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 الرحیم الرحمن اهلل بسم اعظمت نام توکل به

 «ُمَّبِینٌ  خَصِیمٌ هُوَ فَإِذَا نَُّطْفَةٍ ِمن خَلَقْنَاهُ أَنََّا الْإِنْسَانُ يَرَ أَوَلَمْ»

 اينك پس آفريديم؟( مقداربی) اىنطفه از را او ما که( نیانديشید و) نديد انسان آيا

 . است شده آشكار جويىستیزه

 

اين فايل حاوی مقداری از ابتدای متن اين رمان است،پس از مطالعه اگر  

ده و فايل کامل را پس از خريد،دانلود  عالقمند بوديد به وبسايت ما مراجعه کر 

کنید.اطالعات بیشتر همچون لینك وبسايت و اطالعات پشتیبان در پايان اين  

 فايل موجود است. 
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 باورت و میشود سُست هاآدم به اعتمادت خوری،می که  زخم است، طبیعت قانون نيا

 را دردهايت و زندگی کنج نشینیمی همیشه از تنهاتر وقت آن. گیردمی شك رنگ

 مثل يكی شویمی. گیریمی فاصله هم آدمیت از است؛ سهل که انسانیت از. شماریمی

 چون احساست! پیكر و دربی دنیای اين توی دانآمده که پرادعا و کوکی هایآدمك اين

... من شویمی تازه وقت آن.... شویمی نابود... خوردمی زخم خورده موريانه چوب

 !آيو شویمی
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 سبسته چشمام

 اضطرابه عذابه؛ خوابه، شكل جهانم

 سنگ از ديواری مه، از ديواری رومروبه

 سراب  و آب یفاصله نیست بیهوده بگو

 نیست بیهوده کاغذ سپیدی وبگ

 تنهايی و کابــوس فقط پراکنده، کوچ از بگو

 ديدم که چیهر بود خواب بگو

 شنیدم هرچی بود افسانه

 دريا به زدن دل شوق کن نگاه

 رويا يك تدريجی مرگ شد برام

 رويا يك تدريجی مرگ

 بمیره چشام توی مه تا بیا

 نگیره پايان قصمون تا بیا
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 شیدخور بیاد يادم بذار

 ترديد اين از کن کم منو

 نیست شب باشی تو

 آزادم باشی تو
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 :آغاز

 به باشد داشته تعادل آنكه برای. اُفتاد زمین زانو دو روی شد، آزاد که دستانش مچ

 شد جاری کمرش سمت به پا انگشتان نوک از که دردی. کرد ایناله. داد تكیه شومینه

 نگاه . بنشیند زمین روی و کند صاف بیشتری احتیاط با را پايش کرد مجبورش و

 که مردانی به رسیده لب به جانی با و ترسیده. دوخت اطراف به را اشخیره و زدهبهت

  بفهمد  را عمارت  آن  در  حضورش علت  کرد سعی. کرد نگاه بودند گرفته را برش و دور

 .شدمی خاموش حريصشان نگاه زير هم همان که

 دردی یهمه با. بودند کرده خوش جا زانو هایزخم داخل هنوز زيرزمین هایريزهسنگ

 . رفتمی اطراف به گیج و گنگ آدمی به شبیه هازخم از نگاهش کشید،می که

 شده اسیر بزرگ پلكانی با عمارت  يك توی. نكند کار فكرش که آنقدر نه اما بود شوکه

 .کند بررسی را جاهمه شوم هاینگاه آن زير نداشت جرات. بود

  لبخندی با رويیروبه مرد که خصوصا. آمدمی  باال حلقش  تا  ترس مردها کترح هر با

 خفتش زيرزمین توی که بود هاهمان از يكی. شناختشمی. کردمی نگاهش حريص

 کرد مجبورش و آمد باال گلويش عمق تا چیزهمه گذشته روزهای يادآوری از. بود کرده

 . بیاورد باال بود اشخالی یمعده در که هرچه و کند خم سر
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 خودش و ترکید بغضش ناتوانی اين از. گرفتمی تهوع دوباره داشت و دادمی گند بوی

 افتاد مادرش آغوش ياد به. رفتنمی ناله و گريه از فراتر اما صدايش. کشید آغوش به را

  و  گرفت بود شده پاره که لباسش از دست. کرد کم داشتنش فكر با را دردش و

 هايیمبل  و قديمی یعتیقه وسايل میان از  تا گرداند چشم و درک پاک را هايشاشك

 و آرزوها قتلگاه. بیابد فرار برای امیدی بودند شده پوشیده سفید هایپارچه با که

 .خوردندمی  تاب سرش در پراکنده جمالت. کرد رو و زير زيادی دقت با را امیدش

 نگاه خوب... نترس... مامان پیش گردیبرمی. نترس... کن نگاه خوب . کن نگاه خوب"

 ". کن

 که کردمی نگاه اطراف به. شود تر  کمی  ملتهبش گلوی  تا داد قورت را دهانش آب

 .چرخاند رويشروبه بزرگ پلكان به را اشزدهوحشت چشمان پرصالبتی هایقدم صدای

 هاپله از محكم هایقدم با مردی. رفت يادش کردن گريه و خورد گره پلكان به نگاهش

 مارال نظر به پیش روز چند همین را مشكی پیراهن و راسته شلوار آن. آمدمی پايین

 را هايشآستین. بودند کرده تكمیل را نقصشبی ظاهر روز مد هایکفش. بود خريده

 لبخند! بودند خورده گره بدنش پشت بیشتر تاثیر برای هايشدست و زده تا  عادت طبق

 .داشت اعتماد بهشان که آبی هایچشم آن و لبش روی
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 و ماند باز دهانش. زد يخ قلبش تمام عكس به و کردند رها جهنم توی را مارال که انگار

 .افتاد سكسكه به تنش در زده ريشه ترس هجوم از

 !تو و من... باالخره و ـ

 .شد خیره مرد یچهره به اطراف به توجهبی

 : کرد زمزمه بريده بريده

 ...مران... کا... کا -

 .کرد تالش شدن بلند برای زانو درد به توجهبی  و گذاشت زمین روی دست

  تالش  کردن حرکت برای که را جانبی  مارال و بود مانده او به کامران یخیره نگاه

  ضعیف  را مارال اينكه از شدمی خنك دلش هم شايد. گرفتمی تمسخر به کردمی

 که هرجور و کند رانیحكم مارال روی که داشت را قدرتش طوریاين. بیندمی

 .دهد پرورشش میل باب خواهدمی

. افتاد نفسنفس به. داد فشار شومینه آجری نمای به را دستش يك. زد زور مارال

 انداخت پايش يك روی را وزنش تمام. بودند گذاشته درد اپرای انگار تنش هایاستخوان

. آورد جوش هب را خونش جهنمی روزهای عذاب و ناتوانی. شد  بلند سختی به و
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 جلو و داد سر عمارت غبارگرفته کفی روی را پايش سختی به. برود راه توانستنمی

 . بود کامران به دردش از ایذره تزريق  هم آن. داشت هدف يك. رفت

 که  بكوبد کامران صورت توی خواست و کرد بلند را دردناکش دست شد که نزدکیش

 .دش قفل او قوی هایپنجه میان و هوا در مچش

  تو  هرچه و ننشت پا از. باريدند وقفه بی باز هااشك. کرد اخم و نشست دستش توی درد

 !زردابه و دهان آب و خون از مخلوطی. کامران صورت توی کرد تف بود دهانش

 کلمه يك شكل به آوا ترينآرام. کشید جیغ مارال و نشست صورتش توی ایضربه

 :آمد بیرون

 چرا؟ ـ

 .شنید را کامران نشخ و احساسبی  صدای و

 .نداره ربطی هیچ من به جايیاين که اين ـ

 :گفت نامفهوم زبانی با و کشید جیغی مارال

 .جاماين چرا بفهمم بگو چیزی  يه لعنتی؟ آخه چه من به آخه؟ چه من به ـ
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 حرف به بايد ديگه فهمیدی؟! تو نه زنممی حرف من بعد من. آیمی من با! ببر صداتو ـ

 .تمسخره  عشق اون نه باشی من

  عنوان  به او که چیزی. خورد تلوتلويی و کشید بیرون کامران انگشتان میان از را دستش

 یمجسمه به لرزانش و مست نگاه. بود مارال وجود یهمه کرد،می  ياد مسخره عشق

 .افتاد بود کوتاه پايه میز يك روی دستش کنار که ایعتیقه

 یمسخره داليل تمام خاطربه. رفت جلو و خريد جان به را درد مارال. کرد پشت کامران

 خاطربه و بودند کرده حبسش زيرزمین در که مردانی تعرض خاطربه کامران،

 به حرفی يادآوری به او که  سرش، توی بكوبد خواست و برداشت را مجسمه... هايشغم 

 هل سمتی به را او توان تمام با حرکتی هر از قبل مارال دست ديدن با و برگشت عقب

 .نشد اما دارد نگه را خودش تواندمی مارال کردمی فكر. داد

  شدت با و کرد گیر مزاحمی میز به پايش و  رفت عقب  قدمی چند که مارال به ناباورانه

 يك انگار. دوخت چشم زدمی نقش زمین روی که خونی به. شد خیره خورد زمین به

 .بود داشته نگه هايشدست با را زمان نفر
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 نشكفته   های شكوفه   فصل   هزار :  اول   فصل 

 

 ۱۳۷۸ سال - تهران

 و زد لبخندی صمد عمو هایعشق مرغ صدای با بود، نشسته تاب روی که طورهمان

 همزمان و بخواند ابتدا از آهنگ تا داد فشار را دستش توی واکمن ريوايند یدکمه

 هایبخش تكرار به شروع لب زير و دوخت قفس به را نگاهش. داد تكانتكان را خودش

 .  کرد آهنگ اصلی

 و جاهمان که البته. گرفتمی بازی به را قلبش ديگری از پس يكی عاشقانه جمالت

 جز به. نداشت را  او احساس شنیدن ی  حوصله کسی  چون ماند،می ذهنش پستوی توی

 !سهیل

 دست که آمد ريزی یعشوه کردمی مجسم را سهیل که طورهمان و بست را چشمانش

 . کرد حس پايش روی را ماندانا کوچك

 ...آجی ـ

 : گفت ترشکوچك خواهر پاسخ در خنده با

 کوچولو؟ موش جايیاين  کی از ـ
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 :گفت و خنديد ماندانا

 !بودی شده دارخنده  خیلی ـ

 : گفت و زد کنار را ماندانا موهای دست با

 شده؟ چی! نشو شیطون ـ

 .برسد نظر به مظلوم کرد سعی و داد خودش به تابی ماندانا

 !سخته خیلی کنی؟می  کمكم رياضی تو ـ

 .کشید بیرون دستش  توی از را کتاب و خنديد خواهرش تالش به

 دقیقا؟ کجاش ـ

 : گفت غصه با و برچید لب ماندانا

 . آدمی بدم درس از. شدم خسته بخونم؛ درس ديگه خوام نمی  من اصال ـ

 : گفت و خنديد بلند صدای با مارال

 زودی؟ اين به شدی؟ خسته ـ
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 شروع و بكشد خودش سمت به را او و بخندد بیشتر کرد وادار را مارال ماندانا آرام هوم

 بیشتر آمدمی بیرون دهانش از که کلماتی  و نامفهومی اصوات . کند دادنش قلقلك  به

 . دهد قلقلك را او تا کردمی ترغیب را مارال

 ...خدا وای... آخ... بگی تو هرچی... کردم اشتباه... نكن... آجی... آ ـ

 : گفت خنديدمی که حالی در و کرد رهايش

. ببینم بدو. بیام من تا کن تراش مداداتو. کن آماده رو کتابت و دفتر و باال برو شو بلند ـ

 !داريما اينا از بازم نری

 زير از و گفت  چشمی ماندانا. برد ماندانا شكم  سمت به ريز حرکت با را انگشتانش و

 خانه اعضای  رگ توی را آرامش اشخنده صدای. دويد خانه سمت به مارال دست

 .کردمی تزريق

  کنار کیف در و کرد تا  را هندزفری حوصله با و  شد بلند  جا از دنبالش به هم مارال

 ديگر کسی بار اين که کشید عمیقی نفس و کرد باز را هايشدست. گذاشت واکمن

 .زد صدايش

 خانم؟ مارال خانم؟ ـ

 : گفت و چرخید صدا سمت به
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 جانم؟ ـ

 .دارن کارتون مادرتون خط پشت... خانم بال بی جانتون ـ

  حرکت  خانه سمت به آرام آرام  و برداشت را  وسايلش و گفت  خانم نرگس به ایباشه

. دادمی نوازش را روحش بودند کرده ريختن به شروع تازه که هايیبرگ صدای. کرد

 : گفت  و کشید عمیقی نفس

 !بزنم قدم باهات رهمی  ضعف داره دلم... سهیل آخ! ريزنمی دارن ابرگ ـ

 از بیش را مادرش و بگذرد حیاط از تا کرد تند قدم خانم نرگس مهربان نگاه ديدن با

  و افتاد راه آشپزخانه سمت  به  جلوتر خانم  نرگس رسید،  که خانه در به! نكند معطل اين

 . کرد کج تلفن  میز سمت به را راهش هم او

 مانده جا به پدربزرگش زمان و عهد  از و بود متنفر آن  از که ایعتیقه  و قديمی گوشی

 : گفت بود متنفر آن از مادرش که هايیهمان از دار،خنده  لحنی با و برداشت را بود

 بله؟... بله... بله... بله ـ

 گفتی؟ بله جوریاين که باز ـ

 شمايی؟ مامان... آه ـ
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 مثل بگیری ياد خوای می کی شما خطم؟ پشت من نگفته خانم نرگس بگی خوایمی ـ

 بدی؟ جواب  رو تلفن ادب با و خوب دختر يك

 : گفت خنده با

 ...مامان ـ

 : گرفت پاسخ مهربان و سرزنشگرانه و

 آينده در. کنم تربیت درسته که جوراون رو شما که منه یوظیفه اين. نداريم مامان ـ

 !شنمی  شاکی ما از شوهرت یخانواده

 !اصال شدم سرخ وای! موقع اون تا حاال کو ـ

 آخرالزمانه؟ بكشی؟ خجالت شما ـ

 در سمت به صمد عمو دويدن و خانه زنگ صدای که بگويد چیزی خواست و خنديد

 . کرد جلب حیاط سمت به را حواسش

 . کنممی  صحبت باهاتون بعدا زنن؛ می درو زنگ مامان ـ
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  کسی  با صمد عمو که ديد شیشه پشت از. دندا مادرش به خداحافظی گفتن برای مهلت

 هوا. شدمی  کاملش ديد از مانع مادرش نودوهشت مدل کروالی اما کند،می  صحبت

 . داشت وجود باران باريدن امكان آن هر و بود شده ابری

 بخواهد کهآن بی. کرد جلب را توجهش رنگی مشكی مانتوی آستین فاصله همان از

 صمد عمو با در سوی آن کسی... کشاندند خانه  اصلی در و حیاط سمت به را او پاهايش

 : گفت بلند صدايی با و افتاد زنی به چشمانش. کردمی بحث

 جان؟ عمو کیه ـ

 : گفت و گرفت  فاصله در از صمد عمو

 خودشون با بیا! رهنمی که رهنمی گوشت تو گممی  من هرچی. دخترشونن ايشون ـ

 گهمی نیست خونه مادرتون گممی منم... دارن کار مادرتون با گنمی... خانم. بزن حرف

 !تو بیام

 با را صورتش روی. کرد نگاه بود شده خیره او به که زن به و گرفت صمد عمو از چشم

 با. بودند وشحوری و زيبا عجیب رنگش ایقهوه هایچشم اما بود پوشانده ماسك

 :پرسید و کرد باز دهان زن، شديد یسرفه

 خانم؟ داشتین کاری ـ
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  عقب  به قدمی و شد جدا در از باشد، ترسیده گويی. گرفت مارال از نگاه فورا زن

 .گريخت جاآن از مارال یزدهبهت نگاه مقابل در و برداشت

 

*** 

 ۱۳۹۳ سال - تهران

 

. کشید دست قبرها سنگ روی کردمی پاک را هايشاشك که طورهمان و زد لبخندی

 که چیزهايی یهمه جای به و درد همه اين گرفتن با تتوانسمی قوی آلزايمر يك تنها

 .کند تزريق جانش به آرامش ایلحظه بود، کرده نصیبش

 .خانم بفرمايید ـ

 صورت . شد خیره بود ايستاده رويشروبه که جوانی مرد یچهره به و کرد بلند سر

 بود هبرداشت خش گريه اثر از که صدايی با و کرد پاک دستمال با را اشكش از خیس

 .انداخت زير به سر دوباره و برداشت خرمايی و کرد تشكری

 که حالی در. رفت باال ابروهايش و کرد قبرها سنگ به نگاهی و زن به نگاهی جوان مرد

 :گفت نشستمی ديگری قبر کنار احتیاط با
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 نه؟ شدن،  فوت ساله خیلی. کنه رحمتشون خدا ـ

 : گفت گرفته صدايی با و کرد بلند سر

 !بله بیامرزه، هم رو شما رفتگان خدا ـ

 .نشست کناری قبر سنگ روی مرد

  ولی  کنهمی زندگی البته! کنه زندگی جااين که نه يعنی... بابام ديدن اومدم امروز منم ـ

 .جاستاين مزارشون... بابا ای... کشهنمی نفس خب

 . کرد نگاه دستش کنار یلوده و جوان مرد به متعجب

 چرخیده جوان زن سمت به که ایلحظه از. بگیرد توانستنمی را خودش جلوی مرد

 .بزند حرف هاسال تا خواستمی  دلش و کرده پیدا وراجی به عجیبی میل بود،

... شهنمی  اصال... خاکش سر نیام اگه من اما شلوغه؛ سرشون نوعی به خانواده یهمه ـ

 بدم  خیرات  و بیام بايد حتما ... زنممی حرف قبر سنگ  با آممی که امديوونه بگین ممكنه

 .بشم آروم تا
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 نداشته شنوايی گوش حتما. کرد سكوت اما "داره؟ ربطی چه من به": بگويد خواستمی

 جايش از و داد مرد تحويل  مصنوعی  و کج لبخندی. کندمی  وراجی بند يك طوراين که

 .شد بلند

 ياد اين به امیدشون چشم کوتاهه، دنیا اين از دستشون که هااون. کنیدمی خوبی کار ـ

 .بشن فراموش نبايد و ماست هایکردن

 : گفت و کرد جلو و  عقب را شالش و داد تكان را مانتويش خاک

 .خداحافظ ـ

 ريد؟می ـ

 : گفت و شد خیره بود پرسیده را سوال اين عجیبی  لحن با که جوان مرد به

 .مواسه زوده هنوز يعنی بخرم؛ خونه اينجا بودم اومده کنمنمی فكر نرم؟ ـ

 : گفت و زد لبخندی مرد

 . کوتاه گپ اين از شدم خوشحال. بود جايینابه سوال ببخشید،... نبود اين منظورم... نه ـ
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. انداختندمی هاگذشته در کسی ياد به را او مرد چشمان. برداشت قدم و داد تكان سری

 دخمه  به شباهتبی  که زهرابهشت از  تا  برداشت بلندتر را هايشقدم و کشید تیر سرش

 .کند فرار نبود

 را نگاهش و کشید بیرون افكارش از را او دختری فرياد صدای برنداشته، قدم چند هنوز

 را مردی حمايت وقفه بی هایگريه وجود با که انداخت دختر به زمانی اندک برای

 . داشت سرش پشت درست

 شده؟ نصیبت  چی تو ماندانا؟ داری چی تو ـ

  از  را دختر یشانه روی هایدست گرمای. ماند جوان دختر و مرد به خیره نگاهش

 ایلحظه برای تا باشد دختر آن جای خواست دلش. کرد حس شدمی فاصله همین

 به  را خودش بلندتری هایگام  با بار اين. رفت پیش شدنمی  که خیال با اما شود حمايت

 : گفت خودش  به بیعص و گرفت مشتش تو را فرمان. شد سوار و رساند ماشینش

 ...تنهايی تو... نكن فكر... شو خفه ـ

  و  بودند شده قفل  فرمان دور که هايشدست رنگ سپیدی از اشآشفته  روز و حال

 نقص وجود با که ماندمی پازلی شبیه. بود پیدا کردندمی پخش را درد زهر که جمالتی

 .اشیدپمی فرو داشت درون از اما آمدمی نظر به کامل ديگران ديد در
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. آمد بیرون زهرابهشت از آرامآرام داشت  دست در بزرگی سینی  که حالی  در جوان مرد

 : گفت و کرد غرغری بود کرده مسدود را ماشینش عبور راه که ماشینی ديدن با

 !فرهنگبی ـ

 .بست نقش لبانش بر لبخندی راننده ديدن با که نكشید طولی

 !هارهنگیفبی اين از باشه تا! که خانمه اخمالو ـ

 جوان زن که ديد. کوبید شیشه به ایتقه و رفت ماشین سمت به بلند قدم دو با

 .کشید پايین را شیشه ایلحظه از بعد و برداشت فرمان روی از را هايشدست

 .خانم کرديد پارک جا بد رو ماشینتون ـ

 روشن بود هکرد پارک دوبل شلوغی خاطربه که  را ماشین اخم کمی با و حرفبی ماندانا

 : گفت دل در و انداخت نگاهی او یچهره به جوان مرد. رفت جلو و کرد

 "ده؟می  تحويلم اخم شهمه که  گفتم چی مگه خب اخموئه؛ چقدر"

 محض به. ايستاد او کنار و رفت جوان دختر پرايد سمت به و نشست ماشینش درون

 . رسید گوشش به دختر زهرآگین صدای توقف

 شماست؟ حرکت مانع ايستادم که هم جااين نكنه ـ
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 خم را خودش و شد پیاده ماشین از بنابراين توانست،نمی که طوریاين. کرد مكثی مرد

  سمت  به که  حالی  در و گذاشت داشبورد روی را کارتی  و ماندانا ماشین توی کرد

 : گفت بلند بلند رفتمی خودش ماشین

 .بگیر تماس باهام ـ

 کارت. کرد بود گرفته را گازش که سفیدی پرايد و کارت به واج و هاج ماندانا

 .کرد زمزمه را آن روی متن و برداشت را نگار و نقشخوش

 . سعادت حافظ مديريت به... سعادت فروشیکتاب ـ

 اما هايشچشم. گرفت را  گازش و بیرون کرد پرت  را  کارت و فشرد هم  به را هايشلب

 در. انداخت بود ايستاده که  جايی به اهیگن نیم  رفت،می که طورهمان. کردند نافرمانی

  اول  جای  سمت به و شد پیاده  ماشین از. ايستاد بارهيك به احساسش و  عقل  جدال

 .دويد

 دستمال دو روی و برداشت بود نمانده باقی چیزی اشنابودی تا که  را کارت و شد خم

  حتی. تگذاش شاگرد صندلی  روی را کارت و برگشت ماشین درون به. گذاشت کاغذی

 خانه سمت به همیشگی مسیر از کند؟ چه صاحبش و کارت با خواهدمی که دانستنمی
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 خیالی . باشد منتظر نفر يك کور و سوت یخانه آن در کاش که کرد فكر و کرد حرکت

 .بود محال

  پیاده ماشین از دست به کارت فرمان قفل زدن  با و کرد پارک را ماشین خانه ديوار کنار

  تا سر به نگاهی کرد وادارش کوچه کوری و سوت. نبود کوچه در هابچه از خبری. شد

 ساخت  حال در که ایخرابه یخانه کنار و کوچه ته را هابچه چون و بیندازد کوچه ته

  شوق  و ذوق شد می  هم  فاصله همین از. برداشت گام خانه سمت به ديد بود

 . کند حس کارت هایدسته با کردن بازی برای را شانکودکانه

 

*** 

 با را سرش و نشست تخت  روی و شد بلند جا از. بود شده يكی حامد برای روز و شب

 و خطرات به بود نتوانسته هنوز سال هایسال گذشت با. داد ماساژ انگشت دو

 .بود گرفته مرخصی اداره از امروز همین برای و بگیرد خو هایخوابیبی

 مادر؟ حامد... حامد ـ

 : گفت خسته صدايی با. بود کرده صدايش وقعمبد مادرش. کرد نچی

 بله؟ ـ



24 
 

 زانوهايش به بیراه و بد هزار که طورهمان کنانهنهن. نرسید خانمپری گوش به صدا

 از بعد و گرفت نفسی و نشست اندکی حامد اتاق کنار. رفت باال هاپله  از گفتمی

 قدم پیش حامد که رفت اشخسته پسر یصدقه قربان دل در. کرد باز را در لحظاتی

 .شد

 مادر؟ جانم ـ

 جلو به دست با را میز روی هایبرگه که حالی در و نشست تحرير میز کنار صندلی روی

 : گفت دادمی هل

 ندادی، جواب .. کردما صدات. زدمی زنگ هی موبايلت اين. بشه مرگت پیش مادر ـ

 .باال اومدم

 . گرفت او از را گوشی و رفت مادرش سمت به و شد بلند جا از

 اومدی پادردت اين با چرا تو. بترکه بخوره زنگ انقدر ذاشتیمی... آخه من برم قربونت ـ

 مادرم؟ آخه باال

. نیست خوب که نباشی دسترس در و بزنن زنگ اگه اما ای،خسته خیلی دونممی ـ

 !چیزا اين حالیمه
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  احسان  از کوتاه پیام دو و پاسخبی  تماس يك. کرد نگاه گوشی یصفحه به تشكری با

 و کشید بیرون اشپوسته و برداشت نیز روی از را استامینوفن قرص. داشت همكارش

 دوباره و زد مادرش به بندینیم  لبخند. داد قورت کند،  آب  درخواست آنكه بدون

 .کرد پرت تخت روی را خودش

 و  گذراند بود گذاشته سرش روی را دستش که حامد تماشای به را لحظاتی خانم پری

 یچاره. آمد پايین سختی همان به ها پله از. کرد  ترک را اتاق و برخواست جا از بعد

. کند مراجعه بیمارستان به  آن با  که بود پول فقط  مفصلش سايیدگی و دردناک زانوهای

 اشغصه شادی جای به و ديدمی را عمل یهزينه کردن جور برای را حامد تالش

 .است بزرگش فرزند دوش روی باری کردمی حس و شدمی

 .شد همزمان حافظ بلند صدای و حیاط در صدای

 ...جونپریگل جونپری کجايید؟ خونه اهل... سالم سالم ـ

 : گفت سريع و رساند درگاهی به را خودش خانم پری

 .خوابه حامد... مادر نزن داد حافظ! هیس ـ

 : گفت دوب خوشحالی از حاکی  که لحنی با و آورد پايین را صدايش حافظ

 خانم؟ فرشته چطوری... خوشبو گل سالم س؟خونه حامد اِ ـ
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 : گفت و زد لبخندی خانم پری

 خوشحالی؟ انقدر امروز خبره چه... پسرم ماهت روی به سالم ـ

 : گفت دانست می را مادرش خوشحالی رمز که حالی در حافظ

 !بال نه... واال نه مگه؟ داريم نباشم؟ خوشحال و ببینم رو تو ماه روی نباشم؟ چرا ـ

 : گفت سر تكان با همراه و خنديد خانم پری

 !باززبون یپدرسوخته ـ

 : گفت چشمك و خنده با حافظ

 نیست؟ امان در شما دست از روحشم خدا یبنده اون بابا، ای ـ

 . رفت باال خانم پری ابروی

 ...حافظ باشه خوبه؟ خدابیامرزت آقای و شدم بده من ديگه حاال ـ

 .شود حافظ نصیب  پاتك يك که بود حاال همین

 .مايی سر تاج که شما... خوشگله پری... خانم پری بابا ـ

 .نداد جوابی و کرد سكوت اما خانم پری
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 بنده که کردی نگاه بابامو جوری همین هم موقع اون البد خوشگله؟ پری میگم دروغ ـ

 .زنا امش مرموز نگاه از امان! گرفتا رو شما اومد و سرش تو خورد آجر خدا

 . دويد اتاق سمت به حافظ رفت، اشروفرشی دمپای سمت به که خانم پری دست

 .وايسا داری جرات... ببینم وايسا حیا،بی یپسره ـ

. کرد کج آشپزخانه سمت به را مسیرش خنده با هم خانم پری و اتاق توی پريد حافظ

 مرحومش همسر ياد به. ايستاد بود چیده نفر  سه برای را آن که نهارخوری میز کنار

. کشید آهی و گذاشت قلبش روی دست و زد اینیمه و نصف لبخند  محمدعلی حاج

 در  رفت،  که محمدعلی. شدمی حس عجیب زندگی توی اشتپنده نبض خالی جای

 حس باطن در پری اما شده؛ بیوه بچه دو با که ديدندمی را جوانی زن همه ظاهر

  کشیده پر حیاتش یمايه بود؛ رفته قلبش. مانده تنها هاستسال  که ستپیرزنی کردمی

 امیدی؟ چه ديگر. بود

 

*** 

. شد خیره ابی به و کرد مشت را هايشدست. پیچیدمی متین هایگوش توی صفیری

 ظاهر برخالف فضا. بود رسیده نفر اولین نوبت. زد لبخندی و کرد باز آرام آرام را مشتش
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 مرگ و خون بوی همه از بیشتر و بود افتثک و خیانت از عطراگین زيبايش و مرتب

  را فرار برای ابی تالش لذت  با که حالی  در و  کشید نفس عجیب نفرتی با. آمدمی

 .زد لبخندی ديدمی

 از  هم را اشسنتی چیدمان زد، می قدم بزرگ یخانه توی که طورهمان و گرداند چشم

 با را بودند شده چیده نهاخ دور تا دور که ونگارینقشخوش هایپشتی. گذراند نظر

 با بود شده میخ ديوار روی که  را ابی عكس قاب. انداخت زمین روی کفش آرام یضربه

 آرام  لگدی با ظاهری آرامش همان با انتها در. کرد پرت زمین روی دست ضربه يك

 به. ارزيدنمی  هم مفت زندگی اين بیرونی نمای از. انداخت زمین بر را میزش و تلفن

 زمین روی خمیده که ابی پای کنار درست و برگشت را رفته راه رسید، که ديوار آخرين

 یطعمه چشمان در را اضطراب و هول تا کردمی را کارها اين یهمه. ايستاد بود افتاده

 .ببیند اول

. بود بسته يخ انگار هايشرگ  توی خون. لرزيدمی آشكارا و بود شده سفید ابی یچهره

 که ديدمی  را نفر چند فقط  و بود کرده گم را پايش و دست... هاآدم اين از ترسیدمی

 احساس. بايستد کدامشان هیچ جلوی تواندنمی  سال  و سن اين با او و اند کرده اشدوره

 .خوردمی کتك ناچیزش حريف از مدام و ايستاده بوکس رينگ يك توی کردمی
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  که  اين با. کشید سرعت به را  ابی دهان روی چسب  متین جانب از ایاشاره با فواد

 تنش جایجای توی که ترسی با و کشید عمیقی نفس سرعت به اما بود، آمده دردش

 .کرد رديف را هاکلمه بود کرده النه

 ...شما... نه... منو... من... منو ـ

. شد شكار زود خیلی اشچانه اما کشید عقب را  خودش صورتش توی شد خم  که متین

  به  را داشت آدم اين از که هايیحس تمام خواستمی . زد زل هايشچشم  تخم  توی

 محكم را اشچانه. ببیند را ترسش و عجز هم باز خواستمی کند، منتقل هايشچشم

 تا داد فشار کمی و گذاشت ابی یسیــنه یقفسه روی را پايش. ايستاد صاف و کرد رها

 . بكشد رخ به را قدرتش

 .شد حبس اشسیــنه توی نیامده جا ابی نفس

 !ترسهنمی که دستخوش ابی ترسیدی؟ ـ

 کسی دادنمی اجازه شغلی مسائل خاطربه که بود وقت خیلی. شد گشاد ابی هایچشم

 .نكرد پیدا کردن فكر بیشتر برای مهلتی. کند صدايش لقب اين با

 دستمالی بالفاصله که بزند فرياد خواست. پیچید گوشش توی دوباره ناشناس صدای

 باز و گرفت را اشچانه کسی که کشیدمی نفس نامنظم و تند. شد چپانده انشهد توی
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 با! نفر سه بود؛ درست بودند؛ نفر سه. کند نگاه درست کرد سعی. داشتند نگهش محكم

 .کند فكر بیشتر نگذاشت صدا. قوی هايیجثه

 اگه آخه. هاشونخونه تو چپیدنمی ديدنتمی  وقتی. ترسیدنمی ازت درشت و ريز ـ

 .شدمی مكدر خاطرت کرد؛می عمل میلت برخالف کسی

 از را هايشدست. کشید پر هايشلب  روی از لبخند. خورد گره درهم متین هایاخم

 پا با بالفاصله و کرد خارج سرش از فشاری با را آن و گذاشت صورتش روی کاله روی

 .شنید جان گوش  و لذت با را اشخفه فرياد صدای و زد ابی شكم به محكمی یضربه

. زدمی قدم محل تو دستخوش ابی وقتی بستمی يخ محله يه هایرگ توی خون ـ

  ابی . کنه نابود و بكشه و بزنه که بردمی  لذت. بیفته پاش  به کسی که اين از بردمی  لذت

 مال بعدش و بود ابی مال ذاشتمی کسی هر رو دست که. هاشنوچه و دستخوش

 نشد راضی وقتی ساختین؟ دختر اين از چی کردی؟ کار چی ونگین ببین... هاشنوچه

 هاتنوچه بین دست به دست بعدم و کردی تجاوز بهش جوری چه يادته... باشه باهات

 آد؟می  يادت کشتی؟ چطور و افتاد چپ اربابت با که فرهادو آدمی يادت چرخید؟

 هايشچشم. ددنآم  رقص به ابی هایچشم جلوی نگین کبود بدن و فرهاد جنازه عكس

 سه تا کردنمی ياری ذهنش. شود بیدار وحشتناک خواب از شايد تا کرد باز و بست را
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 فكر اطرافش دستی دم زنان از يكی به احول و حال آن میان و بشناسد را اطرافش نفر

 خیال به. آمده اشخانه به هفته اين هازن از يك کدام که کردنمی کار ذهنش. کرد

 شايد. بود کرده را اشجاسوسی  و گذاشته اتاقش به پا  که بود هاآن  زا يكی کار خودش

 و داشتند کینه بودنش ابی از که کسانی از يكی يا بوده زيردستانش از يكی کار هم

 .بزنند زمینش گذشته ابزار و کینه اين با خواستندمی

 

 جرقه شسر توی چیزی ناگهان. کند فكر توانستنمی و ريختمی رويش و سر از عرق

 را کالهش که بود نگین. بود ايستاده آشنا هیبتی به کسی ديوار کنار ترطرفآن. زد

 دختر اين. بايستد تپش از خواستمی انگار لعنتی قلب اين و مردمی داشت. داشتبرمی

 .بودمی زنده نیايد که

  اين . شد پرت نگین از حواسش و کشید فريادی خورد صورتش توی که ایضربه با

  نجات  مخمصه اين از اگر دانست؟می  را هااين کجا از اشسیــنه روی نشسته كبخت

 برايش کردن فكر بیشتر مهلت. کند کار چه باهاشان دانستمی خوب کردمی پیدا

 از که نامفهومی صدای. کرد بلندش جا از و گرفت هايشکتف زير از کسی. نماند

 .بود دير التماس برای ولی داد؛می التماس از نشان شدمی خارج گلويش
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 نگاه تاباندمی زمین به نور سخاوتمندانه پنجره از که ماهی به و چرخید جا در متین

 خون بوی کرد حس! بود ناجوانمردانه هم شايد و منصفانه انتقام يك زمان زمان. کرد

 خیره داشتنیدوست ماه به و زد لبخندی. رسدنمی مشام به قبل شدت به و شده کم

 . رفتمی و کشیدمی پر شیطان ماه اين نور زير... امشب بود شبی هچ... شد

  ول  و شل صندلی روی ابی. ببیند چشم به را شیطان مرگ تا چرخید جا در دوباره

 التماسشان بسته دهانی با و شدمی محكم داشت گردش دور طناب يك و بود ايستاده

 صندلی بكشد فرياد اگر یدترسمی و بود شده محكم حدی تا گردنش دور طناب. کردمی

 به نتوانست را دهانش توی دستمال کرد،می سعی چقدر هر. بزنند لگد را پايش زير

 .کردندنمی اشياريی دهانش عضالت   گويی کند، تف بیرون

 هايش چشم  توی ابی. کرد نگاهش لبخند با و برداشت گام ابی سمت به آرامی به متین

 .بود زده زل لرزانش چشم ود به مصرانه او اما کرد،نمی نگاه

 نشی؟  خفه طناب اين با خوایمی ـ

  شوخی سر او با جماعت اين که فهمیدمی خوب. بود گرفته اشگريه گندهخرس مرد

 تكان سری. بود مهیا قبل از چیز همه. بگیرند او  از را گذشته انتقام خواهندمی و ندارند

 : گفت جدی اما لبخند با و کشید رونیب دهانش از را دستمال متین. کرد ناله باز و داد
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 .بده لو بودنو باهات که اونايی یهمه. بده لوشون! بزن حرف ـ

 کرد،می  پیدا نجات هم هااين دست از. بزند حرف نبايد دانستمی و بود ترسیده ابی

 .گذاشتنمی راحتش انتقامش و مستانه

 از داشت هايشچشم. زد پا و دست ابی و کشید دست دو با را طناب ديگر سر فواد

 االن... پدرش گور... مردمی داشت. خوردمی هم به داشت حالش. زدمی بیرون حدقه

 .بود ترمهم چیز همه از اشزندگی

 ...گم... می.... گم... می ـ

 : گفت دارخش صدايی با ابی  و شد شل کمی طناب

 می...قوا عید... س... سعید ـ

 . شد بلند دوباره عذاب ملك صدای. دکشی نفس ولع با. شد شل بیشتر طناب

 کجاست؟ شلونه ـ

 : گفت ناله و عجز با

 .دونمنمی خدا به ـ

 .کنید تمومش ـ
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 :زد فرياد ابی شد؛ کشیده دوباره که طناب

 خدا به... میگه بهتون اون... بگیريد افیل زری شو ازسراغ... خط لب بريد... باشــه... نه ـ

... نكشین منو. خبر داره سعید دقیقا کجاستزری . دمنبو ارتباط در سعید با وقته خیلی

 ...من

 به مرگ نشان ابی برای که لبخندی همان با و شد زدنش حرف از مانع دست با متین

 : گفت آمد می حساب

 .بینمتمی  جهنم تو! کردی خوب کار يه عمری آخر... ابی خوبه ـ

 . کرد ابی سر پشت نفر دو به ایاشاره دست با

 به را متین طورهمین و نگین و فرهاد انتقام خواستمی. زدمی  برق فواد دستان در تیغ

 .بگیرد جايك

 . رفت نجاست و خون بوی بعد لحظاتی

 

*** 

 ۱۳۷۸ سال - تهران
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 را گشادش دمپا لی شلوار و زانو روی تا مشكی مانتوی باالخره هالباس انبوه میان از

 کرد سعی  و کشید صورتش به تیدس. کرد پرت  تخت  روی را هاآن و کشید بیرون

 را موهايش و کرد سر را اشروسری. باشد داشته جوان دختر يك شان در آرايشی

. زد بود داده هديه او به سهیل  که را ایمردانه عطر نهايت در. بست ساده طورهمان

 .بگیرد را سهیل بوی خواست می چون بود، کرده انتخاب را عطر اين خودش

 مارال؟ ـ

 : گفت و چرخید ناگهانی  تصمیم يك با. شد خشك جايش سر

 قشنگم؟ مامان دلم جان ـ

 .کرد کنترلش زود اما آمد؛ شیرين لب روی لبخندی

 دخترم؟ کجا ـ

 لباس  يه دنبال خواممی. شهمی عروس داره سارا دوستم. ديگه بیرون هابچه با رممی  ـ

 .بگردم مناسب

 : گفت و کرد تر را هايشلب شیرين
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 همراهت؟ داری پول ـ

 نكنید فكر... بیرونا میرم دارم بودم گفته  قبال  من ضمن؛  در. دارم... جونم مامان آره ـ

 .شدم خودسر

 : گفت و آمد جلو قدم دو شیرين

 بودی؟ گفته من به ـ

 : گفت و کرد رو را لبخندهايش ترينقشنگ از يكی مارال

 .گلم بابای به نه، ـ

 واقعی معنای به دخترکش. رفت ضعف دلش زدمی مارال که لبخندهايی اين از شیرين

 هنر انگشتش هر از و  بود شده بزرگ شیرين اصول طبق. بود جذاب  و زيبا کلمه

 بود دارا را جوان دختر يك برای الزمه خصوصیات تمام که اين ترمهم همه از و باريدمی

 که اين برای خوشحال. نگران هم و کردمی خوشحال را شیرين هم هااين یهمه که

 شیرين رفت؛می بیرون تنها مارال بار هر که اين از نگران و بود بهترين دخترکش

 سیاه هایدست در کوچكش دل  و ببیند آزار ناامن جامعه اين در که  اين از ترسیدمی

 مارال نداشت دوست چون کند؛ محدودش توانستنمی طرفی از. بشكند روزگار
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 تحويل جامعه به موفق بانويی داشت تصمیم عكس به و بیايد بار بدبخت و خورتوسری

 .بدهد

 خوندی؟ درساتو ـ

 .جونم مامان ندارم کنكور کالس هم فردا خوندم؛ ـ

 .باشی خونه نشده تاريك هوا خواممی. برگرد زود و برو باشه؛ ـ

 با در دم تا هم خودش و برود مارال داد اجازه شد؛ آسوده مارال جانب از خیالش وقتی

 .بست ار در و رفت او

 که بزرگشان یکوچه سر به را خودش و کشید عمیقی نفس شدن تنها محض به مارال

 محل آدرس شد ماشین يك سوار خیابان سر. رساند بود شده ترطوالنی روز آن انگار

. نبیند هم با را سهیل و او کسی تا آمد و رفت پر و شلوغ خیابانی. داد راننده به را قرار

!  بدتر که هم  سهیل یخانواده و آمدی و  رفت هر از کردندمی  عشنم  که مارال یخانواده

 و مادر. آمدمی بدش بازیقرتی خودش قول به جور اين از و بود گیرسخت سهیل پدر

 منتظرش فرعی یکوچه اولین در بود گفته سهیل. بودند پدر تاثیر تحت هم خواهرانش

 .ندرسا کوچه آن به را خودش شدن پیاده محض به پس است؛

 ...پیس... پیس... هی ـ
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 باالخره. ديد موتور روی قدمیش چند در درست را سهیل  و کرد بلند  سر متعجب

  به لبخند با سهیل. کرد پرواز سويش به و خنديد دل  ته از. بخرد موتور بود توانسته

 .خواهدمی را مارال چقدر که کرد اذعان دل در و خیره رويشروبه پوشخوش دخترک

 . دلم عزيز شهبا مبارک ـ

 .خانمم مرسی ـ

. داشت ديگری صفای اما انداختن سهیل هایشانه دور دست و موتور روی نشستن

 بیخ و سهیل یمردانه و پهن هایشانه لمس و گردن هایرگ از تنش عطر بويیدن

 . دادمی شكل را مارال یدخترانه دنیای مقصد تا زدن حرف گوشش

 آرامش در راحت خیال با توانندمی کرد حس یلهس و شدند دور جاآن از خوب وقتی

 پارک که موتورهايی باقی میان در جايی را موتور. ايستاد بزنند قدم پايیزی روز يك

 قدم مارال با کمی داشت  تصمیم. زد قفل محافظ هاینرده به و کرد پارک بودند شده

 .کند فكر و بزند

 هاساعت  داشت دوست. بود غرق شخود افكار در کرد؛می نگاهش که طورهمان مارال

. کند فكر اوست با که لحظاتی همه و چیزهمه برای و شود خیره سهیل به و بنشیند

 فهمید می تا شدمی احساس یبنده بايد او حال درک برای آدمی هر و بود عاشق مارال
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 یجعبه يك مثل. است بیشتر هم کمانرنگین از حتی هايشرنگ شرايط آن در زندگی

 معتقد. بینیشمی  هايتدست در بارهيك و پرورانیمی سر در را آرزويش که گیدرنمدا

 چون عاشق. است کور و ندارد عقل عاشق گويندمی که هايیآدم کنندمی اشتباه بود

 و مارال برای مسئله اين و بینندشمی عقلبی و کور فهمد،می بقیه از بیشتر و بهتر

  راضی کرد،می تالشی جورهمه رسیدن اين برای که جايیآن از و بود صادق هم سهیل

  که  آنبی را افكارش. بگیرد تمسخر به را عشقشان يا و بزند برچسب او به کسی که نبود

 .بود رسیده سهیل گوش به هايشحرف و بود کرده زمزمه بخواهد

 دختر؟ لب زير گیمی  چی ـ

 .خنديد مارال

 . بهت گممی بعدا... الكی... هیچی ـ

 . خنديد و انداخت باال ابرويی سهیل

 .خودش با زنهمی حرف لب زير... خله. ما به انداختن بنجل ـ

 :گفت دارخنده  غضبی با و نماند دور مارال گوش از حرف اين

 . سرتا تو زنممی خدا به. بنجلم من ـ
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 دنبالش به خشم با مارال شد باعث کرد،می تايید را قبلی حرف که سهیل شیطنت

 پايیزی، سرد روزهای اين در پارک. بشكند صدايشان و سر در پارک  وتسك و بیفتد

 . بود کودکی هر از خالی

. بودند شانمدرسه و درس دنبال به همگی کودکان و شده باز مدارس که حاال مخصوصا

 سهیل. ماند ساکت و نشست تاب روی مارال و آوردند کم بازی زمین توی باالخره

 :پرسید اددمی هلش آرامی به که همانطور

 مارالم؟ ـ

 : گفت خوشحالی از سرشار و لطیف صدايی با مارال

 جانم؟ ـ

 ده؟می بهم خوشگلشو دختر بابات بیام، جلو من اگه نظرتبه ـ

 لبش  رژ نصف کرد حس و گرفت دندان به لب . تپید تندتر قلبش. زد لبخندی باز مارال

 راه سنگ مثل چیزی. کرد ضبغ  عجیب حس اين میان در. برده بین  از حرکت  اين با را

 .بست را گلويش

 جلو بندازه سنگ بابام ترسممی  ولی بمونی، برام تو آرزومه من... سهیل دونمنمی ـ

 .پامون
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 سنگی؟ چه آخه... سنگ ـ

 ...ممكنه و بده گسترش کاريشو روابط آدنمی بدش که دونیمی ـ

 : گفت و  کشید تاب دادن هل از دست ناراحت سهیل

 .شهنمی هک اين اما ـ

  پرپر  برات  داره قلبم که نیست مهم بابا نظر از. نداره نشد کاری بابا برای شه؛می ـ

 .زنهمی

 .نشست زمین روی مارال پاهای جلوی. زد دور را تاب سهیل

 .کن نگاه منو ـ

 اشك یآماده تلنگری با که ديد را درشت چشم دو سهیل کرد، بلند سر که مارال

 .بودند ريختن

  روز  تمام اگه حتی... بشی ایديگه کس زن تو که ذارمنمی من... مارال شهی من هیچی ـ

 که دونیمی. مونیمی من برای و منی برای تو. ذارمنمی بكنم جون و کنم کار رو شب و

 من برای که قلبی و معصومیتت اين برای ها،چشم اين برای. میرممی برات و عاشقتم
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 ديگه کس برای اينا ذارمنمی. ديد شهنمی جايی هیچ ور اينا. پاکت روح برای و زنهمی

 .ذارمنمی بشه؛

 اين در نهفته دلگرمی اما بود؛ مطمئن هاقول اين به شدنمی هرچند. زد لبخندی مارال

 مرد اين  گفتندمی  و شدندمی  جمع دنیا تمام اگر حاال. کردمی  خوب را حالش هاحرف

  را کسی هیچ حرف مارال که بود زياد قدری به سهیل هایحرف گرمای گويد،می دروغ

 .نكند باور

 .مارال جنگممی برات ـ

 .بگیره ازم عشقتو کسی ذارمنمی. سهیل مونممی  عاشقت ـ

 اومدم ناسالمتی... بخوريم چیزی يه جايی يه بريم. مارالم کن پاک اشكاتو اون حاال ـ

 !بدم بهت موتورو شیرينی

 اين مهربان مرد هایدست بند را دستانش. خنديد و کرد پاک احتیاط با را هايشاشك

 .کرد روزهايش

 بر بكشد نـوازشی دست و بايستد خواستمی دلش که زمانی بود خوب چقدر چیز همه

  از  خبری که چرا دانستند،می  زندگی واقعی معنای را مهربانی که لطیفی هایآدم سر

. داشتند را کردن سجده عمر تمام ارزش هايشآدم. نبود گناهكار یکرده رم انسان
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  اين به را عشقش و مهربانی کجا و چطور که دانستمی. بود بلد را مهربانی سهیل

. بود وجودشان در خدايی خصوصیت  ترينمهم هاآدم جااين. دهد نشان عاشق دخترک

 داشته گناهی کهآن بی هاساعت. نبود عداوت و کینه از خبر و بودند عاشق هاآدم جا اين

  را  هاعقربه دست بر شالقی با که بودند روزگار دست اسیر درد از پر تكاپويی در ند،باش

 چندين  کشیدن نفس برای ساعت  و گذشتمی اما بايستد داشت دوست زمان. تازاندمی

 .نواختمی بار

 

*** 

 دوام  خیلی  بدش حال. شد خانه وارد درهم هايیاخم با و خسته اردشیر و شد باز در

 .زد ایآسوده لبخند آمد می استقبالش به که شیرين ديدن با که چرا نیاورد،

 .عزيزم نباشی خسته جان؛ اردشیر سالم ـ

 : گفت آرام و کرد جور و جمع زود خیلی را لبخندش

 . خانم سالم ـ

 .کتتو من بده ـ
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  کردن  مرتب از  بعد و داد سالن توی بود آمده تازه که خدمتكار دست به را اردشیر کت

 همسرش از ایخواسته تا  کرد جور و جمع را هايشحرف هم خودش یراردش لوازم

 .باشد داشته

 خیره زمین به فكر در که شیرين به رو آمد، بیرون حمام از پوشیده لباس که اردشیر

 : گفت و کرد نگاه بود شده

 موندی؟ مات و محو چی به ـ

 .شد بلند جا از و خورد ایيكه شیرين

 . بخوريم شام هم با بودم منتظر اومدی؟ کی ـ

 .نیستم گرسنه زياد من شام؟ ـ

 ...بزنم حرف خواممی ـ

 به را میز شیرين. نشست میز پشت  و رفت شیرين دنبال به حرفی هیچ بی اردشیر

 : گفت و انداخت بشقاب دو به نگاهی اردشیر. چید خودش سلیقه

 ها؟بچه ـ

 : گفت و انداخت همسرش به کوتاهی نگاه شیرين
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 زودتر هم ماندانا. بود سیر خوردن، پرت و خرت کلی دوستاش با بود، ونبیر که مارال ـ

.  هم با بريم مسافرت يه خواممی البته. نفره دو خودمون برای امشب. دادم شام بهش

 ...خانوادگی

 : گفت شیرين هایچشم  تخم در خیره اردشیر

 !نه يا بريم شهمی  گممی حاال ـ

 روی هاحرف گفتن از ناپذير وصف ترديدی. شتگذا باز حرفش یادامه از را شیرين و

  غذا  به و برداشت بشقاب پیش و پس حرف بی که حاکم قدر آن... کردمی حس قلبش

 .شد مشغول خوردن

 

 *** 

  خودش تخت روی ماندانا. بود بیدار مارال اما بود؛ گذشته هم شب نیمه يك از ساعت

. ديدمی هم را اشصورتی ایهبخوا از يكی احتماال و اطراف دنیای از آسوده و خواب

 تمام . نبود پوشیده کسی هیچ  از داشت صورتی رنگ به بچه اين که وافری یعالقه

 را هايشنوشیدنی و غذاها رنگ داشت چاره. بود آورده در صورتی رنگ به را اشزندگی

 اشبزرگسالی در آيا کرد فكر و گذاشت ماندانا یگونه روی ایبوسه. کردمی  صورتی هم
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 و ارغوانی يا. آمدمی  عجیب  پوستش رنگ به آبی کند؟می  پیدا گرايش ديگر هایرنگ به

 ...قرمز و زرد

  به رو کم  کم  داشت هوا. داد تكیه شیشه به را سرش تاريكی در. گرفت فاصله  تخت  از

 .کرد شیشه روی هايی و کشید جلو به را ژاکتش هایيقه. رفتمی سرما

 

  کسی  و جوشید وجودش اعماق از چیزی. کرد نقاشی هم کنار در را سهیل اسم حروف

 سهیل یمردانه و مهربان یچهره. زدمی  محكم قلبش. گرفت چنگ به را قلبش انگار

 .بست نقش چشمانش جلوی

. نوشت آمدمی ناآرامش ذهن به که چهآن هر لبخند همان حس با و کرد باز را دفترش

 به وقتی آرامش احساس. نوشت و داد ربط سهیل به و کرد جور کلمه ربطبا و ربطبی

 .بود کرده پر معشوق از را نیم و صفحه يك که شد سرازير قلبش

 به و نشست جاهمان. داد هل پايش زير به لگد با را پتو و خورد تكانی جايش در ماندانا

 جمع خودش در ماندانا که نگذشت ایلحظه چند. شد خیره خواهرکش هایبدخوابی

 بودن داغ از و کرد زيادتر کمی را بخاری. دادمی اتاق هوای بودن سرد از رخب اين و شد

 با بخاری یلوله سر بر نشستن برای روزها که هاپرنده ترسیدمی. شد مطمئن هم لوله
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 امتحان حال هر به. ببندند هايشانسازیالنه با را لوله راه گذاشتند؛می مسابقه هم

 : گفت و کرد مرتب ماندانا سر روی بارهود را پتو. نداشت ضرری که کردنش

 برای دادمی  بعضیا به اجازه يه خدا يا مونديم؟می بچه رو عمرمون تمام شدمی  چی ـ

 .برگردی زندگی از شدی خسته که وقتايی. بچگی به برگشتن

 . شدمی الزم خیلی خیلی هااجازه اين هايیوقت يك

 

 *** 

 از هی مارال. بود همراه خانواده اعضای از امکد هر برای متفاوتی هایحس با فردا صبح

 موقر خانم يك مثل و زندمی چرت صبحانه میز سر چرا که شدمی مواخذه مادر طرف

 .خوابدنمی زود هاشب و نشیندنمی میز سر

 مدرسه برود زودتر داشت دوست. خوردمی را اشصبحانه سهم ذوق و شوق با اما ماندانا

 .ببینند رنگخوش قلبی برچسب کلی آتنا دوستش با قرار زروام . بنشیند آتنا کنار و

 .رفتمی اردشیر و خودش فكر در زد می مارال جان به که غرغرهايی مابین هم شیرين
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 از درمیان يك فكرش. بود اردشیر خوردمی صبحانه همیشه از ترخیالبی  که کسی تنها

 کارمندان پرداختی. شرکت یکارها روی و رفتمی و خوردمی چرخ رويشبهرو صبحانه

 .شرکت چند با مالقات قرار و شرکت

  را  عشق  و وصل  هم به را هاآن  که بود زنجیری و حكم ترينبزرگ اما هاتفاوت  همین

 .کردمی جاری میانشان

 به نگاه دلخور بودنش جدی اين از و شدمی خیره فكر در اردشیر به گاهی از هر شیرين

 اما سهمشان. باشد دوستانش شوهران مثل سرشمه داشت دوست. دوختمی میز

 را اين بود؛ مهربانی مرد اردشیر. تمام و بود اردشیر یساده لبخندهای از يكی همیشه

 نشان خاص مواقع در جز را مهربانی اين نبود حاضر اما بود؛ فهمیده هاسال  اين تمام در

 جدی اردشیر نه افتاد،یم  تریاخالقخوش مرد ياد به گشتبرمی که هاگذشته به. دهد

 .هاسال اين

 تكان دست همسرش برای. کشید بیرون خیال و فكر از را شیرين اردشیر خداحافظی

 .ايستاد نرفته قدم چند اما اردشیر. داد

 ...راستی ـ

 :کرد زمزمه و دوخت چشم اردشیر بلند قامت به و کرد بلند سر سرعت به شیرين
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 جانم؟ ـ

 .شتبرگ را رفته مسیر اردشیر

 ...بپرسم ازت سوالی يه خواممی  هی اومدم که ديشب از ـ

 : گفت اردشیر و کرد نگاهش سوالی شیرين

 نشد؟ خبری ـ

 : گفت و گرفت غم از رنگی شیرين نگاه

 ديگه و بشم ناامید بايد شايد! نزده زنگ کس هیچ يعنی. نشده خبری! نه هنوز ـ

 .نگردم دنبالش

 . انداخت زير به سر ناراحت و

 

 *** 

 ۱۳۹۳ سال - تهران
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  صدر  در و سنويسنده اين هاینوشته بهترين از  کردين انتخاب شما که  کتابی ـ

 چهل به حال به تا نويسنده اين کتابای. بوده هم تايمزنیويرک هایکتاب ترينپرفروش

. برد خواهید لذت قطعا کتاب اين خوندن از... خانم کنم شخالصه و شده ترجمه زبان

  بعضی. بودم درگیرش روز شبانه چند تا خوندم کتابو اين تیقو شخصه به من

 ...که کنه می درگیر رو فكر قدری به هاشعبارت

  هم  بر را هايشلب. دهد ادامه را هايشحرف حافظ که  شد اين مانع تلفن زنگ صدای

 سمت  به و بیندازد نگاهی آن به تا داد جوان زن به را کتاب و کرد عذرخواهی و فشرد

 .پرسیدمی را احوالش. بود تلفن  پشت مادرش. رفت میز یور تلفن 

 : گفت آرام صدايی با و کشید پیشانی به دستی

 خوبی؟ تويی؟ مامان... هوم ـ

 پاک  و بود گرفته مشت در  را تره دسته يك که حالی  در تلفن  سوی  آن از خانم پری

 : گفت کردمی

 خونه؟ آیمی نهار امروز. جان حافظ خوبم ـ

 : گفت و رفت باال ظحاف ابروهای

 من؟ مادر نیام بود قرار مگه ـ
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 : گفت و زد لبخندی خانم پری

 برم خواممی  گیمی  زنیمی زنگ نود یدقیقه همیشه داری عادت تو آخه پسرم؛ نه ـ

 !جا بیسار و جا فالن

 : گفت و پیچاند  را بحث داشت، خبر خودش عادت از حالیكه در حافظ

 .بكشمشون خونه آممی رمدا دار نگه لپاتو. تپلی باشه ـ

 : گفت و گرفت گاز را هايشلب پری

  من با که  توام سنهم  من مگه بچه. شنوهمی صداتو نفر يه. بكش خجالت  حافظ ـ

 کنی؟می شوخی

 چی. برم خوشگلت لپای اون قربون. شنوهنمی کسی. خوشگله پری بكنم غلط من ـ

 حاال؟ پختی

 : گفت و کرد پرت لگن توی را هاتره پری

 ...با پلو باقالی ـ

 : گفت و پريد کالمش توی حافظ

 محسن؟ با ـ
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 !حافظ ـ

 : گفت و زد نمايیدندان لبخند حافظ

 . خانم تپلو بفرمايید ـ

 .داره کره چقدر ماست من يه بفهمی بدم نشونت ایتپلی خونه بیای خدا به حافظ ـ

 تكیه میز به بردمی  لذت جانش خانم پری با همیشگی کلکل  اين از حالیكه در حافظ

 : گفت و داد

 ده؟می کره چقدر ماست من يه که فهمید شهمی شما لپای از استاد؟ اجازه ـ

 !حافظ ـ

 .دادمی تهديد بوی قشنگ يكی اين! بود هاحافظ آن از ديگر حافظ اين

 . حرفات تو پرمنمی ديگه... بفرما. کردم غلط  خانم، پری کردم غلط ـ

 دونمنمی... داری دوست که طورهمون. تازه خوردن سبزی با ماهیچه پلو باقالی ـ

 .سبزی همه اين از شینمی سبز تو که چطوره

 حسین بذار. خونه آممی  جلدی. من بشم هنرمندم جون مامان فدای. ديگه شمنمی ـ

 .فقط بیاد
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 .پسرم باشه ـ

 میز روی آرام که هاکتاب روی حافظ نگاه. گرفت قرار میز روی روانشناسی کتاب دو

 روی کم کم و آمد باال هاکتاب روی یزده الک دست از و ماند خیره بود گرفته قرار

 شده خیره او به عادی خیلی که ایقهوه چشم دو به حاال حافظ نگاه. نشست زن صورت

  و  شد خیره زن یچهره به. کرد خداحافظی مادرش با چطور نفهمید و شد قفل بودند

. زد لبخند بود کرده پیدا پايیزی روز يك در او با که یاساده آشنايی لمس از آرام آرام

 پررنگش نگاه و  گفتمی سالم که آشنايش صدای. درخشید خوشحالی از هايشچشم

 حرف به که خواست دلش حافظ و بود صمیمانه طورهايیيك. چرخیدمی جاهمه به که

 .کند گوش زدنش

 بودم دنبالشون در به در که  کتابی تا دو کردمنمی فكر وقت هیچ. جااين بزرگه خیلی  ـ

 . کنم پیدا جا اين رو

 :گفت لبخند با. ديدمی را جاان که بود اول بار انگار. انداخت اشمغازه به نگاهی حافظ

 .بیای کردمنمی فكر. نداره قابل ـ

  زود  خیلی. بدش هم و آمدمی  خوشش هم بود گرفته پیش در حافظ که  لحنی  اين از

 حافظ هایرویمیانه اين از واقع در. نبود آزاردهنده صمیمیت اين اام  بود؛ شده صمیمی
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 هايشحرف توی خاص احترامی اما کرد؛می صدايش مفرد شخص دوم. آمدمی خوشش

 کردندمی پیشروی مرزشان و حد از گفتن شما شما با هايیآدم از طرفی از. بود نهفته

 .آمدمی بدش

 ...من ـ

 .بیايد رونیب فكر از شد باعث حافظ صدای

 .دونمنمی اسمتو هنوز من ـ

 به که جوری. شد خیره حافظ به لب روی لبخند همان با و انداخت باال ابرويی ماندانا

 . داد دست بودن خنگ حس حافظ

 ...کردم فكر... خب ـ

 چنده؟ کتابا اين قیمت ـ

 : گفت و انداخت کتاب جلد دو به نگاهی حافظ

 .بیای فروشیمونکتاب به بازم که گیرممی نظر در یفتخف يه... برات اما زده؛ روشون ـ

 و گرفت نظر در هم کباب نه و بسوزد سیخ نه که خوب تخفیف يك با را هاکتاب قیمت

 : گفت
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 رو؟ جااين کردی پیداش راحت ـ

 .ممنون. بود سرراست مسیر آره، ـ

. گذاشت میز روی و آورد بیرون پول مقداری همراهش کیف توی از و کرد خم سر

 روی تا مانتوی. انداخت ظاهرش به نگاهی حافظ  کوتاه یفاصله اين  در. کامل و دقیق

  کمی  آرايش مشكی، روسری يك مشكی، بلند پاشنه کفش جذب،  مشكی شلوار زانو،

. ساده هايیلب  و بینی و ایقهوه رنگ با هايیچشم گندمگون، پوست. بود صورتش روی

 هم شايد. رسیدمی نظر به هم ترجذاب هالباس آن با که جذاب و ساده ایچهره کل در

 .کردمی فكر طور اين حافظ

 و داد حافظ دست به شد، مطمئن آن درستی از وقتی و کرد نگاه ديگر بار را هاپول

 : گفت

 .بفرمايید ـ

 : گفت و انداخت باال ابرويی حافظ

 .نداره قابل ـ

 . نزد حرفی و کرد اکتفا لبخندی به تنها ماندانا
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 روز چند تا که اخمش از اون  ": گفت خودش با. آمد خوشش لبخند اين از چقدر حافظ

 نكن  جوراين. بگیره ازم خوراکو و خواب بايد حاال که لبخندش از اين و بود يادم

 "!لعنتی

 .ممنون ـ

 بود؟ کرده جذب را حافظ  که داشت چه محكم و آرام صدای اين

 ...راستی ـ

 : گفت و انداخت بود برگشته را رفته قدم دو که او به را نگاهش و خورد تكانی حافظ

 بله؟ ـ

 . مَهروز ماندانا... ماندانا ـ

  آدرس  طلب حتی و ماند ساکت که بود آورمستی حافظ برای قدری به کلمه دو همین

 زبان زير طعمش انقدر و بود شده اما... نبايد. شدمی طوراين  نبايد. نكرد ایشماره يا

 در تا کرده خانه به برگشت به مجبور حسین با قرارشان از زودتر ار حافظ که بود مانده

 . کند هجی را مهروز ماندانا و بماند تنها خیالش و فكر
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 .پسرم ماهت روی به سالم ـ

 :داد ادامه کردمی جمع را نمازش چادر حالیكه در خانم پری

 .نباشی خسته ـ

 : تفگ کردمی جدا پاهاش را هايشکفش حالیكه در آرام حافظ

 . باشی سالمت مامان، قربونت ـ

 .حاضره وقته خیلی غذا هم و گشنمه من هم که  کن عوض لباس بدو ـ

 : گفت و انداخت خانه اطراف و دور به نگاهی و کرد راست کمر حافظ

 نیست؟ حامد ـ

 را بخارش کردن فوت با و بود شده خیره ديگ توی پلوی باقالی به حالیكه در خانم پری

 : گفت شده باز هم از برنج یندبب تا کردمی  کم

. بگذره مرخصیش از کم يه نذاشتن بهش زدن زنگ صبح. شغلشه اسیر طفلكم  اون ـ

 کاری ای،جلسه وسط ترسممی... بزنم زنگ تونممنمی! کجا نیست معلومم. رفت بدو بدو

 .زد حرف باهاش نشه... باشه

 : گفت و زد لبخندی حافط
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 .نگرانی ما واسه همیشه که جون مامان بگردم دورت الهی ـ

 .کشید و گرفت را خانم پری هایلپ  ناگهانی حرکت يك در و

 .من امروز سهم اينم ـ

 کرد، رهايش حافظ اينكه محض به. رفتمی باال کمکم داشت جیغش صدای خانم پری

 حافظ که دهد قرار لطف مورد رو حافظ خواست و چرخید دستش توی کفگیر همان با

 : گفت و رفت عقب   عقب

 خشونت؟ و خانم پری ـ

 : گفت و رفت جلو آرام آرام را پسرش بزرگ قدم دو خانم پری

 .بدم نشون خشونتو تا وايسا داری جرات حافظ ـ

 : گفت و خنديد حافظ

 خانم؟ پری شدم سیر جونم از من ـ

 .شدم سیر تو دست از من نه؛ ـ

 . سیری که شما. من مال پلوباقالی اون پس ا ـ

 : گفت و دويد حافظ که برداشت ديگر قدم يك و شد گشاد خانم پری هایچشم
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 !هستیما خودمونم پری مامان نوکر ما ـ

 لباساتو برو. نیاوردی باال منو روی اون تا برو...! استغفرا... یپسره خوامنمی نوکر من ـ

 .بیا بپوش

 .اومدم. برم روت اون قربون الهی ـ

 نشستند شاننفره دو هایوقت تمام مثل. آشپزخانه به برگشت حافظ بعد دقیقه چند

  خالی  روزها اين تمام مثل بود حامد به مربوط که ایصندلی . اپن کنار کوچك میز پشت

... قشنگ لبخند همان... بود نشسته ایقهوه هایچشم  با زن  يك انگار صندلی روی. بود

 دو ظرف توی بار اين... شد خیره پلوباقالی به دوباره و داد تكان را سرش! مهروز ماندانا

 به که بودند شده چشم دو همه... زمان و زمین سقف، ستون،. کرد بلند سر. ديد چشم

 :کرد زمزمه خودش با. کردند می نگاه خیره حافظ

 .نچرخید نگام جلوی طوراين... لعنتیا ـ

 پسرم؟ گفتی چیزی ـ

 : گفت و شد خیره خانم پری به مات حافظ

 !نه من؟ ـ
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 هايده خوبه؟ حسین فروشی؟ کتاب از خبر چه تی؟فگ چیزی کردم حس آخه ـ

 چطوره؟

 يه خرتوله اون واسه دلم. سرگرمه آراد با که هم هايده. اومد دير امروز. خوبه حسینم ـ

 خدا  که بشه شیطون انقدر بچه اين... رفتمی باال کولم  و  سر از پیش سری. شده ريزه

 .عالمه

 : گفت و داد  فرو قاشقی خانم پری

 .شیطونه االنم همین برم قربونش! مبچه! ديگه چیه خرتوله ـ

 : گفت و کرد مكثی

 !مادر خودت یبچه ايشاال ـ

 : گفت غلیظ و داد باال ابرويی حافظ

 ...!شااان ـ

 : گفت تعجب  با خانم پری

 !حاضره و حی زندگیش و زن انگار ايشاال گهمی جوری يه. پاست سنگ... نیست که رو ـ

 : گفت و زد لبخندی حافظ
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 . دهمی ما به زن کی وگرنه... جون مامان بشكنه دلت نخواستم ـ

 .کرد اخمی و داد جلو ایسینه خانم پری

 خونه... داری ماشین راه، به بار و کار خوشگل، جوون،... ماشاا. بخواد دلشون هم  خیلی ـ

 ...هم رو ذاريممی  پول خودت و حامد و من... نمردم من اونم که مونده

 : گفت و داد رس ایخنده حافظ

 خواستگاری؟ بريم فردا همین قراره... مامان... مامان ـ

 : گفت و زد لبخندی خانم پری

 اگه. سبهونه اونم که. کنم اسیر رو  کسی خوامنمی  شغلم وجود با گهمی  که  بچه اون ـ

  تا  کنم  بند رو تو دست فعال. بگیری زن تونیمی  که تو اما موند،نمی دختره اون اسیر نه

 دختر حرف من ذارینمی ولی... کنم معرفی بهت تونممی که دارم دختر لیست يه . بعد

 .بیاد بیرون دهنم از

 : گفت جدی و انداخت مادرش به نگاهی حافظ

 .گرفته زن فوری کوچیكه که ترشیده بزرگه داداش نگن ـ
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 بهتر مراتب به لحنی با و بكشد شوخی از دست کرد مجبورش خانم پری یخیره نگاه

 :يدبگو

 چی؟ باشه نظرم مد يكی و  ببینم رو کسی تو لیست از نخوام من اگه ـ

 : گفت و شد گرد ثانیه از کسری در خانمپری هایچشم

 نظرته؟ مد يكی ـ

 : گفت و داد ادامه خوردنش غذا به خیالیبی با حافظ

 چیه؟ مگه... آره ـ

 

 : گفت و کشید بود میز روی که را حافظ دست و کرد رها را قاشق پری

 .ببینم کن نگاه منو ـ

 : گفت غذا ظرف به خیره و برد دهان توی را برنج قاشق حافظ

 .شماست با گوشم ـ

 ! حافظ ـ

 . کرد رها را قاشق و کرد نچی حافظ
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 خاتون؟ جانم ـ

  دختر؟ اون کیه ـ

 : گفت بگیرد اشخنده مادرش کنجكاوی از بود نزديك حالیكه در و کرد کج سری

 همه  که هروقت. گرفته منو چشم اما زوده، هنوز. موجهه هرااظ چیزش همه که يكی ـ

 . جلو برام بری که دممی خبر بهت شد آماده چیز

 . نزن گول منو حرفا اين با حافظ ـ

 : گفت و کرد نچی حافظ

 ! نه هم شايد و جلو برام بگم روزا همین شايد من؟ مادر زدنی گول چه ـ

 :داد ادامه دل در و

 داشته نامزد شايد. کردم انتخاب لباسمم یپارچه رنگ رم؛می پیش من که اينطوری "

  "کرد؟ معرفی خودشو نگاه اون با امروز چرا پس. کنه ازدواج تو با نخواد اصال شايد باشه،

  خونه  دارم، ماشین راه؛ به بار و کار... خوشگلم جوونم،": گفت گوشش توی صدايی بعد

 کاری هر و اومده خوشم دختر اون از من... رامكف اين با شدم مامان شبیه... که مونده
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 کاری همه بايد عشقش برای شه،می  عاشق عمرش تو بار يه آدم! باشه من با که کنممی

 ". بكنه

 کیه؟ بگو حافظ جون ـ

 : گفت و فرستاد بیرون حرص با را نفسش حافظ

 پسر اين سر از دست که کنم راضی بايد چطور خانمو پری االن! کردما غلطی عجب ـ

  از. گممی  بهت  شد درست  وقت هر بذار... من عزيز... جان مامان برداره؟ چلش و خل

  کنم  پیدا شما مثل زنی تونمنمی  بدوام؛ هم دنیا آخر تا. مرسی خوشمزه غذای اين بابت

 کار کلی بعدازظهر که بخوابم برم من. بپزه خوشمزه قدرهمین رو ماهیچه پلوباقالی که

 . فعال. برم لپات نقربو ای خب؟. دارم

 مد دختر که اين  از سوال و فكر دنیا يك و ماند خانم  پری اما اتاقش، توی رفت حافظ

 !باشد کسی چه حافظ نظر

  

  *** 

  کثیفی هایبچه از بود پر هم  و دادمی  بو هم قبل روزهای برخالف باراين کوچه مسیر

. کردندمی بازی همچنان ريختمی پاهايشان و دست از که کثافتی و عرق وجود با که
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 حال ماندانا وگرنه. بودند کرده انتخاب را بازی صداترين و سربی که بود اين شانخوبی

  کوچه  وسط جوب از شد باعث  زد؛ که بوقی تك. نداشت را بلندشان صدای  کردن تحمل

 در کنار او به توجهبی دارخانه هایزن. کنند پهن را بساطشان گوشه يك و بروند کنار

 ی لحظه تا فقط توجهیبی اين اما کردند،می صحبت و بودند ايستاده هاخانه از یكي

  یجمله گفتن و سمتش به عابدی خانم چرخیدن با. داشت ادامه ماندانا شدن پیاده

 منتظر. داد را سالمش جواب لب زير و برگشت سمتش به آرام "جان ماندانا سالم"

  يكی . کند سالم هم هاآن به کرد مجبورش رديگ هایزن یخیره نگاه که کرد نگاهش

 روز به روز... ماشاا. دادند را جوابش خوشحال بعضا  و  معمولی و آرام و  تفاوتبی  يكی

 :  گفت و آمد جلو آرام عابدی خانم. شد می بیشتر جمعیتشان

 کمك رياضی درس تو کم يه دخترمو اين تونیمی اگه بگم خواستممی جان ماندانا ـ

 شهمی... شد خوب شنمره کردی کمكش خیلی رياضی درس تو شیپ سال. کنی

  دخترم؟ بشه مزاحمت امسالم

 همیشه که کسی. ملتمسش لحن اين با هم آن نه؟ بگويد شدمی مگر شرايط اين با

 برايش عابدی خانم که شدمی  پیدا شب يك حتما هفته در. بود ماندانا به حواسش

 :  گفت آرام. شدنمی پیدا کوچه اين در رتمهربان زن اين از. بیاورد غذايی
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 . کنم تنظیم وقتمو خواممی داره؟ امتحان کی فقط. عابدی خانم باشه ـ

 . رفت بود باز نیمه درش که خودش یخانه سمت به و کرد فكری عابدی خانم

 ... معصوم... معصوم ـ

 : گفت مانندینعره صدای با اتاق داخل از معصوم

  هــــــان؟ ـ

 تمام  ولی بشنود؛ را نفرينش و دعوا معصوم فقط که رفت جلوتر خیالش به بدیاع خانم

 . شنیدندمی را صدايش هاخانه

 .ببردت آل. شنیدن ترطرف اون کوچه تا  هفت صداتو... بچه بشی الل ای ـ

  را  بود اشخنده از  ناشی که پخی  صدای چند هر. کرد کنترل را اشخنده زور به ماندانا

  اشخانه در به آرام ماندانا. خنديدندمی ريز ريز هم هاآن  خود. شنیدند رديگ هایخانم

  خانم  صدای آن دنبال به و شنید را معصومه بدخلق و عصبی صدای دوباره و داد تكیه

 . عابدی

 ... بزن صدا... بزن صدا هی کنه؟  خلوت تونهنمی آدم دقیقه دو مامان؟ چیه ـ

  ؟ریدا امتحان کی! ببینم جااين بیا ـ
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 : گفت و آمد جلو ذوق با. شد عوض درجه هشتاد و صد معصومه گفتار

  جاست؟ اين جون ماندانا... اِ ـ

 .رساند در دم به دوان دوان را خودش

 . من خوشگل سالم ـ

 : گفت و زد کمرنگی لبخند و کرد راست کمر ديدنش با ماندانا

  خوبی؟. جان معصومه سالم ـ

 :  گفت ذوق و شوق با معصومه

 . دارم امتحان ديگه روز دو... ووی... من بشم قربونت الهی ـ

 :  گفت بعد و کرد حسابی انگشتی سر ماندانا

  هم  فردا تا . بدم ياد بهت رو داری مشكل که مباحثی. بیا ظهر از بعد فردا... خب خیلی  ـ

 . کن يادداشت کاغذ يك توی هم سواالتو. بخون کتاب روی از بار دو حتما
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 ماندانا ناف به ديگری یصدقه قربان. کرد گوش ماندانا هایحرف به دقت با معصومه

 ماندانا به نگاهی محبت با عابدی خانم. انداخت اتاق داخل را خودش هم بعد و بست

 : گفت و کرد

 . بس و دهمی گوش تو حرف به فقط دختر اين. دخترم بده خیرت خدا ـ

 هایکتاب. انداخت خانه توی را خودش و گفت ی"کنممی خواهش" لب زير ماندانا

. کرد مرتب احتیاط با را هايشکفش و گذاشت جاکفشی روی جاهمان را روانشناسی

  فكر  اين به تا  رفت بعد  و کرد نگاه کمد داخل به کمی  و زد آويز به مرتب را هايشلباس

 چای لیوان يك دلش. آورد هم و سر چیز چه با را امشبش تنهايی شام ته و سر که کند

 کنج در و قناعت ایکیسه چای به بود مجبور اما خواست؛ می پهلوها قند آن از م؛رگ

 با شكیبايی خسرو مثل خواستمی دلش. کند فكر تكراری و راکد زندگی اين به ديوار

 : بگويد نیست که کسی به و بزند لبخندی گیرايش و گرم صدای آن

  که  دور، خیالی گاهِ به گاه شدنِ گم  جز نیست ماللی است خوب ما ی همه حال! سالم"

 کنارِ از طوری بود باقی اگر عمری همه اين با گويند،می  سبببی شادمانیِ آن به مردم

  "!درمانبی ناماندگارِ دلِ اين نه و بلرزد جفتبی آهویِ زانویِ نه که گذرممی زندگی
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. شد دور هپنجر از و مالید را هايشچشم. آورد خودش به را ماندانا کتری سوت صدای

  به  باز و داشت نگه جوش آب  داخل زور به را ایکیسه چای. کرد خاموش را کتری

 سال چند! هاقديم آن حد در نه اما بود؛ بزرگ اشخانه. شد خیره اپن طرف آن جايی

  و  تخت و خانه آن رنگ که بود سال ده از بیشتر... نه سال ده از کمتر بود؟ گذشته

 و مرده های رنگ چیزها بیشتر خانه اين در جااين. بود نديده را صورتی هایخواب

  بود خريده که هايیکتاب از يكی  و رفت پنجره سمت  به دست به چای. داشتند سردی

 اين از را او دمی توانستندمی شانشده عنوان مسائل و هاکتاب اين شايد. برداشت را

 . کنند دور لعنتی دنیای

  

  *** 

 هر از بیشتر روزها اين. کشید ایخمیازه بود داده تكیه لی صند به که طورهمان حامد

 الزم. دارد زندگیش در تغییر يك به نیاز که کردمی حس و شدمی خسته ديگری وقت

 دچار روح فرسودگی به تا  کند پیدا دست آرامش به مرخصی يك با شده حتی بود

 در که ایکلمه دو رخاطبه احتماال شنید،می را افكارش و بود جااين حافظ اگر. نشود

  گی می که ماشینه مگه": گفتمی  و خنديدمی هاساعت  بود برده کار به هم کنار
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 برادر دست خواستنمی دلش هرگز. زد لبخندی و داد تكان سری "روح؟ فرسودگی

 و کند باز را پنجره تا برخواست جا از و گرفت صندلی از تكیه. بدهد آتويی کوچك

 . شدمی بلند هم خروپفش صدای رفتمی پیش وریطهمین. بخورد هوايی

 : داد پاسخ و رساند آن به را خودش بلند گام دو با. خورد زنگ میزش روی تلفن 

  بله؟ ـ

  سعادت؟ ـ

 ... سرهنگ سالم ـ

 ما به پرونده. رسیده دستمون به بازار سمت مشكوک مرگ مورد يك اخبار سالم، ـ

 . کن پیگیری سريع. شده محول

 را کتش که طورهمان و برخواست جا از. گذاشت را گوشی و گفت سرهنگ به چشمی

 ای برگه به که شد روروبه احسان با درگاهی جلوی. رفت بیرون اتاق از کردمی  تن بر

 . بود گرفته دستش توی را چای استكان و کردمی نگاه خیره

 . حادثه محل بريم شو حاضر. داده رو مشكوک مرگ يه خبر سرهنگ ـ

 :  گفت لبخند و ماليمت با نسااح
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 ... قربان اطاعت ـ

 زود. احترام تا  داشت شباهت بیشتر تكه به گفتنش قربان گرفت، اشخنده حامد

  راست  و چپ به را گردنش ماشین درون نشستنش با. کرد جور و جمع را اشخنده

 .   کند خالی چیزی هر از را ذهنش  کرد سعی و داد تكان

 بافت. بود سیروس خیابان در واقع بازار نزديك هایمحله از یيك در نظر مورد یخانه

 رنگ زرد نوار پشت در، جلوی سربازی. دادمی  آن بودن قديمی از خبر خانه بیرونی

 را کارتش. دادنمی را هرکسی به ورود ی اجازه و بود ايستاده شده حفاظت یمنطقه

 کردن حس محض به سرباز. زد رکنا را خطر یمحدوده نوار و آورد بیرون اطمینان برای

 و گذاشت نظامی احترام سعادت حامد سروان ديدن با که شد زدن فرياد یآماده کسی

 جزئیات مورد در او از و رفت قتل ويژه بازپرس سمت به حامد. داد ورود یاجازه سپس

 . شد روشن برايش وضعیت شرح از ایخالصه و پرسید سوال پرونده

 و  شهمی نگرانش که امروز. نداشته خبر پدرش از بوده روزی چند مقتول پسر گويا ـ

. نیست خبری روزيه چند پدرش  از که فهمهمی وجوپرس با هاهمسايه از و خونه آدمی

 . شهمی روروبه پدرش یجنازه با و خونه تو رهمی
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 كي ورودش با. شد خانه وارد و  گرفت او  دست از را برگه و  داد تكان بازپرس برای سری

 توی را شناسايی کارت. بست نقش حامد چشمان جلوی تمیز و شده بازسازی خانه

 جلوی بود جسد حاوی که ایکیسه ديدن با. کرد خانه به ديگری نگاه و گذاشت جیبش

 با همزمان حامد که بود شده باعث جسد وضعیت. گرفت را قانونی پزشكی مامورين

 ارشد پزشك از سوال چند. باشد تولقم  بد وضعیت بر شاهدی و برسد آنجا به بردنش

. انداخت جسد به نگاهی و کرد باز اطمینان برای را کیسه زيپ. پرسید جسد مورد در

 بريدگی. گذشته مرگش از روزی چند کردمی مشخص اين و بود کرده باد صورتش

 .آمدمی حامد چشم به که بود چیزی اولین مقتول گلوی روی صاف  و عمیق

  سواالتی جسد کردن پیدا  زمان و حضورشان ساعت یدرباره و کشید البا را زيپ دوباره

 بلند سر... بعد لحظاتی. دوخت زمین به را متفكرش نگاه. بروند تا داد اجازه بعد و کرد

. لرزيدمی هايششانه و نشسته هاپله روی که ديد را جوانی مرد حیاط از ایگوشه کرد،

 پسر به کردن فكر. بود کرده پیدا را جسد که دوب مقتول پسر همان اين قوی احتمال به

 جداگانه او با بايد. شد خانه راهروی وارد و فرستاد ذهنش از ایگوشه به را جوان

 .کردمی  صحبت

 به نگاهی. طبیعت به مربوط هايیعكس قاب از بود پر خانه طوالنی نسبتا راهروی

 که قدرآن  نه اما داد؛می بدی بوی خانه. کرد رد سرعت  با را راهرو و انداخت هاقاب
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  که  تلفن صندلی  و میز جز به. بود ريخته هم به خانه سنتی دکور. کند تحمل نتواند

  ته تا سر از جايش به و نبود خانه اين در ایصندلی  و مبل هیچ شد؛می نگاریانگشت

 افتادن جای. بودند افتاده زمین روی شانهمه که بودند چیده ديواری پشتی سالن

. شدمی نگاریانگشت و بود مشخص جرم یصحنه برسی تیم حضور به توجه با دجس

 سینه روی بر دست هشتم امام بارگاه در پیرمرد. بود مقتول از عكسی خانه ديوار روی

 فرضیه اين بر شدت به که چیزی و داشت دشمنی مقتول با قاتل ظاهرا. بود گذاشته

 نگاه در. بودند شده مزين مقتول خون با حاال که بود سفیدی ديوارهای زد؛می دامن

  اعداد  که فهمید شدمی دقت  کمی با اما آمدند،می چشم به غريب و  عجیب اشكالی اول

 هادستخط تفاوت از. اندشده نقاشی برعكس صورت به که هستند انگلیسی و فارسی

 .شده ريزیبرنامه قتلی. رسید قاتل چند وجود فرضیه به شدمی

. کرد يادداشت را اعداد و ايستاد ديوار هر جلوی و برداشت جیبش توی از را اشدفترچه

 برای. نشوند قاطی هم با اعداد تا بگیرد نظر در جدا ایصفحه ديوار هر برای کرد سعی

 . بوده ديوار کدام برای بیاورد ياد به بعدا تا  گذاشت هايینشانه هم صفحه هر

 . کند بررسی را موجود مدارک و شواهد د رک سعی و انداخت اطراف به نگاهی ديگر بار

  احسان؟ ـ
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  بله؟ ـ

  ؟!جسد هويت ـ

 هاهمسايه گواه به که پیرمردی. جاللی ابراهیم حاج بگم بهتره يا... جاللی ابراهیم ـ

 سال خیلی از و داده دست از رو همسرش که سالیه چند. رسیدهنمی کسی به آزارش

 رو جسد پسرش همین. نشسته حیاط تو که رهدا پسر يه. کننمی زندگی جااين پیش

 با که امروز... اينا و مشغله. نداشته خبری باباش از بوده روزی چند گويا. کرده پیدا

 برای بده چك يه بهش جاللی ابراهیم بوده قرار و داشته قرار فرش فروشگاه توی پدرش

. شهنمی  جاللی ابراهیم از خبری و بیاد که مونهمی باباش منتظر ساعتی دو کارش؛

  چند  هم اونا بینهمی کنهمی  جو و  پرس هاهمسايه از. بوده نگران چون  و خونه در آدمی

 که زدهمی سر بهش گاهی چند از هر هاهمسايه از يكی گويا. ندارن خبر پدرش از روزی

 با و کنهمی باز درو بوده کناری همسايه دست  که يدکی  کلید با. شهرستانه االن اونم

 یهمسايه و خونه تو ريختن فريادش صدای از هاهمسايه. شهمی مواجه هانهحص اين

 . زده زنگ پلیس به رويیروبه

 فامیلی و آشنا مقتول. بود مطرح برايش سواالتی هنوز. داد تكان احسان برای سری

 بود؟ قديمی موضوع يك از حرف يا بود شده درگیر کسی با اواخر اين نه؟ يا داشت
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  و  ملك يا و  مالی وضعیت از لیستی بايد اما آمدنمی بد نظر به مقتول مالی  وضعیت

 برای اینشانه يا و اختالف جهت عاملی به وسیله اين به تا آوردمی دست به نیز امالکش

 در بیشتر کسانی چه با کاری لحاظ  از مقتول که اين. آوردمی دست  به سالخی  اين

 بود؟ چه قاتل یانگیزه کردند؟می اشاره زییچ چه به ديوار روی و اعداد و بود ارتباط

 به بايد. بود شده مردم اين با همراه و  داشت حضور جااين  در حاال  همین قاتل شايد

 به تا گذاشتمی  هم کنار را شواهد کرد،می بررسی خوبی به را شرايط و فكر چیزهمه

 .برسد جامع و درست اینتیجه

  

  *** 

 مزه مزه آرامی به را آن که طورهمان. ريخت چای اناستك توی و برداشت را فالکس

 دستش  به هم قانونی پزشكی  گزارش تا کرد نگاه هايشيادداشت به ديگر بار کردمی

 توضیحات بايد قتل ی صحنه در وجودشان علت و اعداد راز کردن پیدا برای. برسد

  هم  ارنک در کامل گزارش يك  در و خواندمی  را مقتول  زندگی و قتل به مربوط

 . نوشتمی
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 یراسته در. ساله پنجاه  حدودا. جاللی ابراهیم نام به بود میانسالی مرد مقتول،

 پسرش یگفته به. خوب  اخالقی  و مالی وضع دارای. داشت مغازه يك هافروشفرش

 گذشته مرگش از روز چند که اين دلیل به مقتول یچهره. نداشت هم خاصی بیماری

 آشپزخانه اپن  کنار که کتی  و مقتول ظاهر. بود نامشخص باريتق و بود کرده ورم بود

 اثر بر پیش سال چند همسرش. بوده جايی به رفتن یآماده که دادمی نشان بود افتاده

 هاهمسايه یگفته به. بودند راضی او از محل اهل یهمه و بود کرده فوت قلبی یسكته

 ساعت دور. بود شده جرم یصحنه وارد صبح نه ساعت درست حامد. بود آزاریبی مرد

 ایشیشه تابلوی روی را بود گرفته مقتول پسر از که عكسی و کشید پررنگی خط

 .چسباند رويشروبه

 

 ديگر کاغذ يك. بود گذشته جاللی ابراهیم مرگ از روز سه قانونی پزشكی نظر اساس بر

 به بیشتری تدق با و چسباند عكس زير را بود مقتول یخانه دقیق آدرس حاوی که

  پزشكی  گروه و جرم یصحنه برسی گروه حامد ورود هنگام. کرد نگاه عكس و آدرس

 و بود کرده صحبت گروه دو هر با حامد که داشتند حضور نظر مورد محل در قانونی

 در که چیزی با را جاللی ابراهیم یچهره بار اين. بود نوشته هم را نظرش مد نكات

 زياد نیروی با که عمیق صاف، خطی. کرد مقايسه بود ديده برانكارد روی و جرم صحنه
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 منظورش به را قاتل خون، شدن لخته از قبل و بريده را حیاتی شريان و شده کشیده

 . بود رسانده

 :  گفت و شد وارد قانونی پزشكی گزارش با احسان

 . رسید دستم به االن همین گزارش ـ

. بود درست پزشك حدس. انداخت نگاهی آن به دقت با. کرد باز و گرفت او از را گزارش

 رسیدن قتل به محض به اما شده، اعالم  خفگی مرگ علت. بود گذشته مرگ از روز سه

 به جسد. بودند زده گلو روی عمیق بريدگی يك و هادست مچ روی عمیق بريدگی دو

 صاف خط. بود داده دست از را بدنش خون بیشتر و بود شده آويزان ته و سر صورت

 به بريدگی که چرا. دادمی  قاتل بودن ایحرفه از خبر هادست  مچ و گلو روی گیيدبر

 بريدگی و زخم گونه هیچ جراحت، سه اين جز به. بود شده انجام جراحی تیغ یوسیله

 . آمدنمی چشم به مقتول بدن در باشد داشته درگیری از نشان که ديگری

 شده گرفته ديوارها از که افتاد هايیسعك ياد به گزارش از بخش اين خواندن با حامد

 . بود گرايیده ایقهوه به رنگشان که خونی هایديوارنوشته. بودند

 و پايیزی خنك هوای اما داد،می بدی بوی بود مانده خانه هوای در روز سه چون جسد

 يا و روز همان هاهمسايه که بود شده اين از مانع هوا آمد و رفت و خانه بزرگ حیاط



78 
 

 بیست  و دوازده حوش و حول  مرگ ساعت. ببرند پی  جاللی  ابراهیم مرگ به بعد روز

 رفت؟می بیرون خانه از  کاری چه برای ساعت آن در مقتول. بود شب نیمه یدقیقه

 و  قبلی ینقشه با قاتلین يا قاتل دادمی نشان و بودند افتاده اتفاق مرگ از بعد هابريدگی

  درست  يعنی بود، افتاده پنجره کنار درست جسد. نداهرفت مقتول سراغ به خاصی منظور

 لباس . شدمی شروع جاآن  از هم شايد داند؟می چه کسی... شدمی تمام  عددها که جايی

 روی خونی قطرات اما. نبوده کار در تقاليی که دادمی نشان اين و نبود پاره مقتول

 هایناخن زير. بود مقتول خود به مربوط و بود شده تیره رنگشان هم هاآن که بود لباس

  اين و نبود باشد داشته قاتل از نشانی که خون حتی  و مو و پوست از اثری هیچ مقتول

 . بود قاتل بودن ایحرفه بر ديگری تايید خود

 زياد يا کم متوفی یخانه وسايل از کدامهیچ بود؛ کرده ارائه احسان که گزارشی طبق بر

 یانگیزه يك پای. نبوده سرقت قاتل یانگیزه که دادیم  اين از خبر اين و بود نشده

 . بود میان در شخصی

 خانه تمام از دقیق کروکی يك و کردمی مراجعه جرم یصحنه به ديگر بار يك بايد

 . کردمی اضافه هايشيادداشت به را کروکی اين و کشیدمی
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 اثر هیچ و نبود صحنه در ديگری سالح يا قتل آلت. کرد برگه توی را سرش دوباره

. کشید صورتش به دستی کالفه. شدنمی پیدا خانه در شخص حضور بر مبنی انگشتی

 حل برای را تالشش تمام بود داده قول خودش به حامد اما. نبود قاتل از اینشانه هیچ

 دلیل هاآن از و کردمی پیدايشان. باشند فراری عمر آخر تا توانستندنمی. بكند پرونده

 .پرسیدمی را شیانهحو قتل اين

 که بود الزم اقدامات ساير و انگشت اثر بررسی و جسد از هايیعكس پرونده یضمیمه

  و  گذاشت پرونده يك توی را مدارک. نبود قاتل از اینشانه هیچ هاآن از کدامهیچ در

 بايد. بود جاللی ابراهیم همین نشانه تنها فعال... جاللی ابراهیم. نشست صندلی روی

 .فهمیدمی او از بیشتر و تربیش

 :کرد زمزمه احسان که بود خودش فكر در

  شايعاتی  گفتنمی که بوده هايیزمزمه هاهمسايه بین. حامد بفهمیم بايد رو چیزی يه -

 همسايه جاللی  ابراهیم با هاسال که جايیاون  از ولی شنیدن مقتول سر پشت اخیرا رو

 . نكردن باور شايعاتو بودن

 : گفت و چرخید سمتش هبانهمتفكر حامد

 شايعاتی؟ چه -
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 هم هايیزيرآبی خوبش ظاهر برخالف طرف میگن اينكه. شنیدم چیزايی پراکنده -

 ناجور زن يه گويا. بوده تجردش و تاهل مورد در هم شايعاتی يه و کشیده باال پول. رفته

 .کرده آبروريزی اونجا اخیرا

 چیزی يك آمدمی نظر به. کند تمام را حرفش احسان تا ماند ساکت طورهمان حامد

 .است مشكوک

... و داشته خیر به دست. بوده خوبی خیلی آدم جاللی ابراهیم معتقدن هاشهمسايه -

 . اينه خالف چیزی خودم نظر ولی. رو اينا بودم گفته بهت

 چرا؟ -

 .مونهمی  مخفی بقیه ديد از که داره زندگیش توی تاريكی ینیمه يه آدمی هر چون -

 ابراهیم یگذشته توی و ته برم خواممی. کردم حساب شايعات اون رو همین برای

 .بیرون بكشم رو جاللی

 . احسان تاريكم ینیمه اون منتظر من پس -

  

 *** 
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 معصومه جلب حواسش اول نگاه در  و آمد بیرون آشپزخانه از چای استكان دو با ماندانا

 رياضی  سواالت برگه به و دادمی  تكان عصبی را چپش پای  که شد عابدی خانم دختر

 او از نگاه داد،می  اهمیت معصومه حال اين به نبايد که جايیآن از. بود دوخته چشم

  و  دوخت گوشی  توی شده باز صفحه  به چشم. نشست صندلی  روی استكان با و گرفت

 زمزمه صدم بار برای را معنیبی  هم  و آمدمی  جالب هم نظرش به  که شعری بیت  تك

 :درک

  ورزيد نخواهم عشق کسی به بودم گفته ـ

 . بهم ريخت هافرضیه ی همه و آمدی

 :  گفت و کرد بلند سر معصومه

  جون؟ ماندانا گفتی چیزی ـ

 : گفت و داد تكان سر لبخندی با ماندانا

 . کن حلشون نه؛ ـ

 که انقدر. آمدمی خوشش ماندانا از دخترک اين. شد ترپررنگ لبخندش و شنید چشمی

 سمت به رفت حواسش دوباره. نداشت شنویحرف اشخانواده از گفت،می  چشم او به

 اشعالقه مورد هایپیج از يكی. بود ديده اششخصی  یصفحه توی که شعری بیت دو
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 مورد در... موردش در و بودند آمده او سنهم هایجوان اکثرا و بود گذاشته را شعر

 يك  عشق از خواستنمی ماندانا و بودند کرده رظن اظهار داشتن دوست مورد در.... عشق

 دوباره. زدمی  هم به را حالش بیشتر کاربرها گفتن بهبه  و توصیفات و  بفهمد هم کلمه

.  هم  به ريخت هافرضیه یهمه و آمدی... کلمه به کلمه... آرام آرام بار اين. کرد زمزمه

 بخنداند؟ را ماندانا وانستتمی بكند؟ توانستمی  کار چه مرد يك اشتنهايی برای مگر

 تا توانستمی بزند؟ شادی رنگ خانه اين به و بكشد بیرون اشپیله از را او توانستمی

  شد؟می خسته رابطه مدت يك از بعد يا بماند عمر آخر

 . شد تموم ـ

 :  گفت و داد معصومه به را چای استكان. بست و گرفت معصومه از را دفتر

 .  کنممی تصحیح رو اينا منم کنی؛می ريست مغزتو تا ـ

  و  پر هیكل آن  با دخترک. معصومه برای مخصوصا  بود، دنیا نوشیدنی بهترين چايی

 ترخانمانه بايد عابدی خانم قول به که سنی اين با بود؛ آمده بیرون کمی که شكمی

 : گفت و باال پريد کند؛ رفتار

 ها؟کاکائويی اون از جونم؟ ماندانا داری شكالتم -

 : گفت و داد تكان سری ماندانا
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 . يخچال کنار کابینت تو -

 غبطه او شاد حال به دل در و گرفت اشخنده ماندانا و دويد فشنگ شبیه معصومه

 . خورد

 یهمه و آمدی. نوشید را تلخ  چای از قلپ يك هاسوال کردن چك یفاصله در

 شیطان یبچه يك شبیه و ذهنش در بود آمده کوفتی شعر بیت يك اين... اه... هافرضیه

 تند. آيدنمی کسهیچ. بست را صفحه و داد فشار را اشگوشی قفل. پريدمی پايین و باال

 بود؛ معصومه بدخطی خاطر به که جزئی اشتباه چند جز. کرد صحیح را هامسئله تند

 که ساعتی چند اين در دادمی نشان اين و بود کرده حل را هامسئله خوب خیلی

 .داده نتیجه تالشش و اندداشته خوبی برايند خورده، را مغزش معصومه

 اختیار در را بود کرده تهیه نمونه عنوان به قبل روی از که ایبرگه و کشید راحتی نفس

 حین خانه، شدن خالی با. کرد اشخانه راهی چای خوردن از بعد و داد قرار معصومه

  حین  گرفتن، دوش حین خانه، ایهکاریريزه دادن انجام حین ها،ظرف کردن جمع

 کاری هر و شدمی تكرار هی بیت يك خارجی هایآهنگ توی حتی هايش،الک ترمیم

 . رفتنمی بیرون سرش از کردمی
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 رويش جلوی بیت توی آدم که گويی تندی، لحن با و داد ماساژ دست با را موهايش

 : گفت دارد قرار

 بیتو اين که اونی جون به بكشم شفح و شصفحه تو برم گهمی شیطونه! لعنتی ـ

 . نكردی هم غلطی هیچ و نیامدی... نخیر... آمدی. نوشت

  را گوشی  آرام. کرد هینی. ترساند را او بود شده رها هايشران  روی که گوشی  صدای

 : گفت و برداشت

  بله؟ ـ

  مهروز؟ ماندانا خانم ـ

 : گفت ترديد با

  بله؟ ـ

 حفاظ يه خونه برای پیش یهفته. گیرممی  استم موقع اين که بخشیدمی  خانم ـ

   کنن؟ نصب و بیان که هستید منزل فردا. بوديد داده سفارش

 . بیاريد تشريف. هستم خونه چهار ساعت. هستم... بله... حفاظ ـ
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  و  خداحافظی  کلمه چند  با و آورد در ادايی آينه در و مرد برای ماندانا و کرد تشكر مرد

 : گفت لب زير. کرد قطع

 .  شب وقت اين ترسونديم. روانی آدم ـ

 نخواسته خوب برايش زندگی... همراه گوشی از. ترسید می تماس از بود وقت خیلی

 که چرا. ترسیدمی همراه گوشی يك از... مستقل و قوی دختر... مهروز ماندانا... بود

 گذشته زيادی هایمدت که هايشبچگی از. نداشت برايش خوبی خبر وقتهیچ گوشی

  اصال  اين و  گذاشت پا ايران توی  همراه گوشی و شد  آشنا گوشی با که  سنی آن از... بود

 . نبود خوب

  

  *** 

 رفته فرو فكر در رنگی چشم دو به کردن فكر دار و گیر در حافظ و تار و تیره آسمان

  عی ارتفا از  اگر که بود کرده مرور را مهروز ماندانا صورت  جزئیات روز چند اين انقدر. بود

 مفرد مونث يك دنبال به تك به تك نفره هزار جمعیت يك در شدمی مجبور باالتر

... بود بسته دل برخورد بار دو با که اين از گرفت اشخنده. کردمی پیدايش بگردد؛

. کردمی  را خودش کار نگاه يك  که هايیمدل آن  از. نداشت قديمی عشاق از کمی  دست
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 خیال و فكر از را او صدايی. آفريد می نو از و کشتمی سوزاند،می کرد،می خاکستر

 .کشید بیرون

 

  نديدی؟ رو ما داداش آقا شما... سالم ريیس ـ

 قد. ماند خیره کرد؛می نگاه او به لبخندی با که حامد به و چرخید جايش در حافظ

 و انخند چشمانی با. بگیرد باال سر که فاحش قدرآن نه اما بود؛ بلندتر او از کمی حامد

 :  گفت برادر حضور از راضی

  داری؟ کارش... ديدمش شناسم؛می ـ

 .خورد گره هم در هايشاخم  و گذاشت جلو قدمی حامد

 سراغ که  شده معرفتبی  قدر اين پیداست؟کم  چرا مدت  اين  ببینم خواستممی... آره ـ

 پیش و خونهمی کتاب سرکاره، يا اتاقشه تو اون خونه، آيممی ما گیره؟نمی رو ما

 تیم بازی ی نتیجه. زنهنمی حرف داداشش با قبل روزهای مثل ديگه. فكره تو... رفقاشه

  گم  زندگی اين  تو حد از زيادی... نه که کم يه. دهنمی گزارش هیجان با شوعالقه مورد

 ! شده

 :  گفت و کرد ایخنده تك آرام حافظ
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  خونه اتکله  و سر که ذارهنمی  برات  وقتی ديگه هاتپرونده تو؟ يا گیرمنمی  سراغ من ـ

 . شممی متنفر دارم شغلت از. بشه پیدا

 منم  سعديه، و حافظ و کتاب تو سرت تو. بپذيری کار همین با بايد منو ولی سخته، ـ

 ... اداره و  مجرم و تفنگ تو سرم

 : داد پاسخ حامد به خیره و زد نیشخندی حافظ

 . خواممی ديدم هامنوجوونی تو که چیزايی اون با داداشمو من ـ

 خودش بود حافظ به حواسش که حامد. برد حامد شكم  سمت به را مشتش غافلگیرانه و

 :  گفت و گرفت را حافظ دست مچ لحظه يك در و کشید عقب را

   کنی؟می  بلند دست دولت مامور رو... هی هی ـ

 .کرد روشن حامد برای را ایجرقه اشخنده! خنديد حوصله و حالبی حافظ

 : گفت بعد و کرد ول را دستش مچ رامآ

 ! پسر نیستی دنیا اين تو کوچیكه؟ برادر کجايی آقا؟ کجايی ـ

 با. مرحومشان پدر مثل درست. بود گیرمچ. نداشت دوست رو حامد زيرزيزکی نگاه اين

 و بدنی حرکات از و حافظ وجود به بستمی احتمال يك حرکتی و حرفی ترينکوچك
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  وقتی  هم حافظ. بردمی  پی  احتمالش درستی به کردن اخم  و خنديدن و خوردن جا

 اشمانده باقی کار راه تنها  به دست  کند؛ کاری گیریمچ  اين جلوی تواندنمی که ديدمی

 .انداختن زير به سر نهايت در و کردن انكار و چپعلی  یکوچه به زدن. زدمی

  پسر  کنممی احساس. ندمی  اتفاقی يه از خبر  چشم تا  دو جااين... خب خب خب ـ

 ! شهمی مرد داره خونه کوچولوی

 : گفت و باال داد را ابروهايش حافظ

 شی؟ مطمئن خوایمی بودم؟ زن االن تا مگه شم؟می مرد ـ

 : گفت و خنديد بلند حامد

 ! دونیمی  خوب خودت. بود ایديگه چیز منظورم. نگو مزخرف ـ

 : گفت بود مشخص شصداي در که ایخنده با و چرخید جا در حافظ

 و شرمبی قدر اون هنوز اونم که گرفتم منظور يه فقط من. فهممنمی منظورتو من اما ـ

 . باشی داشته شك بهم نداشتم توقع ازت ضمنا! اکبراهلل... بخوام که نشدم حیا

 نمی و بود آمده هايشلب روی برادرش تنها با صحبتی  هم از که لبخندی همان با حامد

 :  گفت رفت
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. انداخته رو سفره وقته خیلی  مامان که تو  بريم بیا. داداش نفهمی به بزن خودتو. باشه ـ

 تنهاتنها ندارم دوست که دونیمی. کشیكم امشب. نیستم خونه بیشتر ديگه ساعت يه

 برای بگیرم جون و باشم مامانم و داداش با دارم دوست امشب که بريم. بخورم شام

 . عدالت کردن برقرار

 جای با حالیكه در و داد گردنش به فشاری و گذاشت گردنش روی را هايشستد حافظ

 : گفت کرد. می خداحافظی آسمان روی چشم دو

 . کومانمیتی  تو بريم... عدالت برقراری... آرمانی حرفای اين از ـ

 :  گفت و کرد کلفت  صدايی حامد

 !خوادامی کتك دلت انگار ـ

 از که پری. کردند طی کلکل و لبخند و جانکم یهامشت با را هاپله  تا کوتاه مسیر

 از آرام و رفت شانصدقه قربان کردمی تماشا لبخندی با را پسرش دو پنجره قاب توی

  رفت  سفره سمت به و زد لبخند. شد خواستار را  خوشی و  خیر نفرشان دو هر برای خدا

 بايد و شدمی صیبشانن کمتر لبخند و آرامش از پر هایشب اين از. کشید را غذايشان و

 .دانستمی قدر

 



90 
 

 



91 
 

 ها سايه   و  ها   آدم   ازدحام :  دوم   فصل 

  

 داشت دوست. بكشد سعید رخ به را قدرتش تا انداخت پا روی پا و نشست صاف متین

 کندمی جان که بود شده خیره تالشش به استهزا با. ببیند چشمانش در را ترس و عجز

 . کند باز را هايش دست طناب

 پر دهان با و نشست زناننفسنفس جاهمان و کشید تالش از دست فعهد يك سعید

 شود رها اگر که کشیدمی  نشان و خط گويی. کرد بلغور را چیزهايی دستمال از شده

 . کرد خواهد چنان و چنین

 .زدمی لبخند و شده خیره خوردنش حرص به لذت با متین

 و نظر يك در را سعید اشرافی و بزرگ یخانه و شد بلند جايش از سعید سكوت با

 اين در سعید که گرفت نتیجه. بود تربزرگ هم دستخوشابی یخانه از. کاويد کوتاه

. بود خانه توی مبل مختلف  ست چند. مكیده را هاخیلی  خون و نمانده بیكار هاسال

 مختلفی هایعكس به متین نگاه. قیمت گران هایتابلوفرش... بافدست و ايرانی فرش

 هایژست در سعید منحوس تصوير. خورد گره داشتند قرار خانه کنار و گوشه هک
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 ديگر روز چند سعید همسر بود قرار. زد پوزخندی! همسرش تنها کنار در مختلف

 ...و گشتبرمی خانه به به دبی از که وقتی شدمی دلپذيری یصحنه چه. برگردد

 : گفت گوشش زير آرامی به و برگشت سعید سمت به

 همچین منتظر وقته خیلی... من خدای. داريم کیو جا اين ببین... خب... خب... خب ـ

 . بودم شبی

 ترس  از و بلرزاند را همه دل  خنده يك با چطور بود بلد. خنديد بلندی صدای با و

 روی عرق هایقطره و شد خیره سعید یچهره به ناپذيروصف لذتی با. کند شانخفه

 : گفت مانند نعره صدايی با و کرد باز دهان باريك به. شمرد را پیشانیش

 ! قیامـــت... مــــــــرد شده قیامت ـ

 : داد ادامه و آورد پايین را صدايش

 . کاردی سعید بود کرده کر فلكو گوش ادعات ـ

 نامی. داشت خبر کاردی سعید اسم از نفر يك فقط لعنتی دنیای اين در کاردی؟ سعید

 کسی اگر حاال! نه بود کرده تغییر کلی که حاال... نه حاال. دبو قبل هایسال برای که

 یخانواده خصوصا. ماندنمی برايش آبرو که است کاردی سعید همان او فهمیدمی

 !همسرش و خودش
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 لقبای خودت برای که خودت با کردی فكر چی آخه... احمق سعید! برگوش سعید ـ

 ساختی؟ گندهگنده

  و  اوهام توی گذاشت. کرد نگاه سعید یچهره به دقت  با و متفكر و نشست رويشبهروی

 فواد به ایاشاره. بودمی دردناک و کاری ناگهانی، اشضربه بايد. شود غرق خودش افكار

 اشخانه تكنولوژی. شد خیره او به لبخند همان با خودش و کنند باز را دهانش تا زد

 فرياد دنیا دنیا صدا؛  ضد هایشیشه و ادره و ديوارها اين با. گرفتمی را گريبانش داشت

 . رسیدنمی دادش به کسهیچ زد؛می

 ... کجا... شما... شم... شـ ـ

 .باشد مسلط کرد سعی و داد قورت را دهانش آب

  از  روز يه که بود گفته روز اون... آره ناهیدين؟ آدمای اومدين؟ کی طرف از... شما ـ

 بود گفته دروغ کجاست؟ کثافتش دخو هان؟ کجاست؟ خودش. شهمی  خالص دستم

  ها؟ دبی؟ رهمی

 لحن با و کرد کج را سرش. دارند خنده هايشحرف و مرد اين چقدر که کرد فكر متین

 :  گفت ایسفیهانه اندر عاقل
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 جدیجدی تو داره؟ هاجربزه اين از کنه خرج پول  بلده فقط که خنگت زن اون مگه ـ

  وقت  اون کنیم؟ ولت چیز تا چند دزديدن با ارهقر و کوچیكه تنبیه يه فقط کردی فكر

   سعید؟ هستی کی  تو مگه اصال نظرت؟ به ببینی صورتمو ذاشتممی

 زنگ که انگار. کرد نگاه بیشتری دقت با متین یچهره به هاحرف اين شنیدن با سعید

 .آمدمی يادش چیزهايی داشت. باشد آمده در صدا به هايششگو توی خطری

  لعنتی؟ داری کار چی من اب... من با ـ

 همون. رممی روقدم خوشگلتو یخونه اين دارم ساعته يه براش که چیزی همون ـ

 .افیل زری پیش رفتم خاطرشبه که چیزی

 کیه؟ ری... ز. دونم....نمی ی... چیز من ـ

 :  گفت و  کرد سعید صورت نزديك را صورتش متین

  آد؟نمی يادت منو کنم؟ باور ـ

. زد جرقه ذهنش در چیزی يكباره به و شد خیره او ی چهره به حرص و ترس با سعید

 .نبود ممكن اصال اين
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  وق  چشمان به  و گرفت را سعید  ی چانه و آورد جلو را دستش و زد پوزخندی متین

  قیمتی  شیء يك  به گويی. کرد نــوازش را سعید یچانه دستانش با. شد خیره اشزده

 از معجونی و آمیختمی هايشنفس با کلمه هر. برد نزديك را دهانش. زندمی دست

 . دادمی سعید خورد به را ترس

 تو و باشه زنده اون خوایمی  که احمقی انقدر کنی؟ راحت خودتو تا گینمی چرا ـ

  بمیری؟

 و بود شده جمع هايشچشم توی اشك. چرخیدمی هدفبی سعید هایچشم مردمك

 ترس و باخته را قافیه که زد حدس شدمی تراح اما کند؛ جلوه قوی که کردمی  سعی

 . کرده رخنه هايشياخته تكتك توی

  کردی؟ کارو اين چرا چرا؟ ـ

 . بیندازد وحشت به را سعید که بود آوررعب قدری به صدايش

 ... کن نگاه عكس اين به ـ

 . گرفت چشمانش جلوی را عكسی و

 هوم؟! مرده کردیمی فكر گمب بهتره! مرده وقته خیلی بینیمی عكس تو که اينی ـ

  مرده؟ کردیمی فكر... بزن حرف
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 .کرد تر زبان با را هايشلب و کرد نگاه سعید به آمیزتمسخر

 مثل بزنی؛ بالبال که اين. دارم دوستش خیلی خیلی که هايیهلحظه از يكی تو کشتن ـ

  فهمی؟می. زديم بالبال هامونلحظه تمام تو که نفر سه ما

. کشید بو را هوا و کرد بلند سر. آمد جوش به خونش جمالت اين  تنگف از بعد

 حس. آورد درد به را دلش هايشهقهق  و گريان  چشم دو انعكاس. بست را هايشچشم

 صدای همان. بیندمی چشم دو با را لحظات همان و برگشته عقب به اشزندگی کرد

 نقش هايشگوش توی کردی م  صدا را خدا بلند بلند زندگی توی هزار توی که فريادی

 در را اشچانه بیشتری خشم با بار اين. کرد حمله سعید سمت به فريادی با. بست

 که خشمی با. کشید تیر سعید گردن. داد هل عقب به را سرش و گرفت دستانش

 .کرد پرتاب را هايشغصه  همه سعید صورت توی بود گرفته را وجودش

 رو تو گند بوی... کثافت دهمی بو. دهمی گه بوی جاناي... لعنتی بكش بو... بكـــش بو ـ

 . دهمی

. کردمی نگاهش ترس و عجز با و بود شده خیره متین  چشم دو توی بود، ترسیده سعید

 به  بويی  هیچ ادکلن  خوش عطر بوی جز به. بود نمانده شوکتش و هیبت آن  از چیز هیچ
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 خوب شب يك برای سالمتینا. بكشد بو که داشت اصرار متین و رسیدنمی مشامش

 . چرخیدنمی ذهنش در ایکلمه هیچ اسارت جز... حاال و بود شده آماده

. کرد رها آرام را اشچانه. ديد زدمی دو دو صورتش توی که را سعید ترسان نگاه متین

 :  گفت و کشید عمیق هاینفس. ديوار به داد تكیه و رفت عقب   عقب

. بودی فرمون پشت وقتی حالتو کن تعريف برام د؟میا يادت روزو اون آد؟می يادت ـ

 . بدونم خواممی

 سكوت بود مصر سعید که حاال. آورد باال آرام را دستش نگرفت؛ سعید  از جوابی وقتی

  بست را سعید دهان فواد ثانیه چند  ی فاصله به. آوردمی حرفش به ديگر جور يك کند،

. خراشید را سعید لخت بازوی و دريد وچاق با را تنش قیمتگران پیراهن آستین نگین و

 توی سعید فرياد صدای. خزيد پايین آرام آرام و خورد سر بازو زخم روی از گرم خون

 بار هر چاقو. برسد فريادش به نبود کس هیچ و بود شده خفه خانه ديوارهای و چسب

 . نشستمی تنش و گوشت توی بیشتری آرامش با و رفتمی باال

 و زد فريادی چسب زير از بود کرده باز را خودش راه که هايیشكا و سرخ چشمان با

 از را خودش که داشت سعی و خوردمی تكان تكان صندلی روی. داد رکیكی فحش

 تقاليش  اما. کند پیدا بیشتری توان  که بود شده  باعث خشمش. دهد نجات هاآن  دست
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 توانست نمی کردیم تالش چه هر که بود شده بسته محكم آنقدر. نداشت ایفايده

 . بیاورند در را پدرشان دادمی... شدمی رها اگر آخ. کند آزاد را خودش

 جلوی  که مردی. کردمی نگاه و بود شده خیره سعید تقالهای به سكوت در متین

 آوردنمی کم بودند ريخته جانش توی که هايیترس یهمه  رغمعلی بود؛ نشسته رويش

 در را  حرصش که لبخندی با و کرد نزديك سعید  ورت ص به را گوشش. زدنمی  حرف و

 : گفت آوردمی

  نه؟ يا زنیمی حرف ـ

. کردمی نگاهش آلوداشك و سرخ چشمانی و خشمگین صورتی با همچنان اما سعید

 . خوردمی تكان تكان باز و بود مانده ساکت

 !خواستی خودت نه؟ زنینمی حرف... اوکی ـ

 نگین، چاقوی با و زد نیشخندی باشد؛ خدايش از انگار که او و کرد فواد به ایاشاره

 لخت یسینه روی باراين و برد جلو را چاقو و کرد پاره را سعید خون غرق پیراهن

 متین کشید؛می زجر و زدمی فرياد سعید بیشتر هرچه. کرد نقاشی به شروع سعید

 خودش به طوراين  کثیف  خوک اين ديدمی وقتی کردمی  کیف. بردمی  لذت بیشتر

 اين از بدنش هایرگ. بود شده زخم کردمی  که تقاليی  از هايشدست مچ! پیچدمی
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 و خون در غرق. بزند بیرون تنش یشكافته پوست از خواست می و کرده باد فشار همه

 به سعید که کشید عقب زمانی مرد. دادمی جان خشمگین جماعتی بین داشت عرق

 چه شانبعدی یشكنجه دانستنمی. بزند فرياد داشتن جانی. بود افتاده نفسنفس

 آرام برای توانستنمی و سوختمی دستش و سینه. نداشت توان ديگر. است مدلی

 .دهد انجام کاری دردهايش و هازخم کردن

 هایآدم. شناختمی را لعنتی  اين  خوبی به ديگر سعید. شد بلند دوباره متین صدای

 شدمی مگر. بود شناخته هاعكس آن با را لعنتیشان ريیس ماا آورد،نمی ياد به را ديگر

  کند؟ فراموش را متین هایچشم

  تنت  از جونت که زمانی تا که دارم تشكنجه برای آپشن قدر اون کن باور... بزن حرف ـ

 . تنت روی کردن نقاشی و کردنت سوراخ سوراخ برای باشم پايه بره در

 جايی روی را نگاهش توانستنمی و ديدمی مات و محو. کرد بلند سختی به را سرش

 دهانش روی چسب. نداشت تن در جانی اما بكشد؛ فرياد خواستمی دلش. کند متمرکز

 .شد باز

  و  بچسبد هم به کمتر زخمش تا چسبید صندلی  به و داد فشار هم روی را هايشلب

 : گفت درد با. بكشد را تنش گوشت
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... بودم خونه... من... آدنمی يادم.... روز اون. دونمنمی  هیچی من... هیچی من... من ـ

 ... پیشم اومد ابی دونممی فقط. دونمنمی... نبودم يا بودم خواب

 حفظ برای اما کشید؛می درد. دادنمی او به را حرکتی هیچ یاجازه دستش روی زخم

 ...بود مجبور. کند فراموش را درد بود مجبور بزند، حرف بود مجبور جانش

 چی... دونستمی  خوب ابی... بابام ماشین... نشستیم ماشین تو... نه... درو...  وقتی ـ

 ... کاره يه گفت... خوادمی

 کردمی صبر بايد اما رفت؛می سر اشحوصله زدن حرف آرام اين از کم کم داشت متین

 خواستمی دلش. داشت مهمی نقش اشزندگی در صبر. رسیدمی قصه انتهای به و

 درد و هاکشیدن زجر به آرامش با بايد. نبود او کار اما بجود، را سعید خرهخر

 . شدمی خیره سعید هایکشیدن

... آخ... دوننمی همه گفت. داره احتیاج من مهارت به گفت. توشه خوبی پول گفت ابی ـ

 ... من... کنید ولم... کنید ولم... لعنتی... خوب من دوننمی همه

 صبر. کرد اشخانواده و متین به فحاشی به شروع توان تمام با و ردک جمع را نیرويش

 ولی کند، سرهيك را سعید کار ضربه يك با خواستمی دلش و شدمی تمام داشت متین
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 برای. بگیرد نظر در تربزرگ را صبرش یکاسه هايشحرف فهمیدن برای بود مجبور

 . گذاشت شاهرگش روی قیممست و گرفت نگین از را چاقو. رفت جلو کردنش ساکت

 اين و کرد ساکتش خود به خود که بود کرده ثابت سعید به را آزمايشش برنده چاقوی

  همه  تا زدمی  هم  را هايشکثافت  و گند داشت. زدن حرف به کرد شروع تندتر بار

 .  است شده پول یبنده چطور که بفهمند

 در دم آوردمی منو سهم میشهه ابی... نديدمش وقتهیچ... گرفتممی پولمو فقط من ـ

 ...خونه

 و کشید موهايش توی را دستش. نشست صندلی رو خودش و داد فواد به را چاقو متین

  سعید  زبونی حال عین در و پلیدی از. کرد فكر سعید هایزدن نفسنفس به توجهبی

 :کرد زمزمه. بكشد جگرسوز فرياد يك خواستمی دلش. خوردمی هم به داشت حالش

  را؟چ ـ

 حتما. کرد نگاهش درد و  ترس از مخلوطی با که دوخت سعید یچهره به را نگاهش

 . بود نفهمیده را چرايش منظور

  تكون  دم و کردیمی کار که لجنی  اون برای ؟!ببینیش نخواستی وقتهیچ چرا ـ

  کنی؟می کار داری کی برای پرسیدینمی چرا... دادیمی
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... من. بودش نديده درست هم  ابی حتی... بینیمشب ما نخواست وقت هیچ... خودش ـ

 ارتباط در نزديك از باهاش که بودن آدم معدود. بود هم ابی بودم، زيردست يه من

 . بودن

. دوخت جنگیدمی  درد با داشت رويش جلوی  که  لشی  و کثیف تن  به را نگاهش

 : گفت و نشست اشصندلی رویروبه

  کشتی می آدم براش مفت انقدر تو و بشه ديده که خواستنمی لجنت ارباب اون وقتی ـ

 برای زجرش و اونه برای حالش که کردیمی فكر روزاشم اين به بايد گرفتی؛می  پول و

 سعید بسوز کنممی پا به برات که جهنمی تو... کردم پا به قیامتو... متین... من. تو

 !کاردی

 جلوی را سعید نداشت دوست. رفت ورودی در سمت به سعید فريادهای مقابل در و

 روی از را سعید خون نداشت ایعالقه بلكه... ضعف خاطربه نه بكشند، چشمانش

 . کند پاک صورتش

 بلكه آيد،نمی آدم کار به همیشه غرور که سپردمی خاطر به را اين بايد سعید اما

  آن رایب تواندنمی  هم کمكی نیروی و  اهرم هیچ. گیردمی  زيرپا برايت زندگی از اینقطه

 .باشد کمكی و اتكا خورده ترک ینقطه
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 در و شوندمی جمع جايك روزی بدش کارهای که سپردمی خاطربه را اين بايد

 آمدنمی کمكش به هايشزدن  پا و دست. کنندمی  برپا  جهنم برايش خونین ایمحكمه

 به خودش پای با که بود گوسفندی همچون نگاهش. سوزاندنمی دل برايش کسی و

 همه اين به دادن جواب برای دنیايی هست، هم خدايی که دانستنمی و رودمی تلگاهق

 ناگهان و بسیار دست روی دست و است مكافات دار دنیا که دانستنمی. هست گناه

 .شودمی دير زود چقدر

 *** 

 

 ۱۳۷۸ سال - تهران

 

 آن  بود، تهگش را جا همه او دنبال به. نبود خودش دست. بود شده عصبی بدجور شیرين

 دوران ياد به و کند پیدايش زود خیلی خواستمی دلش... بچگی دوران از عكسی با هم

 روزها اين که بود کرده فكر نشدنش و شدن پیدا به انقدر. بكشد آغوشش در گذشته

. کردمی توبیخ اشتباهی کار ترينکوچك با را دخترها و شدمی  عصبی گذشته از بیشتر
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 دو پرسیدن با شیرين و برود بیرون خواستمی مارال که پیش دقايقی مثل درست

 .بود برده هايشدروغ به پی سوال

 به خط که نكردی حس وقتی تا و اتاقت تو ریمی االن همین... مارال گفتم که همین ـ

 !کنیمی فرار درس از ایبهانه هر با آدنمی خوشم. آینمی بیرون بری از کتابو خط

 .برگرداند عقب  به خیس هایچشم با را مارال تا بود کافی تند لحن و جمالت همین

  سعی رفتند،می جلو سرعت به که هايیعقربه و ساعت به خیره و ايستاد پله دو روی

 .کند قانع را مادرش کرد

 .برگردم زود دممی قول... مامان ـ

 .کرد کج هاپله سمت به را راهش کلمه دو با مجبوری شیرين، تیز نگاه با اما

 .چشم باشه، ـ

 آرايشش. رفت باال را هاپله  ريختمی پايین يكیيكی که هايیاشك و آويزان هايیلب با

 به که نداشت هم راهی هیچ. نبود مهم ديگر البتهصد که ريخت می هم به آرام آرام

 و کوبید تخـت روی محكم را شلوارش و مانتو عصبانیت و حرص با. دهد خبر سهیل

 کردندنمی خیس را صورتش لعنتی هایاشك اين تا انگار. کرد ريهگ و نشست جاهمان

 !کردمی  خالی را خودش جوری يك بايد. شدنمی  راحت گرفتنمی را گريبانش سردرد و
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 شاهد وقت چند اين. زدمی غر لب زير و کشیده درهم را هايشاخم شیرين ها پله پايین

 که دوستانی. گذراندمی انشدوست با غروب تا را روزهايش تمام مارال که بود

 ظاهرشان؛ و سر خاطرپ به توانستنمی  اما نبودند، شیرين تايید مورد کدامشانهیچ

 و بردمی پیش را کارش عصبانیت با دير خیلی اصوال. کند منع آنها با دوستی از را مارال

  کم  خیلی و کردمی حل را داشت هابچه با که مشكالتی مادرانه هایسیاست با بیشتر

 .کشیدمی فرياد به کار

 ...مامان ـ

 : گفت و کردمی نگاه او به درشت هایچشم  با که انداخت ماندانا به نگاهی

 جانم؟ ـ

 کردی؟ دعوا مارالو چرا ـ

 : گفت و کشید آغوش به را مهربانش ماندانای و نشست پا دو روی

 . مهم صحبت يه... کرديم صحبت فقط ما... نكردم دعواش ـ

 . بود بلند تو صدای اما ـ

 : گفت و گذاشت ماندانا یگونه روی ایبوسه شیرين
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 نوشتی؟ مشقاتو شما. کنمنمی دعوا مامانم، باشه ـ

 !شدما بلد. کردم حل تنهايی امرياضی! شونوهمه... آره ـ

 .دخترم آفرين ـ

 بگويد که. بزند که داشت هاحرف برايش شیرين وگرنه نبود، ماندانا فهم و درک در

 درس در کردن کمك و کردن بازی به همیشه دنیا... زندگیم ديگر یمیوه من، ایماندان

 بر روزگار که نیست چیزی آن نصف من، خشم  کنم،می دعوايتان من اگر که. نیست

  گفت می هم اگر. شدنمی اما... باشید قوی باشید، محكم نازتان کنار در که. گیردمی شما

 .نبود چیزها اين کردن کدر یآماده ماندانا یکودکانه ذهن

 کنیم؟ بازی بريم ـ

 و نداشته اینتیجه هايشتالش  که کند فراموش تا باشد سرگرم ماندانا با داشت احتیاج

 .نرسیده دستش به او از خبری کسی هنوز

 .بريم ـ

 !بعد کنیم جمع فرداتو یبرنامه کنم؛ چك من بیار کتاباتو اولش ولی ـ
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 نگاه با و کرد باز آرامی به را اتاق در. رفت هاپله متس به و داد تكان سری ماندانا

 کاغذی دستمال هایبرگه و ريختمی اشك صدابی که شد خیره مارال به اشکودکانه

 به شدن نزديك وقت حاال که کرد ایاشاره اشکودکانه ذهن... خب. کردمی ريز ريز را

 کشانکشان  و برداشت بود کرده جمع که را کیفش صدا  و سربی پس نیست؛ خواهرش

 . رفت پايین هاپله از

 . من بده... میشه خراب وسايلت... مامانم نكوب ـ

 .کنهمی گريه مارال -

  از  را کیف کوتاه نگاهی از بعد و کرد مكثی لحظه در بود آمده کمكش به که سیرين

 . چید مرتب را اشبرنامه و کرد چك. گرفت ماندانا هایدست

 ایگوشه را کیف. بپزد خودش را ماندانا یعالقه مورد غذای فردا برای گرفت تصمیم

 به را دستش کردمی تالش که گشت ماندانا دنبال به و ببرد باال را آن بعدا تا گذاشت

 .برساند ويترين یدستگیره

 مامان؟ کنیمی  کار چی ـ

 .بود ترمیزهريزه و داشت تریکوتاه قد سنش رغمعلی  بچه اين

 .عروسكمو . خواممی اونو ـ
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 : گفت و خنديد

 .دخترم آیمی کش االن ـ

 .خنديد بلند ماندانا

 .بردارم يخچال از رو هاشیرينی  تمام تونممی. دارم برش تونممی. خوبه شه دراز دستام -

 فكر مثال و زد لبخندی بگويد؛ چه ماندانا حاضرجوابی مقابل در بود مانده که شیرين

 .کرد

 .بچسبیا من کمر دور بايد. شلوار کش میشی وقتاون ـ

 دادمی کش ایمسخره حالت به را خودش که حالی در و کرد باز را هايشدست ماندانا

 : گفت

 ؟مدرسه برم نیست الزم ديگه يعنی  اععععع ـ

 .داد اخطاری

 اعععع؟ نگو جوریاون نگفتم صدبار -

 و نشست کنارش هم خودش و برداشت را عروسك. رفت جلو شیرين و خنديد ماندانا

 توی کاش. چرخید سرش توی فكری کرد،می نگاه دخترک کردن بازی به که طورهمان
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  يك و بزند زنگ تلفن  بود، کرده فراهم برايش اشکودکی با ماندانا که  خوبی حال  اين

 .شود کامل اشخوشبختی  تا خوش خبر يك. بزند کسی شدن پیدا از خوش خبر

  غذايی  از برايش. بكند بازی از  دل و شود هخست تا بود مشغول دخترکش با ساعتی يك

 موقع و بود کرده بازی انقدر. بخورد تا ماند منتظر و کشید بود پخته خانم نرگس که

 خوابش تلوزيون تماشای حین در هامبل رو جاهمان که بود کرده شیطنت خوردن غذا

 دخترها  اتاق  در و  فتر باال را هاپله . بوسید را اشگونه آرام و  انداخت پتو يك رويش. برد

 .کرد باز را

 نشده هم  در شدن باز متوجه حتی. بود ديگری جای فكرش و کتاب  توی غرق مارال

 .بود

 ...مارال ـ

 روی به و ديد شیرين و کرد مخفی پايش کنار را چیزی. نشست و پريد جا از مارال

 برای جديدتری ایهراه بعدها و کردمی حاشا مارال داد؛می گیر اگر حاال. نیاورد خودش

 .گرفتمی ياد دهد نشان خواستنمی که وسايلی کردن مخفی

 ...بخور شام بیا ـ

 .نشست جورهمان و نزد حرفی مارال
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 : گفت و رفت مارال سمت به زنان قدم

 دقیقه يك... بیرون ریمی هم سر پشت روزه چند... بار سه بار، دو بار، يه رفتن بیرون ـ

  هم  تفريح شهمه اما خواد،می  تفريح تو سن به دختر دونم می. نیستی خونه بند

 خوب مونهمه حال که جايی... مسافرتی يه بريم که گممی بابات به زودی به. شهنمی

 خب؟. بیايم سرحال و بشه

 .کرد بلند و گرفت دستش با را مارال یچانه

 بديتو که یکن فكر درصد يه خوامنمی. توئه نفع برای زنممی حرفی اگه من دخترکم ـ

 نرو گممی اگه. توئه برای شهمه گیرممی سخت اگه کنم،می دعوات اگه. خواممی

  استعدادات  خونه توی من مثل خوامنمی. خودته یآينده برای بخون درس و بیرون

 حداقل. نداره عیبی. نشد اما کنم، کار بدم، ادامه درسمو داشتم دوست منم. بشه حروم

 گذشته تو که حسرتن يه هم اونا. هستم خوشحالم. دارم رو ماش و بابات اينا عوض در

 حسرتايی و خودتون جیب تو بره دستتون که بخونید درستونو ماندانا و تو اما. موندن

 ...و کسی به دیمی  دل روزی يه شی،می عاشق روزی يه. باشید نداشته من مثل

 :داد ادامه و کرد رها را نفسش

 .بخور وغذات بريم بیا پاشو حاال -
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. شد بلند جايش از بود، کرده بلند را سرش مادرش هایصحبت ینیمه از که مارال

 سطل به شیرين. رفت بیرون اتاق  از  و انداخت اتاقش سطل توی را ایشده مچاله کاغذ

 درهم  حروف سری يك و بود خطیخط از پر کاغذ روی... برداشت را کاغذ. کرد نگاه

 کرد می سعی و کردمی فكر بايد. انداخت سطل توی و کرد همچال دوباره را کاغذ. ريخته

 .بودمی حواسش بیشتر بايد. نگذارد تاثیر دخترها با رفتارش توی هايشناراحتی

 بشقاب به قاشق صدای بود، پیچیده خانه در که صدايی تنها آمد؛ پايین هاپله از وقتی

. انداخت ساعت  به اهینگ. است آشپزخانه در کسی چه دادمی نشان که بود خوردن

  و داشت کم  را خوش عطر يك بوی تنها. کرد خودش به نگاهی. بود اردشیر آمدن زمان

 .ببیند نامرتب و کثیف وقتهیچ را او همسرش خواست؛نمی دلش. آرايش کمی

 يك یفاصله به و کرده فوت پدرش بود، ژولیده و نامرتب هايشلباس که باری آخرين

 پدرش. بود دردناکی و سخت روزهای چه. بود داده دست  از را مادرش آن  از بعد هفته

 روی پدرش! بودند رفته دنیا از سكته اثر در مادرش و فراوان زجر با و بیماری اثر در

 جلوی مادرش و زدمی صدا را نامی و زدمی لب تنها و بود داده جان و بود افتاده تخت

 به تا بود آمده اردشیر همراه به که زرو آن بود بدی حس. بود کرده سكته کوچه باز در

 فرو خودش در ماه يك تا  آن  از بعد  و شده مواجه ایصحنه  چنین با که بزند سر مادرش

 چتر اما بود، ناپذير نفوذ و سخت  هم  موقع همان اردشیر! سخت ماه يك. بود رفته
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 را روهادا انواع برايش. بود نگذاشته تنها را او حمايتش با و رفتنمی کنار حمايتش

 دوباره  تا  گذشت  ماه يك. بود کرده حاضر بالینش بر را دکترها ترينحاذق و بود گرفته

 که  قوی زن يك. شد حاضر اشزندگی در قوی  زن يك  چون بار اين و  شود پا سر

 . بود داشته نگه اششكسته قلب در را اندوهش

 موهای نخرم  به دستی. همیشگی خوشبوی عطر اندکی و ماليم آرايش شب هر مثل

 چه بود نگفته وقت هیچ اردشیر. کرد جمعشان ساده یگیره يك با و کشید بلندش

 از  که فهمیدمی شیرين زد؛می  خلوتشان در که لبخندهايی با تنها دارد، دوست مدلی

 .نگذاشته کم و بوده راضی شبش آن ظاهر

 مارال. برود در سمت به و بكشد دست اشدرونی تفكرات از شد باعث ماشین صدای

 را او از اثری که چرا بود؛ برده هم را ماندانا البته... باال بود رفته و بود خورده را شامش

 حرفش روی پا يك که هايیوقت جز البته. داشت دوست را مارال باالی درک. نبود مبل

 .ايستادمی

 .نباشی خسته خوبی؟ عزيزم، سالم ـ

 .ممنون. خانم سالم ـ

 :پرسید و داد شیرين تحويل را کتش
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 کوشن؟ هابچه ـ

 رفتی؟ کاشف آقای سراغ بری امروز بود قرار بود؟ خوب روزت خبرا؟ چه... باالن ـ

 چی؟ امروزت یجلسه

 کاربه را زنانگیش کرد سعی و زد لبخندی. کرد باز را اردشیر یيقه یدکمه و برد دست

 .کرد کنترل را خودش اما بود؛ گرفته اشخنده اردشیر. بگیرد

 !هاشهنمی بد بدی خودت به استراحت يه کنی؟می سوال چقدر چته؟ خانم... نمخا ـ

 : گفت و خنديد ترعمیق شیرين

  حس  هستن؛ مهم قرارات و داری عجله خیلی که روزايی نیست؛ خودم دست خدا به ـ

 . کنم پیدا آرامش تا بپرسم رو چیز همه ازت بايد کنم می

 روی بر ایبـوسه و شد خم سمتش به رينشی که کشید گردنش دور به دستی اردشیر

 .کشید آغـوشش به آرام و داد شیرين تحويل ديگری لبخند اردشیر. زد اشگونه

 شب هر و روز هر را هايشزنانگی ی همه. رفت بین از هايشناراحتی. شد آرام شیرين

 که روزی از. گشتبرمی راضی و دادمی اردشیر تحويل و ريختمی وجودش شربت توی

 اين  کردن مزه و بخشآرامش تكرار اين از داشت؛ رضايت بود اردشیر پايانش و آغاز

 .شدمی  خوب حالش شیرين برای اردشیر و بود اردشیر برای شیرين که عبارت
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 که طورهمان و کشاند گوش پشت را موهايش تارِ دست با شیرين لحظاتی از بعد

 : گفت رفتمی هامبل سمت به همراهش

 اردشیر؟ ـ

 خانم؟ بله ـ

 چیه؟ مسافرت يه مورد در نظرت. رفته سر مونحوصله هابچه و من... گممی ـ

 : گفت و کرد اخمی اردشیر

 ... خانم دارن درس هابچه سال؟  وقت اين مسافرت؟ ـ

 : گفت و دوخت انگشتانش به را نگاهش استیصال با شیرين

 .تهرف سر شونحوصله. اردشیر الزمه ها بچه برای مسافرت اما ـ

 : گفت و کرد مشغول میز روز یروزنامه با را خود اردشیر

 اون از غیر و کنن فكر درساشون به بايد هابچه. نیست مسافرت از خبری تابستون تا ـ

 .بینممی  تو چشم از رو اين از غیر چیزی هر. کنه مشغول رو ذهنشون نبايد چیزی

 : گفت اردشیر دبع لحظاتی. داد مبل به را اشتكیه و کرد سكوت شیرين

 نیست؟ حاضر شام ـ
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 .شنید بود زده گره درهم را ابروهايش که شیرين جواب و

 .میز سر بیا هست، چرا ـ

 هر صبر یکاسه دانستنمی و ديدنمی را هاناراحتی اين و نازها اين ها،اخم اين اردشیر

 و شكند می  را صبر کشد،می سر نیازش و ناز تمام  با را  عشق  شود، لبريز وقتی آدمی

  صبر و عشق که مغرور آدم يك شودمی وقت آن. رساندمی اشزندگی اوج به را غرور

 نرم عجیب دلشان بله يك با هازن دانست نمی و ديدنمی اردشیر. ندارد معنايی برايش

 هازن دانستنمی اردشیر. کردمی دريغ همسرش از را جانم و بله يك همین و شودمی

 هیچ اردشیر. خواهندمی محبت هازن بود نگرفته ياد. شكندمی بغضشان آسان چقدر

  پر بخواهد دلت  تا و احساس نام به بخشی از خالی بود، مرد يك. بود نگرفته ياد را چیز

 .نفره دو های لحظه برای مردانگی از

  با  چند هر بغض، با چند هر. چید داشت نقشه که طورآن را میز آشپزخانه توی شیرين

 دلش خب... کردنمی عادت چرا فهمیدنمی. بزند لبخند کرد سعی و چید ماا... ناراحتی

... شود ديده همیشه که خواستمی دلش... رابطه توی نازهای از نه. خواستمی ناز کمی

 .بود مرد يك از زن یخواسته کمترين اين
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 در زهنو شیرين اما خوابید، اردشیر. رفتند خواب اتاق به و خوردند سكوت در را شام

  توی  چندگاهی از هر که لبخندهايی و بودند کرده لمس را صورتش که هايیبوسه فكر

 خودش و زد غمگین لبخندی و دوخت اردشیر به را نگاهش. بود کردمی دريافت رابطه

 !را هايشبغض  هم شايد. کرد مخفی پتو توی را

 

 *** 

 مامان؟ ـ

  از  کسهیچ گذشته یهفته يك. دبزن لبخند مارال به کرد سعی  و گذاشت کنار را جدول

 .کند رفتار بهتر کردمی تالش بايد امروز. بود نديده خوش روی شیرين

 هوم؟ ـ

 برم؟... رفته سر محوصله... مخونه سهفته يه من... گممی ـ

 اين در . باشد تاثیرگذار مادرش تصمیم در کرد سعی و دوخت چشم شیرين به ملتمسانه

 منطق با مادرش هایحرف تمام به بود کرده سعی. بود خوانده درس خوب هفته يك

 که البته. کردمی کار هم و خواندمی درس هم سهیل. کند فكر خودش مخصوص

 !کردمی که تالش اما نبود، مارال یخانواده دل باب شغلش
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 خودش جیب  توی دستش و برود سرکار و بخواند می درس بود داده قول خودش به

  در  خوب کار يك. برود کار سر خواهدمی  بعدها که کردمی مطرح سهیل با بايد. باشد

 .ماندنمی دل به حسرت شیرين مثل و شدمی قوی بايد. شخصیتش و خودش حد

 : گفت و کرد ساعت به نگاه يك و مارال ملتمس ی چهره به نگاه يك شیرين

 و خوندی درس بكوب و کالس سر رفتی هفته يك... چهاره االن چنده؟ ساعت ـ

 فقط هفته در روز يك... طوريههمین هم بعد به اين از... بیرون برو االن... برگشتی

 .ایخونه هم هفت ساعت راس... داری رفتن بیرون یاجازه

 هاپله  تندتند فقط سهیل با رفتن بیرون ذوق از. نشنید را مادرش هایحرف نصف مارال

 که  دختری. پوشید لباس سريع و زد هايشلب روی کمرنگی لب رژ و باال رفت باال را

 رفتار اين و بود شده حاضر  دقیقه پنج ظرف کشید،می طول شدنش حاضر هاساعت

 : گفت خنده با و داد نشان واکنش که بود انداخته خنده به را شیرين حتی

 !زديا حالت و عشق از هفته يه شهمه... االن افتیمی... يواش ـ

 : فتگ پوشیدمی کفش که طورهمان مارال

 !که گیرممی انرژی رفتنا بیرون اين با چقدر دونینمی شما ـ
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... داره حدی چیزی هر اما. بودم تو سنهم روز يه خودم ناسالمتی! دختر دونممی! چرا ـ

 .مادری باش مراقب

 : گفت و زد لبخند مارال

 . خودم جون شیرين قربون... مراقبم ـ

 ...نكنه خدا ـ

  کنار  حوصلهبی باراين را  جدول و  کشید پوفی شد،  خالی وهیاه از خانه و رفت که مارال

 .کرد پرت ديوار

  نیم  و پنج ساعت و بود ظهری از بعد هفته اين بود شده شروع ماندانا ظهر از بعد شیفت

 رفتمی بايد ديگه روز چند. ماندمی تنها خانه اين در بايد بیايد ماندانا تا. شدمی  تعطیل

  روی دست. کنند چاپ تربزرگ بار اين  و دوباره را عكس و  یآگه که دادمی درخواست و

 غلیظ مشكی اين توی. شد غلیظی مشكی هايشچشم جلوی دنیا گذاشت، هايشچشم

... زن يك و کودک يك... خودش و مادر و پدر يك. ديدمی خوشبخت یخانواده يك

 ...بچگی دلچسب هایبازی... کودکانه دادهای و جیغ صدای

 

 کجام؟  من گفتی اگه...  شیرين ـ "
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 .اومدم کجايی؟ ـ

 .بشی گرگ دوباره بايد... شیرين کنی پیدا منو تونینمی ـ

 . شی گرگ بايد تو... تو... جايیاين... ها کردی؟ فكر. کنممی پیدات... ذارمنمی ـ

 . کنیم بازی اول از بايد... زدی جر... نخیر ـ

 .چرخاند جا در را او مادر آلودغضب  صدای نداده، پاسخی هنوز

 هان؟... نكن بازی کسی هر با نگفتم مگه... ببینم بیا شیرين... شیرين ـ

 : گفت بغض و حرص با آمد، دردش. کشید و گرفت را دستش مادر

 ...مامان... کنم بازی دوستم با خواممی من... مامان ـ

 !ريزمامی  فلفل دهنت تو. ببینم نزن حرف ـ

 کنار که دخترکی به. برگرداند عقب به را بغضشپر نگاه و شد ساکت فلفل ترس از

 ". کرد می نگاه دوستش رفتن به اشكبار نگاه با و بود ايستاده مظلومانه درخت
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. برگشت رنگارنگ دنیای باز و رفت پررنگ مشكی. شد باز هايش چشم  و  کرد اخمی

 و بود پر لشد. بگیرد رنگ اتزندگی تا باشند بايد که هايیآدم نبود و رنگارنگ دنیای

 :کرد زمزمه. بود کرده بغض

 پس؟ کجايی تو آخه ـ

  توی قديمی  تلفن به نگاهش. کرد جدا ذهنش توی افكار از را شیرين تلفن زنگ صدای

 : گفت آرامی به و برداشت را تلفن. برخواست جا از آرام و خورد گره خانه

 بله؟ ـ

 صدايی که کرد تكرار را ديگر یبله يك دوباره. سكوت و بود سكوت فقط خط طرف آن

 :گفت ترديد با

 !ِمهروزه؟ یخونه جا اون ـ

 :پرسید مردد شیرين

 شما؟ ـ

 : گفت دارد عجله  گويی که لحنی با زن
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 یخونه جااون... نگفتی... شناسینمی منو که شما... جان خانم ديگه اميكی  من من؟ ـ

 ؟!ِمهروزه

 دارد قرار رويش جلوی سوادبی  کودکی گويی که طوری و کرد تر را هايشلب شیرين

 : گفت

 امرتون؟. گرفتین درست... بله! َمهروز و نه ِمهروز ـ

 : گفت و کرد خجالتی از پر یخنده  خط پشت زن

 .دمنمی آدرس هم  آسونی همین به باشم، گفته. خواممی مژدگونی فقط! نه که امر واال ـ

 : گفت آرامی به. تابید شیرين دل در امیدی نور

 ا؟کج آدرس ـ

 .بود شنیده حال به تا که بود صدايی ترينبخشآرامش زن صدای شايد و

 ...بهش گنمی چی... چیزا اون از روزنامه توی که نیستی همون شما مگه خانم ـ

 : گفت سختی به و شد حبس اشسینه در نفس

 ...آگهی ـ

 : گفت خوشحالی صدای با زن
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 گردی؟ می هزن يه دنبال و گذاشتی آگهیا اين از... همون ها ـ

 .بود کرده لطف او به عجیب امروز خدايش. شد خوشحال شیرين

 !داری خبری چه ببینم بگو... خانم منم... بله... بله ـ

... خواممی  شیرينی ... دمنمی نشونی اما... رو زنه اين شناسممی که اين  خبر خبر؟ ـ

 . داره خرج زندگی... مژدگونی

 !محفوظ شما شیرينی خانم ـ

 سال همه اين شما الكیه؟ مگه. شهنمی من حالی که بیخوديا وعده اين از... گهدي نه ـ

 بدم؟ آدرس شما حرف کلمه يه با من وقتاون گردی،می زنه اين دنبال

 :گفت حرص با شیرين

 خانم؟ خوایمی  چی  خب ـ

 !ببینی خیرشو تومن دويست. جذابش جای به رسیدی... ها خوام؟می  چی ـ

 : گفت بلندی صدای با و شد دگشا شیرين هایچشم

 خانم؟ خبره چه تومن؟ دويست ـ

 :گفت طلبكار زن
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 . هست که همینه... ها ـ

 : گفت بعد و کرد فكر کمی شیرين

 نباشی؟ ما پول دنبال زدن رو خونه اين زنگ که بقیه مثل هم شما معلوم کجا از ـ

 :غريد و  شد عصبی زن

 هم دزد و ولگرد. خواممی اونا واسه پولم ناي... نیستما خونوادهبی. دارم شرف من خانم ـ

 يادت اما... سالمت به رو ما خیر، به رو شما بدونی؛ آدرس خوادنمی دلت اگه. نیستم

! سزنه همین یخونه تو شديگه يكی. کردی آگهیش روزنامه تو که عكسی باشه،

 !شما خداحافظ

 :زد فرياد عجله با شیرين

 . کنی مطمئن منو بايد فقط. بگی تو چی هر باشه... نكن قطع... نه... نه ـ

 چیزايی  يه ما. چیزيمهمه بی  دزدای اون از ما نكن فكر. خوريممی حالل  ما... خانم ها ـ

 .خانم حالیمونه

 :پرسید عجله با کند؛ ريسك خواستنمی شیرين

 بگیرم؟ آدرسو بتونم که بیام کجا من حاال... باشه باشه، ـ
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 : گفت و داد سر ایخنده زن

 منم بذار، قرار تونیمی که جا يه فردا شما... بدم آدرس من که بدی پولو که بیای کجا ـ

 ...بعد البته... آدرسش به برمتمی میام جا همون

 همونی و باشه درست آدرس اگه باش مطمئن! پول گرفتن از بعد... دونممی  دونم،می ـ

! تیر  هفت  میدان سر باشه ارمونقر. میدم بهت اون  از بیشتر اصال... باشه خوام  می که

 کجاست؟ دونیمی

 .شناسهمی تهرونو دستش کف مثل اون... آممی پسرم با. دونم می که بله ـ

 : گفت و کرد مكثی شیرين

 بشناسم؟ چطوری رو تو من فقط ـ

 : گفت آرام و کرد فكر لَختی زن

 که من... شبعد. کنهمی  معلوم خودش لباسام... خیابونم سر چراغ مثل جااون من ـ

  دادی  رو قولش که پولی و کن عمل قولت به هم شما اما. آممی پسرم با... خانم  گفتم

 .بیار
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 از دنیايی و کشید خوشحالی از جیغی و کرد قطع را گوشی  و گفت ایباشه باشه شیرين

 هزار شدمی پیر بار هزار آمدنش تا که فردايی برای. گرفت شكل وجودش در هیجان

 .کشید نقشه

... بود سخت. شدمی برداشته دوشش روی از مشكالت بار قطعا آمد می که رداف

 با دنیا به توانستمی شد،می موفق بار اين اگر و گشتمی دنبالش بود سال هایسال

 از که هايیسال  تمام برای. باشد مرهم هايشزخم برای توانستمی. بدهد نشانش افتخار

 .بود دور آغوشش

 هايیاخم  با و گرفته را هايشدست مادر که برگشت روزی به و شد کمرنگ لبخندش

 . کردمی تهديدش درهم

 

 !تو و دونممی من گردیمی حرومی اون با ببینم باراين! باشه يادت ـ"

 چه  حرومی. گنجیدنمی مغزش توی حرومی. کرد نگاه مادرش هایچشم به ترسان

 داد؟می ایمعنی

 ...مامان ـ

 .شد بلند مادر فرياد
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 نه؟ يا فهمیدی ـ

 : گفت آرام و برچید لب

 .مامان بله ـ

 .شدند خیس مادرش هایچشم

 سطح و فرهنگ به اينا... مادر بگردی آدما جوراين با نبايد تو. بشه فدات به مامان ـ

 . خورننمی ما یخانواده

 دور از و بودند شده قايم کجا تا دو اين چه؟ يعنی سطح و فرهنگ. فهمیدنمی چیزهیچ

 کند؟ انتخاب را هايشدوست خودش شیرين که گذاشتندنمی

 . کننمی ضعیفت  و خورنمی خونتو آنمی. موننمی کنه مثل آدما جور اين ـ

  هدايت؛  عمو که همان بود؟ ديده حشرات کتاب در که ترسناکی یحشره همان کنه؟

 به اتحشر يادگیری برای بود گفته و جلويش بود گذاشته و بود خريده پدرش دوست

 دارد؟ نیاز کتاب اين

 .خورننمی ما به. کثیفن اينا ـ

 ". کشید آغوش به را مادر کوچكش هایدست با و گذاشت مادرش یشانه روی را سرش
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  دور  يك خوشحالی از. دادمی را مادرش هایدست بوی هنوز. کشید بو را هايشدست

 : گفت و چرخید جايش در

 بهم بابا که روزا همون. شممی خوب... من اما. یکرد بد باهاشون... مامان کردی بد ـ

 .باهاشون بشم خوب و کنم پیداشون خوردم قسم چیه به چی  گفت

 .کرد مرور را گذشته دوباره

 

 نكشید؛ آغوش  به را شیرين نبود؛ قبل هایشب مثل. خانه آمد پدرش... بود شب"

 .نكرد بوس را شیرين نكرد؛ نوازشش

 .سالم بابايی ـ

 که فريادش و کرد نگاه پدر یعجوالنه حرکات به و کرد اخم. نیامد پدر ویس از جوابی

 : گفتمی

 کی؟ ـ

 : گفت و کشید فرياد اشك با که ديد را مادرش
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 !کوفت و کی! درد و کی ـ

 به را او و گرفت را مادرش هایدست آرام. بود صبور مادرش فريادهای مقابل در اما پدر

 .کشید آغـوش

  منو  هم تو و گفتم تو به بردم پی خريتم به که روز همون هک من... باش آروم ـ

 فكری چنین و کرده غلطی  چنین اون دونستمنمی من خدا به رفته؟ يادت. بخشیدی

 ...روز همون وگرنه. سرشه توی

 :کشید فرياد و آمد بیرون پدرش آغوش توی از مادرش

 کنیم؟ کار چی بايد ناال! شهنمی حل اينا با من االن روز و حال! نگو هیچی! هیس ـ

 فهمیدی؟. ارثه پی و داره بچه ازت زنیكه اون کنیم؟ کار چی بچه اون با هــــان؟ هان؟

 آشپزخانه یدرگاه یجلو درازگوش عروسكش با! اُفتاده یاتفاق چه دیفهمینم نيریش

 نگاه مادر آتش دنیخواب یبرا پدرش یهاتالش و مادر یهاغیج به و بود ستادهيا

  . کردیم 

 ناراحت و  ی عصبان یطورن يا را مادرش یکسچه که  دیپرس سوال خودش از کودکانه

 :دیپرس خدمتكارشان یطوب از و آورد زبان به را سوالش کرده؟

 جون؟ یطوب -
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 :  گفت کردیم  بغل را نيریش که طورهمان و آمد جلو بود، یآشپز مشغول که یطوب

 ؟یطوب جان -

 : گفت و نشست گاز کنار یميدق یصندل یرو یطوب کمك با نيریش

 !کنهیم  هم هيگر زنه؟یم  داد چرا مامان -

 :کرد زمزمه یطوب

 ...مادر ستین یچیه -

 . دیرس گوششان به پدر بلند یصدا لحظههمان

 ...نكن هيگر. کنمیم  درستش گفتم! بسپرش من به... کنمیم  درستش ـ

 کند  یکار یطوب کهآن  از قبل و آمد نيیپا یصندل از فرز نيریش و آمد در صدا به زنگ

 : گفت مادرش. ديدو رونیب آشپزخانه از

 که شب و رمیم  گفت رسه؛ینم جهینت به من با ديد یوقت! خودشه... کن درستش برو ـ

 دميد اومدم خودم به... اطیح تو بود آورده هم شوبچه. آمیم  اومد زتیچهمهیب شوهر

 اسم تیحروم... مستانه... گذاشته براش میسما. کنهیم  یباز نيریش با داره زادهحروم

 !داره یقشنگ
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 مادرش... اطیح سمت ديدو! را بودن نر! نه یمردانگ. بود کرده تمام را یمردانگ پدرش

 کنار درازگوش. ديدو شهیش سمت به و  برداشت را درازگوش  نيریش. دنبالش به هم

 سر بر و کرد باز را رد که ديد را پدرش. شهیش به دیچسب هم خودش و افتاد شهیش

 ديد. دیشن بودند کرده یباز هم با اطیح یتو صبح که شيکوچولو دوست همان مادر

 چشم نيریش پدر به ترسان ینگاه با و مادرش به دیچسب مستانه دوستش چطور که

  هم  را مستانه مادر دنیکش نشان و  خط. کرد حس فاصله آن از را دنشيلرز. دوخت

  ی تو  هم  یمحكم یل یس و اطیح یتو دیکش و  گرفت را او دست عجله با پدرش. ديد

 . کردیم  هيگر در کنار مستانه. نشاند زن گوش

 : گفت و داشت نگهش یطوب که اطیح سمت بدود خواست نيریش

 ...نيریش بمون جانیهم ـ

  را  زن یبازوها پدرش. رساند شهیش به را خودش و کرد فرار یطوب دست از دوباره

 صورت  یتو را ترس شدیم . کردیم  دشيتهد و دادی م  تكان را تنش تمام و بود گرفته

 .کردیم  هيگر هم نيریش خود. ديد خودش مادر یحت و زن

 رونیب خانه در از را مادرش و مستانه و کرد باز در دوباره پدرش بعد قهیدق چند

 ". انداخت
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 دهیشن خانه یتو اديز حرفش بعدها که یدخترک از کوتاه یخاطره كي و ماند نيریش

 نيریش... بود گذاشته کردنش دایپ یبرا را وغمشهم امروز به تا که یدخترک. شدیم 

 کنار یوقت بعدها که يیهاصحنه و هاحرف... پدرش شب  آن ترسناک یهاحرف و ماند

 . گرفت بیعج بود کرده یمهربان حقش در شهیهم که یپدر از دلش گذاشتشان، هم

 

 *** 

 ۱۳۹۳ سال - تهران

 

 را ادداشتشي یدفترچه و بست را زشیم  یرو یپرونده. کرد ساعتش به یاهنگ حامد

 قتل محل گريد بار كي و بزند سر یجالل میابراه یخانه به دوباره خواستیم . برداشت

 یبرس گروه. کردی م  دایپ قتل ینحوه  و قاتل از یشتریب یهانشانه ديبا. کند یبرس را

 ریغ به یانگشت اثر خانه یکجا چیه. بودند کرده یبررس را هانشانه یتمام  جرم یصحنه

 آن یلهیوس به بتوان که گريد موارد یحت و مو تار. نبود یجالل میابراه انگشت اثر از
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 خبر نیقاتل هم ديشا اي و قاتل بودن یاحرفه از نيا و هم کرد دایپ قاتل از یانشانه

 .دادیم 

 .کرد شيجا از برخاستن به ورمجب حامد و دیچیپ راهرو یتو یبلند یصدا و سر

 :زدیم  اديفر شيروروبه مامور به رو که دیشن را یجالل بهنام یصدا کرد باز که را در

 مونیخونگ یگربه... بودا بابام! کنم صبر نیگیم  شما آمیم  بار هر من شهینم کهنيا -

 !که نبود

 و شير و بود تهرف گود شيها چشم ريز. انداخت یجالل بهنام نزار صورت به ینگاه

 او  با خانه اطیح در که روز آن پیخوشت پسر از یاثر. بود کرده رشد نامرتب لشیسب

 .نبود بود شده روروبه

 .آمد سمتش به حامد دنيد با و چرخاند سر بهنام

 به دیپوس دلم... یانشونه هي... یزیچ هي... یخبر هي خدا رو تو شد؟ یچ سروان جناب ـ

 .کشتنش گناهیب. بود گناهیب بابام... خدا

 در بستن با هم خودش و کرد دعوت اتاق درون به را بهنام دست با حامد. هيگر ريز زد و

 و آرام یصدا با بعد و شود تمام بهنام یهاهيگر تا کرد صبر. گرفت یجا زیم  پشت

 : گفت اشیجد
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 . میکنیم  قاتل کردن دایپ یبرا رو تالشمون یهمه ما... یجالل یآقا -

 : گفت دارخش يیصدا با بهنام

 اون با دميد بابامو یپاکله یجنازه کردم باز درو. سروان جناب  نمیبیم  کابوس هرشب -

 ...یگند یبو

 را شيهاچشم و داد تكان حرص با را سرش باشد آورده ادي به را روز آن که انگار و

 : گفت بعد و گرفت نظرش ريز سكوت در حامد. بست

 بهتون باشه؛ قاتل مورد در اگر یخبر. کنمیم  درک رو اشم طيشرا. دیباش آروم ـ

 .ميریگیم  تماس شما با و ميدیم 

 گذشته به یکم. شد پر شيهاچشم یکاسه دوباره و کرد نگاه حامد به یدیناام  با بهنام

 احترام کس همه به و بود زیچ همه به حواسش بود، یواقع مرد كي پدرش. کرد فكر

 طول در و برسد هم مورچه كي به آزارش که نبود یآدم  پدرش. گذاشتی م  یخاص

 .نبود یشاک او از یکس. ديبگو یکس به کمتر گل از بود دهيند وقتچیه اشیزندگ

 : گفت حامد به رو ملتمسانه باز

  صحنه اون همش. ندارم خواب شبا. بشه آروم روحم  که دیکن یکار  خدا به رو شما ـ

 ...صورتشو یوقت کشمیم   عذاب. چشمامه یجلو
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 : گفت اشهيگر با همگام و زد هق دوباره و

 دیکن داشیپ ديبا رو کشته بابامو که یکثافت اون. سروان جناب کنمیم  خواهش ازتون ـ

 .بندازم گردنش به دارو طناب خودم من و

 : گفت و داد تكان یسر یآرام  به حامد

 .ما به نيبد فرصت یکم اگر هیشدن حل ماجرا نيا -

 : گفت و برخواست جا از و

 رو  پدرتون قاتل و شهیم  حل ماجرا نيا دیباش داشته نانیاطم. یجالل یآقا ديیبفرما -

 .میکنیم  ریدستگ

  با و کرد پاک را شيهااشك بود دستش ی تو که یدستمال با و برخواست جا از بهنام

 . افتاد راه به دنبالش به حامد. کرد یخداحافظ حامد از گرفته يیصدا

 :گفت و ستاديا حامد دنيد با بود، شده یگاهآ وارد تازه که احسان

 ؟یریم  يیجا -

 بهش. نمیبب درست رو خونه از بخش هي نشد فرصت... یجالل میابراه یخونه رمیم  -

 .مشكوکم
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 کجا؟ -

 : گفت نیماش سمت به حرکت نیح در

 .داره راه یپشت اطیح سمت به یورود یراهرو یانتها... یپشت اطیح -

 : گفت و تنشس فرمان پشت احسان

 ؟یشد مشكوک جااون به شد یچ حاال -

 .قاتل فرار یبرا بود یمناسب یجا کردم نگاه بهش یسرسر  روز اون که يیجا تا -

 .شده ینگار انگشت که جااون  خب -

 هرحال به. کننی م  اشاره یزیچ هي به هانوشته واريد نيا... احسان سرمه تو یفكر هي -

 یرو آرامش با که میطرف ماریب قاتل هي با. باشه دياب یزیچ هي عددا و حروف نيا پشت

 .بوده یزيربرنامه قتل نيا پشت قطعا. زنهیم  نقش مقتول خون با وارهايد

  ی لیخ سكوت در همه نيا با. بود او با حق . کرد فكر خوب حامد یهاحرف به احسان

 .دیرس روسیس یآشنا ابانیخ به باز و کرد رد را خلوت یها ابانیخ زود
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. گذاشت پا یجالل میابراه یشده نينفر یخانه به دوباره حامد. شدند ادهیپ نیماش زا

 به هم آن بود؛ مرده بزرگ یخانه نيا صاحب. نبود یخوب حس چیه خانه سكوت در

 .او وحشتناک قتل یمعما کشف و بود مانده حامد و ممكن شكل نيترعیفج

  گذشته قتل از  یوقت چند. کرد نگاه بود شده خشك که باغچه به و کرد عبور اطیح از

 .برسد باغچه به گريد که نبود یکس و بود

 .انگار داره  راه یپشت اطیح به هم سمت اون از حامد ـ

 . رفت جلو یکم. داد احسان دست ریمس به را نگاهش حامد

 مقتول  باهاش که داشتن الزم كينزد راه هي. شدهیم  دور راه براشون سمت اون از! نه ـ

 .کنن ریگغافل رو

. بودند وارهايد یرو اعداد هم هنوز. کرد باز را در اطیاحت با و رساند خانه به را خودش

 : گفت و کرد اعداد به قیعم ینگاه

 یرو نيیپا به باال از عددا نيا ستین معلوم. جاستنيا یبعد ینكته... احسان نیبب ـ

  یحرف عددا نيا پشت ده؟خویب عدد یسر هي اي داره معما ؟یفيرد اي شده نوشته وارايد

  ی چ عددا نيا پشت ؟یچ  یعني چهار؟ اي ششه عدد کنار ق. حروفه يیجاها هي هست؟

 باشه؟ تونه یم 
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 .انداختند واريد به یقیعم نگاه دو هر

  را  میابراه جسد که  يیجاهمان. کرد نگاه قتل یصحنه به دوباره و برداشت یگريد قدم

 صحنه در بود دهيد عكس در که یحالت همان به را میابراه جسد دم كي. بودند انداخته

 به طيشرا نيا در. رفتیم  یپشت اطیح دنيد یبرا بود بهتر. دیکش عقب. ديد قتل ی

 .شود بشینص یزیچ یپشت اطیح از کهآن مگر کردینم دایپ دست یزیچ

  ی عیرطبیغ که یزیچ چیه اول نگاه در. بود یاصل  اطیح از ترکوچك یل یخ یپشت اطیح

 داشت قرار دیب درخت یهيسا ريز که یراحت ی صندل دو و زیم  كي. نداشت وجود باشد

 .آمدیم  چشم به که بود یالهیوس تنها

 را او که نشانه كي دنيد دیام  به گذاشت، نیبذره ريز چشم با را اطیح دور تا دور

 .کند كينزد قاتل  از یاشتباه اي و مقتول یزندگ به یاذره

  ثابت  حامد به واقع در و نبود ختهير هم به اي خورده دست كکوچ اطیح در یزیچچیه

 شده خانه وارد کنند توجه جلب  که آن بدون  یعاد یراه از ن یقاتل اي قاتل کردیم 

 .گشتیبرم  ديبا و نداشت یاجهینت شك نيا پس. بودند

 شيهاچشم نور از یکوچك انعكاس که برگردد راهرو سمت به خواست و دیچرخ جا در

 طال گردنبند كي جلب نگاهش و رفت جلو یقدم  چند. کشاند مجنون دیب سمت به را



138 
 

. آمد بیعج شيبرا. بود شده وصل خیم  كي با دیب درخت تك یتنه به درست که شد

 .گرفت را یاشماره و دیکش رونیب بشیج یتو از را همراهش یگوش

 

 *** 

 یزمره در حاال رنگ يیالط گردنبند. برد باال را یچا استكان هاگذشته و افكار در غرق

 گردنبند یرو بر یانگشت اثر چیه زدیم  حدس که طورهمان اما. بود گرفته قرار مدارک

 یرو شدینم نيبنابرا. اریبس تهران در آن رینظ و بود یبدل گردنبند. شدینم مشاهده

 .کرد حساب آن ديخر محل

 .آمد رونیب فكر از و دیکش یقیعم نفس. خورد زنگ تلفنش که بود افكارش در غرق

 بله؟ ـ

 .نشست گوشش در سرهنگ خشك یصدا

 سروان؟ جناب ـ

 :داد  پاسخ یجد يیصدا با

 سرهنگ؟ بله ـ
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 پوشش  تحت یمنطقه تو قتل مورد كي دادن اطالع یگاند سه و صد یکالنتر از ـ

 .داره روسیس ابانیخ قتل یپرونده به يیهاشباهت حادثه. گرفته صورت هااون

  اطالعات  اول قتل از هنوز که یطيشرا در گريد قتل كي. آمد بند نهیس رد حامد نفس

 .نداشت یچندان

 .سرهنگ جااون رسونمیم خودمو االن نیهم -

 . اتاقم ایب خودت حتما بعدش و گزارشم منتظر -

 .سرهنگ چشم -

  دوم  مقتول آدرس به رفتن یبرا تا  شد بلند جا از  تماس قطع  و قیدق آدرس گرفتن با

 .شود آماده

  ك ي در که یآدرس به را خودش زودتر که خواست و زد زنگ احسان به ریمس همان در

 .برساند بود فرستاده شيبرا کوتاه امیپ

  طبق بر شد،  ادهیپ نیماش از یوقت. داشت قرار ونك دانیم  یحوال دوم مقتول یخانه

 در که بزرگ مساحت با ینیزم. انداخت مقتول بزرگ یخانه به ینگاه یشگیهم عادت

. بود ساختخوش حال نیع در و یميقد خانه. بود شده ساخته بايز یاخانه آن مرکز

 آن به یابهت که بود ساختمان دیسف ینما کرد،یم  بايز را خانه اول نگاه در که یزیچ
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 شد كينزد خانه به قدم به قدم. داشت یاساس نقش ساختمان یباسازيز در و دهیبخش

 نام به بود یفرد مقتول. یجالل میابراه یپرونده به هیشب تدرس یاپرونده. کرد فكر و

 مرگش از بعد روز چند یجالل میابراه مانند. یاشراف یخانه نيا صاحب. یقوام  دیسع

 .بود شده کشف

  ، یقوام  دیسع مرگ به هیشب گريد یاپرونده حضور از اطالع با یگاند سه و صد یکالنتر

 .بود داده ارجاع هاآن به را پرونده

  و  داشت قرار اطیح  ی اصل در و ساختمان یورود در یباال یتیامن نیدورب كي

 در جسد که خانه از یامحدوده. رندیبگ کمك قاتل يیشناسا یبرا آن از توانستندیم 

 به ساختمان یورود در از که بود هااتاق از یكي در به كينزد درست بود؛ شده دایپ آنجا

 .داشت وجود یخوب ديد نقطه آن

 با توانستیم  تنها. دادینم دستش به یاطالعات چیه یقانون یپزشك شده ثبت حاتیضتو

  به که زده  تاول و کرده باد یاجنازه. بفهمد قتل  از ی مختصر اطالعات موجود یهانشانه

 و شيهادست  یرو یق یعم یهایدگيبر و بود شده بسته هال مرکز در ستادهيا حالت

  مرگ  لیدل که کردیم  ت يتقو را  احتمال نيا ود،ب ختهير نیزم  یرو که یاديز خون

 .باشد اديز یزيخونر
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 بود دهیچیپ اشینیب در یبد یبو. ردیبگ قیعم بازدم و دم كي تا ستاديا پنجره كينزد

. رفت تیجمع سراغ به یلحظات از بعد. برساند شيهاهير به تازه یهوا داشت ازین و

 از یسر كي کمکم و دیپرس شناختندیم  را مقتول که یکسان تمام از یکوتاه سواالت

 .آمد دستش اطالعات

 خانه ریپ مستخدم. بود واردات و صادرات شرکت كي صاحب ،یقوام  دیسع مقتول

 و گردندیبرم  مسافرت از یقوام  دیسع یهابچه و همسر گريد ی ساعت تا که گفتیم 

 دو و یام ام  دیناه همسرش. برندیم  سر به یدب سفر در که ستياهفته چند حدودا

 .داشتند نام دایش و وایش دخترش

 خود یحت و بد یبو متوجه هاهيهمسا از کدام چیه نیهم بخاطر به و باال خانه مساحت

 .بودند نشده قتل

 میت و حامد دست یزیچ چیه و بود افتاده کار از راحت یلیخ خانه یتیامن ستمیس

 . گرفتی نم را قاتیتحق

 حامد به زدیم  نفس نفس که یحال در و سالم فتنگ با و شد دایپ احسان یکله و سر

 : گفت و دیشن حامد زبان از را پرونده از یشرح. شد رهیخ

 دادن؟ ارجاع ما به رو  پرونده که شده یچ -
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 :گفت و داد نشان را بود بسته نقش یگچ کاذب واريد یرو که یانوشته دست، با حامد

 !نشونه نیاول -

 : گفت یآرام  به روايد سمت به حرکت از قبل احسان

 ؟ یاول یگیم  چرا -

 نفر  دو  هر قاتل. شهیم  ماجرا نيا متوجه یهرکس گهيد! احسان مشكوکه قتال  نيا -

 .دهیم  اخطار ما به داره و هیكي

 .رفت نوشته واريد سمت به و نگفت یزیچ گريد احسان

 .کرد فكر خدمتكار دو یهاحرف به دوباره حامد

 آماده شيهابچه و مقتول همسر دیناه حضور یبرا را هخان  تا بودند آمده نفرشان دو

 که يیآنجا از. شوندیم  خانه داخل از یبد یبو متوجه هال یورود در كينزد. کنند

 دیکل مشكوک بودند نكرده مراجعه آن از بعد و زیتم را خانه خانم دیناه رفتن از قبل

 .شوندیم  روبهرو جنازه با و اندازندیم 

 باز هاپنجره  یتمام  بو بردن نیب از یبرا و بود ختهير نیزم  و واريد یرو یاديز خون

 .بودند شده
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 : گفت و رفت کردیم  نگاه را واريد تمام دقت با که احسان سمت به

  ی تطابق عدم چیه. نوشته نفر هي رو همه. شدن نوشته فرصت سر و ترمنظم دفعه نيا ـ

 .یحروف چیه بدون عدد همه. شهینم دهيد خطدست یتو

 . شده پاک ازش هم يیجاها هي -

 ... کن نگاه. هیرقم دو یعددا منطورش که واضحه اما کرده شره خون آره -

 حامد؟ کرده کشف رو صحنه یک... آره -

 !خدمتكارا -

 کجان؟ -

 .رترهیپ. خورده همبه حالش که شونیكي -

 :داد ادامه و دیکش شيهاقهیشق به یدست

 و ارنیب فرودگاه از رو یقوام  دیسع یخانواده تا رفت رامامو از یكي همراه هم كهیکوچ ـ

 . بدن هم حیتوض بهشون نايا از قبل

 : گفت و شد رهیخ حامد سرخ یهاچشم به احسان

 ؟یدیم  فشار رو سرت چرا تو ـ



144 
 

 : گفت و دیمال شتریب را سرش حوصلهیب حامد

 دمینرس هم جاچیه به و کردم تمرکز هانوشته یرو انقدر. نداشتم خواب. کنه یم  درد ـ

 .شهی م  درست. شدم بدخواب که

 . کنم نگاه ترقیدق رو قتل یصحنه اطراف رمیم  -

 محل به ینگاه و کرد كينزد شدیم  یبردارعكس که یامحدوده به را خودش زنان قدم

 .انداخت قتل

  از ی كي دست حرکت که برگردد احسان سمت به خواست. بود یبررس حال  در جاهمه -

 .برود خانهکتاب  سمت به کرد وادارش نيمامور

 ه؟یچ اون -

 که طورهمان و دیچرخ جا در حامد یصدا با بود، ینگارانگشت مشغول که یکارشناس

 :کرد نگاه حامد به گذاشتیم  سهیک یتو را یگردنبند

 شده؟ پاره که یگردنبند -

 نمش؟یبب شهیم  -

 .حتما -
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 : گفت و کرد بلند یآرام  به را سهیک

 ؟!شده پاره. متفاوت  پالک یول یقبل هیشب یریزنج با ندگردنب -

 .گذاشتنش جان يا قصد از هم ديشا... احتماال -

 . رفت احسان سراغ به و داد کارشناس ليتحو را سهیک

 حرف هي من از امروز سرهنگ. ناستيا یزندگ یتو که یزیهرچ دنبال ميبر فتیب راه ـ

 .خواد یم  درمون و درست

  ی زندگ از ترقیدق حامد و کردیم  مكتوب را  یجالل میابراه یزندگ اتاطالع ديبا احسان

 .گشتندیم  قتل ليدال دنبال به بعد و دیفهمیم  دوم مقتول

 با را حامد با شيهاحرف احسان زدند،یم حرف هم با اتاقشان در یوقت بعد روز

 .کرد شروع ی جالل میابراه یمال یزندگ از یحیتوض

  احوال،  ثبت  اسناد، ثبت . نداشته یچیه خونه و یفروشفرش اون جز ی جالل میابراه ـ

 هي عنوان به که یزی چ چیه و کرده یزندگ رو یجالل میابراه... گذرنامه یحت و آمار

 ...جز به. نداشته باشه سرنخ

 : گفت بود منتظرش و بود گذاشته چانه ريز که یدست با حامد... کرد یمكث
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. باشه سرنخ هي ممكنه هم تهیاهمیب نظرت به که یحرف و نكته نيتركیکوچ جز؟ به ـ

 هوم؟

 که نهيا واضحه که یزیچ. زده رو یفروشفرش کار استارت هشتاد سال یجالل میابراه ـ

 که نيا ترشقیدق. داشته سال پنجاه... نه و چهل بوده هم محله خوشنام که ما مقتول

 ساله یاند و یس مرد هي یجالل میابراه هشتاد سال... پنجاه یتو رفتهیم  گهيد ماه دو

 زنه؟یم  رو بزرگ یفروشفرش شروع استارت چطور ساله یاند و یس جوون هي. بوده

 به  من  و نهيیپا یلیخ ی خانواده هي از داستیپ شگذشته از که طورن يا یجالل میابراه

 نه و داشته سابقهسوء نه که  هیحال در نيا. دارم شك شدنش فروش فرش دفعه هي نيا

 همون در... دومش ازدواج مورد در عاتيشا نكهيا ترمهم همه از! یچیه. یخاص یبدنام 

 .نشده یرسم ثبت. مونده حد

 : گفت و کرد فكر یلخت حامد

 ؟یزد حرف پسرش با ـ

. بود شده ی جالل میابراه یگذشته کردن رو و ريز صرف زمانم تمام... نكردم وقت هنوز ـ

 سرهنگ؟ شیپ یرفت روزيد تو
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  خصوصا  داشتم شك که یموارد مورد در و دادم بهش رو قتل یصحنه ارشگز... آره -

 به ماجرا فعال که بود نيا یرو سرهنگ دیتاک. زدم حرف باهاش گردنبند تا دو اون

 .بده رو الزم دستور خودش تا نشه تریت یخبرگزار چیه تو و نكنه دایپ درز رونیب

 نجوريا یتشنه هایبرگزارخ. گذشت ازش بشه که ستین یمورد نيا اما. درسته ـ

 .اخبارن

 یهاهدف داستیپ که طور نيا. نزنه یکار به دست فعال قاتل دوارمیام ! درصد صد -

 ی عني کنه؛ یم  فيرد معادله و عدد قتل یصحنه هر سر که یوقت. داره هم یاگهيد

 که یيهاآدم و داره سوژه هم باز... یعني و بكشونه خودش دنبال هم باز رو ما داره قصد

 خودش دنبال رو ما نتونه که میبزن جلو ازش اي میبش همپاش ديبا. بشن کشته قراره

 . ميریبگ جلوشو و بكشونه

 :ديبگو یقوام  دیسع از که بود حامد نوبت بعد

 بايتقر یخانواده هي از یقوام  دیسع. نشده مهمش فاز وارد هنوز مقتول از من اطالعات ـ

  سیتاس که  ساله یل یخ و هیخانوادگ شرکت هي هم شونیبازرگان شرکت. بوده پولدار

 حرف باهاش تا نداره یخوب روز و حال که زنش. شده بهتر روز به روز وضعش. شده

 دیسع دنیرس قتل به انيجر یوقت شدن شوکه تا سه هر. طورنیهم هم دختراش... بزنم
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 داشته، یقبل قتل به یاديز شباهت ماجرا که نيا به توجه با اما. دنیفهم رو یقوام 

 فيتعر به بنا نفر دو هر. باشه داشته یجالل میابراه به هم یربط ديبا یقوام  دیسع

 و پرونده... داشتن هم یخوب یزندگ و بودن یدوستخانواده و محترم یهاآدم انیاطراف

 با شه؛یم  دایپ مرگ از بعد روز شش یقوام  دیسع جسد... نداشتن که هم یخاص مشكل

 زونيآو رو مقتول گهی م  یقانون یپزشك گزارش. گازه پر توش هک ی شكم و زده تاول  تن

  و  بده دست از رو یشتریب خون شده  باعث دستش یرو یعمود یهایدگيبر. کردن

 دهیرس یم  دادش به یکس هم  هیاول ساعات همون تو اگه  یحت و کنه یزيخونر زودتر

 رو یاعداد کاذب واريد یرو رفته بدنش از که یخون همون با. موندهینم زنده

 اعداد نيا منظور نشده مشخص هنوز و يیرمزگشا میت یبررس تحت اعداد. سنينویم 

  عدد  واريد و نیزم  یرو خونشون با و بكشه رو نفر دو خونسردانه انقدر تونهی م  یک! هیچ

 یک بگم بهتر اي ترسه؟ ینم زیچ چیه و کسچیه از که یروان قاتل هي جز یک سه؟يبنو

 اشته؟د مشكل نفر هردو با

 نبوده؟ قاتل از یا نشونه چیه... نیزم  و واريد یرو ناخناش، ريز مو، تار ـ

 یکس کم با ما. نذاشته هم انگشت اثر هي یحت که کرده کار زیتم قدر اون قاتل! نه ـ

 گذاشته دست  که هیروان قاتل  هي ماست یجلو که ی کس اون... احسان میستین طرف
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 تونهی نم لذت هست که یچ هر هدفش... هدفش و بكشه رو ها اون تا آدم یسر هي یرو

 .مهمه اما زهیانگ... داراست رو یارهیزنج قاتل كي یفاکتورها گرچه. باشه

 .دنبالش به هم احسان. شد بلند جا از

 کجا؟ ـ

 میابراه پسر از خبر هي. انیب خودش به ديبا باالخره. بزنم حرف  یقوام  خانواده با رمیم  ـ

 کار محل و بازار هم سر هي. میکن صحبت یحساب و درست باهاش ديبا... ریبگ یجالل

 یزیچ اطراف اون ديشا. البته رمیم  خودم شد فرصت اگه... ميبر ديبا یجالل میابراه

 .بخوره دردمون به که باشه

 رشیدلگ قبل از شتریب تهران یآلوده و یزيیپا یگرفته یهوا شد، خارج که اداره از

 .کرد

 . رساند یقوام  دیسع یپدر یخانه به را خودش

 به خدمتكار همراه که یمامور. بود شده شوکه یقوام  دیسع همسر جنازه، کشف روز در

 ی همه و ديبگو یقوام  دیسع همسر یبرا را موضوع بود نتوانسته بود، رفته سراغشان

 با ،بود دهیرس آنجا به قتل یصحنه از تازه که حامد. بود آورده یآگاه یاداره به را هاآن

 کردن باز به کرد شروع آرام آرام و نشست اتاق  كي یتو یقوام  دیسع یهابچه و همسر
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 کرد شروع لحظه كي در و کرد نگاه حامد و هابچه  به مات و جیگ اول چارهیب زن. ماجرا

. آمد یزن مامور. نشد اما کنند، آرامش کردند یسع کنانهيگر هابچه. دنیکش غیج به

  قدر آن  او و  کند خاموش را یقوام  د یسع زن واركيستریه یهاغیج نتوانست کس چیه

  آمد  بهوش که نيا از بعد و ماند مارستانیب یتو روز كي. رفت حال  از که دیکش غیج

 قات یتحق یبرا را جسد احتماال البته... کند دفن را همسرش جسد تا  رفت یم  ديبا

  ی آسان  نیهم به یقوام  د یسع ترس و ابهام از  پر قتل یپرونده. داشتندیم  نگه شتریب

 .شدینم بسته

 به ینگاه. دیرسی م  گوش به هيگر متن  با قرآن یصدا د، یرس که نظرش مورد یخانه به

 و رمردیپ كي. انداخت کردندیم  تشكر آمدنشان یبرا هامهمان از که انيآقا از یگروه

 : گفت بود کرده اخم که یجوان مرد د،یرس در یجلو. جوان مرد دو

 .نياومد خوش د،يیابفرم  ـ

 ...یقوام  دیسع قتل یپرونده یریگیپ مامور. هستم سعادت حامد سروان ـ

 پاسخ یشتریب احترام با و شد جمع شيهاچشم یتو اشك حامد یجمله دنیشن با مرد

 :داد

 س؟ساخته من دست از یکمك چه... بله ـ
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 : گفت و انداخت خانه داخل به ینگاه حامد

 د؟يدار یقوام  دیسع با ینسبت چه شما ـ

 : گفت و کرد سكوت یلخت مرد

  هم  شونيا. یقوام  اوشیس كمونن،یکوچ برادر شونيا. یقوام  سامان. هستم برادرش ـ

 .یقوام  صابر... پدرمون

  اما نبود، یمناسب وقت. گفت تیتسل بهشان و داد دست محترمانه هاآن یهمه با حامد

 .کرد ینیچمقدمه به شروع آرام آرام

  هم  با موردش در ديدار وقت. بدونم رو زایچ  یسر هي یقوام  دیسع مورد در خوامیم  ـ

 یدزد و دعوا لیدل به و ساده قتل هي شما مرحوم برادر قتل موضوع چون م؟یکن صحبت

. بدونم شتریب شونيا مورد در ديبا من که هست وسط نيا یترمهم موضوع. ستین

 شما نظر از ديشا که گهيد یزهایچ یلیخ و شیشخص یزندگ ،یقوام  دیسع یگذشته

 . کنم صحبت هم دختراشون و همسر با دونمیم الزم. باشه تیاهمیب

 : گفت آرام کرد، یم پاک را شيهااشك که طورهمان دیسع پدر

 سامان. امیب و  کنم ول خدا امون به رو مراسم تونمینم من. آدیم  باهاتون سامان ـ

 ...بوده دیسع با خدا یشهیهم
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 :داد ادامه زندیم  حرف خودش با يیگو بعد

... کشتن پسرمو... خدا یا. دیکن ریدستگ رو کثافت اون که کنه کمكتون بتونه ديشا -

 رم؟یبگ یک از دادشو

 مشغول که سامان منتظر و کرد سكوت پسران اشكبار نگاه و پدر یهاهيگر مقابل در

 .ماند بود پدرش کردن آرام

 چشم سامان. شدند بود پارک ابانیخ یسو آن که حامد نیماش سوار دو هر بعد یقيدقا

 :دیپرس حامد که بود آمدندیم  برادرش مرگ تیتسل یبرا که يیهامهمان به

 و هیخانوادگ شرکت دارم، اطالع من که نطوريا ن؟يبود کجا شما قتل وقوع شب ـ

 چند  یقوام  دیسع که نيا به توجه با. شهیم  اداره نفر چهار شما دست به که هاستسال

 برادرتون دینیبب که دینرفت دنبالش چرا د؟ينشد ریگیپ چرا شما... بوده زده بشیغ روز

 کجاست؟

 : گفت و دیچرخ حامد سمت به سامان

 .کردن داشیپ که بوده گذشته مرگش از هفته كي دیسع گفتن ما به ـ

  ی لیخ خودش هاقهی دق نيا. ساعت چند و روز شش . هفته كي بايتقر... نه هفته  كي ـ

 .مینش جدا موضوع از. یقوام  یآقا مهمه



153 
 

 گفت. آدینم شرکت روز دو که گفت و زد زنگ بهم که بود اتفاق نيا از قبل روز دو ـ

 ...گفت. مسافرت بره هوا و آب کردن عوض یبرا خوادیم 

 شيهابغض سامان تا ماند ساکت. شد رهیخ او به تلخ ینگاه با حامد و شكست بغضش

 .کرد شروع دوباره بعد و کند یخال را

 ؟یچ  گفت ـ

 : گفت و کرد پاک را شيهااشك سامان

  فصل؟  نيا تو من داداش گفتم . کنم عوض هوا و آب  شمال یاليو برم خوامی م  گفت ـ

  آفتاب هم  داره، بارون هم  خنكه، هم. گردش یبرا فصله نيبهتر شمال  زيیپا. آره گفت

  که  دارن كیکوچ یاليو هي جنگل كينزد جا هي مازندران، یروستاها از یكي تو. شهیم 

 طورن يا دیسع خود یعني... نداره هم تلفن جااون متاسفانه. دارن خودشون فقط دشویکل

 از که شمال آمی م  گفت یم . بود آرامش یبرا فقط رفت یم  که جااون. خواست یم 

 .دهینم آنتن درست هم ليموبا جااون. باشم دور مزخرفات نيا و یتكنولوژ

 :دیپرس شك با حامد

 نه؟ اي دهیرس که دينشد ریگیپ شما خب ـ
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 اکثرا که بود نيا داشت دیسع که یبد عادت هي اما... ميزد زنگ بهش یلیخ چرا، ـ

 فكر خب و بود شده یعاد ما یبرا... دیدونیم . ببره خودش با شویگوش رفتیم  ادشي

 تماح که ميکرد فكر. رفته ادشي و مونده تهران شیگوش باز شهیهم مثل که ميکرد

  به بزنم زنگ هي گفتم. اومد سر صبرم گهيد ششم روز. نزد که زنهیم  زنگ خودش

 برام تلفنش یدفترچه تو از که دیسع یخونه بره بگم و خدمتكارشون... خانم مهربان

 افتهیم  راه داره که گفت خانم مهربان. ارهیب ریگ رو نايا دیسع شمال یهيهمسا یشماره

 ...که کنه زیتم رو خونه و بره

 برادرش تنها دیسع. شد رهیخ رونیب به درد و حرص با و گرفت گاز را شيهالب سامان

  ن يا از. داشت دوست زشیچ همه یبرا را دیسع. بود هم سختش یروزها قیرف. نبود

 توانستینم بود شده کشته ناجوانمردانه طورنيا که حاال و بود دهيند یبد تربزرگ برادر

 : گفت و بود فكر در که حامد سمت دیخچر یتند. ردیبگ آرام

 !هیعوض اون کار نيا... دونمیم  من... آقا ـ

 : گفت ديترد و تعجب با حامد

 د؟یهست مظنون بهش و دیشناسی م  رو یکس ه؟یک یعوض ه؟یچ منظورتون ـ

 : گفت و کرد گره را مشتش سامان
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  شد  حثشونب یموضوع سر دیسع با... شد اخراج شیپ وقت  چند نیهم! آبكار مهندس ـ

 کم هي آبكار مهندس اگه بودم مطمئن. تیعصبان سر از البته. کرد اخراجش دیسع و

 اون اما. زدینم اخراجو حرف دیسع کرد، یم  قبول اشتباهشو و داد یم  خرج به نرمش

 و دیکشیم  اديفر بردنش، رونیب شرکت از زور به که هم یوقت و کرد دادیب و داد یلعنت

 .کردیم  مرگ به ديتهد

 ديبا را دیدونیم  که یچ هر موردش در داره؟ یسمت چه شرکت تو آبكار مهندس نيا ـ

 .بشه ثبت حرفاتون و اداره ميبر ديبا ضمنا! دیبگ بهم

 

. بزنم براتون که دارم دیسع از حرفا ی لیخ من. آمیم  نیبگ که زمان هر من... آقا حتما ـ

 .شد ریدستگ شیلعنت قاتل حرفا نيا از یكي تو ديشا

 : گفت و داد دست یجد و آورد جلو را دستش حامد

 هیمهم یپرونده چون ی ول کنمی م  درک رو شما طيشرا من. یهمكار یبرا ممنونم ـ

 .دياریب فيتشر من همراه. بشه ثبت حرفاتون زودتر هرچه ديبا

 را خودش و شد ادهیپ حامد نیماش از عجله با و داد گوش شيهاحرف به دقت با سامان

 .بروند اداره به هم با و بگذارد انيجر در را هاآن  تا رساند پدرش و برادر به
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 تیتسل یبرا. ديآیم  یقوام  یخانواده یبرا مهمان هم باز که ديدیم  نهيیآ یتو از حامد

 زيعز تازه مرگ از بعد هاآدم که بود یرسم بد... یقوام  دیسع از کردن ادي یبرا... گفتن

 !شدندیم 

 

 *** 

  و  کند فكر سعادت حافظ به یل یدل چیه بدون ماندانا که رفتیم  شیپ یطور زیچهمه

  کتاب  كي سعادت حافظ کردیم  حس. بداند موردش در شتریب باشد داشته دوست

 .بشناسدش شتریب ديبا و است نشده خوانده

 نيا یبرا را آهنگ نيترمسخره. کرد اخم خورد، زنگ که دستش یتو تلفن یگوش

 بدهد جواب خواست دلش اگر و است خط پشت یکس چه همدبف تا بود گذاشته شماره

 !نه نخواست اگر و

 به سر خوادیم  دلم و آدینم خوشم ازت چون کنم؛ینم صحبت درست! نه... ه؟یچ ـ

  مثل  چون نزن، زنگ من به گهيد کن لطف... آره! یعل یجورنیهم قایدق... نباشه تنت

 ازت یبزن زنگ دفعه نيا. دمی نم یجواب مه باز دادم، رو جوابت هاماه از بعد که حاال

 .کنمیم  تيشكا
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 که یفروشکتاب داخل مرد به زد زل نیماش داخل از و داد فشار را تماس قطع ینهيگز

 هم و اندامخوش  هم که کرد فكر. دادیم را شيهایمشتر پاسخ حوصله و صبر با

. بودند نشسته تنش به خوب  یلیخ نشیج شلوار و یاسرمه شرتی ت. است پیتخوش

 نيا مشغول فكرش روزها ديبا چرا بداند؟ شتریب او از خواستیم  دلش چرا که کرد فكر

 ن يریش یاحادثه وجودش در ديبا چرا بود؟ دهيند یریخ هارابطه از که یوقت شدیم  مرد

 دانستینم. دلهره از شدیم  پر قشنگ فكر همه آن کنار ذهنش و افتادی م  اتفاق

 نیماش فرمان بخواهد کهآن  ی ب نه؟ اي کند شروع را یديجد یرابطه مرد نيا با تواندیم 

 دست کنان غرغر... زیچهمه به داشت شك. بود چرخانده یفردوس یشلوغ سمت به را

 و گذاشت فرمان یرو را سرش. شد مانیپش که بچرخاند خواست و چيیسو سمت برد

 را نیماش در و برداشتند را پولش فیک اجازهیب دستانش... کرد بلند سر که بعد یلحظات

 کتاب تا دو هم ديشا. مغازه یتو رفتیم  کتاب تا چند بهانه به فوقش فوق. کردند باز

 نيا از که کرد دیتاک خودش به. آمدینم جانيا هم گريد و گشتیبرم  و ديخریم  رمان

 . ینیبیم  را او که بود خواهد بارت نيآخر نيا و یکن فكر حافظ به دينبا هم بعد به

 . سالم ـ
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. بود آشنا صدا. حافظ یهاگوش یتو نشست و رونیب ديپر اجازهیب و هوایب سالم، كي

... تاپ... تاپتاپ... زد پرکوبش قلبش و ديد خودش به کرده پشت را یزن و دیچرخ

 .کرد صاف یانهیس

 .نياومد خوش... مهروز خانم سالم ـ

 


