی مهرههای اصلی باند یاقوت رو از صفحه خارج کرد و آخرشم
شد این .بقیش رو خودت میدونی.
گیج بودم .تنها چیزی که میخواستم این بود که شهرزاد زنده بماند حاال
هرجور که شده.
الدن کنارم نشست و مثل من به والیبال بازی کردن بقیه نگاه کرد.

 مثل یه شیر توی قفس ولی هنوزم درنده.پوزخندی زدم و پا روی پا انداختم.
 شیر نه! شیر و ببر قوی هستن ولی هیچوقت یک گرگ رو توی سیرکنمیبینی .من همون گرگ ماه کاملم فقط...
مکثی کردم و به صورتش که لبخند کمرنگی داشت نگاهی انداختم.
 فقط منتظر کامل شدن ماه هستم ...روز دادگاه! هنوز تصمیمی نگرفتی که چیکار کنی؟ گفتی سرنوشتت رو میتونیخودت بنویسی.
مات نگاهش کردم .میتوانستم ولی ...ولی پس ژنرال چه؟! سازمان چه؟!
اگر میخواستم خودم را نجات دهم حتما آنها هم لو میرفتند.
 تصمیمی نگرفتم ولی فکر کنم مرگ رو انتخاب کنم. یعنی تسلیم میشی؟ آذرخش و تسلیم شدن؟! من فقط کاری که همیشه میکردم رو انجاممیدم ،از خود گذشتگی!
الدن شانهای باال انداخت.
 کاش یکم بخاطر خودت از خود گذشتگی میکردی!حرفش مثل پتک بر سرم کوبیده شد .خودم ...آذرخش ...پیکان
شیشهای ...ساقی شب!
یا آن روی سومم ...شهرزاد واقعی.

 نامه رو رسوندی گیلدا؟پلکی زد و گفت:

 آره اما اون َمرد نمیتونه با شهادت دادنش تو رو کامال تبرئه کنه بلکهفقط مشخص میشه بمب گذاری کار تو نبوده .بعید هم هست شاید
حرفش رو قبول نکنن .اگر هم قبول کنن خرده جرمهای مونده رو فقط
خودت میتونی درست کنی.
اخم کردم و دستم را روی شیشهی بینمان گذاشتم.
 خودت میدونی ژنرال چقدر برام عزیزه .نمیتونم اون و افراد سازمانساواکا رو فدای نجات دادن خودم بکنم.
 تو این همه سال بهشون خدمت کردی... من فقط دنبال هدف خودم بودم و بهش رسیدم .دیگه هدفی ندارم. داری! پرهام.پلکم پرید و بهت زده نگاهش کردم که بلند شد و قامت مردی را دیدم
که برایم مثل کوه بود .مردی که جای گیلدا نشست و بعد از روزها
چشمهایش که حاال سرخ شده بود را دیدم .تهریش و موهایش کمی
بلندتر شده بود .کت و شلوار اسپرت آبی به تن داشت .صدایش خشدار
تر از همیشه بود.
 سالم.سرم را تکان دادم و جلوی ریزش اشکهایم را گرفتم.

 چی باید صدات کنم؟ آذرخش؟ ساقیشب؟ پیکان شیشهای؟آرام لب زدم.
 خودت چی فکر میکنی؟لبخند زد و مهربان نگاهم کرد.
 شهرزادم! خودت باش ،خودت بمون .شاید تو نه ولی من هدفی دارمکه مثل خودت برای رسیدن بهش سمجم.
لبخند تلخی زدم .دستش را روی شیشه گذاشت و من هم همانجا .کاش
این شیشهی لعنتی نبود تا یک دل سیر او را در آغوش بکشم و عطر تنش
را ببلعم.
 رسیدن به تو!آهی کشیدم و به دستهایمان نگاه کردم.
 ما نزدیکیم پرهام ولی همین شیشه میتونه جدامون کنه ،میبینی؟سرنوشت پنجره دیدار پشت نردههاست!
زمزمه کرد.
 برای رسیدن بهت اگر الزم بشه شیشهها رو میشکنم.لبم را داخل دهانم کشیدم تا بغضم نشکند .چرا باید در لحظات آخر سر
راهم قرار میگرفت؟ که بگوید هنوز هم امیدی برای زنده ماندن هست؟
 وقت مالقات تموم شده.با همان صدای لرزان گفتم:

 فقط سه روز مونده به دادگاه عمومی من .میخوام اونجا باشی.سر تکان داد.
 هرچی که تو بخوای.لبخند زدم و قبل از قطع کردن گفتم:
 -مراقب خودت باش.

خواسته بودم سرهنگ رادمنش بیاید تا مطلبی را به او بگویم .یک ساعت
است که منتظرم گرگ پیر به دیدارم بیاید و هنوز نیامده.
روی تخت نشسته و به دیوار گچی پشت سرم تکیه داده بودم و آرام
آهنگ میخواندم .همسلولیهایم هم بی هیچ اعتراضی گوش میدادند.
 انفرادی شده سلول به سلول تنمِ
ِ
ِ
خود من زندانیست
خود من در
خود من در
زمزمههایشان را میشنیدم ولی برایم بیاهمیت بود.
 کاش آزاد بشه این دختر ،آذرخش حتما اونقدرها هم که میگن بدنیست.
صدای اعتراضات مردم از بیرون زندان مثل هرروز بلند شد .هرچند فکر
نمیکردم قاضی برایش این چیزها مهم باشد.

 از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران،رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران،ماگذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی،تو بمان با دگران وای به حال
دگران.
دیگری گفت:
 قضاوت کار ما نیست.باالخره سرهنگ رادمنش آمد و در اتاقی او را مالقات کردم .با همان
لباسهای شخصی و اخم و چاشنی تعجب گفت:
 چیزی شده؟پس از مکثی که کالفهاش کرد جواب دادم.
 ازتون درخواستی دارم.ابرویی باال انداخت.
 در موقعیتی نیستی که...بیادبی بود اما حرفش را قطع کردم.
 یه خواهش!چشمهایش را تنگ کرد.
 و اون چیه؟به چشمهایش نگاه کردم تا عکسالعملش را ببینم.
 میخوام با بهترین امنیت و سالم ...به دادگاه برم .میخوام ازم تا سالندادگاه محافظت کنین.

متعجب شد و گیج پرسید.
 فقط همین؟سرم را تکان دادم.
 هنوز ممکنه افراد باند یاقوت اون بیرون باشن و بخواهند من رو بکشن.حتی شاید بخواهند که من رو فراری بدن و ازم استفاده کنند.
اخمهایش درهم شد و کمی فکر کرد.
 باشه حتما اینکار رو انجام میدم ...چون میخوام دست عدالت باشی.پوزخندی ناخودآگاه روی لبم نشست .عدالت!
وقت رفتن رسید .امروز ،روز موعود یعنی دادگاه بود .خواستم از سلول
خارج شوم که چشمم به کاغذی زیر تخت افتاد .بازش که کردم برای
چندمین بار از دیدن این همه نفوذ ژنرال تعجب کردم.
"تو میخوای خودت رو بخاطر سازمان ساواکا و من فدا کنی.
همیشه از من جلوتر بودی ،همیشه لج بازی میکردی و همیشه قوی
بودی.
ثابت کردی بهترینی و میتونی از خودت محافظت کنی.
فقط حاال دیگه نوبت منه! دیگه من لج بازی میکنم و نمیذارم جون
خودت رو فدای ما کنی.
حاال من از تو جلو میزنم تا بفهمی رئیس کیه شهرزاد آذرنوش! "

ناخودآگاه لبخند زدم .این مرد محبتهایش با زورگویی بود.
مهربانیهایش فرق داشت.
با چیزی که به ذهنم رسید لبخند از روی لبهایم پر کشید و جایش را به
ابهام داد.
"ژنرال کیست؟ من کی هستم که حاضر است بخاطرم خط قرمزها را رد
کند؟ فقط بخاطر بیتا ملک تمام این سالها کمکم کرد یا چیز دیگری در
میان است؟"
*****
مردم بیرون دادگاه جمع شده بودند .بعضیها خواستار اعدام و بعضیها
بخشش!
نمیدانستم ژنرال میخواهد چکار کند .شاید هم میدانستم ولی
نمیخواستم به این فکر کنم که ممکن است بخاطر من هویت خودم و
خودش و ساواکا را فاش کند.
خبرنگارها از کشورهای مختلف درحال عکاسی و فیلمبرداری بودند.
نگاهی به دستبندهایم و بعد به سرهنگ که کنارم نشسته بود انداختم.
نفسش را کالفه بیرون داد .در گفتن چیزی تردید داشت.
 شهرزاد با وجود تمام اتفاقاتی که توی این سالها افتاد ...امیدوارم زندهبمونی.
لبخند زدم.
 -زندگی بدون هدف ...با فرار زنده بمونم؟

پلکهایش را محکم روی هم فشار داد .سر و صدای بیرون هیجانزده
بودن این جماعت را نشان میداد.
 نمیدونم ولی اگر فرار هم بکنی من دست سرت برنمیدارم.آرام خندیدم و باهم از ماشین پیاده شدیم .پلیسها سعی داشتند مردم
را مهار کنند .داشتیم جلو میرفتیم که ناگهان یک نفر سنگی پرتاب کرد و
مستقیم به پیشانیام خورد.
همه در سکوت و حیرت فرو رفتند و سرهنگ کمی نگران شد .نگاهی به
آن زن انداختم و با لبخندی تلخ جوری که همه بشنوند گفتم:
 خوبه که کشورت رو دوست داری .خوبه که از کسایی متنفری کهآرامش مردم وطنت رو ازشون میگیرن ولی ...هیچوقت ندونسته کاری
نکن .وقتی نمیدونی اون شخص بیگناهه!
سرهنگ دستمالی به من داد و خون روی پیشانیام را پاک کردم .نه داد
زدم و نه عصبی شدم .حق داشت!
ده دقیقهای بود که روی صندلی متهم نشسته بودم .دادگاه شلوغ بود.
اعضای باقیمانده باند یاقوت حتی سلطان و تیموری و شاهرخ و بقیه
حضور داشتند .خبرنگارها مشتاق منتظر بودند.
گیلدا و پرهام و انیس و سامان و دیبا نگران پشت سرم روی همان
صندلیهای چوبی مانند نشسته بودند .جالب اینجاست که منوچهرخان
و همسرش هم در دادگاه حضور داشتند.

هيئت منصفه باهم پچ پچ میکردند .هرکسی نظری میداد .سرهنگ
رادمنش و چند مأمور ایستاده بودند.
باالخره این لحظات خفقان آور تمام شد و قاضی داخل آمد .همه به
احترام بلند شدند و همراهش دوباره نشستند.
سالن در سکوتی عجیب فرو رفت .قاضی سردار را در انتهای سالن دید و
لبخند دوستانهای زد .چقدر دلم میخواست میتوانستم در چشمهای
سردار نگاه کنم و بگویم من بیگناهم! دختری که چهار سال پیش نجات
دادی و به ایران آوردی کار خطایی نکرده.
اما جلوی خودم را گرفتم و سرم را پایین انداختم .دستبند نداشتم.
لبهایم گزیدم و منتظر شدم .واقعا دیگر آخر کار بود؟
قاضی بسم اهللای گفت .چشمهایم را بستم.
آری تمام میشود ،همه چیز امروز به فراموشیها سپرده خواهد شد و
آذرخشی دیگر وجود ندارد!
درب سالن باز شد .چشمهایم را باز کردم .ژنرال بود! همه متعجب این
ِ
مرد با ابهت و ناآشنا را نگاه کردند اما انگار قاضی او را میشناخت.
با همان قدمهای پر صالبت روی نزدیکترین صندلی نشست و نگاهم
کرد .برق چشمهایش سرشار از تحسین بود.
انگار این مرد کار خودش را کرده .از عکسالعمل رئیس جمهور و وزیران
نمیترسید؟ که او را برکنار کنند و مقامش را بگیرند؟
هرچند که او هیجوقت بیگدار به آب نمیزد.

چرا زودتر شروع نمیشود که زود هم تمام شود .من که مرگ را قبول
کردم پس چرا مرگ من را نمیپذیرد و زودتر از من استقبال نمیکند؟
با صدای قاضی و جملهای که گفت نه تنها من بلکه حقیقتا جهان در بهت
و حیرت فرو رفت و نفسها در سینه حبس شد.
اشک در چشمهایم حلقه زد و به سردار و ژنرال که حاال کنار هم ایستاده
بودند نگاه کردم.
سردار و ژنرال همزمان لب زدند.
 بهت افتخار میکنیم!بقیه دست کمی از منی که انگار برق از تنم رد شده بود نداشتند.
 چطور ممکنه؟ خدای من یعنی آذرخش... ما راجبش اشتباه میکردیم. اون یک قهرمانه!زمزمههایشان خوابید .سرهنگ کم مانده بود بیفتد .اعضای باند یاقوت
ترسیده بودند و صورتشان از عصبانیت سرخ شده بود.
جملهای که قاضی گفت بارها و بارها در سرم اکو شد و هربار انگار به
آسمان پرواز میکردم و باز هم سقوط میکردم!

"مـأمـور مـخـفـی سـازمـان سـاواکـا ،دخـتـری قـهـرمـان و شـجـاع از
ایـران زمـیـن ،سـرگـرد شـهـرزاد آذرنـوش به جـایـگـاه بـیـاد!"
در برابر چشمهای حیرتزده حاضرین و خبرنگارها به جایگاه رفتم و
قاضی خواست که خودم توضیح دهم .نگاهی به ژنرال کردم که سرش
را تکان داد.
لبهایم را تر کردم و ماجرای من آغاز شد .از همان اول گفتم تا رسیدم
به چهارسال پیش!
 دوسال بعد از مرگ مادرم وقتی بیست و دو سالم بود ،جمشید عاشقزنی خارجی شد .برای من اهمیتی نداشت که چیکار میخواد بکنه ولی
اون زن اصرار عجیبی داشت که من رو هم همراه از کشور خارج کنن و
به ترکیه برن.
با یادآوری حماقتی که کردم نفسم لحظهای قطع شد و خودم را لعنت
کردم.
 جمشید خیلی التماسم کرد ،گفت از باند اومده بیرون و میخواد از کشوربره وگرنه سلطان اون رو میکشه .من نمیتونستم ببخشمش ولی با خودم
گفتم حاال که میخواد تغییر کنه چرا من مانع بشم؟
پوزخندی به خودم زدم و ادامه دادم.
 حماقت بود .به ژنرال گفتم یک ماه میرم ترکیه و برمیگردم .گفتم اونزن که میخواست من دخترش باشم هم باالخره ازم دل میکنه و خسته
میشه .نمیدونستم نیت دیگهای داره!

همه ساکت گوش میدادند و این دادگاه به صورت زنده از شبکههای
مختلف پخش میشد.
 اولش قبول نمیکردم و همین باعث شد معطل بشن .توی فرودگاه زنبه جرم جاسوسی دستگیر شد ولی تا به خودم بیام جمشید دوباره من رو
دزدید و وقتی بیهوش بودم قاچاقی به ترکیه رفتیم .اون من رو مقصر
دستگیر و اعدام شدن اون زن میدونست چون معطلشون کرده بودم.
مکثی کردم و نفس عمیقی کشیدم .صدای گلوله و گامهای آن افراد را
در ذهنم میشنیدم و در سرم اکو میشد.
"  -بگیریدش! تراب اون دختر رو زنده میخواد!"
دستهایم را مشت کردم.
 ترکیه مقصد آخر نبود وقتی به خودم اومدم که همه چیز روشن شد وفهمیدم اون زن کی بوده و چرا میخواسته من رو با خودش ببره.
صدایش اول کنار گوشم واضح مثل چهار سال قبل شنیدم و عصبی شدم.
 مقصد بعدی ما کشوری بود که برای من شد تنها خاطرات وحشتناکو کابوسهای ناتمام ،سوریه
زمزمهی جمشید قویتر شد
"به قتلگاهت خوش اومدی!
 یه دختر جوون بین داعشیها گیر کرد .جمشید به داعش پیوست ومشخص شد اون زن هم عضو داعش بوده و من رو میخواسته به عنوان
هدیه برای برادرش ببره ،تراب بغدادی!

نگاهم را در سالن چرخاندم.
 ولی تراب در جایگاهی نبود که من رو اسیر کنه ،وقتی قصد فرار کردمو گیر افتادم یکی از فرماندههای داعش دستور داد من رو به زندان زنان
ببرن.
شکنجهها ،جیغهایم و التماس کردنهایم مثل فیلم از جلوی چشمهایم
رد شد و در آخر دوباره تصویر زن شکنجهگرم جلویم جان گرفت.
 سه ماه توی زندان بودم تا اینکه خبر رسید فرمانده داعش کشته شدهو جاش رو تراب گرفته .داشت میومد سراغم ،از خوش شانسی من همون
شب سربازان سوریه به زندان حمله کردن و تونستم فرار کنم.
همان شبی که پیچ را در تن زن شکنجهگر فرو کردم و پابرهنه در
بیایانهای سوریه دویدم .به شهری رسیدم که مردمانش را سر بریده
بودند! کودکان و زنان و غیرنظامیهایی را دیدم که چطور بیدفاع
میمردند.
 بعد از فرار با دختری به اسم آمنه آشنا شدم .اون دختر سوریهای بهمکمی پزشکی یاد داد و کار با کالشینکف و دراگانوف که بیشترین اسلحه
در اون منطقه بود .به هر زوری بود از اون شهر فرار کردیم.
نگفتم زن شکنجهگرم را کشتم ،نگفتم موقع فرار از آن شهر جمشید را هم
به رگبار بستم!
 من موندم تا به مردم این کشور کمک کنم .من و آمنه چهار ماه زخمیهارو نجات میدادیم.

صحنههای خونین یادآوریام شد و سرم گیج رفت.
 تراب از جامون با خبر شد و دوباره فرار کردیمَ .مردی ایرانی ما رو دیدخواست با خودش به ایران ببرمون ولی...

به سردار نگاه کردم .او نجاتم داده بود از آن قتلگاه! اشک دیدم را تار
کرد ولی نگذاشتم بریزند.
 ولی آمنه تیر خورد .به هلیکوپتر نرسید و من فقط تونستم گردنبند اهللطالیی که همیشه به گردن داشت رو بردارم
لبخند تلخی زدم و نگاه تشکرآمیزی به سردار انداختم.
 کسی که من رو نجات داد ...سردار بود ،سردار حاج قاسم سلیمانی!پدرانه نگاهم کرد .هنوز به یاد دارم چگونه من را از آن جهنم نجات داد
و با هلیکوپتر از سوریه خارج شدیم.
وقتی به ایران آمدیم من تغییر کردم .دیگر دختر قبلی نبودم ،زجر کشیده
و بزرگ شده بودم .یک قاتل! یک گرگ که به دنبال انتقام دست به
هرکاری زد تا تقاص ماهها عذاب در سوریه و مرگ عزیزانش را از باند
یاقوت بگیرد.
به هیچکس نگفتم کجا بودم .نمیخواستم یادم بیاید چه کشیدهام وقتی
در زندان زنان داعش شکنجه میشدم و بعد از فرار چه چیزها که ندیدم
و نترسیدم .من ترس را با تک تک اعضای بدن و روحم حس و لمس
کردم .روزی هزار بار مردم و زنده شدم تا به اینجا رسیدم!

به جایی که قرار بود پایان کار من باشد و گذشتهی من و سازمان ساواکا
برای همیشه مخفی و پنهان باقی بماند ولی ...ولی سردار و ژنرال
نگذاشتند!
نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم.

 باند یاقوت از برگشتن من با خبر شد و ترسید که شاید مدرکی بر علیهاونها داشته باشم پس تصمیم گرفت من رو بدنام کنه تا اگر حرفی زدم
کسی باور نکنه .بمب گذاری در کنار مرز که باعث شهید شدن دهها
مرزبان شد کار باند یاقوت بود .قاچاقهایی که انجام دادم همه صحنه
سازی بود تا اعتماد تبهکاران رو بدست بیارم و بتونم بهشون نزدیک بشم
اما حقیقت این بود که من داشتم مدرک جمع میکردم و برعکس
کارهایی که به عهده من گذاشته بودند تمام محمولههای مواد مخدر و
انسان رو به صورت ناشناس و با نام ساقی شب به پلیس لو میدادم.
باالخره مدارک مورد نیازم جمع شد و من هم میم جیم رو که حاصل
زحمات مادرم بود رو پیدا کردم.
نگاهم به پرهام افتاد که لبخند میزد .همه به جز خالفکارهایی که بخاطر
من گیر افتاده بودند لبخند به لب داشتند و در چشمهایشان کمی ترحم
دیده میشد اما من از ترحم متنفر بودم!
 چیزی که کم داشتم تا مهرههای اصلی باند یاقوت رو نابود کنه و حتیسلطان رو از پا در بیاره دستم نبود تا زودتر کار رو تموم کنم .دچار اختالل
روانی ناشی از جنگ شده بودم و مدام پیش روانپزشک میرفتم و شبها

رو با آرامبخشهای قوی و کابوس سر میکردم به امید فردایی که بتونم
طاووس یاقوت رو پیدا کنم .معمای طاووس یاقوت حل شد و در موزهی
دالکروز ایتالیا پیداش کردیم .همه چیز داشت خوب پیش میرفت اما
قتلهایی که گردنم بود و خالفهای دیگه رو نمیتونستم ثابت کنم و
تبرئه شم .برای همین تصمیم گرفتم راهی که انتخاب کردم رو تا آخرش
برم و حاضر نبودم سازمان ساواکا فاش بشه.
مکثی کردم و پرغرور گفتم:
ِ
مخفف سازمان امنیت و اطالعات کشور اســالمــی بود!
 ساواکاژنرال نزدیک آمد و از قاضی خواست که مدرکی را رو کند .نوار ضبط
شدهای را به نمایش گذاشت که مکالمهی بین شاهرخ و سلطان بود!
مربوط به چهارسال پیش.
 سلطان ،شهرزاد آذرنوش پتانسیل این رو داره که باند یاقوت رو نابودکنه .بهتره بکشیمش تا از سوریه برنگشته .جمشید و تراب کشته شدند!
آری ،جمشید را من به رگبار بستم و تراب را سالخی کردم! من قاتل بودم
ولی به خدا قسم هرکس که کشتم سزاوار مرگ بود ،داعشیها!
 اون هویتی داره که ازش بیخبریم .کشتن اون کار رو بدتر خرابمیکنه.
 -پس چیکار کنیم؟

 بمب گذاری که چند روز پیش انجام دادیم تا محمولهی بزرگ رو از مرزرد بدیم بنداز گردن اون! اینطوری اگر حرفی به پلیس بزنه کسی باور
نمیکنه.
 هر چی شما امر کنید!مکالمه تمام شد و تیر خالص! چهرههای سرخ شدهی خالفکارها از جمله
سلطان و شاهرخ دیدنی بود.
حاال همه سه چهرهی من را دیده بودند.
آذرخش ،ساقی شب و شهرزاد! از ته دل بعد از بیست سال خندیدم.
خندیدن را یادم رفته بود ولی حاال حس میکنم که شیرین است.
سردار و ژنرال برایم شهادت دادند که بیگناه هستم .بازتاب گستردهای
در رسانهها داشت و تیترهای جنجالی برایم زده بودند.
ورق برگشته بود و قرار نبود اعدام شوم .حاال تنها یک هدف داشتم ،زندگی
در آرامش کنار خانوادهی جدید.
ساعتها زود سپری شدند و شاهرخ وقتی داشت از سالن دادگاه خارج
میشد پوزخندی زد که ترس به دلم افتاد .شاید قرار بود دوباره قلم
سرنوشت جور دیگری نقش و نگار تقدیرم را بکشد.
دستم را روی گردنبند اهلل که به گردن داشتم و متعلق به آمنه بود
گذاشتم .چشم بستم و زیر لب زمزمه کردم.
 -راضیام به رضای تو!

من از تمامی گناههایم توبه کرده بودم ،هنگامی که به ایران بازگشتم این
جمله را روی دیوار مسجدی دیدم "خداوند بسیار توبه پذیر است و توبه
کنندگان را دوست دارد!" اما هنوز از یک گناه توبه نکردهام! باید به پرهام
میگفتم.
پرهام و خانوادهاش و دوستانم به سمتم آمدند .پرهام دستم را گرفت
ناگهانی زانو زد .خبرنگارها از این فرصت استفاده کردند و به این سمت
چرخیدند.
برق عجیبی را در چشمهای پرهام دیدم .برای بار چندم بعد از سالها
خندیدم و اشک شوق ریختم.
 ِماه من ،شهرزادم ،خیلی دوستت دارم بیشتر چیزی که تصورش رو
کنی .حاضری باقی عمرمون رو کنار همدیگه باشیم و تا مرگ جدا نشیم؟
با من ازدواج میکنی؟
اشکم را پاک کردم ،آخر اینجا جایش بود پرهام خان؟ هرچند او برایش
زمان و مکان مهم نبود و کار خودش را میکرد .با خنده جواب دادم.
 حاضرم پرهام خان جهانبخش!صدای شادی ما به آسمان شلیک شد و گونههای سرخ شده از خجالتم را
لمس کردم.
ولی این پایان کار شهرزاد آذرنوش نخواهد بود! وقتی همگی از دادسرا
خارج شدند میان آن همه جمعیت حاضر فردی با موتور و کاله کاسکت
با سرعت زیاد به سمتشان آمد.

همه چیز در صدم ثانیه اتفاق افتاد و گلولهای که توسط آن فرد شلیک
شد درست به قفسهی سینه شهرزاد خورد .فرد نتوانست فرار کند و
دستگیر شد .همان زنی بود که در روستا کنار دریاچه قصد کشتن شهرزاد
را داشت تا انتقام توتونچی را بگیرد ولی ناکام ماند.
حاال شهرزاد علت پوزخند شاهرخ را خوب فهمید .شادی پر کشید و پرهام
شهرزاد را که روی زمین افتاده بود در آغوش گرفت.
غوغایی به پا شده بود .حال پرهام قابل توصیف نبود که لیلیاش را با تن
خونی در آغوش دارد و مردانه گریه میکند.
 شهرزادم ...تو نباید بری ،نباید بمیری .حق نداری من رو تنها بزاری.میشنوی چی میگم؟
لبهای شهرزاد تکان خورد و لبخند زد.
 من ...وقتی اومدم ایران ...از همه چیز ...توبه ...کردم! ...قر...ار بودعاشق نشم ...گفتم عاشق بشم ...گناه کردم.
پرهام بغض کرد.
 حرف نزن عمرم .خوب میشی ،باید خوب بشی!شهرزاد سرفهای کرد و لبخندش عمق گرفت.
 ولی عاشق شدم ...نباید کسی رو ...درگیر خودم ...میکردم ...پس گفتمگناهه ...عاشق که شدم ...نتونستم از گناهش ...توبه کنم ...نخواستم که
قلبم ...از تو ...خالی بشه ...یادته میگفتم ...گناهی دارم که ...ازش توبه
نکردم؟

پرهام سرش را تکان داد .اورژانس رسید.
 گناه من تویی ...مرا به توبه راهی نیست!دنیا روی سر پرهام آوار شد و اشک ریخت.
 قرار نبود اینجوری تموم بشه شهرزادهمانطور که چشمهایش را میبست با همان لبخند همیشگی زمزمه کرد.
 تموم شد! دوستت دارم!«یک سال بعد
کنار قبر نشست و سنگ قبر را با گالب شست .حالش خوب نبود ،انگار در
همین یک سال روحی بود که دیگر به اطرافش حسی ندارد.
گیلدا نزدیکش ایستاد و اخم کرد.
 زانوی غم بغل گرفتن چیزی رو درست نمیکنه .آذرخش تموم شد!پرهام چشم بست و قطره اشکش روی سنگ سیاه افتاد.
 دلم براش تنگ شده.گیلدا نگاهی به قبر انداخت و دلگیر شد .دستمالی به پرهام داد و گفت:
 اون همیشه کنارته ...امروز سالگرد مادرش بود درسته؟پرهام سرش را تکان داد .کم حرف شده بود .از جایش بلند شد و
لباسهای سیاهش را تکاند.
 -هنوز خبری نشده؟

 خبری بشه به تو زنگ میزنند پرهام نه منگیلدا همانطور که به قبر سیاه رنگ نگاه میکرد پالتویی سمت پرهام
گرفت.
 هوا سرده .توی اسفند نباید اینجوری بچرخی.پرهام پالتو را پوشید .هوا ابری و گرفته بود و شاید آسمان دلش باران
میخواست
 حتی اگر بدنم رو گرم کنم ،بیشتر از یک ساله که درونم یخ زده .دلمبرای لبخندهاش ،برای شجاعتهاش و از خودگذشتگیهاش ،حتی برای
اون نگاه عسلیش تنگ شده.
جلوی اشکی که میخواست بریزد را گرفت و شروع به قدم زدن کنار
گیلدا کرد تا به ماشینش برسد.
گیلدا شروع به صحبت کرد.
 زمان خیلی زود گذشت .جای خالی شهرزاد همهی ما رو آزار داده وتمام کسانی که بهشون کمک کرده ،از بچههای خردسال تا سالمندان
براش دعا میکنند .شهرزاد تمام درآمدی که طی سالهای آذرخش
بودنش به دست میآورد رو وقفشون کرده بود حتی مهربانی و محبتی
که داشت از کسی دریغ نکرد درحالی که قلبش هزاران بار شکست .پیکان
شیشهای لقب مناسبی برای اون بود.
داخل ماشین نشستند .پرهام بخاری ماشین را روشن کرد و از قبرستان
روستایی که در آن شهرزاد را دید دور شد تا دوباره به تهران برگردد.

 درسته ،اون به هدفش رسید ولی در آخرین لحظه ...خرد شد و شکست!گیلدا نگاهش را به جاده دوخت .آن قبر متعلق به بیتا ملک بود و به
احترام شهرزادی که حاال در میانشان نبود به آنجا رفتند ،شهرزاد هست
ولی ...ولی فقط نفس میکشد!

به تهران که رسیدند راه بیمارستان را در پیش گرفتند .بیمارستانی که
روزهای اولی که شهرزاد در آن بستری شده بود غوغایی را در محوطهی
بیمارستان میشد دید .مردمی که بخاطر شهرزاد پشت درهای بسته و در
حیاط بیمارستان مینشستند به امید این که شهرزاد برگردد.
بعد از یک ماه بخاطر اصرارهای زیاد پرهام و بقیه مردم حاضر شدند از
بیمارستان بروند .فقط چون برایشان سخت بود و هوا داشت سرد
میشد.
حاال بیش از یک سال گذشته است و کسی برق چشمهای شهرزاد را
ندیده .شهرزاد به کما رفت و تا به اآلن در آن اتاق لعنتی به خواب عمیقی
رفته و وضعیتش هیچ تغییری نمیکند.
با این حال هنوز هم مردم نگران او هستند و برایش دعا میکنند .برای
کسی که زندگیاش را برای نجات هم وطنهایش به خطر انداخت.
نزدیک اتاق آی سی یو که شدند استرس بهشان وارد شد و گیج به دکتر
و پرستارهایی که به سمت اتاق شهرزاد میدویدند نگاه کردند.
دستپاچه سمت پرستار رفتند و با تردید زیاد و ترسی آشکار پرسیدند.

 چه اتفاقی افتاده؟!پرستار نگاهش پر از ترحم و ناامیدی شد و جواب داد.
 داریم از دستش میدیم .فقط امیدمون به خداست!انگار نفس در سینهی هردو حبس شد .پشت شیشه ایستادند و به جسم
شهرزاد که بیخبر از تکاپوی دکترها و پرستاران آرام خوابیده بود نگاه
کردند.
خطهای صاف روی مانیتور نشان میداد که قلب کوچکش دیگر نمیزند!
گیلدا زانوهایش خم شد و روی سرامیکهای سرد بیمارستان نشست.
پرهام خشکش زده بود و اینبار از ته دل خدا را صدا زد.
باالخره همزمان با چندمین فرود آمدن شوکر روی بدن شهرزاد همه چیز
عوض شد و قلبش دوباره تپید!

نفسی که حبس شده بود را رها کرد و سرش را به شیشه تکیه داد و
چشمهایش را بست.
چند ساعتی گذشته و گیلدا رفته بود .پرهام داخل اتاق رفت و کتاب هزار
و یک شب را که در طی این یک سال برای شهرزادش میخواند برداشت.
روی صندلی کنار تخت شهرزاد نشست و فهمید که به قصهی آخر رسیده.
با خود گفت این کتاب هم تمام شد ولی شهرزاد بهوش نیامد .مگر
قصهگوی هزار و یک شب هم قصه میشنود؟ بلند شو شهرزاد! تو
قصهگویی نه پرهامی که کمرش در این یک سال از نبودنت خم شده.

آرام شروع به خواندن کرد.
 در پایان هزار و یک شب ،شهریار خبر جشن ازدواجش با بانویمحبوبش رو به مردم داد .شهرزاد و شهریار هرگز مراسم ازدواج نداشتند.
با ایدهی هر شب با زنی ازدواج کردن و روز بعد کشتنش فرصتی برای
جشن گرفتن نمیشود .اما شهریار بعد از سه سال ،ازدواج خودش رو با
شهرزاد جشن گرفت .و این داستان حتی در مورد شهرزاد نبود .درمورد
شهریار هم نبود .درمورد قصهها بود .قصههایی که میتونن جون آدمها
رو نجات بدن .قصههایی که میتونن درمانگر باشند .قصههایی که جادو
میکنند و ای کاش ،آنها در کنار هم تا ابد به خوبی و خوشی زندگی کرده
باشند.
از همان ابتدای قصه شهرزاد داشت گوش میداد .در دل لبخندی زد و
چشمهایش را باز کرد .پرهام هنوز حواسش به صفحات کتاب بود ،کتابی
که به پایان رسید و شهریار به شهرزادش رسید!
شهرزاد با تمام بیحالیاش دستش را تکان داد و باال آورد .دست پرهام
که روی پایش بود گرفت و فشرد.
پرهام از جا پرید و پردهی اشک چشمهایش را تار کرد .بعد از یک سال
داشت عسلیهای شهرزاد را میدید.

با اولین پلکی که زد دو قطره اشک چکید و کتاب از دستش روی زمین
افتاد .زمان را از دست داد و مبهوت به طرح لبخند کمرنگی که روی
لبهای شهرزادش جا خوش کرده بود نگاه میکرد.

روی زمین زانو زد اما دست شهرزاد را رها نکرد .پشت دست شهرزاد را
بوسید و آن را به گونهاش چسباند .باالخره توانست حرف بزند.
 حالت خوبه زیبای خفته؟شهرزاد پلکی به معنای تأیید زد و خواست چیزی بگوید ولی نمیتوانست
حرف بزند.
بیمعطلی کاغذ و خودکاری پیدا کرد و دست شهرزاد داد .اولین چیزی
که شهرزاد نوشت این بود.
"چقدر گذشته؟"
پرهام غمگین زمزمه کرد.
 حدود یک سال.شهرزاد تعجب کرد و کمی بعد نگران نوشت.
"بقیه خوبن؟"
پرهام لبخندی از ته دل زد و گفت:
 همه خوبن ،مطمئنم که به دیدنت میان .تمام تبهکارها هم جوابظلمهایی که کرده بودند رو گرفتند.
لحظهای لبخندش محو شد .سردار حاج قاسم سلیمانی شهید شده بود!
چگونه این را به شهرزادی که تازه داشت حالش خوب میشد میگفت؟
چگونه میگفت کسی که پدرانه او را از سوریه نجات داد و در دادگاه
برایش شهادت داد حاال دیگر نیست؟

یقین داشت که شهرزاد کمرش خم خواهد شد وقتی بفهمد کس دیگری
را از دست داده است.
نفرین به این دنیای بیرحم!

شهرزاد مشکوک نگاهش کرد .پرهام به خود آمد و خودش را آرام نشان
داد ،بعدا وقت برای گفتن این بود!
**********
«یک ماه بعد»
شهرزاد از بیمارستان مرخص شده بود و میتوانست حرف بزند .از آن
موقع همه را دیده بود و حاال در خانهی گیلدا مانده بود.
کسی از افکارش خبر نداشت و نمیدانست میخواهد چکار کند.
یک هفته بعد از بهوش آمدنش با وجود تمام پیچاندنهای بقیه و
نگذاشتن آنها برای دیدن اخبار فهمید چه اتفاقی افتاده.
با این موضوع کنار آمده بود و از طرفی خوشحال بود که سردار به
آرزویش رسید.
اما غمی که در دل داشت سنگینی میکرد و به او یادآور بود دیگر
ناجیاش آسمانی شده.
از پنجره خیابان را نگاه میکرد .عکس سردار را در دست داشت .شهرزاد
معتقد بود سردار هنوز هم در کوچه پس کوچههای این شهر قدم میزند
و حواسش به مردمش هست.

هنوز هم طرح لبخند سردار را میتوانست تصور کند و روزی که سردار از
سوریه نجاتش داد خاطرهای شیرین برایش شد ،جز آن صحنهی مرگ
آمنه و برداشتن پالک اهلل.
هنوز پالک اهلل را به گردن داشت .دستش را روی آن گذاشت و نفس
عمیقی کشید.
ذهنش حوالی اتفاقات گذشته میچرخید.
بیشتر هم درمورد ژنرال!
تقهای به در خورد و پرهام داخل آمد .سینی غذا را روی عسلی گذاشت
و پشت سر شهرزاد ایستاد.
 به چی فکر میکنی عزیزم؟سرش را پایین انداخت .خواست حرفی بزند که مثل برق گرفتهها ایستاد
و با چشمهای گرد شده به دیوار نگاه کرد.
صداهایی که در ذهنش رفت و آمد داشت و وقتی آنها را کنار هم
میچید هرلحظه بیشتر در بهت فرو میرفت.
پرهام مضطرب شانه شهرزاد را گرفت.
 چیشد؟ حالت خوبه؟ شهرزاد حرف بزن چت شد؟!به سمت کمد دوید و مانتویی برداشت و پوشید .دستپاچه سمت در رفت
و پرهام شوکه دنبالش رفت.
گیلدا از کتابخانهاش بیرون آمد و نگران شد.

 کجا میری دخترم؟شهرزاد ایستاد .نگاهش را به گیلدا دوخت و لب زد.
 ژنرال کیه؟گیلدا خشکش زد .لبهایش را تکان میداد ولی کالمی نبود تا بگوید.
اصال چه میگفت؟ یک روز شهرزاد باید میفهمید.
شهرزاد بغض کرده زمزمه کرد.
 تو میدونستی نه؟جوابی از گیلدا دریافت نکرد .سمت در دوید و داخل ماشین نشست،
پرهام هم سریع کنارش نشست و بالفاصله ماشین از جا کنده شد.
به سمت پایگاه میرفت و حرفهای ژنرال در مغزش تکرار میشد.
"حتما راه دیگهای هم هست شهرزاد"
صدای خودش را میشنید.
"حس میکنم یک نفر همیشه مراقبمه"
آغوش ژنرال و صدای آرامش!
"شهرزاد تو بوی دخترم رو میدی ...دختری که هیچوقت نتونستم بغلش
کنم ...دختری که همه جیز پدرش بود و حاال"...
خیابانها را تار میدید .نگه داشت و به پرهام گفت پشت رل بنشیند.
نگاهش را به بیرون دوخت و با دستش جلوی دهانش را گرفت تا
بغضش نشکند.

"هراتفاقی که افتاد ...شما نباید سازمان ساواکا رو لو بدید .قربان! مهم
نیست چی برای من پیش میاد شما باید مراقب خودتون و افراد سازمان
باشید".
لرزیدن شانههای ژنرال را دوباره کنارش حس کرد .دلیل گریهی ژنرال را
حاال میفهمید.
حاال میفهمید چرا ژنرال از سازمان مخفی ساواکا گذشت تا جان او را
نجات دهد.
قسمتی از نامه ژنرال!
"ثابت کردی بهترینی و میتونی از خودت محافظت کنی .فقط حاال دیگه
نوبت منه!"
ورود ژنرال به دادگاه و آوردن مدرک از بایگانی محرمانه سازمان .او خط
قرمزها را بخاطر شهرزاد رد کرد و هربار که نام مادرش بیتا میآمد رنگ
نگاهش تغییر میکرد.
یعنی واقعا او...
وارد پایگاه شدند و مستقیم به اتاق ژنرال رفتند و شهرزاد در را بدون
اجازه باز کرد .ژنرال سرش را باال آورد و نگاهش کرد و لبخند زد.
 عصبی میزنی آذرنوش.دو قدم جلو رفت و پرهام در را بست.
 -تو کی هستی؟

هیچوقت او را "تو" خطاب نکرده بود .لبخندش از بین رفت و بلند شد و
میز را دور زد و رو به رویش ایستاد.
 منظورت چیه؟آتشی به جانش انداختند .گلدان روی میز را انداخت و فریاد زد.
 تو کی هستی؟ کی هستی که حاضر شدی بخاطر من سازمان رو فاشکنی و نجاتم بدی؟! کی هستی که تمام این سالها مراقبم بودی؟! کی
هستی که به من بیشتر از خودت اهمیت میدادی؟! کی هستی که مادرم
و من رو میشناختی و حاضر نشدی اسم واقعیت رو بهم بگی؟!
اشکهایش روان شده بودند .پرهام شانههایش را گرفت و خواست آرام
باشد.
ژنرال غمگین بود و اخم داشت ،حرفی نمیزد .اینبار آرامتر گفت:
 فقط جواب یک سوالم رو بده.ژنرال تردیدی نداشت ،باید روزی به او میگفت.
 تو پدر منی؟ژنرال به موهایش چنگ زد و به میز تکیه داد .شهرزاد جلو رفت و گفت:
 جواب بده .بعد از این همه سال حقمه که بدونم!حرکات و پریشانی ژنرال نشان میداد که نمیداند چگونه جواب شهرزاد
را بدهد .شهرزاد در آغوش پرهام گریست.
اینبار پرهام بود که با آرامش گفت:

 حقشه که بدونه بعد از این همه سال چرا ازش دوری کردی.ژنرال روی صندلی نشست و نفس عمیقی کشید ،نگاهش را به نقطهای
نامعلوم دوخت.
 اگر تو حداکثر ده سال از عمرت رو مخفی بودی من سی سال در سایهزندگی کردم!

مکثی کرد و سرش را باال آورد و به چشمهای اشک آلود شهرزاد نگاهی
انداخت.
 من و بیتا نامزد بودیم ولی محرم ،وقتی باردار شد خیلی خوشحال بودم.حس میکردم قراره خانوادهای خوشبخت کنار خودم داشته باشم ولی
اینطور نشد .با گسترده شدن باند یاقوت یکبار سعی کردند که من رو ترور
کنن .سرشون داغ بود .من جانباز شدم و اونها هم دستگیر ،ولی داخل
زندان به طرز مشکوکی خودکشی کردن و هیچ اعترافی ازشون ثبت نشد.
تو خیلی شبیه منی دخترم!
لبخند تلخی زد و آهی کشید.
 من همیشه سعی میکردم از بقیه محافظت کنم و زیاد از خود گذشتگینشون میدادم .تو خیلی شبیه من و مادرت شدی اما صورتت بیشتر شبیه
بیتا بود تا من.
پرهام ،شهرزاد را سمت مبلهای چرمی توی اتاق هدایت کرد و نشستند.

 من میترسیدم اتفاقی برای تو و مادرت بیفته َکما اینکه یکبار سعی درترور من هم داشتند ،هرچند بعد از اون با احتیاطتر عمل میکردند و
یکیشون صرف نظر از به قتل رسوندن تو بود .برای محافظت از شما من
در سایه موندم و ادعا کردیم که نامزدیمون بهم خورده تا اونا کاری
بهتون نداشته باشن .پولی به یک نفر دادم تا مدتی ادعا کنه پدر توئه و
مادرت نتونست تحمل کنه و ازش طالق گرفت .من همیشه از دور
مواظبتون بودم ولی برای مأموریت به خارج از ایران رفتم و وقتی
برگشتم...
صدای مردی که همیشه لرزه بر تن تبهکاران میانداخت حاال بغض
داشت.
 وقتی برگشتم مادرت مرده بود .بقیش رو هم که خودت میدونی .مننمیخواستم اینطور بشه من فقط میخواستم ازتون محافظت کنم ولی
بیتا از دستور من سرپیچی کرد و روی پرونده باند یاقوت تحقیقاتی انجام
داد که به مزاق اونا خوش نیومد و اون موقع قوی نبودم که بتونم نجاتش
بدم.
دست روی قلبش گذاشت و از جایش بلند شد .پرهام و شهرزادی که حاال
گریه نمیکرد هم بلند شدند.
 من متأسفم که نتونستم کارم رو درست انجام بدم ،متأسفم که باعثشدم اینهمه سال رنج بکشی و ازت یک آذرخش ساختم...
شهرزاد حرفش را قطع کرد.

 دیوونه نشو ژنرال ،یه خورده دعوا و ناراحتی ...اشتباه و رنج تویهرخانوادهای طبیعیه ...بابا!
و تا ژنرال به خودش آمد شهرزاد او را بغل کرد و توانست بعد از بیست
و هفت سال عطر پدرش را با تمام وجود ببوید.

***
هات چاکلت را در دستم جا به جا کردم و خندیدم.
 خیلی وقت بود که مثل یه آدم عادی بیرون نیومده بودمهرچند که مردم بیش از آنچه که الیقش بودم به من احترام میگذاشتند.
دیگر در ساواکا کار نمیکردم اما گاهی اوقات به عنوان مشاور به آنجا سر
میزدم.
از موقعی که فهمیدم ژنرال پدرم است دو هفته میگذرد و نزدیک عید
هستیم .برای زخمهای بدنم هم پرهام گفت تا به فرانسه برویم و با
جراحی همه چیز را حل کنیم .او پوست مصنوعی برای من نمیخواست
میگفت دوست دارد وقتی لمسم میکند من هم متوجه شوم.
خرجش زیاد میشد اما برای پرهام مهم نبود و به مخالفتهای منم
توجهای نکرد .قرار بود بعد از سیزده فروردین به پاریس سفر کنیم.
پرهام نگاهی به من انداخت و لبخند زد .بخاری ماشین را زیادتر کرد.
 -خوشحالم که از ته دلت میخندی .دختر سه چهره!

هات چاکلت را مزه مزه کردم که گوشیام زنگ خورد .هنوز به آهنگ
جدید زنگ گوشی و حتی خودش که پرهام برایم خریده بود عادت
نداشتم.
پرهام که دید پدرم است گفت بزنم روی بلندگو.
اوه یادم رفت بگویم که اسم واقیعش داریوش آذرنوش بود!
 -سالم بابا.

صدای شاد و شوخش لبخند را به لبم آورد.
 به به دختر گلم ،باز که با این پسره خانزاده رفتی بیرون چشمم روشن.خندیدم و متعجب اطراف را نگاه کردم .با دیدنش در ماشینی که حدود
سی متر با ما فاصله داشت دست تکان دادم .پرهام گفت:
 پدر زن ما رو باش .یکم دامادت رو تحویل بگیر پیرمرد.این دو همیشه با هم کل کل میکردند.
 کی گفته دامادمی بچه .مگه دخترم رو از سر راه آوردم.قهقههای زدم و گفتم
 دخترت رضایت داده پدر جان!پرهام لبخند پیروزمندانهای زد که چشم غرهای نسیبش کردم و آرام
گفتم:
 -برای تو هم دارم.

خندهاش را خورد و رویش را برگرداند تا من نبینم اما دیدم.
 دخترم مطمئنی که میخوای خانه دار باشی؟ چی تو سرته؟اخالق من را از بر بود .لبخند شیطانی زدم.
 حاال بماند.نفسش را با حرص بیرون داد که خندیدم و راستش را گفتم:
 وقتی برگشتیم ایران میخوام کارآگاه خصوصی بشم .زندگی بدونهیجان مزه نمیده.
پرهام با ضرب سرش را چرخاند که گفتم رگ گردنش گرفت.
سامان به انیس ابراز عالقه کرد و دیبا و پدرش هم از ایران برای مدت
کوتاهی رفتند.
خالصه بگویم حال همه خوب بود و منوچهرخان و خانوادهاش هم در
همان روستا زندگی میکردند.
آهین را اگر یادتان بیاید حاال مرد خوبی شده و قصد دارد با سوگند دختر
بیبی ازدواج کند.
سازمان به فعالیت خودش در سایه ادامه داد با فرق اینکه حاال بقیه از
وجود آن اطالع داشتند.
بیتوجه به پرهام با پدرم حرف زدم و وقتی گوشی را قطع کردم ابرویی
باال انداخت.
 -همیشه دنبال دردسری.

زبانم را نشانش دادم و گفتم:
 من خود دردسرم .دوست نداری چرا اومدی خواستگاری ها؟!لبخند عمیقی زد و سرش را جلو آورد .متعجب خواستم عقب بروم که
دستش را پشت کمرم گذاشت و من را به جلو کشید.
 راستی قبل از اینکه بیهوش بشی جلوی دادگاه چی گفتی؟!سوال ناگهانیاش نفسم را بند آورد و سعی کردم او را بپیچانم و خودم
را به کوچه علی چپ بزنم.
 ها؟! کدوم حرف؟! مگه حرفی زدم اصال یادم نمیادبرق شیطنت نگاهش قند را در دلم آب کرد .نفس عمیقی کشید و برای
راهنمایی الکی این شعر را خواند.
 تو گر گناه من شوی توبه نمیکنم ز تو ...عاشقی را چه نیازیست بهتوجیه و دلیل ...که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی!
و هردویمان زمزمه کردیم
 گناه من تویی ...مرا به توبه راهی نیست!نمیدانم ولی حداقل من به این میگویم پایان خوش...
پایان
1400/8/9

حرف آخر*

امیدوارم ضعیف بودن قلمم را بخاطر بیتجربه بودنم ببخشید و امید دارم
که از خواندن این اثر ناچیز لذت کافی را برده باشید.
اینجا پایان فصل اول از رمان مرا به توبه راهی نیست بود که ابتدا قرار
بود نامش ساقی شب یا سه چهره یک زن بگذارم .فصل دوم با نام نیمه
شب مستان هم با ژانری جنایی ظاهر خواهد شد ولی زمان آن معلوم
نیست.
دعایتان را شامل حال ما کنید و رمانهای دیگر را هم بخوانید با قلمی
قویتر و معماهایی جذاب و پیچیده!

خدانگهدار همراهان گرامی.

