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اين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، 

 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد. 

 لينک سايت: 

www.novelcafe.ir 

 لينک انجمن: 

www.forum.novelcafe.ir 

 کانال تلگرام: 

https://t.me/novelcafe_ir 
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 ارشینام رمان: قتل ک

 : مژگان زارعسندهینو 

 معمایی، عاشقانه ژانر: 

 

*** 

 

 :سندهیزبان نو  از 

 عليکم سالم

ب نوشتن توي اين ژانر يه استعداد خاص مي خواد که من هميشه عاشق ژانر معمايي و جنايي بودم ولي خ -

من مطمئن نيستم داشته باشم البته رمان فصل دل سپردن تا حدودي معمايي هست ولي اين ريسک رو  

معمايي  توي کفش دنکردم و اين سوژه رو که مدتي بود ذهنم رو درگير کرده بود مي نويسم تا ببينم پا کر 

 خواهد بود يا نه ! قضاوت با شمانويس ها براي من موفقيت آميز 

تمام فضاهايي که توي اين رمان استفاده شده، از زندان گرفته تا دادگاه من خودم به شخصه ديدم. البته  -

ک از نزديک ديدم، حتي با ي« پ»گوش شيطون کر هيچ وقت زنداني نبودم ولي خب رفتم و به واسطه بند 

بعضي جاها من خودم  ايد نم همه چيز مو به مو درست باشه شقاتل هم از نزديک حرف زدم اما ادعا نمي ک

هم به خاطر ضعف حافظه چيزي رو اشتباه کرده باشم. چون اونجا اجازه فيلم برداري، عکس برداري و 

 چيزهايي از اين قبيل نبوده. 

 رمان:  خالصه

هبان د قاتل، دختر نگدهن یرسد. تمام مدارک نشان م یبه قتل م یخانوادگ یهمانیم کیدولتشاه، در  ارشیک

 .ستیگر ید ز یچ تیخانه است اما واقع

 :حیتوض
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رمان  نیرو نداره. ا یطبقه ا چیبه ه نیرمان قصد توه نیرو نداره. ا یقشر و گروه چیه ر یرمان قصد تطه نیا

 
ً
 تگر یدارند و من فقط روا یطرز تفکرات نیچن شیواقع یکه نمونه ها  ییها تیرمان است با شخص کیصرفا

 رمان است که بستر  کیرمان فقط  نیا تیمختلف جامعه هزار رنگمون هستم. در نها یآدم ها یها دگاهید

کان ها و م تیو شخص ی! هرگونه شباهت در اسامنیبرخورد تفکرات مختلف درونش رو من فراهم کردم هم

 تصادف
ً
 و حتما

ً
 است.  یها قطعا

 عاشقانه-: معماييژانر 

 نويسنده:  درباره

 هنوز سي و چهارساله زارع هستم، مژگان

 رمان چاپ شده دارم به اسم مه رو و فصل دل سپردن که نشر شادان منتشر کرده دوتا 

 تا رمان هم نوشتم.  سه

 

*** 

 

و خواسته هاي من خيلي هم بزرگ نيستند. راستش شايد هم بزرگ باشند، يعني مليحه مي گويد  آرزوها 

ب هم جرات ندارند بهش فکر کنند و من فکر مي کنم همين هايي که تو مي خواهي، خيلي ها حتي توي خوا

مي کند. او  چکراست مي گويد. ترنم مي گويد آدم خودش است که خواسته ها و آرزوهايش را بزرگ و کو 

 اين که من آرزو دارم يک خانه نقلي خوشگل براي خودمان داشته باشيم و بابا هم 
ً
هم راست مي گويد. مثال

وضاعي که من تا حاال باهاش زندگي کرده ام خيلي بزرگ نيست. ولي اگر وضع يک پرايد داشته باشد با ا

ي و آدم هايي که کنارشان زندگي مي کنم را ب مزندگي ام را بي خيال بشوم، يعني جايي که توش زندگي مي کن

خيال بشوم و فقط خودم و بابا محمدعلي و مامان اعظم را ببينم آن وقت خيلي زيادي بزرگ به نظر مي 

رسند. آن قدر که حتي توي خواب هم جرات نکنم بهش فکر کنم. تازه از اين ها بزرگ تر هم هستند. يکيش 

 عاشقم بشود. 
ً
 همين که فکر کنم يکي مثل کيارش از من زيادي خوشش بيايد يا نه اصال

 را تکان دادم تا اين فکرهاي مسخره که هميشه همراهم هستند و هيچ راهي هم براي خالص شدن سرم

ازشان ندارم را پاک کنم. نگاهي به آسمان آبي و صاف انداختم و با جزوه تند تند خودم را باد زدم. حاال اين 

آرزوها مهم نبودند، مهم ميهماني آخر هفته است که نمي دانم بروم يا نروم. ناهيدجون لطف کرده البته به 

لي هيجان دارم چون دو سالي مي شود که نظر خودش و من را هم قابل دانسته بنشينم توي ميهماني و من ک

اجازه ندارم توي ميهماني هايشان باشم. نگاهي به ساعتم انداختم و سعي کردم توي سراشيبي کوچه تند راه 

تعادلم را نگه دارم نه آن قدر يواش که به کالس دکتر طهماسبي  يريبروم. نه آن قدر تند که نتوانم توي سراز 
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يعني حداقل يک هفته راحت بودم تا بعد دوباره بيفتم به خرخواني براي  نرسم. امروز راحت مي شدم،

 امتحان هاي پايان ترم. 

مورانويي که از رو به رو با سرعت جلو مي آمد مجبورم کرد بکشم کنار و زيرلبي فحشي هم به راننده ي  بوق

ر ي که بيشتر به خاطوحشي اش بپرانم. قلبم مثل همه ي اين وقت ها به گاپ گاپ افتاده. با دست هاي

عصبانيت به لرزش افتاده اند. جزوه را همان طور لوله شده چپاندم توي کوله پشتي ام و با انگشت چشِم 

بچه هاي ترسان ولي هنوز خوشگِل آويزان به زيپ کيفم را ناز کردم: مي دونم خيلي وخشي بود. وخشي گري 

 هم جزو کالسشون حساب مي شه آخه

 کالِس کي اون وقت؟  -

هايم از روي عروسک ها سر خوردند روي جفت کفش هاي چرم جلوي رويم و قوس برداشتند روي  چشم

 به صاحبش نمي 
ً
پاهاي کشيده و باال آمدند تا برسند به کراوات سورمه اي رنگ بته جقه که به نظرم اصال

دن ازش را فرار کر  هز آمد و بعد توي چشم هايي که نگاه کردن مستقيم توش را هيچ وقت ياد نمي گرفتم و تا

 اين روزها بيشتر دوست داشتم: سالم آقاي دولتشاه

جواب سالم نبودم،آن هم از آدمي که وسط کوچه داشت من را به خاطر توهين به باال و پايين  منتظر 

 خانواده اش سين جيم مي کرد. 

 داشتي مي رفتي مهد؟ -

وبت جوجو و جي جي و جيرجير بود که بهشان شدم باز نيم نگاهي به صورتش بيندازم. البد حاال ن مجبور 

حمله کند. مگر سه تا عروسک رنگي رنگي چقدر بايد مهم باشند که مردي به اين سن و سال به خاطرش من 

 را مسخره کند؟ به ساعتم نگاه کردم: ببخشيد ديرم شده

تياط بود و با اح بودم کسي که مقابلم ايستاده به خودش زحمت نمي دهد راه باز کند حدسم درست مطمئن

از کنارش رد شدم. اين بار سعي کردم سراشيبي کلهر را آرام تر پايين بروم مبادا از پشت تپل بودنم را بيشتر از 

 حد ببيند و به اين خاطر هم بعدش يک متلک ديگر بخورم. 

 کجا ايستاده و مشغول سبک سنگين کردن چي هست ولي سايه ب جرات
ً
ندي که لنداشتم برگردم ببينم دقيقا

تا نزديک قدم هاي من کش آمده بود مي گفت يکي پشت سرم است. صداي بي تفاوتش که گفت: بايست 

 منم مسيرم همونجاست

يک ترمز من را سرجا نگه داشت. قلبم دوباره بناي گاپ گاپ گذاشت. اين قلب لعنتي که وقتي بد مي  مثل

د  لي يک بار به خاطر تکان سينه هايم اينقدر خنديتپيد حتي سينه هايم را به نوساني خفيف وا مي داشت. م  

دم و را با ناخن فشار دا يبمکه آب پريد پشت مالجش و نزديک بود خفه شود. دستمال پود پود شده توي ج

 عجله دارم .. اگر کالسم دير بشه استاد درسم رو حذف مي کنه… چرخيدم طرفش: من 

 يعني با تاکسي خطي زودتر مي رسي؟ -
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 ه زحمت بيرون دادم و بي آن که توي چشم هايش نگاه کنم گفتم: مي خوام دربست کنمرا ب نفسم

 به به مندلي الرج شده چقدر -

را گفت و جلوتر راه افتاد. عرقي را که از کنار موهايم شره کرده بود پاک کردم و نفس عميقي کشيدم تا  اين

گام هاي بلند جلو مي رفت برمي گشت و   مجبور نشوم به خاطر متلک تازه حرص بخورم. همان طور که با 

 راه بروم تا خيلي بينمان د نگاهي مي انداخت تا مطمئن شود هنوز پشت سرش مي آيم. مجبور بودم باز تن

فاصله نيفتد. از شيشه ي ماشيني که زير داربست برجي نيمه ساز پارک شده بود صورتم را ارزيابي کردم. 

همان هم مي توانستم ببينم مقنعه ام کج شده است. مرتبش کردم. شيشه ي ماشين دودي بود ولي از توي 

 از گرما و  کدلم مي خواست آيينه جيبي ام را در مي آوردم و ي
ً
نگاهي هم به لپ هايم مي انداختم. حتما

حرص خوردن زياد گل گلي شده بود. اما حاال اين چيزها مهم نبود. حتي دير شدن کالس دکتر طهماسبي هم 

بيشتر از همه شان اين سوال نگرانم مي کرد که چرا مهرداد دولتشاه خواسته من را برساند مهم نبود. 

 بهش توهين مي شود. راننده آژانس که  ر دانشگاه. از اين مهم ت
ً
اينکه کجا بنشينم؟ اگر عقب بنشينم حتما

ينم. ش بنشنيست. اگر جلو هم بنشينم باز بهش توهين مي شود. چون در شأن و مقامش نيستم که کنار 

شايد مجبورم کند بروم توي صندوق عقب بنشينم. خودم را مجسم کردم که توي صندوق ماشين گلوله 

 نتوانستم جلوي نيش باز شده ام را بگيرم. چيزي که از چشمش دور نماند.  و شده ام 

 تو دلت جوک هم تعريف مي کني؟ -

از همان ماشين هايي که من توي خواب هم ام را فرو خوردم. رسيده بودم جلوي ماشين لوکسش. يکي  خنده

جرات نمي کردم بهش فکر کنم. خب مهم هم نبود. يعني من فقط در فکر يک پرايد خوشگل آلبالويي بودم  

خاطر  . باز هم بهد که مليحه مي گفت به خاطر رنگ سفارشي اش يک خورده از رنگ سفيد گرانتر درمي آي

ما انتخاب رنگ آلبالويي و سفيد و اختالف قيمت يک معضل اين مقايسه خنده ام گرفت. اين که براي 

حساب مي شد در حالي که انتخاب رنگ مشکي براي اين ماشين که صاحبش حاال کالفه دست روي فرمان 

.اگر ترنم اين …تازه ام افتاد. معضل معضلقفل کرده بود يک چيز عادي و به قول ترنم بديهي بود. باز يادم به 

 همين چهارکلمه را هم ياد مي گرفتم. معضلقدر کتابخوان نبو 
ً
ن سرم را کردم توي ماشين: ببخشيد م…د عمرا

 …خودم مي رم ممنون که 

 جلو را باز کرد: زودباش کم حرف بزن مگر ديرت نشده بود؟ در 

خودش معضل را حل کرد. وقتي در باز مي کند يعني عيبي ندارد بروم کنارش بنشينم حتي اگر دختر   خب

نه ي باباش باشم. اگر ازش بپرسند من کي هستم نمي گويد دختر کارگر بابام. مي گويد دختر نوکر و  کارگر خا

 چرا به مامان و 
ً
کلفت خانه زاد همايون. چقدر هم که از اين دوتا کلمه بدم مي آيد. نوکر و کلفت. اصال

د صميميت ماماني گفتن و باباشان مي گويند پدر و مادر؟ يا اسمشان را صدا مي کنند؟ يعني دوست ندارن

 
ً
بابايي گفتن را حس کنند و کيفش را ببرند؟ خب البد نه! چيزهاي زيادي دارند که باهاش کيف کنند. مثال

ان با کلي تجمالت که من بهش…. عشق هاي مدل به مدلفتهسفرهاي رنگ وارنگ. ميهماني هاي هفته به ه

توي چله ي تابستان وقتي پول نداري خود  عادت داشتم و نداشتم. مثل فکر کردن به يک يخمک خنک
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يخمک را بخري. لبم را خيس کردم و حرصي به جيرجير و نيش بازش نگاه کردم و بعد زل زدم به رو به رو. 

 حرف خاصي نداشتيم باهم. حتي ديگر به اين که چرا خواسته من را برساند فکر نمي کردم. 

 ا شما کالس داشته؟دليلش را خودش گفت: دکتر مواليي اين ترم ب چون

 براي چيزي که اين روزها درباره اش خيلي حرف مي زنند.  خودش
ً
 آنجا کاري داشت. حتما

 نه دکتر مواليي فقط به فوق و دکترا درس مي ده -

 مدير گروهتون کيه االن؟ طهماسبي؟ -

 نه دکتر کواکبي -

رويم. ساعت ماشينش تنظيم را آرام باال و پايين کرد و من چشم دوختم به ساعت فسفري جلوي  سرش

نبود. يواشکي آستين مانتوم را باال دادم و به عقربه ها نگاه کردم. اگر همين جوري با خيال راحت رانندگي مي  

 به خاطر اين هم يکو کرد دير مي رسيدم. توي صندلي جا به جا شدم. جرات نکردم بگويم تندتر بر 
ً
 . حتما

 کالفه بيرون فرستادم و جوجو را ميان دو انگشتم فشار دادم. چرت و پرتي حواله ام مي کرد. نفسم را  

سه تا را از بازار تجريش خريده بودم. صورت هاي پالستيکي شان نرم بود و با انگشت من راحت شکل مي   اين

گرفت. صورت جوجو حاال اخمو شده بود. نگاهش چرخيد روي انگشت هايم. زود جوجوي بدجنس را ول  

جمعشان کنم  شدمي جوجو باز شد. اما نگاه او هنوز روي دست هايم بود. مجبور کردم، نيش از خوشحال

روي پاهاي جفت شده ام. دوباره بي تفاوت برگشت و به مقابلش نگاه کرد. واي اگر دير مي رسيدم بعد 

 مامان غر مي زد اين همه بدبختي کشيدم که بري تجديد 
ً
مجبور مي شدم درسم را حذف کنم. بعد حتما

 بشي؟

را يک بار ترم اول که ترسيده بودم بيفتم و بهش گفتم به زبان آورد. من و بابا محمدعلي نگاهي رد و بدل   اين

کرديم و هردومان بلند خنديديم. حتي بابا هم که هيچ وقت دوست دانشگاه رفته نداشته مي دانست توي 

و کلي براي خاله ام کالس مي   دانشگاه کسي تجديد نمي شود ولي مامان که مي رفت سالن زيبايي راوينا 

 گذاشت نمي دانست. يعني از حرف زدن زن هاي سالن راوينا هم نشنيده بود؟

 شنيدي؟ -

 ها؟ -

 گفتم ترم چهاري؟  -

 بله -

 نفسش را بيرون داد: وقتي راه مي ري سرت نمي ره توي ديوار؟ حرصي
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انگشت صورت نازش را ماليدم. جي جي جي که با نگاه غمگينش باهام همدردي مي کرد چشم دوختم. با  به

جي هم بايد مثل من ياد مي گرفت از کنار بعضي حرف ها و نگاه ها بيخيال رد بشود وگرنه زود پير مي شد و 

 روي دستم مي ترشيد. 

مثل بابا محمدعلي بهش ياد مي دادم که خنده بر هر درد بي درمان دواست. لبخند زدم و شروع کردم به  بايد 

اي آلبالويي رنگ که خيلي هم نبودند. بيشترشان سفيد و سياه و نقره اي بودند. اگر استاِد  شمردن ماشين ه

م. مناسب است. تپق هم نمي زد مکور دانشکده قبول مي کرد برايش کار کنم خوب مي شد. گفته بود صداي

ال تر داد با کتاب ها خوشحاين ها را مديون ترنم بودم که من را با ويليام دارسي عزيز و اليزابت آشنا کرد. يادم 

مي رفتم. همان وقت هايي که همش فکر مي کردم و نقشه مي ريختم « نظر»از وقتي باشم که به دبيرستان 

 اگر من شبيه اليزابت بودم يکي مثل ويليام دارسي پيدا مي کردم؟
ً
 چه طوري مثل همکالسي هايم باشم. جدا

افت قبول مي کرد کتاب هايي را که مجبور بود به خاطر  .. يک ماتيس آلبالويي خوشگل. اگر دکتر ظر …شيش

کوري با گوش بشنود برايش ضبط کنم چقدر پول گيرم مي آمد؟ توي تابلو اعالنات که زده بودند کار 

ار بود. هم دنبال اين ک و دانشجويي يعني قرار نيست پول قلنبه بدهند. تازه جز من، فاطمه صالحي هم بود. ا

دکتر ظرافت قبولش کند. چون دانشجوي روانشناسي بود و کتابها برايش راحت تر  خيلي هم اميدوار بود 

 بودند. 

 رسيديم ها -

 جا پريدم: ببخشيد از 

را با سه تا رفيقم توي بغل گرفتم و نگاهش کردم. هنوز منتظر بود. دستگيره را کشيدم ولي قبل از پياده  کيفم

 سي…شدن گفتم: خيلي لطف کرديد، مر

صورتش بخوانم چه حس و حالي دارد ولي هيچي معلوم نبود. جوابم را هم نداد. پياده شدم  کردم توي  سعي

و به ساعتم نگاه کردم. پنج دقيقه وقت داشتم. کيفم را روي شانه انداختم و پا به دو رفتم به سمت ورودي 

 دانشگاه. 

*** 

فرمان ماشين گذاشتم و کولر  کردم برسد به ورودي و بعد ماشين را پارک کردم. کالفه سرم را روي  صبر 

 چرا بايد راهم را کج کنم به سمت خانه ي همايون که 
ً
ماشين را زياد کردم. چرا بايد برسانمش دانشگاه؟ اصال

بشوند برايم؟ چرا؟ اين  مببينمش؟ چرا وسط کوچه ديدنش خوشحالم مي کند؟ چرا بايد اين چيزها مه

 ي دارند ترسناک مي شوند. چراي لعنتي که جوابش را خوب مي دانم جدي جد

از روي فرمان برداشتم و سعي کردم به کاري که به خاطرش با اين کپلي عبوس و گيج و گول همراه شده  سر 

بودم فکر کنم. اين طوري حداقل به خوِد فندق فکر نمي کردم. کيفم را برداشتم و در ماشين را محکم بستم و 

 راه افتادم. 
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به حياط دانشکده رسيدم. بي توجه به جيغ و خنده هاي سرخوشي که  کريدور نيمه تاريک گذشتم و   از 

زماني خودم هم جزوشان بودم راه افتادم به سمت کريدور اصلي اما صداي آشناي فندق حواسم را جمع  

 کرد. کنار آبسردکن و پشت به من ايستاده بود و جيغ جيغ مي کرد: خيلي وخشي هستي ملي

 ِمخسيکه دختر عاقل تري به نظر   ملي
ً
 مي رسيد، گفت: ِمخسي شادي گلي واقعا

شادي گلي! ما ِکي اين جور کلمه هايي داشتيم دوره ي خودمان؟ نهايت کلمه اي که بلد …. .مخسي …وخشي

 بود. « نابود»بوديم 

 
ً
عليرضا همان وقت ها هم شق و رق و اتوکشيده …. يا نابود شدي …. به عليرضا مي گفتم نابودم کردي  مثال

و آقاي  «کاکتوس»ين کلمه ها را استفاده نمي کرد. تنها وجه مشترکمان عشق بي اندازه به سريال بود و ا

ه ، هردومان خرده شيش«چيزش بزرگ بود نمي تونستم ببرمش، گير مي کرد توي چارچوب در»بود. « چيز»

ر درمي منظوردا داشتيم و عاشق کارگردان خرده شيشه داري شده بوديم که از يک کلمه ناقابل هزارتا حرف

آورد. خنده اي را که مي خواست روي صورتم پهن شود جمع کردم و آرام تر راه افتادم. متوجه شدم وقتي از  

 با همان نگاه هاي نصفه نيمه اش گفت: سالم دقکنارشان رد مي شدم هرسه تاشان ساکت شدند. فن

 باز سالم مي کرد. نگاهش نکردم ولي خنده ام گرفت. همين يک دقيقه پيش از ماشينم پيدا شده بود و  باز 

 شنيدم که همان ملي که البد مخفف ملينا بود گفت: چه از خودمتشکر

اين که فکر کردم عاقل است پشيمان شدم. نيم نگاهي بهشان کردم و ديدم که فندق محکم کوبيد توي  از 

 ه است. بازويش. البد از ترس اين که من شنيده باشم، ملي به قول فندق وخشي! چه گفت

کريدور شدم و يادم افتاد که گفته بود کالسم دير مي شود. دروغ گفت؟ که از دست من فرار کند؟ اين   وارد 

قدرها هم ترسناک نبودم، بودم؟ جوابم مثبت بود و از اين جواب کيف مي کردم. ترسناک بودن توي کار ما 

ن رکاه را مجبور مي کرد دور زيرآبي رفتيک معني ديگرش جذبه بود. جذبه ي مردانه اي که مشتري هاي آب زي

را خط بکشند. همين بود ديگر؟ جذبه همين بود پس چرا آنا مقهور اين جذبه نشد هيچ وقت؟ عصبي سر 

 تکان دادم. جواب اين سوال يک زنجيره طوالني بود که تهش به فندق ختم مي شد. 

د توي اتاق هاي يک متر در دو به طبقه ي هميشگي. همان جايي که استادهاي مملکت مي چپن رسيدم

ند و چشم کور مي کنند و موهايشان مي 
 
ن
َ
مترشان و بر سر دانشجوهاي بيچاره سروري مي کنند. جان مي ک

مره باال و بزنند و ن هريزد تا بشوند دکتر بعد بچپند توي يک سوراخ موش و با چهارتا جوجه دانشجو سر و کل

توي تنهايي هم خودشان مي دانند که اين … رند کف دستشان پايين کنند و آخرش چي؟ چندرغاز مي گذا

 که يکي از 
ً
همه عمري که تلف کردند به اين حقوق دوزار و ده شاهي و اين دردسرها نمي ارزيد. مخصوصا

کار کند. دکتر مواليي حسابي پکر مي شود   شانجوجه دانشجوهاي ديروزشان بيايد و ازشان بخواهد زير دست

 ام براي همچين درخواستي. باز طهماسبي بود روي دست معلق مي زد ولي مواليي؟ اگر بداند برگشته
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اتاق نيمه بازش را هل دادم. مثل همه ي آن سال ها نشسته پشت کامپيوتر و عين جغد سرش را کرده بود  در 

 توي مانيتور. جدي اگر مدرک دکترا نداشت زنش چطوري حاضر بود بهش بله بدهد؟ من يکي اگر زن بودم

 حتي اگر مواليي آخرين مرد روي زمين بود حاضر نمي شدم زنش بشوم. 

 سالم استاد -

 داشت توي فايِل ليست ممنوعه داخل  توي
ً
نگاهش يک جور بي تفاوتي همراه با تحقير موج مي زد. حتما

سرش، دنبال قيافه ام مي گشت. اين ميخ شدن فقط به همين علت مي تواند باشد. فقط دانشجوهاي 

 نش را زود به جا مي آورد. خرخوا

 به جا نياوردين؟ -

 نه خير، جنابعالي؟ -

 مهرداد دولتشاه… دولتشاه هستم  -

 دانشجوي من بودي؟ -

 هشت سال پيش البته…بله استاد -

 چرخيد توي مانيتور و من يک لنگه پا منتظر ماندم بپرسد امرتون؟ چيزي که هميشه سر زبانش بود.  باز 

 امرتون؟ -

 د. جلو رفتم و ايستادم نزديک ميزش: اجازه هست؟اين ش آهان

 دست و از روي اکراه تعارفم کرد: بفرماييد با 

روي مبل قراضه و پا انداختم روي پا. زل زدم توي چشم هايش. دکتر عزيزم! تو، من را يادت نيست  نشستم

هم با نمره ي ده پاسم  ولي من تو را خوب يادم است. مگر مي شود کسي که دو بار من را انداخت و آخر سر 

 کرد از ياد ببرم؟

 ….فکر کنم براي همينه که خاطرتون نمونده …. راستش استاد من شاگرد زرنگ شما نبودم  -

 امرتون -

تمام آن سال ها کم حوصله است و همين عصبي ام مي کند. ولي چاره اي نبود. امر، امر همايون بود و  مثل

 ناچار بودم تحمل کنم. 

 يکي از دوستان نزديک، شما رو معرفي کردن…. ن دولتشاه هستن پدرم همايو  -

 براي؟ -
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ما قراره به زودي يک کارگاه توليد پيچ و مهره بزنيم، نياز داريم به کسي که ِخبره باشه توي محاسبات اوليه  -

 مزاحم شدم براي همين مطلب…. برآورد هزينه ها و ريسک توليد …. 

. بگذار او هم اين جوري تالفي عمر تلف شده اش را بکند. يکي مثل گشت توي مانيتور و مکث کرد   بر 

 با کم محلي. آخرش که چي؟… طهماسبي از جوجه دانشجوها زهرچشم مي گيرد يکي هم مثل مواليي 

 دکتر؟ -

 کي گفته من کارم سبک سنگين کردن پول شما نوکيسه هاست؟… وقت ندارم  -

 من هم چنين جسارتي نکردم… کسي نگفته   -

اين مملکت که حساب و کتاب نداره، ….. يک گله دانشجوي ارشد …. سه تا تز دکترا دارم … وقت ندارم آقا  -

اون موقع که ما مستر مي خونديم به زور چهارتا دانشجو سر يه کالس مي شديم حاال کالساي پي اچ دي از  

 کالس تنظيم خانواده شلوغ تر شده

انشگاه آزاد د… رفت اذيتش کنم: اين که دانشگاه دولتيه جناب دکتر ام گرفت. راست مي گفت. ويرم گ خنده

 نبودين ببينيد چه خبره

مي دانم چشم ديدن دانشجوهاي دانشگاه آزاد را ندارد. از نظر او همه شان يک مشت شکم چران  خوب

هم  ه داريخنگ و احمقند که با پول باباشان مدرک دانشگاهي مي خرند. مدرکي که از نظر او به درد طويل

 نمي خورد. 

.  …از مانيتورش کنده شد: بله اون که ديگه گفتن نداره، به هر حال من سرم خيلي شلوغه پسرجان  دوباره

 گفتي کارگاه چي؟

 کارگاه پيچ و مهره سازي  -

نيد  -
ُ
ک
 
 تا بجنبيد نمونه ي چينيش اومده به زمين گرم خوردين… بي هيچ حساب و کتابي مي گم ن

مونه ي چينيش ن…. ايي که قراره توليد بشه فقط توي اتصاالت فلزي ساختموني به کار مي ره پيچ و مهره ه -

 دستگاه هاش رو همين جا قراره بسازيم که توليدش…االن توي بازاره ولي با وضع تحر.يم ها قيمتش باالست 

 مقرون به صرفه بشه

يومده بودي نتونستيم دستگاه توليد درب زد: عجب! آقاجان ما از اون موقع که شما هنوز به دنيا ن پوزخند 

صاالاات 
ّ
پپسي بسازيم حاال يک کاره راه افتادين دستگاه پيچ و مهره سازي ساختين؟ اونم پيچ و مهره ي ات

 فلزي؟! 

دستي به موهايم کشيدم و به صندلي تکيه دادم مبادا از کوره در بروم. حيف که مجبورم باهات راه  کالفه

ت مي کردم دوره و زمانه عوض شده و قرب و منزلت شماها هم به درد همان سي بيايم وگرنه خوب حالي
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و خودشان را باال   د سال پيش مي خورد. حاال دوره دوره ي امثال باباي من است که شم اقتصادي داشتن

 کشيدند. 

يد به ما  ونشما نگران دستگاه هاي ما نباشيد، اون رو بگذارين بر عهده ي خودمون. اگر به عنوان مشاور بت -

 ….کمک کنيد براي برآورد اوليه هزينه ها 

نه آقاجان اگه دنبال سندسازي هستي که بعد راه بيفتي از بانک وام بگيري و پول بي زبون ملت رو به گند  -

 …بکشي بگرد دنبال 

 کل سرمايه حاضره….دنبال وام نيستيم -
ً
 اصال

 ….تخته خب الحمدالله اينقدر خوردين و بردين که خيالتون  -

تحقيرهايش قابل تحمل نبود. از جا بلند شدم: ممنون که اجازه دادين حرف بزنم تا اون جايي که  ديگر 

ولي اگر …. خاطرم هست مرغ شما هميشه يه پا داشت و همه چيز هم فقط سي سال پيش خوب بود 

ينجا هم وق ناچيز افرصت مي دادين بهتون ثابت مي شد با يک مشت بازاري شکم گنده طرف نيستيد، از حق

 خيلي بيشتر عايدتون مي شد

دانشجويش بودم با تيپا از اتاق بيرونم مي کرد. شايد حاال هم همين کار را بکند. به سرعت رفتم سمت در  اگر 

 اتاق. قبل از آن که حرفي بزند و دلش خنک شود. 

 تو هموني نيستي که دوبار افتادي؟ اقتصاد کالن بود درسته؟ -

. چشم بستم و نفسم را از بيني بيرون فرستادم. اينکه اين قدر خوب من را يادش بود چه معني ايستادم سرجا 

 داشت؟ اينکه حاال با همين يک جمله من را مي سوزاند؟

 همچين دانشجويي ديگه نداشتين که خوب يادتون مونده، که البته مايه افتخاره چرخيدم
ً
 طرفش: حتما

 نيفتاد فقط نمي دونم چرا مثل قبل سمج نيستيتنها دانشجو بودي هيشکي دوبار  -

ولي من مي خواستم نمره قبولي را از « خب لعنتي با يه استاد ديگه اين درس رو بردار»غر مي زد  عليرضا 

 خودش بگيرم که بداند جلويش کم نمي آورم. 

ردم ک  کجکي نشست روي لبم: اون موقع بچه بودم سر چيزايي که خيلي ارزش نداشت سماجت مي  لبخند 

 االن سر هرچيزي اين کار رو نمي کنم

 اگر کار من ارزش نداره پس جنابعالي اومدي اينجا چرا؟ -

 گفتم خدمتتون اصرار پدرم بود، وظيفه بود بيام و حاال هم مرخص مي شم  -

 را گرفتم به دستگيره در که به حرف آمد: ِبايست دستم
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 رو به رويش قرار گرفتم و منتظر ماندم.  دوباره

() را هل داد يک طرف و تکيه زده بر مسند پوشالي قدرتش گفت: من احتياجي به پول شما ندارم ولي  سمو 

 براي اين که ثابت کنم هنوز جيره خور چين و روس.يه هستين طرح هاتون رو مي بينم

 لبخند ساده اي اکتفا کردم: لطف مي کنيد به

 : فردا ساعت چهار در خدمتتون خواهيم بودشرکت را گذاشتم روي ميز و زل زدم توي چشم هايش کارت

دانم از در بيرون نزده کارت را مچاله مي کند و دور مي اندازد. شايد هم بيايد. شايد فهميده که کم کم  مي

موعد بازنشستگي اش رسيده و بايد يک کار تازه براي خودش دست و پا کند. يک کاري که عاقبتش نشود مثل 

ه استادي مثل مواليي که ب عاقبتاز پارک هاي محله شان در مي آورند. يعني بازنشسته هاي پيري که سر 

خاطر تفکراتش جايي هم توي دم و دستگاه هاي رسمي و باالدستي ندارد همين است؟ شايد هم فرار مغزها 

 شود. 

و با آرامش نفسي را که مي رفت قطع شود محکم بيرون فرستادم. سعي کردم کنترل شده تر قدم  خنديدم

بردارم. هشت سال پيش دانشجوي زبان دراز و طلبکاري بودم که به خاطر همين اخالق گند دو بار درسش را 

ه کاري مي تواند هم يونافتاده بودم. هشت سال پيش که بيست و دو سالم بود و فکر مي کردم پول هاي هما

اي بخواباند. عليرضا با آن چارچوب هبرايم بکند. تا آن روز عليرضا هم نتوانسته بود اين باد زياد کله ام را 

منظم و تعريف شده ي خانوادگي اش که از قضا باباش يکي از استادهاي همين دانشگاه ها بود. شايد با علي 

هم سرجنگ داشتم؟ که بهش ثابت کنم هيچي از هم کم نداريم. اين اصالت خانوادگي هميشه مايه عذابم 

 با وجود اين همه پولي که داشتم. بوده، از بس که بي اصالت بوده ام حتي 

ها را آرام آرام پايين رفتم و همان طور متوجه هرهر و کرکر جوجه دانشجوهايي شدم که صداي يکيشان  پله

سته من  
َ
ل
ُ
خيلي آشنا بود. صدايش که حاال اداي يک بچه ي دوساله را درمي آورد و مي گفت: ترنم جونم د

 کوشولوام ولي کتاب خوندنم خوفه

 خواستني ترش مي کرد. رسيدم به پاگرد و صبر   صدايش
ً
ناز داشت حتي با همين لحن بچه گانه. که اتفاقا

 کردم. 

 چون کوچولويي بايد حواست رو  مخاطبش
ً
تودماغي حرف مي زد اما لحنش عاقالنه بود: شادي جونم اتفاقا

 بيشترتر جمع کني

 م رو داري مگه نه؟تو دعا کن ظرافت قبولم کنه بقيه اش اگه سخت شد خودت هوا -

رديف پله ها را طي کردم و درست مقابلشان درآمدم. فندق کوچولوي گردي که هميشه در حال فرار  آخرين

از من بوده آماده بود حرفي بزند ولي لبش را محکم به هم چسباند و راست ايستاد. دوتا دوستش انگار که 

و منتظر زل زدند به صورتم. يعني بهشان راجع بخواهند او را از خطري محافظت کنند دو طرفش ايستادند 

 به من حرفي زده بود؟
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 با همان صداي تودماغي گفت: سالم ترنم

 مي خنديدم. به تکان دادن سري اکتفا کردم و رو به فندق گفتم: مگر  اگر 
ً
فندق دوباره سالم مي کرد حتما

 نگفتي کالس داري؟

 کنسل شدزبان دراز به جايش جواب داد: استاد نيومده   ملي

 توجه به شيرين بازي هاي ملي گفتم: کالس بعدي؟ بي

 دوباره خودش را جلو انداخت: بعد از ظهره ملي

 کردم: از شما پرسيدم؟  نگاهش

خواستم اندازه ي پررويي بچه ي تخسي که رو به رويم بود را اندازه بزنم. زل زدم توي چشم هايش. خب  مي

 پررو بود. از رو نمي رفت. صورت
ً
 ش را کج و کوله کرد. ابرويم بي اختيار باال رفت. واقعا

 گفت: دکتر مواليي رو پيدا کردين؟  فندق

 جواب منو ندادي -

 بله کالس دارم ولي ساعت سه -

به ساعتم انداختم. پنج ساعت. مي خواست پنج ساعت ول بچرخد توي دانشکده و با آن لحن نازدار  نگاهي

ن دادم. هرسه شان منتظر عکس العملم بودند. خيلي تابلو بود ادا بريزد؟ نفسم را شمرده شمرده بيرو 

 بخواهم با من برگردد؟ اگر قبول نمي کرد خيلي بد مي شد. جراتش را داشت؟

 راحتم کرد: کاري هست که بتونم انجام بدم براتون آقاي دولتشاه؟ خودش

به  نکه جوابش را بدهم راه افتادمدولتشاه! من بايد يادم مي ماند که آقاي دولتشاه هستم برايش. بي آ آقاي

 اين که 
ً
سمت پله هاي طبقه اول. ولي حقيقت اين بود که خيلي کارها مي توانست انجام بدهد برايم. مثال

. چرا نمي توانم آن دره اي را که ستبگويد چرا با وجود آنا توي زندگي ام اين طوري پيش چشمم مهم شده ا

لنگ اصالت خانوادگي بوده ام حاال دلم گير کرده پيش او که به  وسطمان است ببينم؟ چرا من که هميشه

قول همايون ناخن کوچيکه ما هم نمي شوند؟ چرا اين طرز ادا ريختن، اين عالقه هاي بچه گانه که به چند 

خرفهم کردن من براي ديدن فاصله سني تبديل شده بود  ايعروسک فسقلي روي کيفش ختم مي شد به ج

 اي بيشتر فرو رفتن در باتالق؟ آن هم باتالقي که بيرون آمدن از آن دست خودم نبود؟به بهانه هايي بر 

کيفم را پرت کردم روي همان صندلي که نيم ساعت پيش فندق رويش نشسته بود و راه افتادم به   کالفه

 سمت دفتر کارم و چارچوب هاي لبريز از جذبه ي مردانه و پوشالي ام. 

**** 
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ي خانه را آرام باز کردم و با مليحه و ترنم وارد شديم. اين اولين بار بود که به کوچک و دوست داشتن  در 

باغ بزرگي که فقط يک ضلع کوچکش مال ما بود.  –خودم جرات مي دادم ملي و ترنم را بياورم توي خانه 

اهد تمام بخو ملي بودم. اين که  ايترنم لبخند به لب و آرام بود. نگران قضاوت او نبودم ولي نگران هيجان ه

 محوطه را ببيند، کشف کند و بعد دردسر بشود. 

تمام اين خانه همين در بود که مي گفت ما يک خانه مستقل داريم و همين دوست داشتني اش مي کرد.  از 

همين در يک لنگه و مشکي که محل رفت و آمد من، مامان اعظم و بابا محمدعلي بود و از وقتي دانشجو 

 از رويش بسازند تا ديگر از در اصلي آمد و شد نکنم. شدم خواستم يک کليد 

 واي چه خونه ي باحالي، من فقط تو فيلما از اين خونه ها ديدم -

 ملي جون اون خونه هايي که توي فيلما ديدي من بچه که بودم تو کتابا بهترش رو خوندم -

 کنار باکس خالي سگ گذشتيمحاضرجوابي ترنم خنديدم. هدايتشان کردم به سمت ورودي خانه مان. از   به

 و ملي پرسيد: سگ دارن؟

 داشتن، ولي ناهيدجون اعصاب نداشت ديگه ردش کردن رفت -

 ناهيد جون همون مامان کيارش جووونه؟ -

زدم و راه افتادم به سمت سه پله اي که به سطح سنگ فرش حياط کوچکمان مي رسيد. پله من و  لبخند 

ط مربعي شکل که خانه ي ما يک ضلعش بود، ضلع عمود به خانه ي ما، مامان و بابا. بعد حياط بود. حيا

ه ضلع رو به روي خانه ک ا رديف درخت هايي بودند که مرز ميان زندگي من و آنها بود و امتداد پيدا مي کرد ت

باز هم چند رديف درخت بود و پشت آن راهي بود که ماشين ها و آدم هاي آن طرف از طريق آن مي 

محوطه وسيعي که به نوعي حياط اصلي اين عمارت حساب مي آمد و يک آبنما ميان حوضي رسيدند به 

خودنمايي مي کرد. ضلع آخر،  آنجا سنگي و مدور مثل تمام خانه هاي بزرگي که همه تصورش را مي کنند 

 .ديواري بود که امتداد پيدا مي کرد تا مسير ماشين رو و درواقع درب اصلي را در خود جا داده بود

ي ما شبيه يک راهرو بود. يک در مستقيم به اتاق اصلي و مستطيلي شکلش باز مي شد و يک در ديگر  خانه

از در انتهاي اين راهروي به آشپزخانه کوچکمان. وسط آشپزخانه و اتاق اصلي هم يک نيمچه انباري بود که 

مرب  ع شکل رو به رو  ياطح حاال اتاق من حساب مي شد. هم اتاق اصلي، هم انباري و هم آشپزخانه به

مشرف بودند. بابا محمدعلي يک درختچه آبشارطال جلوي خانه کاشته بود و داربستي هم علم کرده بود تا 

ساقه هاي بلند و انباشته از گل ها رويش تاب بازي کنند. با ملي و ترنم ايستاديم جلوي پنجره ها، ترنم گوشي 

 يه عکس بگير ازم وشگلهخ موبايلش را درآورد و داد دستم: واي خيلي

و پشت به پنجره ها و زير آالچيق آبشارطال ايستاد و مقنعه اش را کند. ازش عکس انداختم و متوجه  رفت

مليحه شدم که داشت از ال به الي درختان به انتهاي باغ نگاه مي کرد. اگر پاييز بود خيلي راحت تر مي 

د. ديدن آنجا خيلي راحت نبو  وهاما حاال با برگ هاي انب توانست عمارت بزرگ و باشکوه دولتشاه را ببيند 

درست هفت رديف درخت که بابا محمدعلي حتي قبل از به دنيا آمدن من توي اين باغ کاشته بود من را از 
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دنياي آنها جدا مي کرد. عمر درخت ها خيلي بيشتر از من نبود. شايد بيست دو شايد هم بيست و سه ساله 

 بودند. 

 خل بچه ها؟بريم دا -

 حواس مليحه و ترنم به من جمع شده بود. ترنم گفت: زشته دست خالي اومدم حاال 

 باال انداختم: منم که واسه مهموني دعوت نکردم دفعه ديگه شانه

 زد پشت شانه ام: همين که راهمون دادي خودش خيليه بوخودا ملي

ر که بلند مي خنديديم وارد شديم اما خنده راه افتاديم به طرف دري که به سالن مي رسيد. همان طو  خندان

ام دوام نداشت. حتي جاي آن را ترس گرفت. بابا گوشه اي خوابيده بود و دستمالي روي چشم هايش  

 گذاشته بود. ملي و ترنم سرجا ايستادند ولي من دويدم طرفش: بابا؟

اسه ي خون بود. صداي را از چشمش برداشت و سرش را از روي بالشت بلند کرد. چشم هايش ک دستمال

 سالم کردن ترنم حواسش را جمع کرد و نيم خيز شد: کي اومدي بابا؟

 هاي زبرش نشست روي دستم.  دست

 تو کي اومدي؟ کارهات تموم شد ديگه؟ چرا خوابيدي؟ -

 و رو به بچه ها گفت: بفرماييد، بفرماييد نشست

 باشينصورتش را پوشاند: من مي رم اون طرف مي خوابم راحت  لبخند 

 برود اما نگهش داشتم و رو به دوستانم گفتم: ايشون بابا محمدعلي منه همون که گفتم براتون خواست

 گفت: خوبيد؟ شادي خيلي تعريف شما رو مي کنه  ملي

 لبخند زدم و بابا بازو باز کرد و سرم را چسباند به سينه اش. خس خس نفس هايش دلم را لرزاند.  خجول

 نه باباي همه فن حريف تعريف داره ها؟تعريف نکنه چيکار ک -

 را ازش کندم و سرچرخاندم طرف بچه ها: بشينيد خب خودم

 از جا بلند شد. انگشت انداختم دور انگشت اشاره اش: تموم شد؟ بابا 

 هم رفتيم توي اتاقم: ها بله همراه

 به چشم هايش نگاه کردم: باز حواست نبود؟ نگران

 نترس خوب مي شه…. شستمش  به پلک هاي متورمش کشيد:  دستي
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 چشمات با آب پاک مي شه ريه هات چي؟ اونا رو هم درمياري ميشوري؟ -

 ام را بوسيد: دختر نرو تو جلد اعظم که بهت نمي آد پيشاني

ولي بيشتر دلم مي خواست گريه کنم. اگر مامان هم او را مي ديد مثل من عصباني مي شد ولي خب  خنديدم

 مان غرغر کنم چون من مثل بابا آرام بودم. به من نمي آمد مثل ما

اونم اگه ناراحت بشه حق داره، من که شوهر مي کنم مي رم بعد مامان بدبختم مي مونه با يه شوهر  -

 مريض گناه داره

انگشت هاي زبر و زحمت کشيده اش لپم را پيچاند: کي خواسته دختر ما رو ببره که برم با همون اره جفت  با 

 پاش رو ببرم؟

 سرفه ملي مي گفت که حوصله شان سر رفته. به چشم هاي بابا نگاه کردم: مي خواي بريم درمونگاه؟ صداي

 نه بابا جان بار اولم که نيست، کارم اونجا تموم شد ديگه، سپردم به بهزاد بقيه کار رو -

 م موقع سم پاشيولي اين سم ها ريه هات رو داغون مي کنه، چشمات رو اذيت مي کنه، حاال من صدبار بگ -

 حواست باشه باز تو گوش نده آخرش من دق مي کنم از دست تو و مامان اعظم

 کرد: بدو برو به دوستات برس، نوبرونه آوردم ولي تميز بشور که سمش خوب پاک بشه  اخم

 تو هم بخواب خب؟ -

 چشم، مادرت اون طرفه؟ -

 سبزها و گيالس ها را ريختم توي سينک و شانه باال ان گوجه
ً
 نمي دونه برگشتي؟… داختم: حتما

 گفتم چشمام وا بشه اول بعد بهش خبر بدم بياد ما رو به صالبه بکشه  -

زدم ولي گيالس ها جلوي چشم هايم مي لرزيدند. با پشت دست اشکم را پاک کردم و ميوه ها را  لبخند 

 ريختم توي سبد و برگشتم پيش دوستانم. 

 گفت: چه مهربونه  ترنم

ور حسرت بود. درکش مي کردم. باباي نظامي و ديسيپلين دار خونش را توي شيشه مي کرد حرفش يک ج ته

ولي در عوض خوب يادش داده بود مبادي آداب باشد. بقيه آرزوهايش را هم مردهاي داستان ها برآورده مي  

 کردند البد. 

 اينا رو بابا محمدعلي جونت آورده؟ -

بود نگاه کردم: بله اين همه زحمت نکشيده تو ازش گوشواره  گيالس هايي که پشت گوش هايش انداخته  به

 درست کني مليحه خانم
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 بردم و يکي از گيالس ها را کندم و خوردم.  دست

 شادي غير از اينجا مگر جاي ديگه هم کار مي کنه؟ -

ستي دگوجه سبز نمک پاشيدم و تعارفش کردم: نه، يه باغي دارن لواسوون، همايون خان گفت بابا بره   روي

 به سر و گوشش بکشه

 گوجه سبز را يک جا جويد. صورت جمع شده ترنم آب دهنم را زياد کرد. يک گيالس برداشتم و خوردم.   ترنم

 مي گم حاال واسه آخر هفته چي مي پوشي؟ -

 بابات مي گذاره هرچي بخواي بپوشي؟ -

 صورت هاي کنجکاوشان نگاه کردم: شايدم نرفتم به

 کرد: بيخود، مي ري بعد مياي تعريف مي کني چي شد چي نشدچشم هايش را گرد   ملي

 غش غش خنديد و دندان هاي کوچکش معلوم شدند. من هم خنده ام گرفت.  ترنم

 مي خواي يه کاري کنم تو هم بياي؟ -

 با آرسام؟ -

 مرض…. به دري که وسط اين اتاق و انباري بود نگاه کردم: هيس  برگشتم

 آرام گفت: ببخشيد حواسم نبوددست گذاشت روي دهنش و  ملي

شيطان شد: خنگي ملي خانم، اين جورجاها اگه مي خواي بياي بايد تنها بياي که چندتا مورد توپ هم  ترنم

 تور بزني

-  
ً
 آرسام خل و چل رو بيارم واسه چي خب… واقعا

 حاال کي گفت دعوتت کردم، خودم هم دو دلم که برم يا نرم -

 چرا آخه؟ -

مي رم اونجا باز يه حرفي مي زنه بعد … ديدين که امروز چه شکلي بود اون داداش وخشيش  خوشم نمي آد  -

 بايد به جاي دستمال کاغذي نوار بهداشتي بيارين خوني رو که گريه کردم خشک کنم

 بلند خنديدند.  هردوشان

مي  «برگشتي شادي؟»تلق تلوق ظرف هاي آشپزخانه و پشت بندش صداي جيغ جيغويي که گفت  صداي

 گفت که مامان هم به جمعمان اضافه شده است ولي هنوز نمي دانست بابا هم برگشته. 
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 ساعتم نگاه کردم: بله، کالسامون امروز همش کنسل شد به

 مندلي برگشتي؟ -

 از آشپزخانه به اتاق رسيده بود. نيم نگاهي به بچه ها کردم و کمي حرص خوردم. از اين که مامان  مامان
ً
حتما

يه اهالي خانه بابا را مندلي صدا مي کرد. بلند شدم درب اتاق را بستم که غرغرهايش همانجا هم مثل بق

 بماند. 

 عجب ماماني از مال منم غرغروتره -

 ببخشيدها ببخشيدها مفتشه… ملي نگاه کردم و خنديدم: نه خيرم مامان تو غرغرو نيس فقط خيلي  به

دم و اداي مامانش را درآوردم: سالم خوشگل خانم، اسمت گيالس را محکم پرت کرد طرفم. بلند خندي  هسته

چيه عزيزم؟ چندسالته؟ چندتا بچه ايد؟ کجا مي شينيد؟ با ملي همکالسي؟ معدلت چند شده؟ رژ لبت 

 مارکش چيه خيلي خوشرنگه

بلند شد و يک گوجه سبز را محکم پرت کرد طرفم. چرخيدم و گوجه خورد به پشت گردنم. ترنم عصبي   ملي

 : واي ملي خانم زشته بشين بشينگفت

را از کف زمين برداشتم و نشانه گرفتم. ملي فرار کرد و گوجه سبز خورد به شانه ي ترنم. ترنم اخم   گوجه

 کرد: بچه دوساله ها

اعصاب کلنگي ترنم باعث نشد تمام گوجه سبزها را به طرف هم پرت نکنيم. باز شدن در سالن  ولي

ا تمام کنيم. مامان حيران به گلوله هاي سبز پخش شده کف اتاق نگاه کرد. باز مجبورمان کرد مسخره بازي ر 

 بود يهم ترنم بود که ايستاد و سالم کرد. ملي نفس زنان گفت: به خدا خاله تقصير شاد

 نگاهشان کرد و خنديد: خوش اومدين مامان

تي د؟ چرا بي خبر خب مي گفرو به من اخم کرد: چايي نياوردي؟ بابات کي برگشت؟ کالس هات تموم ش بعد 

 ناهار آماده کنم

 پقي زد زير خنده. ترنم هم نيشش آماده باز شدن بود.  مليحه

 ميارم چايي، ناهار هم نمي خواد بچه ها توي رژيم هستن مگه نه؟ -

 توي رژيم بوديم. ترنم هم بيچاره مجبور بود تاييد کند.  من
ً
 و مليحه واقعا

 بيخود، رژيم چه صيغه ايه -

، مي گن کالسش بيشترهر  -
ً
 ژيم صهيونيستي گرفتيم اتفاقا

 گيج نگاهم کرد. آمد نشست کنار دوستانم. گفتم: مامان اعظم هستن از ايالت دولتشاه  مامان



 

 
19 

 باز اخم کرد: برو چايي بيار مامان

 از کنار بابا که خوابيده بود رد شدم و همان طور که صداي گفت و گوهايشان را مي شنيدم مشغول آرام

ار که انگ…. ريختن چايي شدم. مليحه داشت راجع به صاحبخانه مي پرسيد. راجع به صاحب تمام زندگي ما 

ودم. تا ي آنها ب شيفتهآنها برايش جذابيت بيشتري داشتند. حق داشت. من هم تا دو سال پيش همين قدر 

ول دادم هيچ وقت هم جزو دو سال پيش که مهرداد متوجهم کرد من متعلق به آن دنيا نيستم و به خودم ق

آن دنيا نشوم. اگر ظرافت من را قبول مي کرد شايد کم کم ياد مي گرفتم چطوري پول دربياورم و زندگي خودم 

 کردن مي کردم.   ر را بسازم. بايد از همين حاال خودم را آماده کا

**** 

ن هم جا خوردم. يعني او از شريف، همسر آينده کيارش، من را که ديد از جا بلند شد. دستپاچه شد. م ديبا 

 آنا هم جاه طلب تر بود؟ آنا کجا بود که ببيند ديبا روي صندلي رياست شوهرش نشسته است؟

 جلو دست دراز کرد: سالم آمد 

 منظره اش خوب بود؟ -

 به طرف صندلي و لبخند زد: بهتر هم مي تونه باشه چرخيد 

 ميهمان هاي همپايه خودمان که مي آمدند کردم بنشيند روي مبل و سرجاي خودم نشستم. معم  دعوتش
ً
وال

 بايد ميخ جايگاهم را محکم مي کوبيدم. زيرچشمي بهش نگاه کردم و از 
ً
رو به رويشان مي نشستم ولي فعال

 منشي خواستم چايي بياورد. 

-  
ً
 قهوه لطفا

وي هم: دم ترا گذاشتم سرجايش. من عادت به تنبيه مستقيم ندارم براي همين دست هايم را قفل کر  گوشي

 بابا خوبن؟… قهوه هاي ما به اندازه دفتر شما تعريفي نيست، ببخشيد

 رو به انفجارش را با لبخندي ماست مالي کرد: متشکرم، کيارش قرار بود اينجا باشه دلخوري

 دادم به پشتي صندلي: کيارش ِکي خوش قول بوده که اين بار دومش باشه؟ تکيه

ا کسي پشت سرش بلند حرف مي زد داخل شد. دست گذاشتم زير چانه و با باز شد و آنا همان طور که ب در 

لذت مشغول ارزيابي دو رقيب آينده شدم. صورت آنا هم به لبخندي مزين شد. امان از اين زن ها و هزار 

صورتکي که توي جيب داشتند. ديبا بلند شد و انگشت هاي کشيده اش را جلو آورد. آنا نيم نگاهي به لبخند 

 نداخت و دست ديبا را به نرمي فشار داد. نشست مقابلش. رخ به رخ. من ا

 چايي مي خوري يا قهوه؟ -
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نگاهم کرد. صورتک ديبا باالخره افتاد. اخمش پديدار شد ولي از پا نيفتاد: شما که گفتين قهوه هامون  آنا 

 تعريفي نيست

-  
ً
 قهوه لطفا

 
ً
انگار نه انگار که من شوهرش هستم. مهم است؟ حاال مثل ديبا حرف مي زند. همان قدر جدي و رسمي.  عينا

 ديگر نه! حاال که نوبت شاخ و شانه کشيدن دوتا زن است. دوباره گوشي را برداشتم و سفارش قهوه دادم. 

 پرسيد: از اين طرف ها، راه گم کردين ديبا خانم آنا 

ت لبخند زد: اومدم با کيا کار موهاي افشانش را توي شال فرستاد و با همان چشم هاي وق زده و درش ديبا 

 داشتم ولي نيست انگار

 ي آنا و چايي هاي ما رسيدند. صداي قهقهه هاي کيا هم از در داخل ريخت. ديبا بلند شد: اومد باالخره قهوه

 چاييتون؟ -

 کرد ولي نخنديد: فرصت زياده  نگاهم

 اي عکس العمل آناهيتا. آنا دست داد و بيرون رفت. چايي ام را برداشتم و منتظر ماندم بر  با 

 داد به مبل و دست هايش را روي سينه قالب کرد: ِکي اومد؟ تکيه

 نمي دونم، اومدم ديدم اينجاست -

 اينجا يعني کجا؟ -

 همين جا، نشسته بود پشت ميزم -

هايش تا آخرين حد ممکن باز شدند. اين جوري که ميشد خيلي وحشتناک به نظر مي رسيد. چايي را  چشم

 داغ بود.  خوردم. 

 کي بهش اجازه داده؟ دختره ي پررو، البد فردا واسه همه مون هم تکليف معين مي کنه  -

 تلفن را دوباره برداشتم: خانم رفعت تشريف بياريد گوشي

وارد نشده شروع کرد به توجيه. نه رو به من، رو به آنا: خانم دادخواه به خدا من گفتم نيان ولي گوش  رفعت

 به زور بيرونشون کنم ندادن، نمي شد که

 چرا؟ مگر وظيفه ي تو مديريت اينجا نيست؟ تو از ما حقوق مي گيري يا از خانم شريف؟ -

 کرد به من: تسويه ايشون رو بنويس  رو 

 باال رفت: اجازه بده خودم حرف مي زنم ابرويم
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 مهرداد -

لوي خاله ها بگويد چرا بايد لحنش من را ياد ناهيد مي اندازد. وقتي هفت سالم بود و نمي توانست ج اين

 بگويم چشم. فقط بايد مي گفتم چشم. 

 شما برو به کارهات برس خودم رسيدگي مي کنم -

 رفعت اشاره کردم: بشين به

 نگران نشست. آنا بلند شد و بي حرف بيرون رفت. خم شدم جلو: ِکي اومدن؟ رفعت

 …لتشاه رفتن اومدن اينجا، بهشون گفتم پدرتون تشريف داشتن وقتي ايشون اومدن ولي بعد که آقاي دو  -

 چي گفتن؟ -

 ….ندادن … جوابم رو نداد  -

 …شما که مي دوني هيچ غريبه اي نبايد وارد جاهاي خصوصي شرکت بشه  -

حرفم را تمام کنم: مشکل منم همينه، اگر هرکي جاي ايشون بود، شده با داد و فرياد بيرونش مي   نگذاشت

 ستکردم ولي ايشون هرکسي ني

 توي محيط کار ايشون هم يه غريبه اس، نامزد برادرم هست درست ولي اينجا فقط يه غريبه اس -

 …آخه  -

 آخه چي؟ -

 آخه خودشون گفتن چند ماه ديگه ايشون همه کاره مي شن اينجا -

کردم. رفعت زل زده بود توي چشم هايم. نمي توانستم تعجبم را بروز بدهم، آن هم جلوي منشي   تعجب

 ت. تکيه دادم به صندلي و دستي توي موهايم کشيدم: به شما گفت؟شرک

 نه داشتن با تلفن حرف مي زدن منم شنيدم -

خيلي خب برو بيرون، دفعه ديگه هم همچين گندي بزني مستقيم وسايلت رو جمع مي کني ميري،  -

 روشنه؟

 بله -

 تو از من دستور ميگيري اينجا نه هيچ کس ديگه -

 چشم -
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 شغل ساده ايست. حداقل هر روز توي روزنامه بيست مورد تقاضاي منشي گري مي شود  بودن منشي
ً
ظاهرا

ولي منشي اين شرکت بودن، با حقوق و مزاياي خوب و محيطي که کارفرمايش آن قدر چيپ نباشد که با 

ارد اگر دمنشي ها بپرد براي خودش البد افتخاريست که رفعت اين طور بله قربان گو مي شود ولي او خبر ن

اينجا مانده به خاطر حواس جمع و اعتماديست که براي من آفريده. اين يک درس همايون را خوب ياد گرفته 

ام. که اگر کسي پيدا کردي که ارزش اعتماد کردن داشت هيچ رقمه ولش نکن. خب شايد براي همين است  

دختر مندلي است. تازه مگر به خاطر  که بايد آنا را ول کنم ولي فندق ارزش اعتماد کردن دارد؟ دارد، او 

م. 
 
د
 
 اعتماد کردن بود که اين طور برايم خواستني شده؟ همين است که مي ترسان

 سالم داداش -

 سالم، کم پيدايي؟ -

 جايي که ديبا نشسته بود. چايي ولرم شده ي ديبا را برداشت و ولي نخورد.  نشست

 چرا با ديبا اينجا قرار گذاشتي؟ -

 …کرد: من؟! گفتم بعد از ظهر ميام پيشت اگه همچين چيزي گفته نگاهم   متعجب

 دروغ گفته؟ -

 ول کن، همايون نيست؟ -

 اومدي همايون رو ببيني؟ ديبا کجا رفت؟ -

 نمي دونم کجا رفت، نه نيومدم همايون رو ببينم پرسيدم نيست؟ -

م: دود گم شده بود نگاه کرد به سمت منظره ي دود گرفته ي شهر. به دماوند که زير اليه غليظ چرخيدم

 رفتن با مرتضوي سوله رو ببينن

اين کار هم مثل دماوند نامعلوم بود. نفسم را عميق بيرون فرستادم و چرخيدم به طرف کيارش: چين  آينده

 خوش گذشت؟ ديشب رسيدي آره؟

رم بقيه بگي بله ديشب رسيدم چين هم بد نبود اگه از هشت پاهايي که سر ميز شام سرو کردن فاکتور  -

 يه سفر بايد با همديگه بريم، وقتي مي گفتي موريانه ان باورم نمي شد
ً
 چيزهاش خوب بود، ولي حتما

 شهر زيرزميني شون رو ديدي؟ -

همينو بگو، مترو تهران خيلي خيلي هنر کردن چارتا مغازه پيزوري اين ور و اون ور ايستگاه هاش زدن، اينا  -

 ت؟نرفتن چين رو ببينن هيچ وق

 البد نرفتن -
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خدايا مال هاش که ديگه غوغا، اروپا بايد جلوش لنگ بندازه اينا خيلي ادعاشون مي شه به خدا ولي چين  -

 دنيا رو مي خوره من مطمئنم

تفسير ساده اما عين حقيقت کيارش لبخند زدم: برو استراحت کن خيلي کار داريم، گزارش سفر رو هم بده  به

 
ً
 بعدا

 گزارش سفر رو که دادم همين االنداد روي مبل:   لم

 اون که گزارش توريستي بود، گزارش کار منظورمه -

بابا بيخيال، رفتم چندتا آدم ديدم، همون جور که برنامه ريخته بودي، اونجا هم که ساعت به ساعت   -

 گزارش مي دادم ديگه گزارش چي؟

 آن بااليي بگيرم. خير، تا کيارش بشود آدم کاربلد من دوتا عمر ديگر بايد از  نه

 برو بعد حرف مي زنيم، کار دارم االن -

 بهش نمي آيد. اين ژست ها هم  ايستاد 
ً
و دست کرد توي جيبش و يک وري نگاهم کرد. کت و شلوار اصال

 بهش نمي آيد. شبيه بچه اي مي شود که مي خواهد اداي بزرگ ترها را دربياورد. 

 چيه؟ -

 واسه مهموني آخر هفته بچه ها هم دعوتن؟انگشت باالي ابرويش را خاراند:  با 

اگه منظورت از بچه ها، يکي مثل رفعته که قد نوح سن داره نه ولي چند نفر از بچه هاي حسابداري و  -

 فروش هستن

به تاييد تکان داد و بيرون رفت. اين حساسيتش را درک نمي کنم. اين که سعي مي کند توي چشمم نگاه  سري

همين ابرو خاراندن حسابي دستش را رو مي کند که آمدن کارمندان شرکت برايش نکند ولي حواسش نيست 

پا کج بگذارد، آن  اهد مهم است. کدامشان باعث شده اند اين طوري حساس شود؟ بايد بفهمم. دلم نمي خو 

ين  ا هم توي اين شرکت. اينجا فقط بحث کار است حاال اگر پنهاني گند مي زنند خب بزنند ولي کيا نبايد وارد 

گندکاري ها بشود. پرستيژ شرکت مهم است. اصالت است. اصالتي که من ازش خوشم مي آيد و نمي گذارم  

جا پا مي گردد روي شانه هاي ما تا باالتر بپرد هم  لکسي بهش گند بزند. حتي ديبا شريف که نيامده دنبا

 نبايد به اين اصالت گند بزند. 

 … يه دقيقه وقت داري؟ … و تلفن را برداشتم: آنا  کاغذهاي درهم رو به رويم نگاه کردم  به
ً
 لطفا

را سرجا کوبيدم. به ساعتم نگاه کردم. اين طرح مزخرف کي تمام بشود که بنشينم به بدبختي هاي  گوشي

 خودم برسم. از گاوصندوق نقشه هاي کارگاه را بيرون کشيدم و پهن کردم روي ميز. 
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االن ايستاده و زل زده به رفعت که پشت ميز نشسته. االن  پاشنه هاي کفش آنا پشت در ايستاد.  صداي

 دستگيره را مي کشد. حاال توي اتاق جلوي روي من است. دست به سينه و طلبکار. 

ستا سر 
 
 بلند کردم: اينجوري وان

 نفرستاديش بره؟ همه بايد بفهمن تو با من مشکل داري؟ -

هم اين حاشيه ها رو ول کن از صبح ديوانه شدم بس که رفتن و نرفتن رفعت ربطي به مشکل ما نداره، االن  -

 با همه يکي به دو کردم

 خب نکن، کاري رو که بايد بکني انجام بده که ديوانه نشي -

 را عميق بيرون فرستادم: فروتن نيومده چرا؟ نفسم

 زنگ زد گفت حالم خوب نيست، کاري داري باهاش؟ -

ت، يه روز حالش خوب نيست، يه روز مي خواد بره دنبال من که نه، ولي ديگه خيلي عشقي مياد شرک -

 ….مدرک فارغ التحصيلي، يه روز 

االن اين بحث رو کشيدي وسط که چي؟ بله فروتن با من کار مي کنه، خودم حواسم هست چه جوري  -

؟ که آقا پشت منشي احمقش درمياد وا
ً
ه  سازش کار بکشم نمي خواد اونو بکوبوني توي صورتم. که چي مثال

 …گندي که زده، اگه ديبا بو برده بود 

را دور زدم و ايستادم مقابلش: اين منشي احمقي که شما مي گي دو سال زودتر از شما اينجا اومده اگه   ميز 

کش مي کردم، بعد هم ديبا چه جور قراره بو ببره؟ اگه قرار به 
 
کارش رو بلد نبود خودم زودتر از همه د

ر زيرآبي کجاها مي ريم. راحت ت مشه از اون راحت تر مي شه دربياره ما داريفهميدن بود کيا که جفت گوش

 نيست؟

 قدم عقب رفت و نشست روي مبل. دست توي جيب ايستادم نزديکش: فروتن رو هم زنگ بزن بياد يک

 گفتم که حالش خوب نبود  -

؟االن من بخوام بدونم قرارداد مهندس آشوري رو تنظيم کرده يا نه کيو بايد ب -
ً
 بينم دقيقا

؟ -
ً
 من در جريانش هستم چي مي خواي بدوني دقيقا

مبلغ قراردادها، تنخواهي که قراره بگذاريم واسه تهيه قطعات، قيمت تموم شده نمونه هاي اوليه، مواليي  -

 تا آخر هفته همش رو مي خواد

 و ساکت زل زد به پنجره. نشستم مقابلش: ساکت شدي چرا؟ متفکر 

 وسط اين همه سرشلوغي اين کار خيلي ريسک بود خيلي نگاهم کرد:  برگشت
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 کشيدم به صورتم: اول کار که خودت بيشتر از همه جوش مي زدي، حاال به حرفم رسيدي؟  دست

زل زد به چشم هايم: نه نرسيدم، مي بيني مشکل من با تو همينه وقتي نگرانم به جاي دلگرمي دادن  دلخور 

 سرکوفت مي زني

 دلگرمي هم دادم تهش چي شد؟ الزم نيست نگران من باشي، خودم حواسم هست آره؟کشيدم: ِد همين   آه

 کرد: خيلي خب همون که تو مي گي من از پسش برميام نترس  اخم

 شدم. نترس؟ من کي ترسيده بودم؟ چرا فکر مي کرد من مي ترسم؟ عصبي

 کني امضا کنم پاش  طرح ها اشاره کردم: من از اينا سردرنمي يارم، اگه درسته و تاييد مي به

 فروتن  -
ً
، من فکر کردم فرستاديشون واسه فروتن، اصال

ً
هنوز امضا نکردي؟ اي بابا گفتم که چک کردم قبال

 بياد چکار وقتي همه ي کارهاش لنگ جنابعاليه؟

شدم و برگشتم پشت ميز و پاي طرح ها را امضا زدم. لکه ي جوهر پخش شد گوشه ي نقشه ها. لوله  بلند 

 م و گرفتم طرفش: بيا کار امضاي اين يک دقيقه بود، بفرما ببينم االن مي خواي چه کار کنيشان کرد

ها را از دستم کشيد و بي حرف از اتاق بيرون زد. وسايلم را ريختم توي کشو و درش را قفل کردم. کيفم  طرح

. به هواي تازه احتياج را برداشتم و از در بيرون زدم. بودن با آنا زير يک سقف کم کم خفقان آور مي شد 

 داشتم. گوشي را درآوردم و به عليرضا زنگ زدم. 

**** 

مقنعه ام را از پشت سر کشيد. معقنعه از سرم کنده شد، آن هم جلوي بچه هاي دانشکده. دوباره   ملي

 کشيدمش روي سرم. موهاي شاخ شده ام را فرستادم داخل و عصباني به ملي نگاه کردم. 

 لسي لبخند زد: ببخشيدهم خيلي شيک و مج او 

به ايمان ايران پناه نگاه کردم و اخم را به وضوح توي چشم هايش ديدم. از بچه هاي ارشد بود ولي  زيرچشمي

چون نورچشمي بود و رييس بسيج دانشکده رفيق فابريکش بود دو واحد درس برايش درنظر گرفته بودند. 

 دحرمت اينجا رو نگه داري ماه کند گفت: خانم محتر جلوتر آمد و جلوي روي همه بي آنکه به چشم هايم نگ

زرد کرد ولي من ازش نمي ترسيدم. هيچ مورد انظباطي نداشتم که بخواهم ازش بترسم. زل زدم به  ملي

 صورتش: حرمت اينجا با يه وجب مقنعه من زير سوال مي ره؟

  له، اين همه شهيد نداديمسه نفري جمع شدند. همان طور ميخ شده به کاشي هاي جلوي رويش گفت: ب دو 

 که شما بي حجابيتون رو اين قدر ساده بگيريد

شم ديگه تکرار نمي شه ملي
 
شم چ

 
 دستم را کشيد: چ
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 که از عمد اين کار رو نکرديم،  دستم
ً
را از ميان دستان مليحه بيرون کشيدم و محکم سر جايم ايستادم: اوال

 الزم نبود راجع به حرمت جايي که مال همه 
ً
 ي ماست حرف بزنيد، خودمون حرمتش رو مي دونيمدوما

 نخود  خواستم
ً
بچرخم و بروم که يکي از دوستان ايران پناه جلو رسيد. ازش خوشم نمي آمد چون واقعا

 هرآش بود. از همان هايي که سرشان درد مي کرد براي گير دادن به بچه ها. 

 چي شده حاجي؟ -

 سالش است؟به ايمان ايران پناه بود؟ مگر چند  حاجي؟

 شما دخالت نکن -

نگاهم کرد. من هم اخم کرده به چشم هاي برزخي اش زل زدم. ايمان سر بلند کرد و باالخره به  غضبناک

 صورتم نگاه کرد، کمي مکث کرد: ببخشيد قصد ناراحت کردن کسي رو نداشتم

 درست کنجاي او دوستش که حتي آن قدر مهم نبود اسمش را بدانم گفت: خانم حجابت رو  به

داشت به هم مي ريخت. چندنفر ديگر هم جمع شده بودند. بي توجه به جمعيت دست مليحه را   جو 

 گرفتم: بريم

 که تازه به ما رسيده بود گفت: چي شده بود؟  ترنم

 کم مانده بود گريه کند: همش تقصير من شد، ببخشيد ببخشيد  ملي

 کشيدم روي بازويش: ولش کن ملي اعصاب ندارم  دست

پشت سرم مي آمدند. از پله هاي دانشکده پايين آمدم و رفتم طرف صندلي هاي گوشه ي حياط.  شانهردو 

 از اين که اين جوري جلوي همه سبک شده بودم خيلي ناراحت شدم . مليحه نشست کنارم. 

 ترنم کو؟ -

 رفت آب معدني بگيره -

بزند. آب دماغم را باال کشيدم: ملي نوک کفش سنگريزه ها را جا به جا کردم. مليحه جرات نداشت حرف  با 

 به نظرت سهم ما از اين دنيا چيه؟

به چشم هايش نگاه کردم. گيج شده بود. ترنم حالم را بهتر مي فهميد. شانه باال انداختم: ولش کن  برگشتم

 خل شدم باز

 خنديدم. مليحه گفت: واي دوباره اومد بعد 
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رسيدم که داشت مي آمد طرفمان. نگاهش کردم. مليحه از ترس نگاه ملي را گرفتم و به ايمان ايران پناه  رد 

ايستاد. ايمان آمد جلومان و همان طور سر به زير گفت: اگر آقاي مسلمي بي احترامي کرد ببخشيد منظور 

 بدي نداشت

 از کجا مي دونيد؟ -

 هم همين کار را کرده بود. ترم قبل. جلوي زيراکسي دانشکد توي
ً
جزوه  ه. مي خواستمچشم هايم زل زد. قبال

ام را بگيرم ولي او جلو آمد و بي توجه به من که معطل مانده بودم کارش را داد به مسئول زيراکس. غرغر  

 کردم و براي اين که بفهمد علت غرغر چي هست نگاهم کرد. 

 زدنش تنم را مورمور کرد. يک مورمور خوشايند. نگاهش جذاب بود. ازش چشم دزديدم ولي او همچنان زل

 ساکت بود. مليحه خودش را جلو انداخت: به خدا از قصد نبود، ببخشيد

 به طرف مليحه ولي نگاهش نکرد: مي شه چند لحظه با ايشون صحبت کنم؟ برگشت

رفت طرف ترنم که با سه تا آب معدني وسط حياط ايستاده بود. کمي جلوتر آمد و گفت: نمي خوام  مليحه

 شما رو مي شناسم شما خانوم محترمي هستيدراجع به من سوءبرداشت بکنيد، من 

 نيازي به تاييد شما ندارم -

بله منم قصد جسارت نداشتم گفتم که اگر حرفي زدم به خاطر اين بود که مي دونم در شأن شما نيست  -

 چنين کارايي

نگ ون توي جاختيار ابرويم باال رفت. اخم کردم: ببينيد آقاي ايران پناه، من مي دونم شما دوتا برادرت بي

شهيد شدن، مي دونم چقدر براتون مهمه خون اونا پامال نشه، من هم مديون خون برادرهاي شما و همه ي 

 شهيدا هستم که االن توي کشور خودم راحت زندگي مي کنم

غمگيني روي لبش نشست که مجبورم کرد سکوت کنم. باز نگاهش گره خورد توي نگاهم: از اين  لبخند 

 من خيلي ساله که گوشم از اين حرفا پر شدهحرفاي کليشه اي 
ً
 نزنيد لطفا

 درباره  -
ً
من نمي دونم چه جور حرف بزنم که کليشه به نظر نياد ولي اصل حرفم درباره شما نبود، اتفاقا

 خودم بود

 البد چون به ما مزاياي اضافه مي دن پس بهتره ديگه بشينيم سرجامون درسته؟ -

خواستم بهش بزنم خيلي خيلي مهم تر از اين حرف ها بود. جسارتش زياد  نگاهش کردم. حرفي که مي ساکت

 شده بود و دل نمي کند از نگاهم. مجبور شدم سرم را پايين بيندازم: شما حرفاتون کليشه اي تره انگار

 ببخشيد، بفرماييد مي شنوم -
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ت. نفس عميقي کشيدم و  ديگر دلم نمي خواست حرفم را بزنم. انگار اثر جادويي اش از بين مي رف حاال 

گفتم: ممنون که معذرت خواهي کرديد، فکر مي کنم يه معذرت خواهي حقم بود چون منم توي اين کشور 

 سهمي دارم باالخره

نگاهم کرد. غمگين نگاهش کردم: شما فکر مي کنيد فقط برادراي شما توي اين مملکت زحمت   متعجب

ه ريخته شد ولي آقاي محترم پدر من هم اندازه برادراي شما کشيدن؟ بله خون اونا باارزش ترين چيزي بود ک

جنگيده، نه توي جبهه، توي همين مملکت. توي مملکتي که براي نون حالل آوردن سر سفره اش اين روزا 

 بايد بجنگي باباي منم جنگيده که نون حالل بياره سر سفره، ، که من رو درست تربيت کنه ولي خب 
ً
واقعا

نداشته هيچ وقت، هيچ کسي به خاطر دست هاي زخم و زيلي و کار کرده اش ازش تشکر هيچ مزايايي هم 

تا  بديم، حتي يه وام هم ندادن بهش هنکرده، بهش نگفتن چون کارگر زحمت کشي بودي به دخترت سهمي

حاال، باباي من هم که عمرش، سالمتيش و زندگيش رو وقف آدم بودن کرده به اندازه برادراي شما حرمت 

اره و خيلي توهينه که شما از در نرسيده بخواي به دخترش تذکر بدي حرمت جايي رو که به زحمت به د

 دست آورده نگه بداره متوجهيد؟

 را زير دندان فشرد. آرام گفت: شما مگر منظريه* نمي شينيد؟ لبش

 را خوب درآورده بود. پوزخند زدم: مي شينيم چطور؟ آمارم

هايم نگاه کند. شايد داشت به کفش هاي چيني ام نگاه مي کرد که توي ميدان  بار جرات نکرد توي چشم اين

هفت تير از دستفروش خريده شده بود. داشت سبک سنگين مي کرد ببيند آمارهايش غلط بوده اند يا من 

 دروغ مي گويم. 

 االن از دست من دلخور هستين؟ -

 مي گفتيم عشقوالنه. مهربان بود. از همان طرز صحبت کردن ها که ما بهش  لحنش

 گفتم: نه  آرام

من دست پدر شما رو که همچين … خب … زد و نگاهم کرد: خدا رو شکر، حرف هايي که زدين  لبخند 

نمي خوام بد …. البته … دختري تربيت کرده مي بوسم، اگر هروقت احساس کرديد مشکلي داريد من 

 در خدمت خواهم بود…. برداشت کنيد 

گفت و رفت. مليحه و ترنم عين شصت تير خودشان را رساندند ولي من منگ نگاه و طرز لب با اجازه اي   زير 

 صحبتش بودم. مليحه گفت: پسره ي مزخرف چي مي ناليد بغل گوشت؟

 در سکوت نگاهم کرد. بهش لبخند زدم. او هم خوشحال لبخند زد: ديدي گفتم ترنم

حرفش را جدي نگرفته بودم. چون مهم نبود گفته بود از من خوشش مي آيد ولي من يک درصد هم   ترنم

خوشش مي آيد و تازه ترنم هرکي را که به من به هردليلي گير مي داد جزو عالقه مندان به من حساب مي 

را صاحب حق مي  خودشآورد. من به اندازه ترنم اين عالقه را جدي نمي گرفتم چون ته ته دلم از اين که 
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وشم نمي آمد. او هم يک جورهايي مثل مهرداد دولتشاه بود. ولي اگر با ديد که راجع به بقيه قضاوت کند خ

او حرف مي زدم راجع به حق و حقوقم به خاطر اين بود که او لياقت داشت باهاش صحبت کنم، حداقل 

 لياقتش از مهرداد دولتشاه بيشتر بود. خيلي بيشتر. 

 گفت: چي؟ چي رو گفتي؟  مليحه

 فتم: من يه بستني توپ به هردوتاتون بدهکارم االنزديم زير خنده و من گ هردومان

  مليحه
ً
ولي گير سه پيچ داده بود، آخرش ترنم کالفه گفت: هيچي بابا اين آقاي عصا قورت داده احتماال

 همين زودي ها مياد خواستگاري شادي جونم

خ قبول نکني ها مليحه
َ
 هيني کشيد و اخم کرد: ا

تيپ نيست که هست، آينده دار نيست که هست، عاشقم هم که باال انداختم: چرا نکنم؟ خوش  شانه

هست تازه همين االن گفت دست بابات رو واسه دختر گلي که تحويل جامعه داده بوس مي کنم. اونم بوس 

 تف تفي

 غش خنديدم. مليحه گفت: پس کيارش جونت چي؟ غش

 کشيدم. ترنم گفت: کيارش جون که نومزدنگ کرده ديگه  آه

را باز کردم و دو قلپ خوردم. کيارش ديگر کيارش جون نبود. يک عشق دوره ي نوجواني بود. آب معدني  در 

 از پانزده سالگي تا هيجده سالگي بعد يک روز مهرداد يک چاقو برداشت و تمام خياالتم را از وسط جر داد. 

 کردم: ملي جدي باورت شد کيارش رو خيلي دوس دارم؟  نگاهشان

اه قبول شدنت لپ تاپ کادو مي ده خرم اگه باور نکنم، آرسام که کله ي منو شب تا والله وقتي برا دانشگ -

 
ً
 صبح مي خوره ِاند لطف و معرفتش يه خرسه که از دس فروشاي عبدل آباد* خريده احتماال

 خنديدم: عيب نداره اونم باالخره يه کار خوبي پيدا مي کنه واست هرچي دوس داري مي خره باز 

 گه اون کاري که شب و روز پاش نشستيم جواب مي داد حاال زير پام يه شاسي بلند بودکشيد: مي گه ا   آه

رفت به ايمان که دورادور ايستاده بود و گاهي برمي گشت نگاهم مي کرد. چرخيدم و پشت به او  حواسم

 ايستادم. ترنم متوجه شد: بيچاره رو محروم نکن

اپ مي خره از پول توجيبي باباش مي خره، تازه من که توجه به حرف ترنم گفتم: کيارش جون اگه لپ ت بي

 قبول نکردم، بابا جونم رفت پسش داد فقط شرمندگيش موند واسه من

ه اين بابات هم ضدحاليه واسه خودش -
َ
 ا

 هايم را گرد کردم: به باباي من توهين نکنيا وگرنه جفت چشمات رو درميارم چشم
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 ود ديگه چيه که تهديد هم مي کنيباال انداخت: بيا دربيار، دوتا نخ شانه

   ترنم
ً
به حرفش خنديد. آب پريد توي گلويم. نفس عميقي کشيدم تا راه سينه ام باز شود: خاک بر سرت فعال

 که اين وسط همين توئه چشم نخودي از من و ترنم جلوتري يکي واسه خودت داري

، من خودم نخواست ترنم
ً
 مي خوام درسم رو ادامه بدمپشت چشم نازک کرد: منو قاطي نکن خواهشا

ً
 م، فعال

 ….بي حوصله گفت: اينقد ادامه بده تا کور بشي، به درک  مليحه

را دراز کرد و خميازه کشيد: فوق فوقش مي شي دکتر طهماسبي که کالس کنسل مي کنه بعد ما رو  پاهايش

 توي اين گرما مي کشه دانشگاه واسه کالس فوق العاده

يحه ما هم دهانمان باز شد. ترنم بي حوصله گفت: حاال فرداشب مي ري جشن يا واکنش خميازه هاي مل به

 نه؟

 باال انداختم: چه مي دونم شانه

 چشم غره رفت.  مليحه

 مي رم خوبه ملي جونم؟ -
ً
 آره مي رم، واسه جور کردن سوژه هاي دست اول حتما

 دزديدم. ترنم گفت: کاِرت دراومد عشقماز کنارمان رد شد و باز نيم نگاهي به من انداخت. نگاهم را  ايمان

مقنعه اي را که تا روي پيشاني جلو کشيده بود داد عقب: ولي راه اومدن با همچين آدمايي راحت  مليحه

 نيست توي فاميل ما نمونه هاش زيادن، از من به تو نصيحت شادي گلي

شم خانم بزرگ بريم ديگه؟ گرمه دستي
 
 به گونه هايم کشيدم: چ

 ز جا بلند شدند. مليحه گفت: مطمئني واسه گرما گل انداختي؟ا هردوشان

 کردم و راه افتادم به سمت خروجي دانشکده. ترنم گفت: بريم شهرکتاب شادي؟  اخم

 بق کرد: واي نه مليحه

 دهانم را فرو دادم: کي به تو گفت آخه؟ داره ميگه شادي آب

 طاقت نمي يارم تژديد مي شم خب کردم به ترنم: بذار امتحانا تموم بشه بعد بريم، من  رو 

 زدند زير خنده هردوشان

**** 

 در تهران است.  اورانیمنطقه ن یاز محله ها یکی هی* منظر 
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بازار  است.  یپارچه فروش یاز مراکز اصل یکیجنوب شهر تهران است که  یاز منطقه ها یکی* عبدل آباد 

 از مغازه ها و دستفروش ها کنار هم است.  یقیعبدل آباد تلف

*** 

ماليم پيانو که در ميان جيغ هاي ناهيد مي پيچيد صداي او را کمي قابل تحمل مي کرد. سعي داشت  نواي

بخرامد و مثل يک بانوي اصيل به خدمه ي موقتي عمارت دستور بدهد ولي در آخر شبيه مي شد به همان 

از  بود. اين رفتارش اندهه گذر مامان ناهيدي که بخشي از زندگي اش را در اضطراب نداشتن زندگي پر از رفا

چشم آنا هم دور نمي ماند. زيرچشمي با پوزخندي آماده ي پررنگ شدن به رفتار و حرکات ناهيد نگاه مي کرد 

اما دخالت هم نمي کرد. اجازه مي داد تا او قلمروي خودش را همان طور که دوست دارد اداره کند. امان از زن 

 ها و نقشه هاي هزار رنگشان. 

نوا با صداي ويولون به سمت بار رفتم و از آنجا به منظره اي که مقابلم بود نگاه کردم. اين طبقه ي  هم

عمارت اگر مبل ها، مجسمه ها و اثاثيه اش را حذف مي کردي وسيع به نظر مي رسيد. سه سالن که با سه 

قي ا به سبک آسياي شر ر  نپله از هم مجزا مي شدند. سالن شرقي بزرگ ترين بخش محوطه بود که ناهيد آ

دکور کرده بود. آنجا همه چيز گرم و دلنشين بود. سفالينه هاي استخواني رنگ با نقوش قهوه اي، ساقه 

هاي بلند بامبو و گياهاني که اسمشان را نمي دانستم در گوشه کنارش چيده شده بود. فرش ها رنگ هاي 

و مرمري زير نور لوسترهايي که نور ماليمي  بيخاکي و نقوشي درهم داشتند و مجسمه هاي خوش تراش چو

مي پراکندند آنجا را خواستني مي کرد. خودم را تصور کردم که دست دور شانه ي فندق انداخته ام و يکي از 

همان آهنگ هايي را که ناهيد براي تمدد اعصاب از مربي يوگايش گرفته بود با هم مي شنويم. انگشتانم را 

 ….مي لغزانم و  نگشميان موهاي قهوه اي ر 

 مهرداد؟ -

 عين پيام بازرگاني رشته افکارم را از هم پاره کرد: بله؟ آنا 

 هم مي آد؟… عيرضا  -

 کردم به او و جامي برداشتم و خودم را به قدح هاي کريستالي خوش تراش مشغول کردم: چطور؟  پشت

 هيچي -

چ نکردم، ندانسته مي دانستم از بودن من در کنار عليرضا خ نگاهش وشش نمي آيد. آنا از هرکسي که با من م 

(match بود خوشش نمي آمد. چون حس مي کرد با عليرضا که هستم ديگر تحت تسلطتش نيستم . جام )

م. غربي انداخت سالنرا سرجا گذاشتم و به جمعيِت در حال جست و خيز نگاه کردم. نگاهي به ساعت قدي 

شده بود. دو ساعت ديگر ميهماني شروع مي شد و بودِن من درست همان جايي که بار در ديوارش تعيبيه 

اينجا، دو ساعت قبل از ميهماني مايه تعجب بود. گفته بودم خسته ام و ترجيح مي دهم کار را زودتر تمام  

 کنم ولي همه اش اين نبود. 
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و هواي  السالن رنگ و لعابي سرد داشت. حتي مبل هايي که طرح هاي اشرافي داشتند نمي توانستند ح اين

اروپايي اين سالن را صميمي نشان بدهند. انگار که اين بخش احساس من را، احساس تازه ي من را توصيف 

و  تابلوهاي عبوس ،مي کردند. ديوارهاي خاکستري متمايل به سفيدي، لوسترهاي کم رمق و سفيد رنگ

 تاريک همگي وصف حال من بودند از قدم گذاشتن به دنيايي ناشناخته. 

وسط اما ترکيبي خودماني داشت. کل اين خانه ترکيبي ناهمگون بود از سبک هاي مختلف هنري که  نسال

رموني )
 
( خوبي با هم دارند. نمي دانم چه اصراري داشت همه چيز را Harmonyناهيدجون اصرار داشت ه

 اين طور تلفظ کند. 

د. اولينبرخورد، روي پله هاي عريض و سالن جايي بود که مهم ترين برخوردهاي من با فندق را شکل دا اين

مرمري بود که از سالن مرکزي به طبقه ي دوم عمارت مي رسيد. همان جايي که اولين بار فندق را کشف  

 د. طبقه دوم آويخته بو  يکردم. در آستانه ي همين پله ها رو به تابلوي قدي بلندي که به ديوار راهرو 

 کيارش کجاست؟  -

يون که دنبال پسر عزيز دردانه اش مي گشت حواسم را جمع کرد. با چند قدم بلند محکم و استوار هما صداي

، سالم
ً
 به سمتش رفتم و گلو صاف کردم: با ديبا حتما

 هم از بودن من جا خورد. اما لزومي نداشت دوباره خودم را توجيه کنم. که چرا اينجا هستم.  او 

بزرگ پشت ديوار مي رسيد. اين خانه جاهاي مخفي به سمت بار که با دري کوچک به آشپزخانه ي  برگشتم

زياد دارد. يکيش ورودي راهرويي که از پشت راه پله هاي منتهي به طبقه ي دوم، به بخش ديگر عمارت ختم 

 مي شود.راه افتادم به سمت راهرو. 

اال ه حکه بودم اين راهرو محل عجايب بود. تاريک و بلند و خالي. سمت راست دو اتاق بزرگ بود ک  بچه

اوليش کتابخانه شده بود. مخصوص ميهمان هاي فرهيخته، اما شادي زياد توي اين اتاق پرسه مي زد. همان 

وقت هايي که تازه دانشگاه قبول شده بود. بعد از کتابخانه اتاق ديگري بود. همان جايي که حاال همايون و 

 پشت سالن شرقي قرار ناهيد ازش به عنوان اتاق خواب استفاده مي کردند. اين کتابخا
ً
نه و اتاق خواب دقيقا

داشتند و ديواري آنها را ديد همه پنهان مي کرد. به تندي چرخيدم به سمت ديگر و خودم را ميانه ي راهرو 

بعد آشپزخانه، جايي که اميدوار بودم شادي را داخلش ببينم. اگر  و ديدم. در سوي مخالف يک انباري بود 

 حاال کنار مادرش ايستاده بود. قرار بود به ميهماني بيا
ً
 يد حتما

ويالون مرموز شده بود. انگار که من را به عمق اضطراب فرو مي برد و نفس کم مي آوردم. خنده دار بود   نواي

که به خاطر ديدن دخترکي اين طور دستپاچه مي شدم. دخترکي که به دست آوردنش به ظاهر راحت بود. 

 اين طور بود؟اتيکت خانوادگي ما راه را خيلي 
ً
 هموار مي کرد ولي واقعا

از وقتي چشم باز کرد اينجا زندگي کرده بود. اما من هيچ وقت حس نکردم او مقهور اين تجمل باشد.  شادي

همين حال  اولين بار به….نهايتش در روياهايش تبديل به پرنسسي مي شد که بر اين عمارت حکمراني مي کرد

لندي  در مقابل تابلوي ب ايستادهي بودم که باالي سالن غربي قرار داشت. طبقه ي دوم و در راهروي….ديدمش
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که در بچگي ازش مي ترسيدم. متوجه گام هايش شدم. نرم قدم برمي داشت. پيرهنش را مثل زنان اروپايي 

دويست سال پيش از دو طرف شانه عقب کشيده بود و موهاي بلندش روي شانه هاي عريانش رها بود. 

رچين ترين دامن دنيا باشد. روي نوک پنجه ها با  ننوک انگشت باال گرفته بود انگار که اي دامنش را با 
ُ
  دامن پ

گردني افراشته، شانه هايي عقب داده و لب هايي نيمه باز از پله ها باال مي آمد. انگار درست از ميان کتاب 

که رسيد سر بلند کرد اما متوجه هاي داستان بيرون آمده بود و در عمارت مي چرخيد. به آستانه ي راهرو  

روشن و تاريک راهرو در گوشه اي ايستاده بودم نشد. آرام پلک زد و لبخند زيبايش پررنگ تر شد.  ر من که د

آن موقع جز آنکه محو زيبايي معصومانه اش باشم برايم جالب بود بدانم بعدش مي خواهد چکار کند. براي 

هاي راهروي شرقي  اقمان طور نوک پنجه جلوتر آمد و رو به اتهمين آرام عقب رفتم و منتظر ماندم. ه

ايستاد. دامنش را رها کرد و انگشت ميان موهايش کشيد. نرم ترين آهي که مي شد از سينه ي زني بيرون 

 بيايد را از سينه بيرون داد و آرام تر گفت: ويليام؟

د به سمت راهروي غربي و من را ببيند. جلوي خنده ام را بگيرم و همين باعث شد هراسان بچرخ نتوانستم

دستپاچه يقه ي پيرهنش را مرتب کرد و ترسيده نگاهم کرد. جلوتر رفتم و مثل پرنده اي ترسيده از دستم 

 پريد. در خيالش کيارش ويليام بود. ويليام کي بود؟ البد يکي از آن مردهاي اسطوره اي داستان ها. 

ار مي شد و راه خالصي از آن نداشتم به سمت آشپزخانه رفتم. از خاطره اي که مدام و مدام تکر  عصبي

صداي مادرش که به خدمه دستور مي داد خوب به گوش مي رسيد. انگار او هم توي اين عمارت قلمرويي 

ر کرده بود د  لبريز داشت. قلمرويي که از آشپزخانه جلوتر نمي آمد. غم و اضطرابي که همزمان وجودم را 

ام هاي کريستالي و ظرف و ظروف آشپزخانه تبديل به چيزي شبيه جوک شده بود. من ميان تلق و تلوق ج

اينجا چه کار مي کردم؟ دنياي من همان بيرون نبود؟ کنار آنا، ناهيد و همايون؟ خواستم بچرخم به سمت 

 خروجي راهرو که صدايش متوقفم کرد. نزديک تر شدم تا بشنوم چي مي گويد. 

 مامان اجازه بده -

 تم نه، اگه نمي خواي بياي نيا ولي نمي شه شب بيرون از خونه بمونيگف  -

 تو که هردوتاشون رو ديدي، دختراي خوبي ان نيستن؟ -

 منظورش به ملي و آن دخترک بسيار مودب بود. به نظر من که فقط همان دختر مودب خوب بود.  البد 

 هاينا ربطي به هم نداره، شب دختر بايد توي خونه ي خودش باش -

 زد و غرغر کرد: خونه ي خودش خونه ي خودش هه پوزخند 

نيامد. اينجا را دوست نداشت؟ چرا بايد دوست داشته باشد؟ وقتي من خودم علت بريده شدنش از  جوابي

اينجا بودم؟ ولي نمي دانست که چرا اين کار را کردم. نمي دانست که اضطراب لغزيدن خودم به سمت 

ه ب ربطياش کنم و به قول خودش وخشي بشم. اين وحشي شدن ها هيچ اوست که مجبورم مي کند پرخ

 پرستيژ يا باز به قول خودش کالس ما نداشت. به خودش مربوط بود. 
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 به بابا مي گم -
ً
 اصال

مي گذاشتم کار به اينجاها برسد. من دو ساعت زودتر از کار و زندگي ام نزده بودم که او بخواهد شب را  نبايد 

يکي دوستش بگذراند. دستگيره ي در را فشردم و پا به قلمروي خصوصي شان گذاشتم: همه پيش ملي يا آن 

 چيز مرتبه؟

با بلوز و شلوار ساده حتي از سن حااليش هم کوچکتر به نظر مي رسيد. نگران و ترسيده دو قدمي  فندق

 
ً
اين  زنانه شده بودم و  عقب رفت و زير لب سالم کرد. زن ها برگشتند و نگاهم کردند. وارد يک دنياي کامال

نگاه ها که بيشتر رنگ احترامي مصنوعي به اسم و رسم من داشتند در خلوت هزار رنگ ديگر مي گرفتند. اين 

 نگاه ها که ميخ شده بودند به من. گلو صاف کردم و پا به درون آشپزخانه گذاشتم. 

 هروقت ديگر بود. دست هايش را به فندق با کت و دامني که به هيکل گردش نمي آمد کمي رسمي تر از  مادر 

 عادت همه ي زنان طبقه ي خودشان با همان دامن خشک کرد: مهمون ها اومدن؟

به نشانه نفي باال فرستادم و نيم نگاهي به فندق که گوشه ي آشپزخانه خودش را به ظرف شکالتي  سري

 توبيخش مي کرد. روي ميز مشغول کرده بود انداختم. اگر ناهيد مي ديد چطور انگشتش را م
ً
ي ليسد حتما

م رسيد. مادرش ه مياينکه مثل يک خانوم متشخص با دستمال آن را پاک نکرده بود جرم بزرگي به نظر 

 متوجه نگاهم شد و گفت: شادي خانم

 چشم هايش را گرد   من
ً
صورتش را که به سمت فندق چرخيده بود نمي ديدم ولي اين لحن مي گفت که حتما

 ناخونک زدن به شکالت مايع بکشد. کرده تا دست از 

من دلم نمي خواست او اين کار را بکند. همين عادت هاي از عرف خارج شده اش بود که خواستني ترش  ولي

مي کرد. که مثل بچه ها نوک انگشت هايش را توي دهان مي کرد. کاري که به خاطر تذکر مادرش متوقف 

ايستادم. بي توجه به من که مشغول ارزيابي دسرها روي شد. جلوتر رفتم و در فاصله ي نزديک تري بهش 

 ميز بودم گفت: من به بابا مي گم

 صدايش پايين تر آمد: با اجازه تن

 را رو به من گفت. سرچرخاندم طرفش: به مندلي بگو بياد باهاش کار دارم اين

آيد. مي شد مردي را  هايش توي هم رفت. مي دانستم از اين که باباش را اين جوري صدا کنم بدش مي اخم

 بيشتر از باباش بخواهد؟ شک داشتم. 

 االن نيستن وقتي برگشتن مي گم بيان پيشتون -

 بقيه مي گفتند   حتي
ً
، ولي او مي  «مي ياد خدمتتون»کلماتي که انتخاب مي کرد با من سر لج داشتند. معموال

 يکيش «. مي يان پيشتون»گفت 
ً
باباش بود که اين جور او را ارزش هاي دنياي او چي بودند؟ مطمئنا

 محترمانه جمع مي بست. 
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متوجه دقت من به جمله اش شد. مکثي که کردم همين را نشان مي داد. جلو آمد: رفته دنبال فرموِن  مادرش

 همايون خان

 گلو صاف کرد: من رفتم  فندق

 مي توانستم بيشتر نگهش دارم؟ نتوانستم. باز از دستم پريد.  چطور 

ون آمدم و لم دادم روي يکي از مبل هاي سالن مرکزي. چشم بستم و آرزو کردم باباش اجازه آشپزخانه بير  از 

 ندهد که برود. مسخره بود که در اين موقعيت مثل نوجوان ها چنين آرزوهايي داشتم. 

 شوبرت؟ -

 باز کردم و لبخند زدم. عليرضاي موسيقي پرست رو به رويم بود. ايستادم و دست دادم: چي برت؟ چشم

 هرچند تو هيچي جز ميخ و درفش و چکش حاليت نيست… قطعه اي که اجرا مي کنن، مال شوبرته  -

 نيومده بساط متلک پرونيت رو پهن کردي؟ -

 رفته بودند خودشان را بيارايند. فندق چه   نشست
ً
کنارم. چشم چرخاندم اما خبري از آنا و بقيه نبود. حتما

 جور لباسي مي پوشيد؟

 ؟ با آنا دعوات شده؟رفتي فضا مضا  -

 زدم تا خدمه اي که آمده بود توي سالن متوجهمان شود. برگشت و لبخند به لب جلو آمد: بله آقا بشکني

 مات نگاهش کرد.  عليرضا 

 نوشيدني بيار -

 خيال کردم توي سفارت بريتانياي کبير هستيم االن  چشمي
ً
 گفت و رفت. عليرضا گفت: عينا

 نه که نبودي هيچ وقت -

پامون تا سفارت ايران توي پاکستان بيشتر باز نشده، اونجا هم که جز مارمولک هاي به قاعده ي   ما  -

 کروکنديل* ديگه هيچي نداشت

: خب هرکي يه اندازه اي عرضه داره، باباي تو هم ته ته زورش اين بود که بشه سفير فرهنگي ايران خنديدم

 توي پاکستان

کنه چه پاکستان چه امريکا، عرضه رو اوني داره که با کروکنديل ها کرد: آدم بخواد به مملکتش خدمت    اخم

 بسازه و خدمت کنه
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بيخيال علي امريکا و اروپا که رو شيش دانگ زدن به اسم نورچشمي ها، خداييش بابات جرات داره اسم  -

 اونجا رو بياره؟

فت اي اونجا ناسازگاره، خودش گخنديد: آخه مي دوني بابام يه کمي بدعادته مزاجش به استخرا و پالژه بلند 

 منو بندازين جايي که دچار سوءتفاهم فرهنگي* نشم

که برگشته بوديم به هيجده سالگي هايمان و کنايه ها و اشاره هاي خرده شيشه داري که تا حد مرگ مي   انگار 

 خنداندمان. 

 ؟کنار استخرهاش  ام را بريدم: ولي خداييش کيه که بره برزيل و دچار سوءتفاهم فرهنگي نشه خنده

 کرد به من و جدي گفت: صد البته باباي من  رو 

ها آمدند و پشت بندش هم مندلي بود که وارد عمارت شد. مندلي با آن پيراهني که روي شلوار  نوشيدني

انداخته بود، موهايي که باد حسابي درهمش کرده بود و پوست آفتاب سوخته اش هيچ تناسبي با آهنگ 

د، آمده بو  ونشم مي ريخت نداشت. اگر شادي درست از توي کتاب هاي داستان بير پيانويي که توي گو 

مندلي از عمق کتاب هاي کمونيستي بيرون مي زد. همان کتاب هايي که خانه ي پدر و مادر آنا را محاصره  

رده و کرده بودند. مندلي براي آنها نماينده طبقه ي کارگر بود. طبقه ي زحمت کشيده اي که ما حقشان را خ

 بوديم. 

 سالم عليکم، گفتن امري داشتين؟ -

دخترش او را جمع مي بست خودش همان نوکر خانه زاد دست به سينه بود. ايستادم و باهاش دست  هرچي

 دادم: خوبي؟

 اين کار را نمي کردم ولي او فرق داشت. او  دست
ً
هايش زبر بودند ولي دست هايم را گرم فشردند. معموال

 من دلم پيشش گير کرده بود.  باباي کسي بود که

 به مرحمت شما، امر؟ -

 کار خاصي نداشتم خواستم احوالت رو بپرسم، باغ لواسوون در چه حاله؟  -

بون باغ… کود هم احتياج داشتن…رضايتمندي زد: خوبه، درخت هاش آفت زده بود سم پاشي کردم لبخند 

 بودنبي مروت کود شيميايي ريخته بود پاي ريشه ها همشون سوخته 

 از پشکل اصل فراهم شده بود چيزي نبود که بخواهم راجع به آن حرف  حرف
ً
زدن از کود طبيعي که حتما

 بزنم. پرسيدم: تا تابستون سرپا مي شه که بريم چندروزي بمونيم؟

 ها بله، به بهزاد سپردم دستي به سر و گوش استخر هم بکشه چندجاش نشتي داشت -

 ه و بي ريايش لبخند زدم: خوبه، امشب که هستي؟تکان دادم و به صورت ساد سري
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 ها بله -

 خوبه -

کاري نداشتم. اجازه مرخصي خواست. داشت مي رفت. گلو صاف کردم. ايستاد. حتي او هم مي   ديگر 

 دانست گلو صاف کردن من يعني که حرف مهمي دارم. االن اگر راجع به فندق چيزي مي گفتم شک مي کرد؟

 امر ديگه اي هست؟ -

نه فقط امشب بچه هاي شرکت هم هستند به دختر خانوم بگين بيان بيشتر باهاشون آشنا بشه براش  -

 خوبه

 از گلش شکفت. لبخند به لب دست گذاشت روي چشم هايش: چشم، مرحمت عالي زياد گل

 و من نشستم جفت عليرضا و به صورتش نگاه کردم. لبخند کجي روي صورتش بود.  رفت

 چته؟ -

 ختره که حرفش رو مي زدي دختر مندليهنگو اون د -

 حرف هايش يک جور تمسخر حس مي کردم که عصبي ام مي کرد. زل زدم به چشم هايش: عيبش چيه؟ ته

جا بلند شد و اشاره کرد برويم بيرون. ناخودآگاه چشم چرخاندم توي سالن و علت درخواستش را فهميدم.  از 

 نشنيده بود علي چه گفته آنا ايستاده بود توي سالن شرقي و با ابروه
ً
اي گره خورده نگاهمان مي کرد. مطمئنا

 است ولي اين طرز نگاه هم خوب نبود. 

توجه به او همراه عليرضا بيرون رفتم. روي تراس بلند ايستاده بود و به جايي پشت درخت ها نگاه مي   بي

ت ن طرفي که ايستاده بود. دسکرد. صداي کفشم روي تراس او را به سمتم برگرداند. دوباره چرخيد به هما

 هايش را روي سينه قالب کرد. کنارش ايستادم: خب؟

 آن که نگاهم کند گفت: متوجهي چه کار مي کني؟ بي

 رو صورتم دست کشيدم: نه کالفه

 خوبه، مي ترسيدم يکي از اون بله هاي محکِم تقلبيت رو بکوبي توي صورتم -

 اين دفعه فرق مي کنه -

ار گرفت. با پا برگ خشکي را که باد روي تراس انداخته بود اين طرف و آن طرف کرد. و مقابلم قر  چرخيد 

چشمم به برگ خشکيده بود. عصبي پا گذاشتم روي آن و لهش کردم. سر بلند کرد و زل زد به چشم هايم: 

 داغون مي کني و وقتي چيزي بگن که مطابق ميلت نباشه مي زني بقيه رو درب …. همينه، مي بيني 

 برگ پودر شده اي که حاال بازيچه ي دست نسيم شده بود نگاه کردم: نمي فهمم منظورت رو به
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 مي گم عوض عصباني شدن مراقب باش، يادته راجع به آنا نظرم رو خواستي چي گفتم؟ -

در جيب زل زدم به انتهاي باغ. از وقتي از در کوچک فرعي آمد و شد مي کرد حتي نمي توانستم  دست

 قت مي رود و چه وقت مي آيد. بفهمم چه و 

 حواست به منه مهرداد؟ -

 نه -

 …به هرحال اگه آنا با تو اختالف فرهنگي داشت االن اين دختر  -

 کشيدم روي صورتم: بيخيال بريم داخل  دست

دست گذاشت روي شانه ام: خيلي خب فقط اين بار يه کم بيشتر دقت کن بفهمي دنبال چي هستي که  آرام

 ري که حاال داريبعد نشه روزگا

برگ درختان نگاه کردم. اگر پاييز بود شايد مي توانستم بهتر ببينم آن طرف عمارت چه خبر است. اما به  به

تابستان نزديک مي شديم و درختان مقابلم انبوه و انبوه تر مي شدند و آينده را برايم مبهم تر از قبل مي  

 کردند. 

**** 

 فکر مي کرد وارد بستم و گوش سپردم به نواي موس چشم
ً
يقي که ازاين فاصله هم شنيده مي شد. آدم واقعا

 عمارت ماندرلي* شده است. من االن کي بودم؟ خب ربه کا که نبودم. هم خوشگل تر بود و هم بدجنس تر. 

خودم توي آيينه نگاه کردم و آه کشيدم و سينه ام باال و پايين شد. يعني عمل جراحي براي کوچک کردن  به

م هست؟ همه که در به در بزرگ کردن اين دوتا هستند، کاش يکي هم به فکر شانه هاي نحيف ماها سايز ه

ور درد مي کنند. از تص هايشبود. ملي مي گفت مريال، دخترخاله اش سه سايز بزرگشان کرده و حاال شانه 

ف زدن بودند. مريال به قهقهه افتادم. ولي خنده ام خيلي طول نکشيد. دو نفر جلوي خانه مشغول حر 

 پاورچين به سمت صداها رفتم. ته دلم خالي شد. کيارش و ديبا بودند. 

 عصبي مي گفت: کيارش بگو چي شده، داري نگرانم مي کني ديبا 

 کالفه جواب داد: چيزي نيست چندبار بگم؟  کيارش

ي تر رفتم و خم شدم تا از زير پنجره راحت تر بشنوم چي مي گويند. ديبا گفت: خونه  نزديک

 مستخدماست؟

 مثل آنا مي خواست از آن باال به من نگاه    دلم
ً
گرفت. لحنش ناراحتم مي کرد. اگر ديبا مي شد زن کيارش حتما

 کند. 

 معلوم نيست اينجا هم يه خونه هست -
ً
 از اون طرف اصال
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ان بود. ش کيارش جوابش را نداد. حاال مي خواستند داخل خانه را ببينند؟ کاري که جزو بديهيات زندگي  ولي

هروقت دلشان مي خواست در نزده راه مي افتادند مي آمدند اينجا. هرکدامشان به بهانه اي. فقط کيارش 

بود که قبل از وارد شدن در مي زد. شايد اولين دليلي که کيارش را دوست داشتني کرد همين بود. اينکه مي 

 به دور است.  فهميد اين کارها از آدميت خارج است. يا به قول ترنم از ادب

 چه چيز جالبي هست که تو مي خواي توي اين خونه ببيني؟ ديبا بيخيال برگرديم باال -
ً
 مثال

 نصف اسباب و  راست
ً
مي گفت. در مقابل خانه ي باشکوه آنها، اين خانه هيچ چيز زيبايي نداشت. اصال

از خانه ي ما را اشغال کرده اثاثيه ما هم از آن طرف شوت شده بود اينجا، هرچي که الزم نداشتند بخشي 

 بود. اسباب و اثاثيه اي که هيچ تناسبي با هم نداشتند. 

 تو از وقتي از چين برگشتي يک چيزيت مي شه، حاال هي بزن به اين راه و اون راه -

 همه اومدن االن، همايون دنبالم مي گرده، بريم بريم -

 خيلي خب، هرجور راحتي -

پنجره سرک کشيدم. دست در دست هم دور شدند. داشتند اريب مي رفتند تا دور مي شد. آرام از  صدايشان

برسند به راه ماشين رو. براي چند لحظه همانجا ايستادم و رفتنشان را نگاه کردم. ديباي ريزه ميزه ولي 

اشگاه و به لطف ب هارشانه،اگر الغر مي شدم از پشت هيچ فرقي با هم نداشتيم. کيارش کشيده و چ….جذاب

 يي که مي رفت با هيکلي ورزيده. ها

ميان همه ي مردها و پسرهايي که در تمام اين سال ها اينجا آمد و شد داشتند کيارش و برادرش هميشه  در 

يک جورهايي از بقيه بهتر بودند. بقيه شان کمي تا قسمتي چاق بودند. کمي تا قسمتي هم شکم چران. ولي 

که   . شايد به خاطر ايننشوند شان را بگيرند تا پهن و بدريخت اين دوتا انگار خوب بلد بودند جلوي شکم

زماني آن قدر نداشتند تا شکم چران بشوند و به جايش ياد گرفتند خوشتيپ بشوند. بابا محمدعلي هميشه 

 منظورش پيش« همايون خان از اولش که اينقدر وضعش خوب نبود. من پيششون کار مي کردم. »مي گفت 

کيارش است. ولي بابا هيچ وقت نگفت   مزد شريف بود. کسي که دخترش حاال ناهمايون و حشمت الله 

چطور آنها به اينجا رسيدند و سهم او شد يک خانه ي فکسني ته يک باغ. هيچ وقت نه او و نه مامان اعظم 

راجع به گذشته جلوي من حرفي نمي زدند. انگار گذشته يک راز سر به مهر بود که اگر ازش حرف مي زدند 

 من اتفاق بدي مي افتاد.  برايتفاق بدي برايمان مي افتاد. يا ا

توي اتاقم و کالفه به لباس هايي که دور و برم پهن بود نگاه کردم. بابا نگذاشت بروم پيش ملي چون  برگشتم

ملي يک داداش بزرگ توي خانه داشت. حاال هرچي بگويم به خدا سرباز است مگر قبول مي کند؟ انگار روح 

. باليي؟ فقط بابا مي دانست چهن مسعود توي خانه منتظر بود تا من برسم و باليي سرم بياورد. سرگردا

ردم، همجنس خودم رو بهتر مي شناسم. »هميشه هم فقط يک جمله مي گويد:  در عوض « بابا جان من م 

ان بده چه نش تشويقم کرد بيايم ميهماني. فکر نمي کردم او هم بخواهد من توي آن عمارت باشم. گفت بيا و 
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من بروم و از حيرت ديدن کماالت و جماالت  منتظرند دختر صاحب کماالتي هستي. انگار همه ي آن جمعيت 

 من انگشتشان را با چاقو ببرند. باز بلند خنديدم. 

حق دارد، خودش به من افتخار مي کند و فکر مي کند همه به طور پيش فرض من را سرکار خانم  بابا 

 ينند. نشستم مقابل کوله پشتي ام و رو به رفقايم گفتم: شما بگين برم يا نرم؟مفتخرالسطنه مي ب

شانه باال انداخت. جي جي اخم کرد و جوجو با چشم هاي گردش ملتمسانه نگاهم کرد. خواستم  جيرجير 

جوابشان را بدهم اما زنگ موبايلم نگذاشت. همان طور که حدس زده بودم ملي بود. البد مي خواست ببيند 

رفته ام يا نه. کلي التماسم کرد موبايلم را ببرم و گزارش لحظه به لحظه بدهم، بعد هم زد توي سرم گفت: 

خاک بر سرت که يه موبايل درست هم نداري چارتا عکس درست درمون بگيري ببينيم اين از ما بهترون چه 

 شکلين

  بيخيال
ً
چرا اين قدر براي دانستن زندگي اين  جواب دادن شدم. اگر جواب مي دادم ديگر ول کن نبود. واقعا

ها حرص داشت؟ علتش هرچي بود دور بودن از زندگي هاي آنچناني نبود وگرنه چرا ترنم مثل او جوش نمي 

ن لباس ها نگاه کردم. اگر همي بهزد بداند اينجا چه خبر است؟ گوشي موبايل را انداختم روي تخت و دوباره 

 تما
ً
م مي شد. اگر دو سال پيش بود همه چيز فرق مي کرد. اگر دو سال پيش طور معطل مي کردم جشن حتما

 …شايد هم … بود، براي رفتن به اين ميهماني اين قدر دو دل نمي ماندم 

 تو اينجايي؟ -

مامان از جا پراندم. کالفه جلو آمد و نگاهي به لباس ها انداخت و بي آنکه به خودم نگاه کند چنگ  صداي

ها و باال و پايينشان کرد. از وسط لباس هاي رنگي رنگي که همه اش سليقه خودش و بابا انداخت ميان لباس 

 ساده ي آبي نفتي بيرون کشيد و جلوي رويش گر 
ً
ت . حتي مامان هم مي دانسفتبودند يک پيرهن نسبتا

اي آبي هتوي اين جور ميهماني ها پوشيدن لباس نارنجي با برگ هاي سبز يشمي يا پيرهن ليمويي با حاشيه 

آسماني خيلي جالب نيست. نمي دانم چرا اين قدر تک رنگ و تک بعدي هستند. خب حاال اگر لباس رنگي 

 به رنگ هاي ماست و وارفته يا نهايتش قرمز و سياه و  ند رنگي بپوشند چه اشکالي دارد مگر؟ همش بند مي کن

 سفيد يک دست. 

الويي ام را که توش طرح بته جقه هاي سورمه اي هنوز مشغول وارسي بود. دست بردم و پيرهن آلب مامان

بود برداشتم. اين را ترنم از مسافرتش به سيستان سوغات آورده بود. يک پيرهن تا روي زانو که دامنش کمي 

ا شده بود. يعني اگر اين ر  وزيچين دار بود. بلندي آستين هايش يک وجب باالي مچم بود و دورشان آيينه د

 مي کردند؟مي پوشيدم مسخره ام 

 نگاهش کرد: اين؟ مامان

 اوليش مامان خودم. رو به روي آيينه ايستادم و گرفتمش مقابلم: آره بيا 

مقابل دراور چوبي و يک ساپورت مشکي ضخيم درآورد. بعد از سه جعبه کوچک کنار کمد، کفش  نشست

 عروسکي مشکي ساده اي درآورد و جفت کرد مقابلم. 
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 خيلي شلوغه؟ -

 ست و آشناهاي هميشگيشون يه عده هم اومدن که نمي شناسمآره، جز دو  -

 البد از بچه هاي شرکتشون هستن -

 گمون کنم، بجنب بايد زود برگردم  -

 بابا کجاست؟ -

 مي چرخه، حواسش هست به همه چي -

سکوت لباس ها را پوشيدم و روسري کوچکي را مثل تل سر از زير موهايم رد کردم و گره زدم. مامان با  در 

 برس آمد طرفم. 

 نه وز مي شه مامان -

انگشت حلقه هاي درشت موهايم را کمي مرتب کردم. شبيه کولي هاي اسپانيايي شده بودم، البته نه به  با 

اندازه آنها الغر و باربي. از توي کشوي اول دراور دوتا گوشواره ي حلقه اي درآوردم و پوشيدم. انگشتر پهن و 

وسطم و النگوهاي مشکي و  گشتاسبت تولدم داده بود انداختم توي انصورتي رنگي را که ملي به من

 سرخابي پالستيکي ام را هم پوشيدم. 

نگاهي به رژ لب هايم انداختم و نيم نگاهي به مامان. اخم نداشت. نه مثل وقت هايي که مي رفتم  نيم

 را شوهر بدهد؟ دانشگاه و مدام تذکر مي داد کمرنگش کن. يعني مي خواست وسط اين ميهماني من

 لب آلبالويي ام را برداشتم و محکم روي لبم کشيدم. نتوانست ساکت بماند: کمرنگش کن رژ 

 راحت شد. با انگشت لبم را پاک کردم و کمي رژ گونه هم ماليدم. ايستادم مقابلش: خوبه؟ خيالم

ر خوب شدي که ممکن ذوق نگاهم کرد و بعد زير لب چند دعا خواند و فوت کرد طرفم. اين يعني آنقد با 

 است چشمت بزنند. دلم براي خياالت خامش سوخت. 

هم راه افتاديم طرف جاده ماشين رو، ولي يک لحظه دلم خواست از ميان درختاني که حدفاصل حياط ما  با 

 و حياط وسيع عمارت بود به ياد گذشته ها رد شوم. حسي غريب مي گفت امشب يک جور ديگريست. 

 رف مياممامان من از اين ط -

 طرفم: بيا از همين ور بريم، وسط خاک و خل کثيف مي شي چرخيد 

 لبخند زدم: رسيدم جلوي آبنما کفشم رو پاک مي کنم بهش

 توي هوا تکان داد: خلي ديگه چه بکنم دستي
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را گرفت و رفت. از ميان چند رديف درخت مقابلم رد شد و راه افتاد. چرخيدم به سمت درخت هاي  راهش

و قدم گذاشتم ميانشان. خيلي وقت بود مي خواستند فاصله بين درخت ها را سنگريزه بريزند.  سمت راستم

ر شود. واي که چقد نتيکناهيدجون گفته بود چندجا وسط درخت ها را چراغ پايه دار بگذارند تا فضا ُرم  

 ُرمنتيک! … خنده دار مي شد وقتي مي خواست باکالس حرف بزند. چراغ پايه دار 

ميان درخت ها و از توي تاريکي به خانه ي سوت و کورمان نگاه کردم. صداي فيف کشيدن گربه اي  ايستادم

عصباني و بعد فروافتادن چند قوطي تنم را لرزاند. ترسيدم و پا به دو از ميان درخت ها دويدم به سمت 

چ چيز کردم. از اينجا هينگاه   يروشنايي. نزديک آبنما دست به زانو و نفس زنان ايستادم و دوباره به سياه

معلوم نبود. راست ايستادم و نفس گرفتم. آب دهانم را فرو دادم و روسري را که شل شده بود دوباره سفت  

گره زدم. دستي به موهايم کشيدم و آرام تر راه افتادم به سمت پله ها. دو سه نفر روي تراس سيگار به دست 

ان رد شدم اما نبضي که هنوز توي شقيقه ام مي تپيد آرام نگرفته کنارش  ز متوجه من شدند. سر به زير و آرام ا

بود. جلوي ورودي خانه ايستادم و نفسي عميق کشيدم. خب شايد هم يک دليل اضطراب هايم به خاطر 

همين ورودي بود. همين جا مهرداد ايستاد مقابلم و انگشت اشاره توي صورتم تکان داد و گفت: نبينم بي 

 رخيجا بچ ناجازه اي

يعني من مال اينجا نيستم. مال چرخيدن توي اين خانه. همين جا سرم را بلند کردم و با چشم هاي به  که

 اشک نشسته نگاهش کردم و لب هايم جنبيدند و به زور دو سه کلمه ازشان بيرون ريخت: من کار بدي نکردم

مگر کيارش يک زماني همبازي ام خواستم بگويم من فقط با همبازي دوران کودکي ام مسابقه مي دادم.  مي

نبود؟ بود. مي خواستم بگويم من به موقعش خوب مي دانم جايگاهم کجاست ولي او چرخيد و برگشت 

لي و بلند زار زدم. خي مداخل. من هم همين پله ها را با گريه پايين دويدم و خودم را پشت در اتاقم حبس کرد

 بد است عشق اول آدم اينجوري خراب شود. خيلي

 اينجا واستادي واسه چي؟ -

بلند کردم و به صورت سرد و خالي از احساسش نگاه کردم. حق نداشتم اينجا بايستم؟ مگر ناهيد  سر 

خودش دعوتم نکرده بود؟ حاال برفرض که فقط گفته بود تو هم بيا، برايم کارت نفرستاده بود، يا خواهش 

 …يا …نکرده بود 

 برو داخل -

تم داخل. آرام سربرگرداندم و ديدم که خوشحال به سمت آدم هايي مي رود که روي کنارش رد شدم و رف  از 

تراس مشغول سيگار کشيدن بودند. خيالم راحت شد. از اين که حداقل پشت سرم نيامده داخل که باز چرت 

 و پرت حواله ام کند. 

 شما شادي هستي؟ -
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لن. جمعيتي که انتظارش را نداشتم آنجا که اسمم را مي پرسيد متوجهم کرد ايستاده ام وسط سا  صدايي

جمع بودند. به مردي که متين لبخند مي زد نگاه کردم، يک جورهايي من را ياد ايران پناه مي انداخت: بله 

 شما؟

 عليرضا رياحي، دوست آقاي دولتشاه -

 آهان، خوشوقتم -

 طور خيره مانده بود روي صورتم. سر به زير گفتم: ببخشيد همان

يافه اش نمي خورد دوست کيارش باشد. البد دوست آن مجسمه متحرک بود. از کنار او هم رد سن و ق به

 قرار است چندتا مانع ديگر رد کنم خوب بود. 
ً
 شدم. اگر مي دانستم دقيقا

 شادي؟ -

صدا را مي شناختم. اين صدا را دوست داشتم. توي جمعيت دنبال صاحبش گشتم. دستش روي شانه ام  اين

 ول کردي حسابينشست: جينگ

 زده خنديدم: خوبي کيا؟ چين خوش گذشت؟ ذوق

 آره برات کيمونو آوردم -

 افتاد، اخم کردم: کيمونو مال ژاپنياس«* خاطرات يک گيشا»به کتاب  يادم

 : اي ول مي خواستم ببينم سوادت چقدرهخنديد 

ان. دارد مي آيد طرفم پاشنه هايي که عصبي و کوتاه کوتاه روي زمين مي خورد مي گفت که ناهيد  صداي

هميشه لباس تنگ مي پوشيد جوري که وقتي راه مي رفت آدم ياد پنگوئن مي افتاد. لبم را به هم فشار دادم  

 که خنده ام بيرون نريزد. کيا گفت: رفقات رو نياوردي يه کم باهاشون کل کل کنيم به ياد جووني هامون؟

 شادي؟ -

 از ديدنش هيجان زده شدم: واي ناهيد جون سالم، چقدر  نزديک گوشم جيغ مي زد. برگشتم و  ناهيد 
ً
مثال

 خوشگل شدي

به دماغ عملي اش که سوراخ هايش کوچک و بزرگ بود نگاه کردم. از دماغ کج و کوله اش مسخره تر  بعد 

موهايش بود که چتري ريخته بود روي پيشاني اش. عين بچه ها. باورم نمي شد او مادر مهرداد دولتشاه 

 مي کرد. مخصوص وشزد ادر مرد شق و رق و اتوکشيده اي که جايگاه همه را با اخم هايش بهشان گباشد، م
ً
ا

باورم نمي شد اين زن که سعي مي کرد خودش را جوان تر از سنش نشان بدهد و به طرز … جايگاه من را 

 مضحکي در اين تالش شکست مي خورد مادر مهرداد دولتشاه باشد ولي بود. 

 کرد: اين لباس چيه پوشيدي، مي گفتي يه دونه لباس خوشگل داشتم بهت مي دادمچشم نازک   پشت
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 به هيکلش کردم، يعني اين قدر چاق بودم؟ نگاهي

 رفت چه گفته و مثل هميشه پريد به يک شاخه ي ديگر: به مادرت گفتم زودتر بيايي کمکش کني يادش

شما خوبي؟ همش به سفر و گشت و گذاريد توي دلم سرريز شد ولي به زور لبخند زدم: درس داشتم.  غم

 اين روزا

طور که سرش مي چرخيد اين طرف و آن طرف خودش را تند تند باد زد و دانه هاي ريز عرق روي  همان

پوستش را با دستمال گرفت. اهميتي به حرفم نداد و هيجان زده از ديدن ميهماني که تازه از در وارد شده 

ه کردم. کيارش رفته بود سراغ ديبا و من کسي نمي شناختم تا باهاش گرم بگيرم. بودند رفت. دور و برم را نگا

بهتر نبود بروم پيش مامان؟ همان کاري که ناهيد توقعش را داشت؟ کاش موبايلم را آورده بودم، اين جوري 

 ….حداقل دو سه تا اس ام اس مي فرستادم براي 

 سالم -

وجه مرد بلند قد و جذابي شدم که مشغول سبک سنگين کردن بود من را نمي شناخت. برگشتم و مت هرکي

من بود. پيرهن رسمي آبي و خوش دوختي پوشيده بود و کراوات سبز يشمي و شلوار سورمه ايش حسابي 

 بهش مي آمد. 

 سالم -

 نزديک تر آمد: روزبه سرمد هستم کمي

کردم پشت سرم و لبخند زدم: اسم و رسم باکالسي. دستش دراز شده بود طرفم. دست هايم را قايم   چه

 شادي بهشتي

و قدم زنان راه افتاد به گوشه اي از سالن که خالي تر بود. حواسم به نگاه آدم هاي غريبه بود. حتي از  آرام

 به اين خانه رفت و آمد داشته و کدام تازه وارد است. 
ً
 طرز نگاه ها هم مي توانستم بفهمم کدامشان قبال

 بي روي سرم نگاه مي کرد گفت: چه لباسهاي جالبي پوشيدينطور که به تل سرخا همان

 اين که لباسم به نظرش جالب آمده بود خوشحال شدم. لبخند زدم: ممنون از 

 چندسالتونه شادي خانم؟ -

 مي ترساند کنارمان ايستاد: آقاي سرمد؟ دهان
ً
 باز کردم چيزي بگويم که مهرداد با قيافه اي که من را واقعا

 بودم که از او مي ترسيدم. روزبه سرمد هم به حد مرگ ترسيد. فقط من ن نه،

 دراز کرد طرف مهرداد: سالم آقاي دولتشاه دست
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دستش توي هوا بيکار ماند. آب گلويم را فرو دادم. انگار يک بغض تلخ هم همانجا گير کرده بود. يک  ولي

ي آمد با من حرف بزند او اين طور  بغض که با عصبانيت قاطي شده بود. اگر قرار بود تمام شب هرکسي جلو 

 بکند يک دقيقه هم نمي ماندم. 

 گوشش چيزي گفت و او سري تکان داد و بعد رو به من گفت: خيلي خوشحال شدم از آشناييتون  کنار 

را گرفت و رفت. منتظر توبيخ خودم بودم. ولي دست پيش گرفتم: من بي اجازه و بي دعوت نيومدم  راهش

 ولي اگر شما احساس مي کنيد بودنم ممکنه جالب نباشه همين االن بگيداينجا آقاي دولتشاه 

باال رفت. چند ثانيه به صورتم نگاه کرد و جلوتر آمد و مجبور شدم براي ديدنش کمي گردن باال  ابرويش

 بگيرم. لب باز کرد چيزي بگويد که کسي صدايش کرد. 

 مهرداد؟ -

ا لبخند زدم و جلو رفتم تا باهاش دست بدهم ولي غضبناک نگاهم  بود که من را از مهلکه نجات داد. به آن آنا 

کرد. هميشه من را ناديده مي گرفت ولي اين نگاه عصباني را اولين بار بود که مي ديدم. مجبور شدم کمي 

 رسمي تر خطابش کنم: سالم خانم دادخواه

يدم توي سالن و به تيپ سري به جوابم تکان داد و بعد رفت طرف شوهر ديوانه اش. دوباره چرخ فقط

مختلف آدم ها نگاه کردم. عين بچه اي که وسط يک جمعيت غريب افتاده باشد، به سمت ميز مدوري که 

توي سالن مرکزي بود راه افتادم تا يک بشقاب ميوه براي خودم بردارم. نفرت انگيزترين ميهماني بود که در 

 عمرم آمده بودم. 

 ه؟مامانت کاري نداره توي آشپزخون -

هاي فکم منقبض شد. اينکه اين زن و شوهر کمر بسته بودند من را تحقير کنند برايم عجيب بود.  ماهيچه

برگشتم و به صورت آنا نگاه کردم. بشقاب ميوه را زمين گذاشتم و بي آن که جوابش را بدهم راه افتادم طرف 

 چرا؟ کنند؟رم  راهرويي که به آشپزخانه مي رسيد. من را مي خواستند اينجا که تحقي

خلوت بود. نگاهي به سمت راستم انداختم. همانجايي که کتابخانه بود. دلم مي خواست بروم همانجا  راهرو 

بنشينم و کتاب ورق بزنم. کتاب هايي که مطمئن بودم هيچ کسي به اندازه من مشتاق خواندنشان نيست 

ر بيرون کالفه و خسته از د  ديدر باز شد و مر مردد به در بسته ي کتابخانه نگاه کردم. دو قدم جلو رفتم که 

زد. سيگار دستش بود و توي تاريکي زل زده بود به من. انگار منتظر مالقات کسي بود. چرخيدم به طرف 

ديگر و همان وقت آنا از کنارم با عجله رد شد و به سمت در رفت و بلند گفت: آقاي فروتن خودت رو خفه  

 کردي با سيگار چي شده باز؟

بودم بدانم آقاي فروتن چه کاره ي آنا مي شود ولي جرات نکردم نگاهشان کنم. تا به حال يک بار هم  جکاو کن

مامان و باباش را اينجا نديده بودم و مامان از حرف هايي که خيلي راحت جلوي رويش مي زدند فهميده بود با 

 خوشحال بشود؟ هيشکي.  داد هر ازدواج او و مهرداد مخالف بوده اند. کي بود که از ازدواج با م
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باال انداختم و آرام رفتم طرف آشپزخانه. صداي غرغروي مامان از دو متري نرسيده به آشپزخانه هم به   شانه

گوش مي رسيد. داشت سر کارگرهاي بيچاره اي که فقط براي همين وقت ها به اين خانه مي آمدند غر مي 

کرد؟ تصور مامانم با موهاي   يظم جووون همان کارها را مزد. يعني اگر يک روزي مامان اعظم هم مي شد اع

چتري توي صورتش و پيرهن يک دست قرمز با کفش هاي پاشنه بلندي که به زحمت با آنها تعادلش را حفظ 

 خنده دار بود. بابا هيچ وقت نمي گذاشت مامان از اين جالفت ها بکند. خاله مه لقا هم همين 
ً
مي کرد واقعا

از خاله ي بزرگم حساب مي بردم چه برسد مامان که يک جورهايي بچه اش حساب مي  طور. حتي من هم

 شد. 

 .…نيمه باز آشپزخانه را کامل باز کردم و زني با سيني دسرهاي رنگارنگ از داخلش بيرون پريد: ببخشيد  درب

 رفتم. سر تا پام را برانداز کرد: کاري داريد؟ عقب

 د داخل آشپزخانه: خانوم خانوم من يکيش رو بردمبي آنکه جواب بگيرد سرش را بر  بعد 

مامان مي گفت خانوم؟ به به چشمم روشن. انگار او هم جا پاي ناهيد خانم گذاشته بود. مامان جيغ زد:  به

 زود برگرد

ايشي گفت و رفت. رفتم داخل آشپزخانه و به مامان که دست به کمر به بقيه دستور مي داد نگاه کردم.  زن

 ن نبود. سخت مشغول سلطنت کردن بود. جلوتر رفتم. يکي پرسيد: چيزي مي خواستين؟حواسش به م

 متوجه حضور من شد. گرهي به ابرويش انداخت: اينجا چه کار مي کني؟ مامان

آمد جلوي رويم ايستاد و تازه متوجه آرايش کمرنگش شدم. طفلک بابا. چقدر وقتي مامان دستي به سر  بعد 

مي کرد ولي او خيلي کم اين کارها را مي کرد و حاال توي ميهماني حضرت دولتشاه و صورتش مي کشيد ذوق 

 به نظرش رسيده بود کمي خوشگل کند. 

 را دوباره هدايت کرد به سمت خورجي آشپزخانه: برو بيرون، اومدي بچپي اينجا بوي غذا بگيري؟ من

 برمي گردم خونه شانه
ً
 باال انداختم: کسي رو نمي شناسم، اصال

 عرق پيشاني اش را پاک کرد: برو برو بچپ توي اون سوراخ چشمت رو کور کن صيحر 

را آرام تر کرد و ادامه داد: دختر يه کم زرنگ باش، مگه نمي گي کارمنداي شرکتشون هم هستن،  صدايش

 خب برو بشين کنارشون باهاشون دوست شو فردا خواستي بري اونجا تحويلت بگيرن

؟کي گفته من مي خوام بر   -
ً
 م شرکت اينا اصال

 من -

مهرداد از جا پراندم. لبخند روي صورت مامان پهن شد: خدا از دهنتون بشنوه قربون دستتون آقا اين  صداي

 دختر که خودش حاليش نيست چي صالحشه بلکه شما پشتش باشيد
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ن طمئنم ايشيرين عسل بازي مامان حرصم گرفت. اما هنوز جرات نداشتم به صورت مهرداد نگاه کنم. م از 

ه چرا فکر مي کني اون قدر بيکاره ک»گفتن پشتش يک نقشه مزخرف خوابيده بود. ترنم مي گفت « من»

 کرد.   يولي مطمئن بودم براي چزاندن من هميشه وقت جور م« فقط واسه چزوندن تو نقشه بکشه؟

ع  تين ميزها رو جمجلوتر و عطر ادکلنش زودتر از خودش نزديک شد. رو به مامان گفت: يکي رو بفرس آمد 

 کنه، کسي حواسش به اون بيرون هست؟

 دست روي صورت کوبيد: واي خدا مرگم بده چشم االن االن مامان

 به سمت آشپزخانه و يادش به من افتاد، سر برگرداند: برو ديگه چرخيد 

د. حاال  ي آممهرداد نگاه کردم که دست در جيب مقابلم ايستاده بود. آرام از کنارش رد شدم. پشت سرم م به

کافي بود آنا هم از آن طرف راهرو از توي کتابخانه بيرون بيايد تا وسطشان ِپِرس شوم. مضطرب تندتر قدم 

 برداشتم. 

خروجي راهرو انگشت هايش شانه ام را لمس کردند. جرياني مثل برق از تنم گذشت. محکم سرجا  نزديک

 موجودي مخوف در …. ببر بنگال »ي چشم هايش. ايستادم و چرخيدم طرفش و عين يک ماده ببر زل زدم تو 

ي آقاي گوف ناين لحن مسخره از کجا توي کله ام نشست؟ مثل هماني که توي کارتو …. « جنگل هاي هند

 به من مي 
ً
حرف مي زد. ببر بنگالي که خيلي خل و چل بود. خيلي سعي کردم جلوي خنده ام را بگيرم. اصال

 ….نخند…. آمد ببر باشم؟ هيس هيس 

هنوز توي جيبش بود: اگر بخواي بياي اونجا کار کني بايد سعي کني به اندازه اسم و رسم اون شرکت  دستش

 بزرگ بشي، متوجهي؟

روي هم گذاشتم. کاش ترنم اينجا بود و مي ديد چقدر بيکار است. آن قدر که من را توي راهرو گير  پلک

 بيندازد و متلک بارم کند. 

 به چه حقي اي باال انداختم و ر  شانه
ً
اه افتادم بيرون. تا کي بايد سرم را زير مي انداختم تا اذيتم کند؟ اصال

اذيتم مي کرد؟ مگر من ارث باباش را خورده بودم؟ مگر بابا اينجا کار نمي کرد؟ ما که مفت و مجاني توي اين 

اجازه با  ه بود نبايد بيطور وتازه از وقتي گفت ينخانه زندگي نمي کرديم، بابا زحمت مي کشيد، مامان هم هم

 برادرش بچرخم حتي يک بار هم پايم را توي اين عمارت نگذاشته بودم. 

راهرو خارج شدم و رفتم طرف ستون بزرگ وسط سالن. پشتش تکيه دادم و به ميهمان ها نگاه کردم. دلم  از 

سالن نگاه کردم.  نمي خواست برگردم و با قيافه زهرماري مهرداد رو به رو شوم. به ساعت قدي آن طرف

حال وادارد.   و ساعت نه شب بود و تازه سر شب حساب مي شد. ارکستر مي خواست همه را به شور 

 کار کيارش بود وگرنه ميهماني رسمي تر از اين حرف ها بود. 
ً
 گيتاريست ها مشغول شده بودند. حتما

است. رقص دونفره، تانگو ترها جلو آمدند و مشغول رقص شدند. آهنگ هايشان هم يک جور ديگر  جوان

يادم به عروسي سبحان، پسر خاله مه لقا افتاد. آهنگ بندري مي زدند و همه وسط حياط سينه مي لرزاندند 
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 آن جوري خيلي بي
ً
داقل خوش مي گذشت. ح شتر و دست ها را باالي سر گرفته بودند و تکان مي دادند. اتفاقا

 دند و تبديل مي شدند به ظرف ژله کلي مايه خنده بود. ديدن مردهايي که از جلد عبوسشان بيرون مي آم

زدم به کيارش که دست حلقه کرده بود دور کمر ديبا و سر او روي سينه کيا جا خوش کرده بود. صداي  زل

 روزبه سرمد کنار گوشم گفت: شما دانشجوي حسابداري هستي؟

 طرفش: بله ترم چهار چرخيدم

 محو رقص ديبا و کيارش شدم.  دوباره

 آشناي آقاي دولتشاه هستين؟ -

 کيا درهم بود. تمرکز نداشت وگرنه من مي دانستم که رقصش بد نيست.   قيافه

 چي؟ -

 گفتم اگه دوست داشته باشيد واسه کارآموزي بياييد پيش خودم  -

و ديبا يک دور رقصيدند و کناري ايستادند. ديبا تلفن به دست رفت جايي که بتواند صبحت کند و کيارش  کيا 

هم همين طور. همان طور که به کيارش که کم کم داشت مي رفت به سمت خروجي عمارت نگاه مي کردم 

 فکر کردم، همينم مانده که بروم آنجا کارآموزي. بي تفاوت شانه باال انداختم: نمي دونم

 و کنارم ايستاد: من مدير ارشد حسابداري هستم اونجا، فرصت خوبيه آمد 

 تصميم بگيرمو گردن باال گرف چرخيدم
ً
 تم و زل زدم به چشم هايش: ممنون ولي ترجيح مي دم بعدا

 از روي لبش محو نشد: خيلي هم خوب لبخند 

ازش فاصله گرفتم و بي اختيار نگاهم چرخيد روي جمعيت. از نگاه آدم هايي که ميخ شده بودند روي ما  کمي

ازش  گشته بود. کاش وقتي برمي گشتمي فهميدم که کدامشان کارمندهاي شرکت هستند. کيارش هنوز برن

کرد. حرصي دندان   ميمي پرسيدم چرا ناراحت است. البد بعدش هم مهرداد مي آمد و جلوي همه توبيخم 

 به هم ساييدم. 

 دوباره حواسم را پرت کرد: تا حاال شرکت نيومدين نه؟ سرمد 

يا آنجا که يعني کيارش گفته بود ب نگاهش کردم. رفته بودم. يک بار. مي خواستم با کيارش برويم جايي.  منگ

 …بعد برويم کافي شاپ با بچه ها 

 را جمع کردم: چطور؟ حواسم

 باال انداخت و کمي از نوشيدني اش خورد: قيافه تون آشناست شانه
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 چه نسبتي با اين خانواده دارم. البد بدش نمي آمد با من الس  مي
ً
دانستم دارد جان مي کند بفهمد من دقيقا

اول بايد مطمئن مي شد که نسبتم خيلي قوي نيست تا راحت تر جلو بيايد. خواستم بهش بگويم  بزند ولي

 …نمي خواهم بيايم شرکت و او هم اجازه الس زدن با من ندارد چون 

 شما نمي رقصي؟ -

 به کسي که اين سوال را پرسيده بود جمع شد. دوست مهرداد بود. اخم کردم: نه حواسم

رقص بودند. روزبه سرمد باز گم و گور شد و جايش را داد به دوست مهرداد که  توي سالن مشغول همه

 لبخند به لب جلوتر آمد: ناراحتيد چرا؟

ادکلن آشناي مهرداد مي گفت که دوباره آمده خرمگس معرکه بشود. از رو نرفتم. حاال که اين مرد مي  بوي

مي کرد بدم نمي آمد کمي باهاش حرف بزنم.  دانست من اينجا چکاره ام و باز همان قدر محترمانه رفتار 

 دستم را قالب کردم رو سينه ام: ناراحت نيستم

همان حال لبخند زدم. برگشت به طرف زوج هايي که دو به دو شده بودند. حاال مهرداد کنارم بود. اما  در 

 هرداد؟نگاهش نمي کردم. دوستش گفت: اين خانوم هميشه بداخالقه يا امشب کسي ناراحتش کرده م

نفسم را بيرون دادم. عجب گيري افتاده بودم. خودش کم بود، زنش کم بود حاال دوستش هم آمده  عصبي

 بود. مهرداد گفت: نه هميشه اينجوري نيست دچار سوءتفاهم شده

تمسخرآميزي روي لب دوستش نشسته بود. غمگين آه کشيدم. چه سوءتفاهمي؟ من که هيچ وقت  لبخند 

 زندگيشان هستم چرا فکر مي کرد دچار سوءتفاهم شده ام؟ فکر نکردم جزئي از 

 گفت: ولي حتي اخم هم که مي کنه بانمکه آقاي دولتشاه  دوستش

خوردم. مهرداد گلو صاف کرد. کاري که هميشه قبل از جدي حرف زدن مي کرد. ولي برخالف انتظارم  جا 

کشيدم. همان وقت مهرداد چرخيد طرفم: هيچي نگفت. دور و برم را نگاه کردم و آرام آرام خودم را عقب  

 دنبال کسي مي گردي؟

خواستم ببينم کيارش کجا رفته، به نظرم مي رسيد حالش خوب نيست. ولي مهرداد نگذاشت بيشتر فکر   مي

 کنم. به گوشه شمالي سالن اشاره کرد: بريم اونجا

 ….گفتم: آقاي دولتشاه من   کالفه

که مي خواست برويم اشاره زد. آرام آرام خودش را از جمعيت جدا کرد لب هيسي گفت و با ابرو به جايي   زير 

و من دنبال سرش راه افتادم. حواسم به ناهيد بود که به شکل مسخره اي آويزان قد بلند همايون خان شده 

اما محو فضاي رمانتيک آنجا با  ود بود و اداي زن هاي دلباخته را در مي آورد. به دخترکي که جزو خدمه ب

ني پر از جام هاي کوتاه و بلند ميخ شده بود به دکتر فرحي که حواسش به آدم هاي نزديک بار بود. به سي

 ….دختري که دست به سينه باالي پله ها با اخم ايستاده بود، به حشمت الله باباي ديبا که 
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 دنبال کي مي گردي؟ -

 هيشکي، چرا بايد دنبال کسي بگردم؟ -

 …شم چشم مي کني نمي دونم، اين طور که چ -

حرفش را خورد. اين گوشه توي سالني که من بهش مي گفتم سالن عشق و حال، چون بار نوشيدنيهاي  بقيه

 مسن که 
ً
رنگارنگ توي اين سالن بود. کسي نبود. چند نفري کنار بار مشغول بودند. چند زن و مرد نسبتا

 از اين ميهماني ودشاني دادند به روش خحوصله رقص هاي عشقوالنه آن طرف سالن را نداشتند و ترجيح م

 لذت ببرند. من هم ترجيح مي دادم برگردم بيرون چون مهرداد اين بار بدتر از هميشه اخم کرده بود. 

 …اينجا توي اين مهموني نبايد دنبال کسي بگردي يا  -

 يا چي؟ -

 آقاي سرمد چي بهت مي گفت؟ -

 هم ن -
ً
قشه اي براي وصل کردن خودم به اسم و رسم شما ندارم به ببينيد من دچار سوءتفاهم نشدم، اصال

 ….مطمئن باشيد هيچ وقت دور و بر شرکت شما هم نمي آم چه برسه که بخوام …. خدا 

نگفتم برنامه پربار آينده ات چيه، هنوز اونقدرها عمر نکردي که بخواي برنامه هايي به اين گنده گي بريزي   -

 گفتم آقاي سرمد چي گفت بهت

 باال انداختم: پرسيد دوس دارم بيام اونجا واسه کارآموزي؟ نهشا

 خب؟ -

 نتونستم بگم نه، يعني شما سر رسيدي االن هم دارم همين رو به خودتون مي گم -

دستش را توي جيبش فرو برد و دست ديگرش را روي صورتش کشيد. وقتي عصبي است همين کار را مي   يک

 دم؟کند. خوب بود که عصبي اش کرده بو 

به پنجره قدي کنار سالن نزديک تر شد و من هم مجبور شدم چند قدمي دنبال سرش بروم. پشت به  کمي

پنجره ايستاد ولي من بي اختيار به تراس نگاه کردم. بيرون خيلي تاريک بود و هيچي از اين فاصله معلوم 

 همه برگشته اند داخل. ميزهاي بلند ر 
ً
نيم ساعت  مي گفت که راسوي تنبود. فقط مي شد بفهمي که تقريبا

 بودم نيستم. باور  
ً
ديگر موقع سرو شام است. نگاهش کردم: من اون دختر بچه اي که شما فکر مي کني قبال

 کنيد

 کجي روي صورتش نشست. يک جور حالت تمسخر. اين پا و آن پا کردم.   لبخند 

 چه جور دختر بچه اي هستي؟گفت
ً
 : االن دقيقا
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اکيد کرد. لب پاييني ام را زير دندان فشار دادم و سعي کردم عميق تر نفس بکشم. ت« دختر بچه»کلمه   روي

زل زده بود به صورتم. بي اختيار چشم دوختم به ساعت شماطه دار کنج سالن. کيارش چرا برنمي گشت؟ 

 خود به خود دلم شور افتاده بود. 

 پرسيد: نگفتي؟ دوباره

  ترين مکالمه اي بود که در عمرم داش مسخره
ً
 چه طور دختربچه اي بودم؟ اصال

ً
تم. به او چه که االن دقيقا

 کي گفته من دختربچه هستم؟

 نگاهش کردم: چرا بايد به شما بگم؟ کالفه

 ايستاد. لبخند از روي لبش پر کشيد و جدي تر گفت: مگر نمي خواي بياي شرکت کار کني؟ راست

 زدم: نه پوزخند 

 ه؟ پس مندلي چي ميگه؟هايش را قالب کرد روي سينه اش: ن دست

به مهرداد رو انداخته بود؟ چرا؟ دوباره چرخيدم و به جمعيت نگاه کردم. ارکستر پرشور و حال تر مي  بابا 

نواخت. صداي موسيقي کرکننده شده بود. حاال همه توي سالن مرکزي جمع بودند و هيشکي حواسش به 

 من و مهرداد که اين گوشه تک افتاده بوديم نبود. 

 براي محل کارم هم بايد از شما اجازه بگيرم؟… ار عصبي تر نگاهش کردم: نمي دونم ب اين

يک پا روي زمين ضرب گرفت. نمي توانستم نگاه اخمالويش را تحمل کنم. براي همين دوباره چشم دوختم  با 

 به پنجره. جلوي نگاهم را سد کرد و گفت: دنبال کي مي گردي؟

شکمش. چرا امشب اين قدر سمج شده بود؟ حرصي نفسم را بيرون  مي خواست مشت مي کوبيدم توي دلم

 مشکلي هست؟… فرستادم: دنبال کيارش 

که حرف مهمي زده باشم، سرچرخاند توي جمعيت. انگار که دنبال کيارش گشتن برايش مهم باشد.   انگار 

 …هنوز توي دنياي بچه گونه خودت فکر مي کني کيارش … دوباره عصبي نگاهم کرد: آره 

را ناتمام گذاشت. ولي دلم مي خواست تمامش کند. شايد هم بهتر بود خودم تمامش کنم. نفسم را  حرفش

  ولي االن بزرگ شدم. … عميق بيرون فرستادم و گفتم: دو سال پيش من هيجده سالم بود آقاي دولتشاه 

 همين… کيارش االن فقط همبازي بچگي هاي منه 

را به زحمت قورت دادم: نگران نباشيد، خوب ياد گرفتم جاي من توي که نصفه نيمه شکل گرفته بود   بغضي

 اين زندگي کجاست
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به شکل احمقانه اي توي چشمم حلقه زده بود. همان طور اخمو نگاهم مي کرد. باز آب دهنم را فرو  اشک

لي شما م: و دادم مبادا گريه ام بگيرد. نمي دانم چرا حرفش برايم اين قدر سنگين بود. به زحمت لب باز کرد

 حق نداري براي زندگي من تصميم بگيري فقط به خاطر اينکه باباي من واسه شما کار مي کنه متوجهي؟

کم کم به لرزه مي افتاد. بعيد نبود يک سيلي تقديمم کند. هيچ وقت اين طور عصبي باهاش حرف نزده   بدنم

 «.متوجهي»بودم. هيچ وقت بهش نگفته بودم 

 شيد و به جمعيت نگاه کرد و نفسش را عميق بيرون فرستاد. به صورتش دست ک دوباره

طرفم ولي نگذاشتم چيزي بگويد. خودم را کنترل کردم و سر به زير و آرام تر گفتم: مثل اينکه خيلي  چرخيد 

مايه ناراحتي هستم اينجا، من بي دعوت نيومده بودم. دنبال کيارش هم نمي گردم. نگران نباشيد. اگه حرفي 

 م که ديگه نگرانيتون بيشتر نشهنداريد بر 

 بود. مجبور شدم سر بلند کنم ببينم چرا ساکت مانده، اخم داشت. سرم را پايين انداختم.  ساکت

 ايستادي چرا؟… : بفرما برو گفت

را ياد آن روز لعنتي انداخت. بغض بدتر از قبل قلنبه شد توي گلويم. ببين چه مريض هايي هستند. خب  من

 داري؟چکار به کار من 

به طرف خروجي اصلي و از عمارت بيرون آمدم. روي تراس ايستادم و چند نفس عميق کشيدم ولي  چرخيدم

اشکم راه افتاده بود. توي حياط بزرگ هيشکي نبود. آرام ارام از پله ها پايين رفتم. کاش مي رفتم پيش بابا و 

د. راه افتادم به سمت جاده ماشين رو. ازش خواهش مي کردم ديگر به خاطر آينده ام به اينها رو نينداز 

صداي ارکستر دور و دورتر مي شد. وسط حياط ايستادم. الزم نبود همين حاال به بابا چيزي بگويم. بايد اول 

با دکتر ظرافت حرف مي زدم و آن کار را مي گرفتم. آرام تر قدم برداشتم. اشک هايم کم کم تمام مي شد. 

نبودم. فقط غمگين بودم. جشني که براي آن دو دل بودم براي من  يعصبان نفس هايم منظم شده بود. ديگر 

فقط دو ساعت طول کشيد و نصف آن هم به مکالمه دردناکي گذشت که ازش سر در نمي آوردم. دست 

هايم را قفل کردم دور بازوهايم و به آسمان نگاه کردم و آه کشيدم. دوباره چرخيدم طرف آن عمارت باشکوه 

لعنتي زنش را بغل گرفته و به تاريکي خيره مانده است. من در تيررس نگاهش بودم ولي  د مهردا و ديدم که

نمي دانستم االن حواسش به من است يا به آنا که چسبيده بهش و نجواگونه چيزي بهش مي گويد. دوباره اه  

ت به سم تمن برگشکشيدم. من را خرد مي کرد و بعد با خيال راحت زنش را توي بغل مي گرفت. دوان دوا

 تاريکي مطلقي که پشتش خانه ي من بود. خانه ي لعنتي من. 

**** 

 هیدر رمان ربه کا اثر دافنه دومور  یاشراف ی: عمارتی* عمارت ماندرل

ردم( که با نک دا یپ یدر ژاپن ) عبارت بهتر  یا غهیص یاثر آرتور گلدن درباره زنان یرمان شا یگ  کی** خاطرات 

 رف شد. ژ  یها یکه داشتند دچار دگرگون  یو رسم و رسوم شانیها، زندگ ییکایست امر اشغال کشورشان به د
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*** 

لباس سرخابي و تل همرنگ آن خيلي خواستني شده بود اگرچه سعي داشت خانومانه راه برود ولي براي  با 

 من شبيه همان دخترک بازيگوشي بود که ديدنش خوشحالم مي کرد. يک جور خوشحالي که از غافلگيري

دانست  اگر مي اورد،سرچشمه مي گرفت. انگار که باورم نمي شد به ميهماني بيايد و من را از کالفگي دربي

 عليرضا کنار گوشم گفت: نخوري بچه ي مردم رو…. چقدر عاجزانه چشم انتظارش بوده ام

 هايم را بهم ماليدم و اخم کردم. کمي عقب تر رفت و به ابرو اشاره کرد: چرا واستاده؟ لب

بالتکليف روي تراس، نزديک ورودي ايستاده بود. مثل کسي که براي داخل شدن دو دل باشد. مي  همانجور 

 دانستم چرا. خودم باعثش بودم. 

همين سالن، درست همين جا که حاال مبل هايش به خاطر درست کردن يک پيست رقص غيب شده  توي

شيدني هاي مورد عالقه شان را گذاشته بودند روي ميز اند. کنار کيارش نشسته بود. دوتا ليوان گنده از آن نو 

ود ميز پاهايي که تا خ ا سنگ مرمري و دوتا ني يک متري هم داخلشان گذاشته بودند. تکيه داده به مبل و ب

دراز شده بود مشغول مک زدن بودند. حواسشان فقط به نوشيدني ها بود و يک آن نوشيدني پريد پشت 

 رو کرد به کيا و گفت: کيا من بردم قبول نيسمالجش و به سرفه افتاد. 

 تو بردي؟ بيخود -

 کلي تمرين کردي -
ً
 من بردم چون تو قبال

 مسابقه برقراره ياال…. اوهوکي  -

که پشت به من ايستاده بود نشست روي صندلي و ني را که دراز شده بود تا کف زمين برداشت و فوت    کيا 

ل قل کرد. فندق پريد طرف ني خودش و همان طور دراز کشيد کرد توي ليوان. نوشيدني ليمويي رنگ ق

 شد. غش غش ليجلوي پاي کيا. روي شکم. محکم سِر ني را مکيد. تا کيارش به خودش بجنبد ليوانش خا

 خنديد: بردم

 نامرد تقلب کردي -

زده بود.  جلو  براي زبل بازي هاي بچه گانه اش لرزيد. که با جاذبه ي زمين همدست شده بود و از کيارش دلم

چند سالش بود؟ هنوز به هيجده نرسيده بود گمانم. من تازه با آنا نامزد کرده بودم و هنوز تکليفم را با اين 

قبل از نامزدي مي شناختم و همين باعث  کهاحساس تازه ام نمي دانستم. آنا بعد از نامزدي هم هماني بود  

ر و عصبي شوم. د… و، هي ذهنم بپرد روي اين دخترک مي شد ال به الي تالش هايم براي نزديک شدن به ا

ان لحظه ديدنش کنار کيارش و صميميتي که با هم داشتند حالم را خراب کرد. حسودي ام شد که اين جور با  

و سالي نبود که اين قدر صميمانه دور و بر کيارش بپلکد. کيارش بيست  نکيارش گرم گرفته بود. ديگر در س

کرد؟ شايد هيچي ولي من حسودي ام شده بود. دختري که از ميان کتاب هاي داستان   ساله چه خياالتي مي

يک دفعه جلوي روي من ظاهر شده بود و توي خياالتش کيارش را ويليام صدا مي کرد نبايد اين جور با برادرم  
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يا ک  مي گرفت. گلو صاف کردم و رفتم طرفشان. هنوز روي زمين خوابيده بود و غش غش مي خنديد.  گرم

متوجه من شد و راست ايستاد. خنده روي لبش ماسيد. مطمئن شدم که خياالتي دارد. خياالتي که به عالقه 

 ختم مي شد وگرنه چرا از ديدن من جا خورد؟

 متوجه حضورم شد، نيم خيز شد و ترسيده نگاهم کرد. منتظر ماندم تا بايستد بعد گفتم: بيرون فندق

ظلومانه ترين نگاهي که در تمام عمرم ديده بودم مقابلم بود ولي من نمي توي چشم هايش حلقه زد. م اشک

خواستم کوتاه بيايم. اين عالقه که چند ماه بعد از نامزد کردنم با آنا توي راهروي طبقه ي دوم خانه جوانه 

 يخودم دورش مي کردم. بايد م يزده بود داشت ريشه مي زد و عصبي و حسودم مي کرد. بايد از محدوده 

فرستادمش بيرون حلقه ي خانوادگي مان تا خيالم راحت شود که اگر خودم نمي توانم بهش برسم دست 

هيچ کسي از خانواده ام بهش نخواهد رسيد. پشت سرش رفتم و انگشت جلوي رويش تکان دادم: ديگه 

 نبينم اينجا بچرخي

ه وسط آدم هاي دور و برم نه زيادي جنباند که من کار بدي نکردم. مي دانستم کار بدي نکرده. همين ک لب

 خوب بود نه زيادي بد. همين که خودش بود خواستني اش مي کرد. 

ايستاده بود در آستانه ي در و دو دل بود براي داخل شدن. بي توجه به نگاه هاي عليرضا رفتم طرفش و  حاال 

اد کنم آن هم جلوي فرستادمش داخل ولي جرات نکردم دنبال سرش برگردم. نمي خواستم حساسيت ايج

 ود. برشان ب و مردهاي سيگار به دستي که کارشان سبک سنگين کردن کوچکترين حرکت آدم هاي دور 

… از فرصت پيش آمده استفاده کرد و از جمع جدا شد، کنارم ايستاد: سالم مهرداد خان حال  مرتضوي

 احوال؟

شما سه ماهه هي ميايي و هي مي ري که …کردم: حال و احوال ما رو که بهتر از خودم مي دوني جناب  اخم

.… 

 را بهش نزديک کردم و آرام گفتم: اون طرح وامونده رو قالب کني به همايون سرم

ريز خنديد و دستي به يقه ي آهارخورده ي کتش کشيد. معلوم بود اين کت را فقط سالي يک بار مي  ريز 

 پوشد. آن هم فقط براي وقت هايي که جاهاي مهم دعوت باشد. 

وقتي اين کارخونه راه بيفته تو هم ملتفت مي شي بدجايي لنگر … يه کم صبر داشته باش مهرداد خان  -

 ننداختي

مونه و به قول شما بشه کارخونه دستي
 
الله  فقط حواست باشه حشمت… به شانه اش زدم: اميدوارم کارگاه ن

 اگر بفهمه خودم پوستت رو غلفتي از جا مي کنم

مگر احمق باشم بگذارم رقيب قديمي بفهمه شما چه مي  …. ن داد: بله خيالتون جمع تند سرش را تکا تند 

 نون خودم آجر مي شه… کني 
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سر تا پايش نگاه کردم: حاال نگفتي اين مهندسي که حاضر شده طرح دستگاهها رو به ما بفروشه کجاست  به

 االن؟

 ِکيف يک جرعه از نوشيدني اش باال داد: از ايران رفته  با 

به يک گوشه ي ديگر که هيچ کسي نبود: مواليي اوکي داده کار خوب پيش ميره .. وقتي اون اوکي  دمشکشي

 بده تمومه

قدم هاي محکمي که به ما نزديک مي شد مال همايون بود. کنارمان ايستاد: به به جناب مرتضوي  صداي

 احوال شما

 وقت اين حرفاس؟کرد به چشم هاي موذي و کنجکاو دکتر فرحي: مهرداد حاال   پشت

را محکم بيرون دادم و ازشان جدا شدم. اين طرح محرمانه ي کوفتي که آنا توي پاچه مان کرد عين  نفسم

 ويروس تمام زندگي ام را مبتال کرده بود. خواستم بروم داخل که دکتر فرحي گفت: خوبي مهرداد جان؟

هم دکتر است، هم سرمايه دار است و دکتر فرحي هميشه حالم را خراب مي کرد. اينکه ثابت کند  ديدن

آخرش ثابت کند خيلي باهوش است عصبي ام مي کرد. بي تفاوت باهاش دست دادم و متوجه فروتن شدم  

. مي اخلکه بي حواس و ناراحت از کنارمان رد شد. حتي متوجه من و همايون نشد. پشت سرش رفتم د

رمانده است. چرا يک خط درميان مي آيد شرکت و خواستم بدانم چرا اين دو سه روزه اين قدر کالفه و د

چندتا چراي ديگر اما روزبه سرمد را ديدم که جفت فندق ايستاده بود و عين اسکنر سر تا پاش را اسکن مي  

داشت با آنا حرف مي زد. آنا  فروتنکرد. نگاهي به جمعيت کردم مبادا چشمي مشغول پاييدن خودم باشد، 

چيزي در مايه هاي دلگرمي دادن، اين را از نوع لبخندش مي توانستم بفهمم.  لبخند به لب چيزي مي گفت. 

 مي دانست 
ً
 از عليرضا آمارش را مي گرفتم. علي زماني با آنا و فروتن هم دانشکده اي بود و حتما

ً
بايد بعدا

 بايد به فندق مي رسيدم مبادا طعمه ي سرمد بشود.  فروتن چه جور آدمي است ولي حاال 

نزديکشان شدم. سرمد را صدا زدم. نيم نگاهي به فندق داشتم که معلوم بود کالفه است. چه  پشت سر  از 

جوري مي توانستم اعتمادش را جلب کنم؟ من که ديگر بچه نبودم بخواهم بنشينم برايش درباره علت لرزش 

 ست. گر سکه اروي دي ها قلبم حرف بزنم، او هم آنقدر باتجربه نبود که بي حرف بفهمد اين اخم و کردن 

 را بيرون دادم: آقاي سرمد؟ نفسم

 سالم هم کرد ولي آنقدر آرام که به زور شنيده مي شد. ترسيده بود. خوب بود.  دستش
ً
دراز شد و احتماال

بايد حساب کار دستش مي آمد که اگر توي شرکت مدير بخش حسابداري است، اگر با زويا فرهمند تيک مي 

را که دراز کرده بود  تيرم ولي اينجا زير سقف اين خانه هيچي نيست. دسزند و من به روي خودم نمي آو 

 عقب برد. رفتم جلوتر و آرام گفتم: اينجا جاش نيست، بفرماييد

 و بي آنکه به فندق نگاه کند گفت: خيلي خوشحال شدم از آشناييتون برگشت
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يي  رده بود. شده بود يکي از آنهارا گم کرد. بايد يکي به جاش مي آوردم. خيلي خودش را زرنگ فرض ک گورش

 که همايون بهشان مي گفت مار در آستين. 

مقابل فندق ايستادم. حاال مي توانستم کمي بيشتر نزديکش باشم و بيشتر ببينمش اگر شده به بهانه  رفتم

قط ف توبيخش. نيم نگاهي به عليرضا که آن طرف تر ايستاده بود انداختم و او به چشم اشاره کرد مهربان تر. 

فرصت نداد و تند تند چند جمله  دقما بوديم که با يک اشاره چشم و ابرو حرف هم را مي فهميديم. ولي فن

بلغور کرد راجع به اين که اگر ناراحتي مي روم. هنوز دنبال جمله اي بودم که جوابش را بدهم که آنا عين 

 ملکه ي عذاب سر رسيد: مهرداد؟

تا اين اندازه خوشحال بشود. که اين عالمت بدي بود. اين يعني خيلي  وقت نديده بودم از ديدن آنا  هيچ

 بيشتر از خيلي بايد مهربان باشم تا متوجه عالقه ام بشود. 

طرفش و باهاش دست داد ولي آنا کم محلش کرد. آناي لعنتي. او چرا از دست فندق عصباني بود؟ از  رفت

کنار من ايستاد و زل زد توي چشم هايم: چرا هرجا مي   هم جدا شدند. فندق رفت به طرف سالن مرکزي و آنا 

 بينم؟ ميره دنبال سرش راه مي افتي؟ خبريه؟ اين کلفت چاق و چله چيزي داره که من ن

هايش مثل پتکي بي امان روي سرم فرود آمد. لبخند کجي روي لبم نشست. هيجان چندثانيه اي که از  حرف

ود رفع شد. اين عصبانيت يک جورهايي خوشايند بود. اينکه آن چند جمله تمام تنم را منقبض کرده ب

 .خوردهموجوديت خودش را در خطر مي ديد. اين کلمه هاي توهين آميز که مي گفتند خيلي جا 

وقتي وارد خانواده ي ما شد فقط دنبال اين بود که بداند پاشنه ي اين خانه روي حرف کي مي چرخد. زود  آنا 

ا چشم باز کنم شد دست راست همايون و وکيل ارشد شرکت. ولي وقتي همايون هم فهميد و همين شد که ت

حرف خواستگاري از ديبا را پيش کشيد مطمئن بودم ديبا برايش مثل رقيبي مي شود که خونش را توي شيشه 

 بکند. ديبا که دست راست باباش بود توي آن شرکت فکسني شان. 

ق فندق که چا….ين طور عصبي راجع بهش حرف مي زد. چاقمي ديد که رقيب را اشتباهي گرفته و ا حاال 

اگر همين جوري رژيمش را ادامه مي داد چيزي ازش …نبود، تپلي بود. تازه هربار مي ديدمش الغرتر مي شد

 باقي نمي ماند. 

 کشيد روي بازويم: مهرداد؟  دست

 بله؟از فندق که کنار ميز ميوه ها ايستاده بود گرفتم و جدي نگاهش کردم:  نگاه

هايش دو دو مي زد. لب هايش نيمه باز مانده بود. کمي بيشتر خودش را به من چسباند. آرام گفتم:  چشم

 فروتن هم اومده ولي حواسش نبود، اوضاعش ميزون نيست انگار؟

من فاصله گرفت و گره به ابرو انداخت: ولش کن پسره ي احمق رو، بهش اولتيماتوم دادم اگه بخواد شل  از 

 ش مي کنم برهبزنه رد

 باال رفت: نه بابا؟ جدي؟ ابرويم
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 منظور؟…تمسخرآميز بود. دلخور نگاهم کرد: آره جدي لحنم

دانست؟ نمي ديد؟ که شبيه پله شده ام ديگر؟ فقط وقتي خوبم که بتواند پا بگذارد روي من و کمي از  نمي

 غولهجايي که هست باالتر برود؟ رو به سقف نفسم را بيرون فرستادم: فکرم مش

و ديدم که فروتن درست کنار ورودي راهرويي که به اتاق هاي پشتي مي رسيد ايستاده و به  سرچرخاندم

 جايي نامعلوم زل زده است. بهش اشاره کردم: ببين چشه، خيلي پکره

خواستم آنا را از سر خودم وا کنم. او هم گرفت ولي قبل از آن که برسد به فروتن راهش را کج کرد و به  مي

 ندق چيزي گفت. فروتن آنا را ديد که نيم نگاهي بهش انداخت. رفت توي راهرو و غيب شد. ف

 براي رفع و رجوع مسايل حقوقي مي رفتند توي   دو 
ً
سه باري توي تعطيلي شرکت اينجا آمده بود و معموال

رو. فت طرف راهکتابخانه. فندق که انگار دوباره با حرف زدن با آنا دلخور شده بود شانه باال انداخت و ر 

 چرا هر سه نفرشان 
ً
پشتش هم آنا بود که با يکي دو نفر سالم و عليک کرد و رفت. کنجکاو شدم بدانم دقيقا

 رفتند آنجا. راه افتادم به همان سمت. 

از دختر دکتر شعباني که مي دانستم موسيقي مي خواند، جدا شد و آمد طرفم: تو چرا اين قدر   عليرضا 

اخمي که نشسته روي صورتت منم جرات نمي کنم نگات کنم اون بچه که جاي خود گوشت تلخي؟ با اين 

 داره

تاکيد بيشتري کرد. حرفش را نشنيده گرفتم ولي عصبي شدم. برگ خشکي را که عصر زير پا « بچه» روي

 .مجلوي رويش له کرده بودم کافي بود. نمي خواستم بداند از به يادآوردن اين تفاوت ها چقدر عصبي مي شو 

 …گفت: ببين پسر خوب   آرام

نگاهش کردم. با اين دو کلمه مي خواست دلداري ام بدهد. خنده ام گرفت: پسر خوب که تو  متعجب

 هستي، من االن مرد خانواده ام

لحظه چشم بست و انگشت اشاره اش را باال گرفت که ساکت بمانم. لبخندي که نشان از آرامش داشت  يک

ا و آن پا کردم. باالخره چشم باز کرد و با همان لب خندان گفت: اين دسته روي لبش نشست. کمي اين پ

 ارکستر رو از کجا آوردين؟

 نمي دونم کيا رديف کرده چطور؟ -

 باريکال کيارش، مي دوني چي بود اين قطعه؟ -

وي تتوي موهايم کشيدم. ويالون زن آرشه را نرم مي کشيد روي تارهاي دل من و مي لرزاندش. دستي  دستي

 هوا تکان دادم: بهشيد دختر خوبيه

نگاهم کرد. به دختر دکتر شعباني اشاره زدم: همون که باهاش گرم گرفتي، بيشتر از من، تو رو مي  متعجب

ت رو مي خوره
َ
ل
َ
 فهمه ولي با باباش دم خور نشو که ک
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 : گوشواره با گوشش عزيزه مهرداد خانخنديد 

مي زند. اگر فندق گوشواره بود يعني يک روزي بايد مندلي و زنش  دانم چرا حس مي کردم دارد طعنه ام نمي

را هم به رسميت مي شناختم؟ حرصي گفتم: البته اگه باباش بفهمه از تاري    خ خوشت مي آد تا کل تاري    خ 

 تمدن ويل دورانت رو تو حلقت نکنه از پا نمي افته

 ا او حرف بزن( بود)بTalk to Herو ازش دور مي شدم که گفت: اسم اين قطعه  خنديدم

خواستم با فندق حرف بزنم ولي نمي دانستم چه جور. من هيچ وقت ياد نگرفتم با کسي که ازش خوشم  مي

وخشي و »مي آيد حرف بزنم. ولي مجبور بودم ياد بگيرم. فقط اميدوار بودم توي پروسه يادگيري ام کلمات 

 جا نداشته باشد. « دوز دالم و عجيجم و عخشم

هرو، درب کتابخانه بسته بود. آنا نبود ولي فندق آنجا بود. داشت به مامانش راجع به رفتن يا توي را رفتم

نرفتن به شرکت چيزي مي گفت. کمي جلوتر رفتم و در جواب حرفش که گفت: کي گفته من مي خوام برم 

؟
ً
 شرکت اينا اصال

 : منگفتم

موجوديتم را تثبيت کنم. مامانش چند جمله چرا اين را گفتم. انگار مجبور بودم در همين لحظه  نفهميدم

 درباره معرفت و مرام بلغور کرد و اين که خوشحال است من پشت فندق را گرم مي کنم. 

بهانه اي جور مي کردم. اينکه چرا اينجا هستم. درست پشت سرش. نمي خواستم فکر کند دنبال سرش  بايد 

 باشد.  آمده ام و اين جوري بهش گفته ام مي خواهم توي شرکت

 يکي رو بفرستين ميزهاي بيرون رو جمع کنه، کسي حواسش به بيرون هست؟ -

فندق روي صورتش کوبيد ولي من نفهميدم چي جواب داد. تمام حواسم به فندق بود و اخم هاي توي  مامان

هم رفته اش. از اين همه دستپاچگي و بي دست و پايي خودم جلوي رويش حرصي بودم. من کي اين جور 

 ؟ اين تخس بازي ها و بي تفاوتي هايش کم کم کار دستم مي داد. شدم

هايم را توي جيبم فرو بردم مبادا کار احمقانه اي ازم سر بزند. نگاهش از روي دست هايم باال خزيد و  دست

توي چشم هايم ماند و بعد سر به زير انداخت و بي حرف رفت طرف خروجي راهرو. دلم مي خواست 

هات رو تخس بازي   نش را مي گرفتم و نگهش مي داشتم مقابلم و مي گفتم ببين بچه جو محکم دو طرف بازو 

 يه کم چي؟…. يه کم …. جلوي من بذار کنار. جلوي من بايد يه کم 

افتادم پشت سرش، انگار که از من فرار کند قدم هايش را تندتر برداشت. جلوي راهرو انگشت گذاشتم  راه

 ين بچه گربه اي اخمو و خپل زل زد توي صورتم. روي شانه اش. چرخيد طرفم و ع
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بهش مي گفتم اگر بخواهي پيش من باشي بچه نباش وگرنه کارم سخت مي شود. بايد مي گفتم يه کم  بايد 

بزرگ شو. گفتم: اگر بخواي بياي اونجا کار کني بايد سعي کني به اندازه اسم و رسم اون شرکت بزرگ بشي، 

 متوجهي؟

دو ساله ي لجباز شانه باال انداخت و انگار که من برگ چغندر باشم راهش را گرفت عين يک بچه ي  درست

و رفت. لبم را محکم زير دندان فشردم. يادم افتاد به آنا و فروتن که هنوز توي اتاق بودند. دو قدم نرفته به 

قت هيچ و منصرفم کرد. آنا  د سمت کتابخانه صداي کف زدن ها و آهنگ اسپانيايي تندي که پخش مي ش

توي ميهماني ها رفتارهايش مثل بقيه نبود. خب حق داشت. توي فضايي بزرگ شده بود که اين چيزها 

 نمادي از سرمايه داري بود. 

همان ها که معتقد بودند، …..و باباي آنا زماني جزو يکي از همين سازمان هاي مبارز ضد شاه بودند مامان

ها که اعتقاد داشتند توده ي مردم بايد عليه سرمايه داران قيام  همان …..امريکا امپرياليسم جهانخوار است

الف حتي مخ….اما مخالف امريکا بودند د امريکا درس خوانده بودن…..مامان و باباي آنا توده اي بودند….کنند

قبول کردِن من، کسي که از يک خانواده سرمايه دار بلند شده بود، برايشان مثل ….ازدواج من و آنا بودند

دهني بود. من يک دهن کجي تمام عيار بودم به تمام آرمان هايي بودم که به خاطرش جنگيده بودند و تو 

مگر مي شود کسي که يک ….من بهش حق مي دادم….موافق نبود هاشاناما آنا با….حتي زندان رفته بودند

ي  آنا درک نم….اشدعمر با وجود امکانات حاال گيرم معمولي فقط در رياضت زندگي کرده باهاشان موافق ب

مي گفت پس حق من چي؟ من حق ….کرد آرمان ها و ايده هاي خانواده اش برايشان مثل هوا مهم است

ها يک زندگي آرام و لذت بخش داشته باشم؟ آنا با قبول من از پدر و مادرش انتقام  هنداشتم مثل همه ي بچ

کار عشق اولش بود. شايد هم عشق اول و آخرش حاال انگار تازه آناي واقعي را مي ديدم. زني که  …..مي گرفت

 همه توي سالن جمع بودند و او نشسته بود توي کتابخانه با فروتن حرف مي زد. … 

 همگي جمع شده بودند توي سالن مرکزي. دو سه  سري
ً
به تاسف تکان دادم و از راهرو بيرون زدم. تقريبا

 بودند. يکيش زويا فرهمند بود که چشمش دنبال نفري روي پله هاي مارپيچ منتهي به طبقه دوم ايستاده

من  ايستاده بودند و  ار روزبه سرمد بود. زوج ها دو به دو مشغول رقص بودند. بچه هاي شرکت گوشه و کن

نمي توانستم فندق را پيدا کنم. يعني قهر کرده بود؟ رفته بود؟ کيارش و ديبا هم وسط بودند. از البه الي آدم 

ده بودند رد شدم ولي نديدمش. برگشتم به سمت پله ها، زويا باالي پله ها گاهي به کيا هايي که آنجا جمع ش

زدم. روزبه سرمد باز رفته بود سراغ فندق. نه خير انگار قصد عقب  را رد نگاهش …. نگاه مي کرد و گاهي به 

گشت را دور ان نشستن نداشت. حتي با اين که زويا از آن باال ميخ شده بود بهشان. فندق يک تکه مويش

لوله مي کرد و نمي دانم چي بهش مي گفت. اگر دوباره مي رفتم سراغشان خيلي بد مي شد. نمي خواستم 

 ي ديالق و چشم چران نقطه ضعف داشته باشم.  سرهپيش اين پ

 کنار گوشم گفت: بسپارش به من هنوز اينکاره نيستي  عليرضا 

ش اخم کرد. خنده ام گرفت. انگار با هرچيزي که به من ازم جدا شد و رفت کنارشان ايستاد. فندق به بعد 

 منتهي مي شد سرجنگ داشت. حاال مي توانستم بروم کنارشان. به بهانه ي عليرضا. 
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کنار ناهيد که آويزان همايون شده بود رد شدم. معلوم بود سر ميز بازي پول قلنبه اي به فاک داده که   از 

 اينجور چسبيده به شوهر عزيزش. 

يف ميخ شده بود به دخترش و عصبي نگاهشان مي کرد. وقت براي دانستن علت اين طرز نگاه شر  حشمت

 زياد بود. آن طرف فندق ايستادم. 

 گفت: اين خانوم هميشه بداخالقه يا امشب کسي ناراحتش کرده مهرداد؟  عليرضا 

 دهصورتش که گل انداخته بود نگاه کردم: نه هميشه اينجوري نيست دچار سوءتفاهم ش به

 مي فهميد منظورم چيست. شيطنت بار خنديد: ولي حتي اخم هم که مي کنه بانمکه آقاي دولتشاه عليرضا 

دولتشاه! دارم برات علي. گلو صاف کردم تا ساکت شود. فندق سر چرخاند توي جمعيت. داشت دنبال   آقاي

مي   يدم طرفش: دنبال کيکيا مي گشت؟ ديدم چطور غصه ناک به رقص دونفره کيا و ديبا زل زده بود. چرخ

 گردي؟

 نگاهم کرد: هيشکي، چرا بايد دنبال کسي بگردم؟ حرصي

 …نمي دونم، اين طور که چشم چشم مي کني  -

ماندم. دنبال جمله اي مي گشتم که سر حرف را باهاش باز کنم ولي بي اختيار گفتم: اينجا توي اين  ساکت

 …مهموني نبايد دنبال کسي بگردي يا 

 هم کرد: يا چي؟نگا طلبکار 

 آقاي سرمد چي بهت مي گفت؟ -

 هم نقشه اي براي وصل کردن خودم به اسم و  حق
ً
به جانب گفت: ببينيد من دچار سوءتفاهم نشدم، اصال

 .…مطمئن باشيد هيچ وقت دور و بر شرکت شما هم نمي آم چه برسه که بخوام …. رسم شما ندارم به خدا 

ار آينده ات چيه، هنوز اونقدرها عمر نکردي که بخواي برنامه هايي به اين  را بريدم: نگفتم برنامه پرب حرفش

 گنده گي بريزي گفتم آقاي سرمد چي گفت بهت

 باال انداخت: پرسيد دوس دارم بيام اونجا واسه کارآموزي؟ شانه

 گردن روزبه سرمد را نمي شکستم مهرداد نبودم: خب؟  اگر 

 الن هم دارم همين رو به خودتون مي گمنتونستم بگم نه، يعني شما سر رسيدي ا -

طرز رفتارش عصبي ام مي کرد. دستي به صورتم کشيدم و رفتم سمت پنجره سالن غربي، چشمش توي  اين

تاريکي بيرون دنبال کسي مي گشت. دوباره برگشت و به من نگاه کرد: من اون دختر بچه اي که شما فکر مي  

 بودم نيستم. باور کنيد
ً
 کني قبال
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اي من ايستاده بود و به چشم هاي جدي اما هنوز بچه گانه اش نگاه مي کرد هيچ وقت اين قدر مصرانه ج اگر 

 چه جور دختر بچه اي هستي؟
ً
 نمي خواست باور کنم. بي اختيار لبخند زدم و پرسيدم: االن دقيقا

 .آنکه جوابم را بدهد چشم هايش دو دو زد توي سالن نيمه خالي غربي. حواسش پرت بود بي

 پرسيدم: نگفتي؟ دوباره

 لجوجانه نگاهم کرد: چرا بايد به شما بگم؟ دوباره

 بزرگ شده بود. اين طور که جدي نگاهم مي کرد و حريم هايش را يادآوري مي کرد. کمي شق و  شايد 
ً
هم واقعا

 رق ايستادم و جدي گفتم: مگر نمي خواي بياي شرکت کار کني؟

 زد: نه پوزخند 

 کردم روي سينه ام: نه؟ پس مندلي چي ميگه؟خوردم. دست قالب   جا 

حواسش پرت شد. ارکستر داشت آهنگي عجيب و غريب مي نواخت که حتي من را هم به جنبش  باز 

 واداشته بود. 

 براي محل کارم هم بايد از شما اجازه بگيرم؟… دستي به تل روي سرش کشيد و گفت: نمي دونم  عصبي

ه حواسم پيش او که باز زل زده بود به پنجره ها. مجبور شدم جلوي گوشم به نواي موسيقي بود. و بقي  يک

 ديدش را بگيرم. بي اختيار پرسيدم: دنبال کي مي گردي؟

 مشکلي هست؟… جدي گفت: دنبال کيارش  خيلي

که نمي … بار چندم جا خوردم. کيارش؟ داشت حرصم مي داد؟ مجبور شدم بگردم دنبال کيارش  براي

که …ي کيارش نبود. کجا بود؟ مهم نبود. االن چيزي که مهم بود اين اعالن جنگ بودديبا بود ول… ديدمش 

زدم:  به هم گره ابرو يعني مي دانم نمي خواهي با کيارش باشم ولي من تو را به هيچ جايم حساب نمي کنم. 

 …هنوز توي دنياي بچه گونه خودت فکر مي کني کيارش … آره 

مبارزي که مي خواهد جنگ را يک سره کند عميق نفس کشيد و گفت:  لب فرو بستم. مثل… کن مهرداد   بس

ولي االن بزرگ شدم. کيارش االن فقط همبازي بچگي … دو سال پيش من هيجده سالم بود آقاي دولتشاه 

 همين… هاي منه 

 دختري رنجيده بود. مثل دختري رنجيده که سعي مي کرد جلوي گريه اش را بگيرد، ادامه داد: نگران مثل

 نباشيد، خوب ياد گرفتم جاي من توي اين زندگي کجاست

نمي فهميد چرا من اين جوري مي کنم و همين عصبي … توي چشم هايش حلقه زده بود. نمي فهميد  اشک

 ام مي کرد. 
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طور ساکت ماندم بدانم حرف ديگري هم ته دلش مانده که به من بزند و انگار بود. چون لب هايش را  همان

ولي شما حق نداري براي زندگي من تصميم بگيري فقط به خاطر اينکه باباي من واسه شما   جنباند و گفت: 

 کار مي کنه متوجهي؟

زده بودم. خيلي زياد. نه تنها بهش نزديک نشده بودم که با رفتارم بهش جسارت دادم تا با من اين طور  گند 

مي تر مخاطب قرار مي داد. خيلي سعي  اين اولين بار بود که من را غيررس… « متوجهي»حرف بزند. بگويد 

س . حواسش به من نبود. نفکردمکردم جلوي خودم را بگيرم و حرف بيخودي نزنم. بي اختيار به علي نگاه  

 عميقي کشيدم تا کنترل اعصابم را دست بگيرم. 

دنبال   . حرفي بزنم که گفت: مثل اينکه خيلي مايه ناراحتي هستم اينجا، من بي دعوت نيومده بودم خواستم

 کيارش هم نمي گردم. نگران نباشيد. اگه حرفي نداريد برم که ديگه نگرانيتون بيشتر نشه

 

 

 باهاش دعوا مي کردم.   حرف
ً
که داشتم ولي اين جا نمي شد به او نزديک شد. اگر بيشتر از اين مي ماندم حتما

 ايستادي چرا؟… نتوانستم جلوي خودم را بگيرم و گفتم: بفرما برو 

ه بفهمد جوري ک… ايش آماده گريه بودند. آخ که نمي دانستم چطور با اين پرنده کوچولو رفتار کنم ه چشم

رفت توي حياط و من ايستادم پشت پنجره و از دور نگاهش کردم. اگر مي رفتم بيرون و … چه مرگم است 

ش به… حرف بزنم  رابراگر مي توانستم باهاش از يک موضع ب… دور از اين جمعيت کنارش راه مي رفتم 

داري عزيزتر مي شوي؟ چرا آن حس عجيبي  …. سال به سال … ماه به ماه …. بگويم لعنتي چرا روز به روز 

که بهت دارم و سه سال و خورده اي هست مثل بار روي دوشم مانده روز به روز دارد سنگين تر مي شود؟ 

معلوم  تکليف زندگي خودم را هم… معلوم شد  هکارگابايد ذهنم را مرتب مي کردم. بايد بعد از اينکه تکليف  

مي کردم. حاال بيشتر از هر وقت ديگري حس مي کردم که نمي توانم دور از اين دخترک لجباز زندگي کنم. 

بيشتر از هروقت ديگري مطمئن بودم که رابطه متزلزل من و آنا از اول هم اشتباه جوش خورده ولي اين 

که در مواجهه با واقعيت رنگ مي باخت. مي ترسيدم عليرضا درست گفته اطمينان مثل مهي صبحگاهي بود  

باشد. اينکه باز هم اشتباه کرده باشم. اگر احساسم نسبت به اين دخترک اشتباه بود پس چرا هرچه بيشتر 

سعي مي کردم ازش دور بمانم قوي تر مي شد؟ چرا هرچه بيشتر به سمت رابطه زناشويي ام مي رفتم انگار  

آنا دورتر مي شدم؟ هنوز توي حياط ايستاده بود و به آسمان نگاه مي کرد. صداي طلبکار آنا من را به  از  که

 خودم آورد. انگار که کارش تمام شده بود. پرسيد: مهرداد چيکار مي کني؟

 را ندادم.  جوابش

تي؟ -
 
 باز چسبيدي به اين دختره ي پاپ

م و البته عصبي طعنه مي زد. نگاهش کردم: تو که سرت  جاي حاشا نبود. حاال که خودش رک و مستقي ديگر 

تي پر مي کنم…. گرمه به اون شرکت کوفتي 
 
 خيال کن منم وقت خاليم رو با اين دختره ي پاپ
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 پنجره ي بلند سالن نگاه کرد: مهرداد به

و مي د نمي دانم. کنارش ايستادم. به نيم رخش نگاه کردم. چشمش دو … ملتمسانه بود. مثل کسي که  لحنش

 زد. برگشت طرفم: داري چه کار مي کني؟ مي فهمي؟

.باور  …انگار که بخواهد نگاهم را ماِل خودش کند….نمي فهميدم. من را مجبور کرد بچرخم طرفش. به زور نه

ضور شايد فشار ح…کنم ترسيده؟ که از اين دختربچه ترسيده؟ مي داند که ممکن است من او را پس بزنم؟

ايون مي داند هم….کنم  کاريبلکه  …آنقدر زياد است که نااميدانه چنگ انداخته به من ديبا توي زندگي ما 

 ترسيده من را هم از دست بدهد و از ….عاشق کيارش است. مي داند ديبا ممکن است جايش را بگيرد
ً
حتما

 دور خارج شود. 

 گوشه يبه اشک نشسته بود. مثل چشم هاي فندق. انگشت کشيدم روي قطره اشکي که از   چشمش

چشمش راه افتاده بود. با دست هاي لرزان پاکش کرد. خودش را توي سينه ام قايم کرد. کاري که از آناهيتا 

ين کارها تمام ا وضبعيد بود. خيلي بعيد بود. حاال بايد بغلش مي کردم؟ سرش را روي سينه ام مي فشردم؟ ع

تر  آناهيتا خودش را محکم… ه سينه ام؟ نه به اين فکر مي کردم که اگر فندق جاي او بود قدش مي رسيد ب

 …به من فشرد. بازويم را از روي شانه هايش رد کردم و او را به خودم فشار دادم. بدنش گرم بود. گرمايي که 

که هيچ ربطي به قلب توي سينه ام   احساساتي….احساسات غليظ و مردانه ام در حال فوران بود

 ….سانفرانسيکو با هم مي رفتيم امشب بعد از دوماه شايد يک…..نداشت

 : مهرداد دوستت دارم خيليناليد 

بايد چي مي گفتم؟ اين جمله مثل اعترافي نابهنگام بود. اعترافي که انگار از وقتش گذشته بود. فندق  االن

 ديگر نبود. رفته بود. به آدم ها که پراکنده بودند نگاه کردم. ديبا مشغول حرف زدن با عليرضا بود. فروتن

ه اش مي کرد، معلوم نبود چرا مذاکر  دود نشسته بود يک گوشه و با دکتر فرحي حرف مي زد و تند تند سيگار 

با آنا او را آرام نکرده است، حواس دکتر فرحي به ساسان بود که کمي آن طرف تر از ما درست چند رديف  

 ش کجا بود پس؟گيالس خالي رويبهرويش صف شده بود و معلوم بود بدجور پاتيل است. کيار 

 چت شد يه دفعه……. را از خودم جدا کردم: خيلي خب بسه  آنا 

 قبول کن…. کرده نگاهم کرد: مي بينم چشم از اين دختره ي احمق و چاق برنمي داري   بغض

تبديل به گريه شد. دوباره چپاندمش توي بغلم که کسي نبيند گريه مي کند. موهايش را ناز کردم.  بغضش

 نکنه عاشق شدي؟… ا شده بودند. سرش را باال گرفت: مهرداد چشم ها متوجه م

کردم به نگاه هاي کنجکاو توجه نکنم. نگاهش هنوز روي من بود، نبايد اين را مي فهميد، وقتش نبود.   سعي

 خم شدم و لبش را نرم بوسيدم: بسه

راي آنها بودند. حتي بآرام گرفت. حواسم به بچه هاي شرکت بود که از ديدن اين صحنه کيفور شده  نگاهش

 هم اين رفتار آناهيتا عجيب بود. 
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شام شده بود. داشتند وسايل شام را روي ميزها مي چيدند ولي جاي فندق اينجا خالي بود. مادرش هم  موقع

چشم چشم مي کرد پيدايش کند. حاال داشت گريه مي کرد؟ دلم مي خواست مي رفتم دنبالش و مي 

کنم. مثل   کار   همي خواهم. بهش مي گفتم فقط کنارم باش. تا بفهمم بايد چآوردمش. بهش مي گفتم معذرت 

 روز عروسي ام؟ چرا وقتي بهش مي رسيدم بيشتر ديوانه مي شدم؟

کردم حواسم را متمرکز کنم بر لحظه هايي که پيش رويم بود. دستم را نرم پشت شانه آنا گذاشتم و به   سعي

 سمت خروجي هدايتش کردم: بريم

اهم کرد ولي چيزي نگفت. فقط لبخند زد. اين آناي درمانده رقت انگيز شده بود. عليرضا هميشه نگ برگشت

مي گفت آنا خيلي حواس جمع است. مي دانستم ولي اينکه فقط با دو نگاه بفهمد من شيفته ي فندق شده 

نياز  جايش را بگيرد،بود  مکنام را باور نمي کردم. او بيشتر به خاطر ديبا عصبي بود. اين که ديبا حاال م

 داشت يکي حمايتش کند و دلش مي خواست من مهره ي ذخيره اش باشم براي وقتي که الزم مي شد. 

به خروجي عمارت و متوجه شدم دو سه نفري قدم تند کردند و از کنارم گذشتند. زمزمه هايي به   رسيديم

صداي جيغ هاي ممتد و …..دارکستر نواختن را متوقف کرده بو …چي شده؟ صداي جيغه؟ …گوشم خورد

دم رها کردم و دوي جا آنا را همان…..بلندي از انتهاي باغ به گوش مي رسيد. جيغ هايي که وجودم را مي لرزاند

.ديدم …مي کشتمش….فندق بود؟ کسي اذيتش کرده بود؟ روزبه سرمد…بيرون. دويدم به طرف صداي جيغ

 ….ا بود؟پس کيارش کج….او هم کنارم است و همراه من مي دود

ميان رديف درخت هايي که ديوار ميان خانه ي ما و آنها حساب مي شدند رد شدم. نفسم بريده بريده بود.  از 

و دو  رفتم جلو ….وسط حياط کوچک خانه شان ايستاده بود و بي وقفه جيغ مي کشيد…ايستادم مقابلش

 طرف بازويش را گرفتم و محکم تکانش دادم: چته؟

آرام تبديل شد به هق هقي بريده، هنوز مي لرزيد. مندلي که تا اين لحظه نديده  لرزيد. جيغش آرام مي

 بودمش جلو آمد، فندق را از دست من بيرون کشيد. به خودش چسباند: چت شده بابا؟

 بلند گفت واي يکي

ه ک  کنارشان رد شدم و رفتم توي خانه شان. بدش مي آمد سرزده وارد آنجا بشويم. حاال من وسط انباري  از 

اتاق فندق حساب مي شد با کفش مقابل جنازه اي ايستاده بودم که با بدني نيمه عريان جلوي کتابخانه ي 

….  شده بودند به سقف خچوبي افتاده بود و کف سفيدي از دهانش بيرون ريخته بود. چشم هايش که مي

 کيارش بود؟ کيارش بود! ….کيارش نبود

**** 

بام پول الزم بود مجبور شدم برم تو نخ اون پيري، دنبالش بکنم تا توي من هيچ وقت دزدي نکردم ولي با -

وردم مرتيکه 
ّ
خونه شون. فک نمي کردم جز خودش يه الدنگ حروم لقمه هم خونه باشه. حاال شانس ا

ي چروکيده الغر مردن تخواب مرگ رفته بود. زنيکه اگه جيغ نمي زد حاال زنده بودها. بگو تو با اون دس

سه بيست تا النگو به اين سنگيني انداختي دور ُمِچت؟ قاشق دست مي گيري لق نمي زني با اين زورت مي ر 
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همه النگو؟ حروم خورن ديگه وگرنه چرا من اين همه پول ندارم؟ خالصه اش کنم اگه دهنش رو وا نکرده 

دي با ، ديدم حرف ز ببينم جرمت چيه؟ الل که نيستي نبود حاال زنده بود منم اينجا نبودم، حاال تو حرف بز 

خانم دباغ. نترس. اينجا باهاس حواست باشه با هيشکي هم خرج نشي، پول داري يه جاي امن قايم کن، اينا 

از خير جوراب و شورتت هم نمي گذرن، منم مث تو تازه اومدم اينجا، من دزد نبودم وگرنه کارم به اينجا نمي  

 ….زنيکه ….کشيد

شنيدم. اسمش پري ماه بود و تا امروز که دو ماه از آمدنم به اينجا مي  محو شد. مي شنيدم و نمي  صدايش

گذشت صدبار قصه ي بودنش توي اين خراب شده را برايم گفته بود. يک ماه قبلش توي بازداشتگاه آگاهي 

اگر روزي اين قصه را تعريف نمي کرد حتي خودم را هم از ياد مي بردم. ….آنجا وضعش بهتر نبود ولي اينجا…

تي اينکه چرا اينجا هستم را هم از ياد مي بردم. تنها چيزي که در خاطرم مانده بود گريه روزانه ام بود. جيره ح

ي صبح به محض بيدار شدن، زل زدن به سقف نئوپاني تخت دو طبقه، صداي بلندگويي که اذان پخش مي  

فتر آروغ مي زد، وقتي که کته گوجه مي خور  ناهار کرد. اشک من هم راه مي افتاد. جيره ي 
َ
ديم، اختر ک

سيمين خانوم به خاطر گرفتن سهميه من با پري ماه فحش هاي آب نکشيده رد و بدل مي کرد. جيره ي 

غروب وقتي ريحانا روي تشتش ضرب مي گرفت و مرجانه وسط راهرو درست جلوي خانم دباغ قر مي 

پري ماه مدام مي گفت عادت مي کني.  ريخت و يادآوري ام مي کرد عين خيالشان نيست که اينجا هستند. 

عادت مي کني. جيره ي آخر شب وقتي روي تخت دراز مي کشيدم. نفس عميق مي کشيدم و به جاي بوي 

درخت هاي نورس باغ، به جاي بوي خاک و به جاي همه ي بوهاي خوبي که دلم را يک جوري به تپشي تند 

مشامم مي پيچيد. به جاي جيرجير جيرجيرک ها ترشيده ي زن ها و سيگار توي  قوا مي داشت بوي عر 

صداي خس خس سينه ي اختر و هن هن چندش آوري که هر دوشب يک بار تکرار مي شد توي گوشم مي 

 نشست. 

 ماه دستم را فشار داد. چشم باز نکردم.  پري

 گريه نکن احمق، تو چرا عادت نمي کني؟  -

. زني که با تشت بزرگ از جلوي رويم رد شد. اتاق هايي  بلند. زن هايي که هرکدام مشغول کاري بودند  راهروي

که حتي از خانه ي ما هم بي در و پيکرتر بودند. درهايي که ميله ميله بودند. اين تصويري بود که روز اول از 

ي قبل مي شد. ديگر غريبه نبودند. مقواي از اينجا ديدم. زن هايي که وضوح صورت هايشان روز به روز بيشتر 

حتي شبيه چيزي که توي داستان ها خوانده بودم هم نبودند. اسم داشتند و اخالقشان را مي  نبودند. 

 دانستم. کم کم خودم هم داخلش حل شدم. 

همه شان واقعي بودند، براي آينده شان نقشه ها داشتند. چادرهاي گل گلي مي پوشيدند. اگر صاحب  حاال 

د. حجابشان را رعايت مي کردند. ادبشان را از ته صندوقچه اينجا مي آمد بايد تخت هايشان را مرتب مي کردن

يک کتاب درسي که فقط موقع  لبيرون مي آوردند و سر دست مي گذاشتند. ادب اينجا چيز نايابي بود. مث

امتحان پس دادن بيرون مي آمد. پري ماه راست مي گفت انگار من عادت کرده بودم. مقررات بند را مي 

 يواشکي، مگر مي شد بوي سيگار را حس نکني؟  دانستم. کشيدن سيگار 
ً
ممنوع بود. ولي مي کشيدند. مثال
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که آن بيرون خودشان را به خريت زده بودند تا   هاييفقط خودشان را به نفهميدن مي زدند. مثل همه ي آن

 من برسم به اينجا. 

 نگراني ام خس خس ماه پيش، سه ماه پيش همه ي غصه ام کار کردن براي دکتر ظرافت بود. همه ي سه

هاي سينه ي بابا بود. همه ي آرزويم داشتن يک ماشين آلبالويي خوشگل بود. حاال اما به بودن کنار زن هايي 

. خيلي راحت وسط دستور د عادت کرده بودم که دو برابر خودم سن داشتند، موقع غذا خوردن آروغ مي زدن

يشان حرف مي زدند و کرکر مي خنديدند و باز برمي  آشپزي هايي که رد و بدل مي کردند درباره ي شب عروس

 گشتند به روش پختن قورمه سبزي با سويا و ساده ترين فحششان از بدترين فحش هاي من بدتر بود. 

ما خيلي شلوغ نبود. جز من ده دوازده ميهمان ديگر داشت و بقيه ي بندها عاشق ماجراهايي بودند که  بند 

 مي کردند.  هم بندي هاي من برايشان تعريف

صدايشان مي کردند، بقيه بندها، زناني بدهکار بودند که به خاطر « لعنتي ها»بند قاتالن، که خودشان  جز 

بدهي شوهرشان آنجا بودند. به نام خودشان چک بي محل کشيده بودند و گير افتاده بودند. اين ها مي 

  اط خانه شان و توي مراسم سبزي پاکنشستند دور هم و غيبت مي کردند. انگار که نشسته باشند توي حي

کردن باشند. هنوز يک جورهايي همان زن هاي خانه دار بودند و حس زندگي توي وجودشان مثل خون 

 جريان داشت. 

تعدادشان دله دزد بودند که از بي پولي گير افتاده بودند و با هم درباره آخرين دزدي هاي خفني که در  يک

اهل الف زدن بودند و از دزدي يک ضبط صوت ناقابل ماشين يک قصه  آن شرکت داشتند حرف مي زدند. 

 ي بزن بزن و تعقيب و گريز توي خيابان ها مي ساختند. 

اسمش چي بود؟ آهان ساقي گري افتاده بودند … تعداد ديگرشان معتاد بودند و باز از بي پولي توي کار  يک

ند دمپاييشان لخ لخ روي زمين کشيده مي شد. وقت بيشترشان آب دماغشان آويزان بود. وقتي راه مي رفت…. 

مي خنديدند و به همه  شگيخماري زمين و زمان را به فحش مي بستند و اوقاتشان مگسي بود و وقت نئ

 دلداري مي دادند که دنيا محل گذر است. 

يک  و ترنم هميشه بهشان مي گفت روسپي ولي ملي بي ادب بود …..روسپي…..همکار اختر بودند چندتاشان

چيز ديگري مي گفت. ملي هنوز يک روسپي واقعي نديده بود وگرنه به ترالن که خيلي آرايش مي کرد آن 

لقب را نمي داد. اين ها درباره آدم هايي که مالقات کرده بودند خاطره مي گفتند. نمي دانم راست مي گفتند 

 با آدم هايي که اسم و رسمي داشتند پريده بودند يا همه 
ً
اش خياالت بود. به سر و گوش هم دست و واقعا

مي کشيدند و خودشان را توي بند از همه باکالس تر مي دانستند. موهاي بيشترشان رنگ هاي تند زرد و 

 بي ريخت  ز نارنجي داشت. وسواس پيري داشتند و مي ترسيدند ا
ً
ريخت افتاده باشند. بعضي هاشان واقعا

 يکشان بسته بودند يا دود توي حلقشان فرستاده بودند. بودند چون به قول خودشان خيلي الکل به خ

مي شد من از اينجا بيرون بروم و براي بقيه درباره اين سه ماه حرف بزنم؟ از آن يک ماه بازداشگاه   يعني

کالنتري و چشم انتظاري هاي وحشتناکش يا اين دوماهي که اينجا بودم. برايشان حرف بزنم از آدم هاي رنگ 
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ان،  طرز سالم و احوال پرسي ش شان،ي اين سه ماه ته ذهنم رسوب کرده بودند؟ نوع راه رفتنبه رنگي که تو 

 کلمه هايي که ورد زبانشان بود، خاطره هاي رنگ به رنگشان. مي شد؟

ماه مي گفت عادت مي کني. عادت کردن به اين چيزها که راحت نبود. عادت کردن به نبودن کيا هم  پري

ه من سر مي زد. جلوي حمام، وقتي چشم مي بستم که بخوابم، وقتي مي نشستم  راحت نبود. کيا دائم ب

. اشتگوشه ي حياط و به گنجشک هاي روي کابل برق ها حسودي مي کردم. کيا چشم هايش غصه د

چشم هايش شبيه چشم هاي جيرجير بود که نگران نگاهم مي کرد. شبيه چشم هاي جوجو که دلش برايم 

ي جي جي که از دست آنهايي که حرفم را باور نمي کردند عصباني بود. چشم مي سوخت. شبيه چشم ها

هاي کيا حرف مي زدند با من از آن روزهايي که وسط نهال هاي کوچک درخت ها دنبال سر هم مي دويديم. 

پاهامان را توي آبنما فرو مي کرديم و روي هم آب مي پاشيديم. بعد مي پرسيد چرا يکدفعه اين جوري شد 

 ي؟شاد

برايش نداشتم. همان جور که نهال ها بزرگ شدند و درخت شدند و بين خانه ما و آنها فاصله درست   جوابي

کردند همان جور هم من تبديل شدم به قاتل کيارش. حاال من اينجا بودم و کيارش توي قبرستان. اين من 

ي که نمي کني؟ مثل همان روز  مکما کبودم که بايد از کيا مي پرسيدم چرا اين جوري شد. يا مي پرسيدم کيا چر 

 مهرداد من را از خانه تان پرت کرد بيرون و بعدش تو آمدي گفتي: ولش کن هارت و پورتش زياده

نمي آيي به خوابم بگويي کي تو را کشته؟ من دلم براي خيابان بخارست و دانشکده آجر قرمزمان تنگ  چرا 

گفتن   «ها بله»غرغرهاي مامان اعظم خيلي تنگ شده، براي شده، دلم براي ترنم و ملي تنگ شده، دلم براي 

ياد  که وسط درخت ها به  نم؟هاي بابا تنگ شده. داري ازم انتقام مي گيري؟ که به موقع نرسيدم کمکت ک

 خياالت بچه گانه ي گذشته ايستادم و اشک ريختم؟

 راسته تو اربابت رو کشتي؟ -

اختر زن بود ولي زير چانه اش موهاي زبر داشت. وقتي مي طرف اختر و غمگين نگاهش کردم.  سرچرخاندم

خنديد ته دهن گنده اش يک دندان طال داشت. اختر يکي از دخترهاي زير دستش را کشته بود. پري ماه نمي  

 که اختر ازش  ا گذاشت به من نزديک بشود چون مي دانست آن دختري که کشته شده نخواسته کاري ر 

داي کلفتش زن نبود انگار فقط توي جلد زن ها فرو رفته بود و حاال باالخره خواسته بکند. اختر با آن ص

 توهين هايشان به راه 
ً
 خوراک سر به سر گذاشتن ها، فضولي ها و حتما

ً
فهميده بودند جرمم چيست و حتما

 بود. 

عقب رفتم و ته تخت خودم را جمع کردم. نشست روي تخت و دست هاي کلفت و سياهش را کشيد  عقب

 زانوهايم: راسته؟ روي

چشم کردم پري ماه را ببينم ولي غيب شده بود. دست انداخت توي موهايم که حاال کوتاه کوتاه بود و  چشم

 عقب کشيدشان: حرف مي زني يا بخورمت؟
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خنديد و سينه هايش تکان تکان خوردند. يعني اگر من هم به سن او مي رسيدم همين جوري سينه هايم  بلند 

 به سن او مي رسيدم؟تکان مي خوردند 
ً
 ؟ اصال

 چکيد و ناليدم: نکشتم اشکم

 بلبلي زد: اي جيگرت رو بخورم چه نازي هم داره سوت

پري ماه که با فحش آب نکشيده اي به استقبالش آمده بود دلم را گرم کرد. افتادند به جان هم. به  صداي

 قول خودشان به هم پلکيدند. گفتم بسه. 

بلندتر. بعد با جيغ و فرياد. ولي به حرفم گوش ندادند. يا شايد هم من نديدم گوش يواش. بعد بلند. بعد  اول

مي دهند. جيغ پشت جيغ. التماس پشت التماس. اشک پشت اشک. دستم روي گوش هايم بود. بسه بسه 

را از توي اين خراب  نبسه. اين يک کلمه چرا جادو نمي کرد؟ اگر پشت سر هم مي گفتم جادو مي کرد؟ م

 تف مي کرد بيرون؟ بسه بسه بسه. بيدارم مي کرد از اين خواب وحشتناک طوالني؟ بسه بسه بسه شده

 محکم روي دهنم کوبيده شد. چشم باز کردم. ده جفت چشم خيره خيره نگاهم مي کردند.  دستي

رکه؟ -
 
 تو ت

 نه بابا به رنگ و روش نمياد عملي باشه -

 پس چه مرگشه رعشه گرفته؟ -

 رمزي اومده خونه اشالبد خاله ق -

 آخي چه نازک نارنجي حاال نوارب  هداشتي از کجا بياريم واسش؟ -

 برين کنار، گم شين بيرون -

ها عقب رفتند. بوي نا و عرق رقيق شد. به سيگاري که توي دست پري ماه تند تند دود مي کرد نگاه   چشم

 کردم. داد دستم: بکش غم هات يادت بره

 ا جلوم تکان داد: بگير اعصاب ندارمباال انداختم. سيگار ر  سر 

 ترس سيگار را از ميان انگشت هايش گرفتم. غش غش خنديد: مگه خودکاره اينجوري ميگيريش؟ با 

 را گرفت و وسط انگشت اشاره و وسطش نگه داشت: اينجوري سيگار 

ت: بيخيال تو داش کردم ازش تقليد کنم. نتوانستم. سيگار افتاد روي مالفه ي کهنه و رنگ رفته ام. برش  سعي

 اين کاره نمي شي

 محکمي به سيگار زد: من رو باش واسه اين يه نخ چقدر ُسلفيدم پک
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 من پول ندارم -

 نداري؟ -

 باال انداختم. نشست لب تخت: شانس ما رو باش. مگه تو خونه ي اعيوني زندگي نمي کردي؟ سر 

 گره شد توي گلويم. نفسم را بريده بريده بيرون دادم.   بغض

 طرفم و دود سيگار از سوراخ هاي دماغش هل خوردند توي صورتم. سرفه ام گرفت.  خيد چر 

ببين بچه من مي دونم تو چرا اينجايي، نپرس از کجا که داستانش درازه اگه خواستم دهن وا کني واسه  -

 خودت بود

 کشتيش؟ديگري به سيگارش زد و چشم هايش را ريز کرد و دود را از دهن بيرون فرستاد: چرا   پک

 نکشتم واسم پاپوش ساختن -

 زهره اشاره کرد: دکتر مفخم رو مي بيني؟ به

 را ندادم. کتفم را فشار داد: مي بيني يا نه؟ جوابم رو بده جوابش

 مي بينم -

 آهان اين شد، اگه بخواي اللموني بگيري ديگه هوات رو ندارم بعد که مي دوني چي مي شه؟ -

اختر نصفه شب عين بختک بيفتد رويم. همان کاري که توي اولين شب  نگاهش کردم. نمي خواستم ترسان

 وارد شدنم کرد. 

 اختر از گاو نر بدتره، با کافور و بي کافور مخش هميشه داغه ملتفتي؟ -

تند سر تکان دادم. سيگار را روي لبه ي فلزي تخت با احتياط خاموش کرد. سيگار نصفه کشيده شده ي  تند 

لباس زيرش. چهار زانو نشست مقابلم و لب خشکيده اش را با زبان خيس کرد: اينجا خاموش را گذاشت توي 

 همه خيال مي کنن بيگناهن

زد توي چشم هايم. مي دانستم. هيچ کسي فکر نمي کرد گناهکار است. همه به خودشان حق مي دادند   زل

 عضي هاشان مي گفتند جرمکه جرم کرده اند. مي گفتند هرکسي جاي ما بود همين کار را مي کرد. حتي ب

 مرجانه که با چاقو تا دسته فرو کرده بود ت
ً
ش. مي  شکم مادرشوهر  وينکرده اند. کارشان درست بوده. مثال

گفت خيلي روي مخم بود. ديوانه ام کرده بود. نفهميدم چکار کردم. اميدوار بود به خاطر جنون آني تبرئه 

ناهي ام نااميد شدم. ولي پزشک قانوني که معاينه ام کرد گفتند شود. من هم همين اميد را داشتم وقتي از بيگ

. سيمين ولي ممکن بود به همين زودي ها برود. چون اشميک درصد هم امکانش نيست جنون آني گرفته ب

 ديوانه بود. مي رفت تيمارستان. شوهرش را کشته بود و مي گفت شوهرم نبود. مي گفت مردک بي سر 
ً
واقعا

به من تجاوز کند. وقتي رگ ديوانگي اش بيرون مي زد اين چيزها را تکرار مي کرد. صدايش و پا مي خواست 
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رفتنش عوض مي شد. هرچي بهش مي گفتند سيمين جواب کسي را نمي داد. يک بار  هعوض مي شد. طرز را

يديم ميکي پري ماه را صدا زد. بهش گفت پري و به جاي او سيمين برگشت نگاهش کرد و گفت بله؟ تازه فه

اين جور وقت ها ديگر سيمين نيست. مي شود پري و اگر بهش احترام نگذاري با دندان هم که شده يک تکه 

د. وقتي مي آمد توي اتاق بايد جلوي پاش بلند مي شدي. تعظيم مي کردي و بهش مي  
 
ن
َ
از گوشتت را مي ک

ت عاشق نوکر جوان خانه شان گفتي پري خانوم. ولي وقت هاي ديگر سيمين بود يا سيمين خانوم. مي گف

ه و همه اش را ب ودهشده و همراهش فرار کرده و بدبخت شده. مي گفت خانه شان خيلي بزرگ و اعياني ب

 فهميده يک زن و چهارتا بچه دارد ول کرده و بدبخت شده. نمي دانستيم 
ً
خاطر مردک حرام لقمه اي که بعدا

 شود. مهم نبود. مهم اين بود که از اينجا خالص مي شد. وقتي سيمين است راست مي گويد يا وقتي پري مي 

 گوشت با منه؟  -

 بله -

 اوه اوه چه لفظ قلم، دکتر مفخم رو مي بيني؟ -

 ديدم -

مفخم يا زهره قابله بود. بچه س.ق.ط مي کرد. اوايل که آمده بودم خيال مي کردم دکتر است ولي يک  دکتر 

بودم. توي ميهماني هاي آن خانه ي لعنتي. هيچ کدامشان چيزيش مي لنگيد. من دکترهاي زيادي ديده 

دندان هايشان زرد نبود. بعد طيبه گفت چکاره است و آخرين باري که بچه يکي را سقط کرده، شوهر طرف 

 ازش شکايت کرده به جرم کشتن بچه اش. حاال به خاطر يک جنين سه ماهه جفت ما آب خنک مي خورد. 

 مي کرد زرنگه منم گولش رو خوردم که پول و پله دارهاين زنيکه اوال خيلي فکر  -

 خب؟ -

 ازش بپرس بهت مي گه اگه پول داشتي چي مي شد -
ً
 بعدا

 چي مي شد؟ -

 هروقت پرسيدي بهت مي گم -

شد و رفت. سرم درد گرفته بود. کيا تکيه داده بود به در سلول و نگاهم مي کرد. يعني داشتم ديوانه مي  بلند 

 شدم؟

*** 

شانه هايم را محکم گرفت و انگشت گذاشت روي بيني اش: هيس آروم، چه خبره مهرداد؟ ديوانه  ا عليرض

 شدي؟
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ازش جدا بشوم ولي قدرت دست هايش بيشتر از مقاومت بدن لرزان من بود. چسباندم به ديوار و   خواستم

 باشکف دستش را گذاشت تخت سينه ام. زل زد توي چشم هاي درمانده ام و نرم گفت: آروم 

را برداشت و روي شانه ام گذاشت و من را تا مبل گوشه ي اتاق برد و نشاندم. خودم را عروسک بي  دستش

اراده اي حس مي کردم که نياز داشت يکي حرکتش بدهد. راهش ببرد. يا جمعش کند از وسط زندگي 

 مزخرفي که دچارش شده بود. 

به گوشم رسيد، در همان حال که چشمش به  سراغ کامپيوتر روي ميزش و صداي کليک هاي کوتاهي رفت

 
ً
 صفحه ي مانيتور بود تلفن را روي اسپيکر گذاشت و يک شماره داخلي گرفت: يه قهوه ي غليظ لطفا

قطع را زد و دوباره مشغول شد. دفترش فقط دو اتاق داشت. خودش و همکارش با هم توي يک دفتر  دکمه

 برادر مرده ي معلق ميان زمين و آسمان کامروا تر بود حداقل.  متوسط وکالت مي کردند و کامروا بود. از من

بودم. بندي به پاهايم نبود. اگر همين لحظه بلند مي شدم و بيرون مي زدم هيچ اتفاقي نمي افتاد ولي  کالفه

انگار هنوز دستي روي سينه ام مانده بود و نمي گذاشت از جا بلند شوم. همين دو دلي، همين بالتکليفي در 

 ندن و رفتن کالفه ام مي کرد. ما

محو و ماليمي توي آن فضاي غم زده و لبريز از تنش جريان گرفت. سرم را تکيه دادم به لبه ي مبل  موسيقي

و چشم بستم. خودم را به دست نواي سازهاي ماليمي سپردم که از اين دنيا جدايم مي کرد. همه چيز بي 

ي گفت گوش کن، مي بين  ميصه ي دروغ. االن عليرضا بايد معني و دور به نظر مي رسيد. درست مثل يک ق

 چه سونات محشريست؟ حسش مي کني؟ بايد حسش مي کردم؟

باز کردم. مشتش را گذاشته بود زير چانه اش و خيره نگاهم مي کرد. با ابرو به قهوه اشاره زد: بخورش  چشم

 خوبه برات

د نگاه کردم. من اينجا چه مي کردم؟ االن نبايد قهوه ي بي عطر و بويي که حاصل کار منشي جوانش بو  به

توي دفتر مي نشستم و توي سر و کله ي بقيه مي زدم که از زير کار درنروند؟ يا به رفعت غر مي زدم که چرا 

ات زدم به دماوند و به جزئي ميقهوه هايت مثل قبل خوش طعم نيستند؟ يا تکيه مي دادم به صندلي و زل 

 .…ديدارهاي محدودم با 

 کشيدم.   آه

 زنته ها حق نداره ناراحت بشه افتادي دنبال پرونده ي اين دختره؟ -
ً
 مگر چي گفته؟ مثال

 خم شدم تا از جا بلند شوم که عصباني گفت: بشين جلو 

 مبل ناراحت و سفت جا به جا شدم. دوباره تکيه دادم به پشتي مبل.  توي

بهت حق مي دم که عصبي بشي، داد بزني، فرياد  سه ماهه دارم اخالق گندت رو تحمل مي کنم مهرداد.  -

 بکشي، ولي انگار بشکه ي باروتت تموم شدني نيست
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 …جا بلند شد و دست هايش را ستون کرد روي ميز: کيارش مرده، همه داغون شدن ولي  از 

 را بلند کرد: اين راهش نيست. يه جايي ديگه بايد راهت رو عوض کني، دست از بي قراري برداري.  سرش

 خودت رو جمع کني

 کشيدم روي صورتم.   دست

 مقابلم نشست: بخورش آمد 

 ميل ندارم -

 بخور عصبانيتت بخوابه حرف دارم باهات -

 فيروزه اي رنگ را برداشتم و دو جرعه خوردم: بگو فنجان

 دست هايش را رو به من باز کرد و تکان داد: ببين االن همه چيز عليه اين دختره هست کف

 شتم روي ميز. متوجه شد هنوز عصبي امرا گذا فنجان

 خيلي خب از جاي خوبي شروع نکردم. ببين حرفم اينه -

 کرد و ساکت ماند. همان طور بي تفاوت زل زدم به چشم هايش.   نگاهم

بيا مثل يه آدم منطقي به قضيه نگاه کن. سخته و خيلي بي انصافيه که بگم درکت مي کنم چون همچين  -

 راحت نيست ولي من رفيقتم، مي شناسمت مي دونم که از پسش برمياي. قبول؟تجربه اي درک کردنش 

 تکان ماليم سر اکتفا کردم.  به

اين اتفاقي که افتاده همه تون رو درگير خودش کرده، بابات از يه طرف داغون شده، ….. االن …. االن  -

 هم که همه چي….ندانهمادرت که مي گي زبونش بند اومده، شرکت روي هواست. اون دختر هم توي ز 
ً
ز فعال

رچي توش نوشته ولي ه يعکساي کيا توي وسايلش بوده، دفتر خاطراتش که من نمي دونم چ…. عليه اونه 

بوده اون قدري بوده که متهم اصلي باشه، اثر انگشتش هم روي ليوان بوده، خب به خاطر کار باباش با اين 

 مي دونسته که گراماکسون خطرنا 
ً
که و خوردنش باعث مرگ مي شه، سم هم که دم دستش مدل سمها حتما

 يه درصد احتمال بده يه چيزي بوده…. بود همبطري مشروب …..پيرهنش دراومده بود…. بوده، کيا هم که 

به عنوان يه وکيل که از اين چيزا زياد شنيده مي دونم که … يه رابطه اي ….اين وسط که تو ازش خبرنداري

 اولين فرضيه درس
ً
 .…ت ترين فرضيه است. توي همچين مواردي البته. اينکه يه رابطه اي بودهمعموال

 ول کن علي -

 ببين قرار شد منطقي باشيم -

 اينه؟ منطق اينه؟ -
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 نشست: بله منطق اينه. گفتم رابطه نگفتم نوعش چيه صاف

له -
 
 نظر پزشک قانوني که ديگه واسه همه ي شما وحي ُمنز

ردي مي دوني که هميشه الزم نيست تماس  بله معاينه ها مي گن رابطه - مشکوکي نبوده ولي تو خودت م 

 فيزيکي کامل باشه تا اسمش رو گذاشت رابطه

حرف هايش عقم گرفته بود. دندان به هم ساييدم: من به اون معاينه ها و اين چرت و پرتا احتياج ندارم  از 

کيا هيچ صنمي نداشته، مي دونم اون   علي، من مي شناسمش، من مي دونم کار اون نبوده. مي دونم با 

 اين کارو کرده….. بيشرف بي همه چيزي که 

 به من نگاه کن…. تر نشست و مشت هايم را توي دست گرفت: ببين  نزديک

 را باال گرفتم و عصبي و درمانده به چشم هاي نگرانش نگاه کردم.  سرم

 همينه ولي فرض کن همه چي اتفاقي بوده -
ً
 من نمي گم حتما

را از ميان انگشتانش خالص کردم و کالفه از جا بلند شدم. سرش را باال گرفت و منتظر ماند ببيند چي  ستمد

 مي گويم. 

 مشت شده ام را گرفتم جلوي رويش: ببين مي دونم چي مي خواي بگي دست

 چي مي خوام بگم؟ -

نه ه از خودش دفاع کاينکه کيا رفته سراغش، مست بوده بعد خواسته يه کاري بکنه و شادي خواست -

 درست؟

 آفرين قربون آدم چيز فهم -

اينو که تو آگاهي هم گفتن ولي خواهش مي کنم به عقل خودت رجوع کن به من بگو اون دختري که اون  -

 …شب سر تا پاش مي لرزيد مي تونسته بره سم بياره بريزه توي ليوان بده به کيا؟ حاال فرض مي کنم کيا 

 نفهميده که اي
ً
؟ اون دختر اين کاره بود اص…. ن کارو کرده، نديده داره سم مي ريزه داخل نوشيدنيش اصال

ً
ال

 مي تونست همچين کاري کنه؟

 ماند. تکيه داد به مبل.  ساکت

 جواب منو بده مي تونسته يا نمي تونسته؟ -

 نمي دونم، من به شواهد و مدارک نگا مي کنم شايد مي تونسته -

م. چطور مي توانستم يک همراه براي خودم دست و پا کنم؟ يکي که من را دست کشيدم روي صورت کالفه

دربست قبول داشته باشد؟ مگر به خاطر همين نبود که راهم را کشيدم آمدم اينجا؟ مگر توقعم اين نبود که 
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م به فک منقبض امعليرضا حرفم را دربست قبول کند و بعد کمک کند مشکل را حل کنم؟ لرزش حنجره 

د. دندان هايم را روي هم قفل کردم و غريدم: تا نفهمم اون بي پدري که اين مصيبت رو سرم آورده  سرايت کر 

کيه کوتاه نميام، حاليته علي؟ نشين واسه من سفسطه کن که فرضيه اول چه لجنيه، مدارک چي بودن. اين 

 چيزا توي مخ من نمي ره

شه هميشه، المصب از خر شيطون بيا همون يه دنده ي لجبازي هستي که حرف حرف خود… معلومه  -

 پايين

 نيومدم اينجا که مث آنا شررر و وررر تحويلم بدي -

روي هم گذاشت. دوباره خم شد جلو: خيلي خب ولي نرو جلوي آنا غمبرک بزن که ديوانه بشه اين   پلک

 کارو که ديگه مي توني بکني؟

 چوب برداشته هي ُسکم مي زنهمن به آنا کاري ندارم، بهش گفتم دور و برم نپلکه خودش  -

؟ مي گه چرا طرف دختره رو ميگيري يا  لبش
ً
 ….را مکيد: حرف حسابش چيه دقيقا

 دختره اسم داره اسمش شاديه -

 حرفش چيه؟ -

مي گه چرا مي خواي براش وکيل بگيري، زده برادرت رو کشته، اسمتون افتاده سر زبون، ميگه اونو ول کن  -

 ….و سر و سامون بده، بيا همايون رو جمع کن بيا کاراي کوفتي شرکت ر 

… حاال گيرم آنا يه قسمتي از اعصاب خرابش واسه حساسيت زياد تو روي …. يه کم دقت کن  -

شادي باشه ولي حرفش هم اشتباه نيست. االن مگه اين همه پول نريختيد وسط که کارگاه بزنيد؟ …دخت

 يکي بايد پاي کار واسته يا نه؟

 ار علي، گور باباي پول وقتي کيا رفته مي خوام دنياش نباشهگور باباي ک  -

 کشيد و از جا بلند شد: باشه هرچي تو بگي باز خودت رو داغون نکن، حاال مي خواي براش وکيل بگيري؟  آه

 را رو به سقف بيرون فرستادم: مي شناسي يه آدم کاربلد؟ نفسم

 .…برات پيدا مي کنم ولي اينو درنظر داشته باش که  -

 ماند. زل زد توي چشم هايم.  ساکت

 که؟  -

در نظر داشته باش که قتل همونجا اتفاق افتاده، پزشک قانوني تاييد کرده جنازه منتقل نشده. تاييد کرده  -

لباسش رو به زور درنياوردن، مي فهمي؟ مي فهمي که توي وقتي پليس با اون دم و دستگاه و تشکيالت و صد 
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اشتم ولي چي؟ من موکل اينجوري ند ياز پله هاي خونه شما پايين تر نرفته يعن البته تجربه بگه هيچ کسي

رفيق زياد داشتم که کارشون همين بوده، وقتي همه چندتا شاهد داشتن واسه بودن توي خونه يعني تموم، 

 هيشکي مظنون نيست جز شادي، مي فهمي اينو؟ وقتي تنها کسي که از خونه بيرون زده شادي 
ً
يعني فعال

 که پيدا کردن  کيبوده و کيا يعني چي؟ حاال گور باباي مدار 

 فاصله رفتنش از خونه ي ما تا اون خراب شده رو چي مي گي؟ -

خوردن يه ليوان مشروب مگه چقدر وقت مي بره؟ چهل دقيقه طول کشيده کل ماجرا، رفتنش و بعد هم  -

نه گير مي دي وقتي اون همه پليس به اين صداي جيغش من نمي فهمم تو چرا اين قدر به اين جزئيات ابلها

 نتيجه رسيدن که اون دختر مي تونه قاتل باشه

کوره در رفت. محکم تکيه داد به مبل: انگيزه اش هم خيلي ساده بوده ، انتقام از کسي که سر کار    از 

همچين  ا گذاشتتش، ازش سوء استفاده عاطفي کرده يا نه! خواسته يه باليي سرش بياره خودت مي دوني کي

م شايد باباهه ه تهنصف قتل هاي اين مملکت واسه خاطر اين چيزا اتفاق مي اف…عليه السالم هم نبود

 بيا صدتا پرونده نشونت بدم از اين پيچيده تر ولي تهش مي رسه به….درگير بوده که مي شه يه قتل ناموسي

 همين انگيزه ي ناقابل

را بکشد به قهقهه افتادم: من ابلهم علي؟ جزئياتي که من مي گم تصور مندلي که دخترش را وادار کرده کيا  از 

 ابلهانه اس اون وقت مزخرفاتي که تو بلغور مي کني اسمش چيه؟

 آره تو ابلهي احمقي ديوانه اي به خدا -

کرد و دوباره کالفه ادامه داد: فرض کن االن دختره داره از باباش دفاع مي کنه، مگه نمي گي باباش   مکث

 وده؟خداش ب

 يه  -
ً
مساله اينه که من از يه زاويه ديگه به قضيه نگاه مي کنم، يه زوايه اي که پليسا نگا نمي کنن، اصال

 اجراش هم با خودش نبوده
ً
 چيزي، هرکي نقشه کشيده لزوما

من مي گم زاويه ديدت ابلهانه اس، مطمئن باش پليس همه ي اين چيزا رو درنظر گرفته. مگر خودت توي  -

 ي ها نگفتي کيا دشمني نداشتهبازپرس

خب من گفتم ولي اين دليل نمي شه شادي اين کارو کرده باشه، در ضمن کيا دشمن نداشته ولي ما که  -

 داريم. خودت مي دوني دو جين آدم هستن که مي تونن دشمن ما باشن

و و آنا که گه اينجوريه تانگيزه مي دوني يعني چي؟ آره؟ حاليته؟ انگيزه دشمناي شما با قتل بايد بخونه، ا  -

 بيشتر از بقيه سيبل غضب دشمنا هستين

نگاهش کردم. سري به تاسف تکان دادم. رو به پنجره و پشت به او ايستادم و آه کشيدم: هشت  نااميدانه

ساله دارم جون مي کنم که شرکت ما پا بگيره و اسمي توي اسما دربياره، که پوالي بادآورده ي بابام از دستش 

 نره
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بيشتر از تويي که شغلت وکالته، من به …. طرفش: توي همه ي اين ساال خيلي آدم ديدم، خيلي  چرخيدم

حسهاي خودم بيشتر از هرچيزي مطمئنم و حسم مي گه شادي قاتل نيست، حاال تو هي حرف خودت رو 

 بزن

 زد: موقع انتخاب آنا هم به حسهات اعتماد کردي؟ پوزخند 

ز اولي که آوردش شرکت گفت اين هم کسي که دنبالش مي گشتي. مطمئن باش از او را علي معرفي کرد. رو  آنا 

بهتر براي کارمند همايون دولتشاه شدن نيست. خب راست مي گفت. ولي روزي که گفتم مي خواهم باهاش 

 هازدواج کنم گفت از او بدتر براي زن تو شدن نيست. ولي من کار خودم را کردم. حاال داشت طعنه مي زد. ک

من گفتم حس مي کنم او و من مي توانيم زن و شوهر خوبي باشيم و او گفت حس را ول کن عقل را بچسب. 

به چشم هايش نگاه کردم. او هنوز منتظر بود بداند چرا اين کار را کردم، هيچ وقت مستقيم اين را به رويم 

 نياورده بود. اما منتظر بود. 

زدم: اون موقع مي خواستم يه زني بگيرم که همايون منو به عنوان طور از رمق افتاده و بي انرژي لب  همان

يه کيس واسه سرمايه گذاري روي دختر فرحي نبينه، که برسم به کار و باري که واسم همه چيز بود. اون 

برسم …خيال مي کردم آنا مي تونه کمک کنه من به عشقم برسم… موقع هنوز نمي دونستم عشق يعني چي

ر نه به جايي که جا پ اي همايون بگذارم و اون هم قبول کنه درست جا پاي خودش گذاشتم نه يه سانت اين و 

ر ولي خب آنا هم انگار منو همين شکلي مي ديد، يه کسي که اونو مي رسونه به اون باال باالها  يه سانت اون و 

شيدم. از اين  رم. عميق آه ککردم قضيه عالقه کم رمقي را که آن روزها به فندق پيدا کرده بودم نديد بگي  سعي

که تمام پيشبيني هايم اشتباه از آب درآمده بود غمگين بودم. از اين که برادرم را از دست داده بودم مايوس 

شد پوچ و توخالي بودم. حاال فندق تنها  يبودم. از اين که آينده ديگر شکل آن چيزي که دنبالش بودم نم

. که چيزي باارزش براي جنگيدن وجود دارد و علي نبايد بي رحمانه اين دليلي بود که مي توانستم دوام بياورم

 اميد را از من مي گرفت. 

 منم نگران همينم، مي ترسم از عشق زيادي اشتباه کني بعد اوضاعت از ايني هم که هست ناميزون تر بشه -

 …اشتباه نمي کنم، من  -

 تو چي؟ -

طلب نگاه کنم، زندگي تو خونه ي پدري مثل همايون منو من ياد گرفتم همه رو به چشم يه مشت فرصت  -

 …اين جور بارآورده. خب فرض کن اين وسط جنس فندق 

 باال پريد: جنس چي؟!  ابرويش

اسمي را که فقط مال خودم بود بر زبان آورده بودم. اين قدر کالفه بودم؟ يقه پيراهنم را مرتب   ناخواسته

 کردم: هيچي بيخيال
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تکان داد: يه وکيل خوب که کارش اينجور پرونده ها باشه پيدا مي کنم برات، همايون چي  زد و سرش را  لبخند 

 مي گه؟

روزنامه ها رو نمي دونم کدوم احمقي براش مياره هي مي خونه … خبر نداره، کارش شده داد و فرياد کردن  -

 هي فحش مي ده، هي تهديد مي کنه

-  
ً
 نون خوبي واسه زردنويس* ها داره…سوژه داغي هستين تيترهاشون رو ديدم، از شانس گندتون، فعال

 اگر که مي فهميدم چرا، خيلي خوب بود -

تا دم در و نيم نگاهي به بيرون انداخت و دوباره رو برويم نشست: نمي دوني؟ خوبه پدر زنت توده اي  رفت

 بوده

 منظور؟ -

 ننشستي با پدرزنت حرف بزني؟اين فاصله طبقه ها رو که تو بايد بهتر بفهمي، يني يه بار هم  -

؟ -
ً
 نه ننشستم، اونا ما رو آدم حساب مي کنن اصال

 مي بيني با حس هاي دوزاريت خودت رو به کجا رسوندي؟ -

 ول کن، پاساژ نزن وسط حرفات، اين روزنامه ها چرا اين جوري عين کرکس افتادن به بخت خونواده ي ما؟ -

ارباب و رعيتي. يه دختري از طبقه ضعيف زده يه مردي از  خب مردم عادي عشق مي کنن از قصه هاي -

طبقه مرفه رو کشته. شادي االن قهرمان طبقه ي ضعيفه که حق اونا رو از شما پولدارا گرفته. يه قصه 

عشقي هم مي بندن تنگش که جذابيت ماجرا حفظ بشه و ازش نون دربيارن. مساله همينه وگرنه اين قدر 

 ….ق مي افته توي اين مملکت که قتل هاي عجيب تري اتفا

 کشيدم: به فروتن سپردم بره از تک به تکشون شکايت کنه  آه

 نکن -

 چرا؟ -

امروز دوتاشون رو توبيخ مي کنن، فردا دوتاي ديگه راه مي افتن به خاطر اين که جلوي حرف حق رو   -

فهمي  مئني، اگه مي خواي بگرفتين سوژه ي تازه درست مي کنن. من حرفم اينه اگه به چيزي که مي گي مط

خون کيا رو ريخته يه کم به خودت مسلط باش. با داد زدن و خط و نشون کشيدن واسه …. کدوم بيشرفي 

اين و اون به هيچ جا نمي رسي، االن بابات هوارش به آسمونه مشکلي حل شده؟ سعي کن به آنا بفهموني 

اقعي کيارش مجازات مي شه نه به خاطر شادي، اگه دنبال وکيلي واسه خاطر اينه که مطمئن بشي قاتل و 

 هان؟

 نمي دونم -
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ببين از همين خزعبالت روزنامه ها کمک بگير. بهش بگو با اين هوچي گري که راه انداختن دادگاه تحت  -

 فشاره پرونده رو زود ببنده، مجبوري يه وکيل بگيري که جلوي اين فشارها بايسته تا بفهمي قاتل واقعي کيه

مي گه بهونه نيار تو مرگت پيدا کردن قاتل کيا نيس، مي گه اگه … گفتم … بهش هزاربار همينا رو گفتم   -

 از کجا مي دوني اون قاتل نيست مگر خودت ….مطمئن بودم اينه خودم پا به پات مي اومدم
ً
مي گه اصال

 همراش بودي؟

تونم به حس تو اعتماد کنم، خب سوال منم االن همينه، احساس تو نسبت به شادي درست ولي من نمي  -

 نمي تونه، بعد اگه رفت گذاشت کف دست بابات که مي خواي وکيل بگيري 
ً
 ….آنا هم قطعا

دعوامون سر همين بود. تهديدم مي کنه عوضي، بذار بره بهش بگه، آب که از سر گذشت چه يک وجب  -

 چه صد وجب

م نذار اين کالف به هم پيچيده بشه، تو باز من دو ساعته دارم ياسين به گوش خر مي خونم ديگه؟ مي گ -

 روي نعل خريت مي کوبي؟

 گنجايش نداشتم. از جا بلند شدم: وکيل درست و حسابي و اين کاره پيدا کردي خبرم کن  ديگر 

 کجا مي ري؟  -

 قبرستون -

 جا بلند شد: خب با هم مي ريم از 

 ول کن علي حوصله ندارم -

 وپتاخودم حوصله دارت مي کنم شاندارگ -

اصطالحي بود که به دانشجوهاي هم کالسي ام مي بستم. همان ها که از راه نرسيده عاشق  شاندارگوپتا 

دخترهاي کالس مي شدند و به ترم دو نرسيده پالس مي شدند توي ترياهاي دور و بر دانشکده و ترم سه با 

مي زدند. سري به  فها حر دوتا ساندوي    چ مزخرف، ساندويچي هاي دوزاري از آينده باشکوهشان با دختر 

 تاسف تکان دادم: حق داري، االن وضعيت من جز شاندارگوپتا به کي شبيه؟

 خنديد و من تلخ تر لبخند زدم.  نرم

 هم از دفتر کارش بيرون زديم.  با 

 ماشين نمياري علي؟ -

 تو مگر با چي اومدي؟ خر مش صفدر؟ -

 حالم خوب نبود، نمي تونستم رانندگي کنم -



 

 
79 

 پياده اومدينگو که  -

 باورت نمي شه؟ -

 بابا االن مي خواستم ببرمت يه پياده روي، از کف مي ري که -

 پياده روي کجا؟ -

 کارش توي وزرا بود. پياده تا سر بخارست ده دقيقه بيشتر راه نبود.   دفتر 

 ول کن علي از جلوش هم که رد مي شدم حالم خراب شد -

 مي شه؟ دانشکده به اون باحالي حالت چرا خراب -

 نمي دوني چرا؟ -

 مي خواي بريم يه فيلم ببينيم حالت بهتر بشه؟ -
ً
 خيلي خب مي ريم از اين طرف خوبه؟ اصال

افتاديم طرف سينما آزادي که يک کوچه باالتر از دفتر کارش بود. جلوي سينما که در ميانه روز خلوت  راه

 بود ايستادم: جدي توقع نداري که بريم فيلم ببينيم؟

ايرادي داره؟ تو که ول معطلي، منم که توي دفترم پشه پر نمي زنه. هردوتامون احتياج داريم يه کم توي  چه -

 تاريکي زل بزنيم به اون پرده ي بزرگ و خالص بشيم از فکر دنيا

 هم ببينيم؟« متروپل»پوستر فيلم هايي که در حال اکران بود نگاه کردم: البد بريم  به

-  
 
ف هين بي درده که از خوشي زيادي دلشون يه کم جديت مي خواد، ما االن مرفهين پردرديم. نه اون که مال ُمر 

 بريم پنج ستاره ببينيم؟ شنيدم بهنوش بختياري توش گل کاشته

بهنوش بختياري من را ياد خاله ام مي انداخت. خاله نرگس که به خاطر دعواي همايون با شوهرش با  صورت

ال رفتن کيارش همه شان را برگردانده بود. قتل کيارش ما را به اصل و ريشه اي که ما قطع رابطه کرده بود و حا

 ازش بريده بوديم وصل کرده بود. 

 بيا -

علي که بليط در دست منتظرم باالي پله ها ايستاده بود نگاه کردم. بي حال چند پله را باال رفتم و به  به

؟ چه کار مي کرد؟ حتي اگر به خاطر آن جرم لعنتي فضاي خنک و تاريک قدم گذاشتم. االن فندق کجا بود 

نيفتاده بود زندان نمي توانستم کنارش باشم. شايد هم بي خيالش مي شدم. مرگ کيارش عوضم کرده بود. يا 

 داشت عوض مي کرد. 
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شب همه مان عوض شديم. همان شب که مجبورمان کردند بنشينيم و توضيح بدهيم توي آن لحظه  همان

عذاب وجدان خرخره ام را مي جويد. مدام آرزو ….کيارش داشته جان مي کنده….اي خدا…شهايي که کيار 

 …هم  خودش وقتمي کردم کمي زودتر فندق را مي فرستادم برود. شايد مي توانستيم کيا را برگردانيم. آن 

 کشيدم: علي حالم بده نمي تونم بايد برم  آه

 را کشيد سمت پله هاي برقي: بيخود دستم

 ا فرو دادم: کاش زودتر رسيده بوديم باالي سرش شايد وقت مي شدر  بغضم

 نتيجه ي اتوپسي* رو که مو به مو برات شرح دادن….خودت هم مي دوني….نمي شد -

را شکافته بودند. معده اش منهدم شده بود. ريه هايش منهدم شده بودند. کبدش تکه تکه شده بود.  کيا 

مي رسانديم بيمارستان چند روز بعد مي مرد. گفته بود گراماکسون* دکتر فرحي گفته بود حتي اگر او را 

هايتش . دکتر فرحي گفته بود ند پادزهر ندارد. آن ميزاني هم که توي خونش بوده براي از پادرآوردنش کافي بو 

ت ر دو روز بعد مي مرد. کليه هايش از کار افتاده بودند. ديگر ريه اي نداشت. او مي گفت ولي ما مدام در حس

فرصتي که از دست رفته بود داغ مي شديم و مي سوختيم. همايون از همه بيشتر. همايون که فکر مي کرد با 

 پول همه چيز شدني است. 

 به ورودي سالن: همينه که من رو مطمئن مي کنه درست فکر مي کنم رسيديم

 م در اختيار توگذاشت روي بيني اش: هيس به اندازه ديدن يک فيلم ساکت بمون بعد گوش ها  دست

روي صندلي ها و چشم بستم. جز ما چند دختر و پسر جوان ديگر هم بودند. توي اين وقت روز و  نشستيم

توي اين سالن خلوت البد براي عشقبازي. سينما همه جاي دنيا محل عشقبازي جوان ها بود، اين تاريکي که 

، حتي آنهايي که توي امريکا مي توانستند با موسيقي و نوري ماليم آميخته مي شد همه را وسوسه مي کرد 

 پشت يک درخت عشقبازي کنند را درست مثل آهنربا مي کشاند داخل خودش. 

 چرا سينما محل قرارهاي اينجوريه علي؟ -

منظورم چيست، موذيانه لبخند زد: بقيه رو نمي دونم ولي من عاشق يواشکي هاش هستم، اينم از  گرفت

 مزاياي مملکت اسالميه

 من تو امريکا از اين موردا زياد ديدمات -
ً
 فاقا

 ( هستن اون وقت؟Open Mindکي گفته امريکايي ها اپن مايند)  -

 همه -

ب بگيري چپ چپ نگات مي کنن اون  -
َ
تو که خودت اونجا بودي ديگه چرا مي گي؟ اونجا وسط خيابون ل

 توي فيلم هاشون ميارن ديدن همه اي که اسم مي بري فقط فيلماشون رو ديدن، آرزوهايي رو ديدن که
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 نشويل* بافتش سنتي بود، بيشتريا سياه پوست بودن بقيه جاها همون جوريه که تو فيلما هست -

نه همه جاش عين همه، از من بپرس که ده سال از زندگيم اونجا گذشته، منتها سياها با خودشون  -

 ه ليبرالي ميان فقطرودربايستي ندارن، هموني که هستن نشون مي دن بقيه هاشون اف

ر کردن هستن بعد   نرم خنديد: ولي خدايي همه ي دختراشون دنبال شوو 

دانم به کلوئه اشاره مي زد؟ کلوئه رفيق فيس بوکي عليرضا بود. توي يکي از آژانس هاي وابسته به  نمي

است مي گفت سازمان ملل کار مي کرد که وظيفه شان دفاع از حق برابري بود. آمده بود ايران و چپ و ر 

امريکايي. خب مي  رايدخترهاي شما خيلي از دخترهايي که من جاهاي مختلف ديدم آزادترن حتي از دخت

شد به حرفش اعتماد کرد. به خاطر کارش زياد اين طرف و آن طرف چرخيده بود و خودش هم امريکايي بود 

 و شيفته ي عليرضا شده بود. من اين طور حس مي کردم. 

 کاره ي اين مملکت نبود راحت مي تونستي بگيريش  اگه بابات يک -

 کشيد: ربطي به بابام نداشت  آه

 پس به چي ربط داشت؟ -

هيس عصبي و ممتدي که از کنار گوشم بلند شد مجبورمان کرد ساکت شويم. عليرضا حق داشت.  صداي

 م به اداهاي بهنوشحتي همين چند دقيقه هم من را از آن مود عصبي و پرخاشگرم دور کرده بود. سعي کرد

بختياري دقت کنم. داشت مالفه و تشکي را از روي زمين جمع مي کرد و در همان حال مي گفت: ببين بهت  

 گفتم افريقايي ها روي زمين مي خوابن ديدي؟

از خنده رفت روي هوا. شهاب حسيني آمد و بغل دستي ام که نمي دانستم دختري چند ساله است   سالن

 يپمگفت: عجيجم. خوش ت

خوش تيپ بود. قوي بود. دکتر فرحي گفته بود گراماکسون به محض ورود به حفره دهاني باعث سوزش  کيا 

شديد زبان و مري مي شود. چطوري فندق توانسته بود اين سم را به کيا بخوراند؟ حداقل هرآدمي موقع 

ا اختيار خودش سم ر  هند بدفاع از جانش زورش چند برابر مي شود، همان روزهاي اول توي آگاهي گفته بود

خورده، احتمال خودکشي هم هست. فندق نمي توانست سم را به کيا بخوراند. زورش به او نمي رسيد. کيا 

 …هم که مست نبوده، غلظت الکل خونش آنقدرها نبود. نه! کيا علتي نداشت براي خودکشي يا حتي 

 ،من بايد مي فهميدم کي بوده. …دست درازي به فندق… حتي

علي به خودش بجنبد کالفه از جا بلند شدم و از ميان پاهاي جفت شده کنار هم به سختي رد شدم.  تا

 چشمم افتاد به پرده ي سينما. 

 که مقابل سوپراستار سينما بازي مي کرد خيلي مظلوم بود درست مثل فندق. حالم خراب شد.   دخترکي

*** 
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ا تنها با آنه ستمیکنند و س  یمنتشر نم یباارزش یمحتوا چیکه ه  ییروزنامه ها یبرا ی: اصطالحسی* زردنو 

 چرخد.  یروزمره م یو پر و بال دادن به جنجال ها یپراکن عهیشا

 ی: کالبدشکافی*اتوپس

 یدر کشاورز  یآفت کش یبرا ی* گراماکسون: سم

 کایامر  یتنس التیدر ا ی: شهر لی* نشو 

*** 

م اهي پا مي کوبيدم زمين و مجبورش مي کردم برايتا شانزده سالگي بچه بودم. بچه ي ناز بابا که حتي گ من

چيزهاي دلخواه و گران قيمتي را بخرد که هم مدرسه اي هايم داشتند. از شانزده سالگي تا وقتي مهرداد 

يادآوري ام کند اين دختربچه ي لوس و نازنازي کجاي دنياي اين تيپ آدم ها ايستاده عاشق کيارش بودم و 

عشقي، خودم و کيا را جاي آدم هاي داستان ها مي گذاشتم و هيجان زده مي شب تا صبح با کتاب هاي 

شدم. از دو سال پيش به اين طرف، اگر ترنم نبود همان عاشق خل و چل مي ماندم. نهايتش جاي کيارش را 

ترنم من را بزرگ کرد. خودش که نه، کتاب هايي که  وليمي دادم به يکي که هم اندازه تر بود با خودم. 

بور کرد بخوانم. وسط همان داستان ها ياد گرفتم چطوري فکر کنم و چي را بيشتر بخواهم و به خاطر مج

ي ولي آن ماشين آلبالوي… ولي …. هرچيزي گرانقيمتي دل شيشه اي بابا و مامانم را که ناياب است نشکنم

 زش تر هم چيزهايي هست. هنوز ته دلم جا داشت. هنوز آنقدر بزرگ نشده بودم که بدانم از آن ماشين باار 

وي ق« * اسکارلت اوهارا»ولي دوباره بچه شده ام. برگشته ام به چندسال قبل. دلم مي خواهد مثل  حاال 

باشم و بجنگم ولي نمي توانم چون مردي که من را اين قدر لوس بار آورد و از ناز کشيدنم دست نکشيد 

با مالقاتش را به با نوبتنکه خوشحال بودم مامان نشسته بود مقابلم. عذاب وجدان هم خفه ام مي کرد. اي

 داده تا بيشتر ببينمش از يک طرف خوشحالم مي کرد و از يک طرف غصه دار. 

دست کشيد روي روسري ام. ماموري تذکر داد و من محروم شدم از ناز شدن. اشکم گوله گوله مي  بابا 

خانم دباغ استثناء قائل شده بود و به من  ريخت روي ميز چرک و کثيفي که معلوم بود زماني سفيد بوده. 

بايد  که کثيف بود.   ميزيمالقات حضوري مي دادند. براي همين نبايد به عذاب وجدانم فکر مي کردم. يا به 

 ثانيه به ثانيه از زندگي حااليم را حس مي کردم چون معلوم نبود بعدش چي به سرم مي آيد. 

 کردم که از دست اين وکيل تخسيري راحت بشيگفت: گشتم يه وکيل خوب برات پيدا    بابا 

 چشم هاي اشکي نگاهش کردم. لبخند مي زد. من کي بودم که باهاش نخندم؟ با 

 گفتم: تو هم مث مامان اعظم بي سواد شدي؟ تسخيري، نه تخسيري  خندان

شيدم: آه کزده خنديد. دلم مي خواست که وکيل بگيرند و من را از جهنم بيرون بياورند ولي به جايش  ذوق

 پولهات رو حروم نکن بابايي هرکي بگيري اونا بهترش رو ميارن
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 همان طور آرام ماند. هيچ وقت شده بود که عصبانيت قيافه اش را عوض کند؟ يادم نمي آمد.  صورتش

 درست مي شه دختر، توکل کن به خدا -

 ….خدا اگه وجود داشت که  -

 لي کارش درستهرا فشار داد: باشه غصه نخور، وکيله خي دستم

دانستم آنقدر پول ندارند که بخواهند هم براي خودشان خانه بگيرند و هم وکيل براي من. اشکم را پاک   مي

 کردم: االن کجا هستين؟

 زير آسمون خدا -

 بابا -

 ملتمسانه ام غمگينش کرد: مامانت خونه ي خاله مه لقاست لحن

 چرا مامانم؟ خودت چي پس؟ -

 جاش مناسب زن و بچه نيس شبا مي مونم اونجا يه کاري پيدا کردم -

 را پايين انداختم. زل زدم به لکه هاي اشک روي چادر گل گلي ام.  سرم

 شد و سرش را کج کرد: شادي گلي؟ خم

 تندتر فرو ريخت. با پشت دست پاکشان کردم. گفت: بچه هات رو هم آوردم اشکم

 ي اشک هاي کوفتي ام را بگيرم. هقم بلند شد نمي توانستم مثل آدم بنشينم و جلو  هق

 کشيد: الهي راضيم به رضاي تو  آه

 ماندم و درمانده نگاهش کردم: چي بهت داده که اينجوري شکرش مي کني بابا؟ ساکت

 پررنگ شد: تو لبخندش

 بريده نفسم را بيرون دادم. با چادر اشک هايم را پاک کردم: من که شدم مايه دردسر بريده

 ون بااليي معلوم مي کنه، من تو رو از خدا گرفتم از خودش هم ميخوامتحکمت هر کاري رو ا -

زدنش آرامم مي کرد. اين اطمينان قلبي اش مطمئنم مي کرد که همه چيز درست مي شود. شايد حق  حرف

داشتم به جاي مامان بخواهم او را ببينم. با مامان فقط گريه مي کردم. همراه هم اشک مي ريختيم. او نفرين 

کرد، من اشک مي ريختم. وقتي برمي گشتم از سردرد بيچاره مي شدم. بابا مثل مسکن بود. يک مسکن مي  

 با کيارش بوده ام. 
ً
قوي. چقدر خوب بود که پشتم بود. روزهاي اول مي ترسيدم آنها هم باور کنند من واقعا
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م. ت من دخترم رو مي شناسمامان ترسيده مي پرسيد شادي بگو اگر بودي به من بگو مادر. ولي بابا مي گف

 دامنش پاِک پاکه. 

 بابا همين وکيل تسخيري خوبه، با پولش يه خونه اجاره کن، مامان با خاله مه لقا آبش توي يه جو نمي ره -

 خنديد: نترس اونجا باشه بهتره کمتر اشک ميريزه نرم

 بابا شب برو پيشش گناه داره تنهايي تا صبح گريه کنه -

 کي گفته نمي رم منتها اونجا جا تنگه نمي شه شب بموني  مي رم باباجون، -

اگه منو دوس داري خونه بگير، يادته چقدر غر مي زدم کاش خونه ي خودمون رو داشتيم؟ چقدر دلم مي  -

 خواس بيام خونه ببينم مامان توي خونه اس غذا پخته داره تلويزيون مي بينه؟

پلک هاي آفتاب سوخته اش و انگشت اشاره اش را   توي چشم هايش حلقه زد. انگشت کشيدم روي اشک

 گرفتم: گريه نکن بابا، باشه؟

 خودم باز به گريه افتادم. آرام گفت: تو بيا بيرون قول مي دم برات يه خونه بگيرم، قول مردونه ولي

 را بوسيد و وقت تمام شد. وقت بچه بودن و ناز کردن. بابا رفت و من بايد مي شدم همان شادي انگشتم

غمگيني که هيچ کسي نازش را نمي کشيد. مگر اينکه پولي خرج مي کرد. بابا جي جي و جيرجير و جوجو را 

چيزها را بياوريم آنجا.  نبرايم آورده بود ولي مي دانستم مجبور مي شود برشان گرداند. نمي گذاشتند اي

شدند توي اين خراب شده.  ممکن بود يکي بخورد و خودش را خفه کند. بچه هاي من آلت قتاله حساب مي

 تازه دلم نمي خواست بيايند و بترسند. 

چند زني که به خاطر پنج دقيقه تلفن اضافه داشتند همديگر را تکه پاره مي کردند رد شدم و بي حال دراز   از 

کشيدم روي تخت. هنوز من متهم رديف اول پرونده ي قتل کيا بودم. کيا اين روزها کمرنگ تر شده بود. تا 

 خواستم درست و حسابي ببينمش غيب مي شد.  مي

 هوي خوشگله؟ -

 جا پريدم. نگاهي به دور و برم انداختم. سري از روي تخت طبقه ي دوم خم شد جلوي رويم: اينجا از 

 رفتم. زني با موي شرابي و صورت الغر نيشش را برايم باز کرده بود.  عقب

 ور شما موشرابييک جست از تخت پايين پريد و دست دراز کرد: سر  با 

 رمق انگشتانش را فشردم: شادي کم

 جفتم: پس شادي خانوم شومايي؟ همون که اربابش رو کشته؟ نشست

 نکشتم -
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شده بودم بس که جلوي همه شان از خودم دفاع کرده بودم ولي نمي خواستم کوتاه بيايم. حتي  خسته

بافتند. هرچيزي که خودشان دوست جلوي اين آدم هاي آس و پاس. هرچند آنها قصه ي خودشان را مي 

داشتند باور مي کردند و عين خيالشان هم نبود که من خودم را از وسط دو شقه کنم که اين چيزهايي که 

 شما مي گوييد دروغ است. 

 راسته مي خواسته بهت دست درازي کنه؟ -

؟ اينجا چه کار مي کني؟ پلک
ً
 به هم فشردم: ولم کن تو کي هستي اصال

ه خانو  -
 
 همخونه جديدتم هنو نگرفتي؟…. م رو پ

نگاهش کردم. يعني مي خواست مثل اختر ديوانه ام کند؟ طاقت يک ديوانه ي ديگر نداشتم. اشکم راه  آزرده

 افتاد. 

خيال کردي برات گاو سر مي برن؟ ننه بابات رو هم … حقش بود ولي نباس همچين مي کردي … زر زر نکن  -

ش ميگن خو …گذاشتي يه دستي به سر و گوِشت بکشه چه عيب داشتخب حاال مي  ….آواره کردي رفت

…  ديه پولي هم نصيبت مي ش….پولدار…خوش هيکل…خوشگل…پسر به اون رعنايي….تيپم بوده انگاري 

 ها؟

 نگاهش کردم. اينجا سکوت بهترين سالح بود.  ساکت

کِمت مياد؟ -
ُ
 حاال کي ح

ي ام را زير تخت پيدا کرده بودند. توش نوشته بودم گفته بود همه چيز عليه من است. دفتر مخف  وکيلم

چقدر کيارش را دوست دارم. نوشته بودم که اگر زن بگيرد ديوانه مي شوم. نوشته بودم چقدر از زني که 

يايم. بايد با واقعيت کنار ب و هنوز نديده بودمش متنفرم. بعدترها نوشته بودم مي دانم ما مال هم نمي شويم 

نوشته بودم. اينها مال وقتي بود که هنوز بزرگ نشده بودم. ولي آنها فقط چيزي را که  همه ي اين ها را 

دوست داشتند باور کردند. وکيلم خواسته بود پزشک قانوني معاينه ام کند. تنها چيزي که پزشک قانوني 

ي و  ردم. ککشاله ران بود. حتي يادم نمي آيد کي زمين خو   يتوي پرونده ام ثبت کرد زمين خوردن و کبود

کجا؟ فقط يادم مي آيد توي مسيري که به خانه مي رسيد زير لبي به مهرداد فحش مي دادم. حتي حواسم 

به دور و برم هم نبود. بعد ميان درخت ها ايستادم و به حال و روزم اشک ريختم و حرص خوردم و آرزو  

يرم براي خودم و مامان و بابا و و يک کار خوب پيدا کنم و يک خانه مستقل بگ شود کردم زود درسم تمام 

خيال بافتم و خيال بافتم تا آرام شوم. وقتي رسيدم جلوي خانه ديدم در باز است. يک گربه از جلوي پام فرار  

 همان وقت زمين خوردم ولي يادم نمي آمد. 
ً
 چيزي که تنها کرد. ترسيدم و عقب عقب رفتم و همان جا حتما

و مردي نيمه لخت که صورتش توي کف سفيد غرق شده بود. وکيلم اصرار  يادم است دِر نيمه باز اتاقم بود 

مي کند همه چيز را بهش بگويم و من هيچي جز اين تصوير لعنتي يادم نيست. وکيلم مي گويد چرا از 

عکس هاي کيارش هم زير تختم  د ميهماني بيرون رفتم؟ همان سوالي که بازپرس ها پرسيدند. مي گوين

ند مي گوي….هرچي مي گويم باور نمي کنند….من هيچ وقت اين عکس ها را نديده ام…توي استخر……بوده
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نترس ما هوايت را داريم مي خواست به تو تعرض کند؟ مي گويم نه! کيارش هيچ وقت آن جوري به من نگاه 

م که فعه مناين د….مي گويند کيارش هزارتا دوست و رفيق داشته….مي گويم ولي باور نمي کنند…..نکرده بود

.مي …وکيلم مي گويد پزشک قانوني احتمال جنون آني را رد کرده است….. کيارش عزيزم ….باور نمي کنم

 ….من ديوانه نبودم ولي حاال هستم…دانم

 هووي خوشگله فردا نوبت دادگاهته؟ -

 ولش کن -

نه؟ -
 
ن  تو رو س 

 کرمات بد مي لوله انگار؟  -

 ببند دِر گاله رو -

 باز کتاب ادب و شعورشان را فرستاده بودند ته صندوق. هايم را گرفتم.  گوش

به بازويم کشيده شد و من را از گوشه ي تخت بيرون کشيد. مي لرزيدم. دستم را به زور از روي گوشم  چنگي

برداشت ولي چشمم ميخ شده بود روي زمين. کف دستم عرق کرده بود وقتي کف دستم را از روي گوش هام 

 …..ببين … . دوتا بازويم را گرفت: نگا کن شادي برداشتم پوستم خنک شد 

 را باال آوردم، پري ماه بود.  سرم

 زدم توي چشم هايش. لبش را با زبان خيس کرد: پاشو شام آوردن زل

 ساعت به همين حال مانده بودم؟ وقتي دعوا شروع شد عصر بود، حاال موقع شام بود.  چند 

 سيرم -

فت اختر به گوشم خورد: پ  صداي
ُ
ل
ُ
 س سهمت ماِل منک

 موشرابي گفت: مرده خور زن

 ماه هلم داد طرف سفره: بيخود، سهمش مال خودشه پري

قل تو چيه؟ خجول
 
 به اختر نگاه کردم. اختر به موشرابي نگاه کرد: خب ن

 آروغ زد: نقلي ندارم که قابل گفتن باشه موشرابي

ام. رفقام پيغوم دادن دو روز ديگه دندون بزاري با روسري دور دهنش را پاک کرد: من که از اينجا رفتني  اختر 

 سر جيگر کارت رو مرتب مي کنيم. 
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نمي دانم يعني چي و دلم هم نمي خواهد بدانم. يک کاريست ….بوده… ِکش…ماه گفته بود اختر جا پري

 
ً
مي  ….خيلي ها اورا مي شناسند….همه او را مي شناسند…..مربوط به جا به جا کردن زن هاي خراب حتما

ن ها اي….کلي دوست و رفيق دارم بيرون که هوايم را دارند…من باالي دار نمي روم….ويد خيالم تخت استگ

« تيتو اربابت رو کش»را همان اوِل کار بلند جلوي روي من گفت. شايد هم براي همين بود که وقتي پرسيد 

اال  کاري برايم بکنند. ولي حاميد داشتم از دوست و آشناهايش بخواهد يک  …برايش همه چيز را تعريف کردم

 همان چيزها را جلوي موشرابي گفت و او با دهان صداي بادمعده درآورد و گفت به اونجام
ً
س  ح….که دقيقا

 ….کردم همه ي حرفهاي اختر دروغ بوده

 ماه به زور نشاندم جلوي سفره: بخور پري

 بشقاب نگاه کردم. اختر قاشق را گرفت جلوي دهانم: بخور به

 مثل گرگي وحشي دستش را هل داد عقب: مي خوره به تو نيومده فضولي کني خيکي ماه پري

 يعني کي عادت مي کردم؟….روزي سه چهاربار به هم مي پريدند…دوباره دعوا خدايا 

پري ماه دست هايش را ستون کرد پشت سرش که پخش ….با کف دست کوبيد تخت سينه ي پري ماه اختر 

 مي خورم تو رو خدا دعوا نکنيد زمين نشود. قاشق را برداشتم: 

 سوت بلبلي زد: به به باالخره زبون باز کرد موشرابي

را چپاندم توي دهنم و غذا را نجويده با بغضم فرو دادم. هرسه تاشان ساکت شدند. اختر با حرص غذا  قاشق

 را خورد و رفت خوابيد روي تختش. پري ماه به بشقابم نگاه کرد: نمي خوري؟

خورده بودم. موشرابي بشقابم را بي تعارف کشيد جلوي روي خودش و شروع کرد به خوردن. دو قاشق  فقط

 پري ماه گفت: برو بخواب

دلم خواب نمي خواست. دلم مي خواست بروم بيرون و قدم بزنم. دلم مي خواست به اختيار خودم  ولي

راي آن خانه حتي دلم ب…بيشتر نبوده بتوانم در را باز کنم و بروم بيرون و باور کنم همه ي اين ها يک کابوس

ت بابا که همين چند ساع اياي که همه بي اجازه توش رفت و آمد مي کردند هم تنگ شده بود. دلم حتي بر 

 پيش ديده بودمش هم تنگ شده بود. 

 باز گريه؟ -

و  درهمرا حبس کردم و شانه هايم لرزيدند. درمانده نگاهش کردم. اخم کرده نگاهم کرد. ابروهاي  نفسم

 برهمش را کشيد توي هم: عوض گريه اون کاري رو که بايد بکني انجام بده

از کار، حرف زدن با دکتر مفخم بود. حرف زده بودم. دکتر مفخم روشنم کرده بود که اختر زر  منظورش

مفت مي زند. او هيچ کسي نمي شناسد ولي پري ماه چندتا آدم کله گنده مي شناسد که مي توانند خالصم  
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کنند. ولي بايد مايه تيله داشته باشم. از دکتر مفخم پرسيده بودم پس خودش چرا گير کرده و او هيچي 

 نگفته بود. 

 تند سر تکان دادم.  تند 

 اينم بدون سر بي گناه تا پاي دار مي ره ولي باالي دار نمي ره -

ت مي م 
 
 خواستم حرفش را باور کنم ولي موشرابي کرکر خنديد: آره ارواح ع

*** 

نظر مي رسد باالخره سرمان خلوت شده باشد. همه ي آنهايي که خبر شدند برادرم مرده است براي ادي  به

احترام از همه جاي ايران خودشان را رساندند. آنهايي که خارج از ايران بودند يا نماينده اي از طرفشان آمد يا 

 تماس گرفتند يا تاج گلي بزرگ به رسم ادب فرستادند. در 
ً
 اين مدت که همايون مشغول خط و  مامت شخصا

نشان کشيدن براي روزنامه هاي دوزاري بود، يا فحش دادن به مندلي و فندق تمام اين ها برعهده ي من بود.  

که احترام به جا بياورم و نماينده خوبي براي خانواده ي دولتشاه باشم. تلفن به دست، در مسير خانه و اداره 

در مسير خانه و شرکت مدام به فکر برقراري تعادلي بودم که از اين خانه  ستان،بر آگاهي، در مسير خانه و ق

رخت بربسته بود. در تمام مدتي که آنا فقط کنار گوشم وزوز کرد و مطمئن شدم نتيجه هرچه شود او اولين  

د يا غرور نکسي خواهد بود که از اين زندگي بيرون خواهم کرد. از تمام رفتارهايي که ريشه در حسادت داشت

خسته بودم. ديگر نمي توانستم کنارش زير يک سقف نفس بکشم. وجودش مثل ويروسي من را مبتال کرده 

بود و حاال وقتش بود خودم را درمان کنم اما نه قبل از آنکه معماي قتل کيارش را حل کنم و فندق را از آن 

 م. کالف در هم پيچيده اضافه کن  نايلجن زاري که اسيرش شده بود بيرون بکشم. نمي خواستم گرهي به 

بايد دندان روي دندان بسايم و وانمود کنم حالم کمي بهتر است تا اين ميهمانان ناخوانده هم شرشان کم  حاال 

شود و يک امشب را تنها با خودم خلوت کنم و ببينم چه کسي از مرگ کيارش سود مي برده است. آن يک 

 حس کرده کيا و فندق يک ر 
ً
ابطه عاطفي با هم دارند. آن يک نفر از فندِق من مثل سپر بال استفاده  نفر حتما

 کرده تا برادرم را بکشد و من به خونش تشنه بودم. 

 خاله جان بخور الغر شدي -

گرداندم روي صورت تکيده ي خاله نرگس که چشم هايش هنوز پر از شوق زندگي بودند. درست مثل   چشم

ش باشد. بهش لبخند زدم. در دلم اميدوار بودم باالخره دست از نگراني براي مادري جا افتاده که نگران بچه ا

 ناهيدجون بکشد و برگردد سر خانه و زندگي اش. 

شوهرش قبول مي کرد با همايون زد و بند کند حاال او هم يکي از ما بود. يکي از مظنونين به قتل شايد.  اگر 

گي کارمندي اش راضي است. فکر کردن به خاله ولي شوهرش سفت و سخت به اصولش چسبيده و از زند 

خيلي دور که من فقط  ينرگس و حال و روزي که ازش رضايت دارند حالم را خراب مي کند. خب از آن روزها

شش سالم بود و خاله هايم راحت به خانه ي ما مي آمدند چيز زيادي در خاطرم نيست. جز دعواها و جنگ 

هيد بر سر کارهايي که همايون مي کرد. همايون توقع داشت باجناقش به و جدل هاي بي پايان همايون و نا
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ستي که توي شهرداري دارد باهاش بهتر تا کند 
ُ
د بتواند زمين هايي را که مجوز ساخت و ساز نداشتن تا خاطر پ

 نتبديل به زمين مسکوني کند و با پول هنگفتي که به خاطر تغيير کاربري زمين ها نصيبش مي شد هم خودما

را از شر خانه کوچکمان توي شهرک ژاندارمري خالص کند و هم او را از حقوق ناچيز دولت نجات بدهد. 

بيشتر بر اين موضوع دور مي زد که چرا تمام پول پس اندازمان را به خاطر خريد  يوندعواهاي ناهيد با هما

 زمين هايي خرج کرده که مفت نمي ارزند. 

ن جلوي چشمم جان گرفتند. سال هاي جنگ بود و ساخت و ساز راکد. سال هاي تلخ مثل تصويري روش آن

ولي همايون گوشش بدهکار نبود و منتظر بود ورق برگردد. ناهيد فقط نوک دماغش را مي ديد. اينکه خاله 

 و ما گير اجاره د نرگس و خاله مهوش صاحب خانه هاي خودشان هستند، مي توانند راحت به مسافرت برون

ده ايم. اما همايون فقط مي گفت صبر کن. ناهيد کم صبر بود و همايون کم حوصله نتيجه اش هاي عقب افتا

شد انزواي من و ترس هايي که موقع جنجال هاي آنها خوره ي جانم بودند هميشه. شايد براي همين است  

 زارم. بيرون مي زنم. از جنجال بي انهکه اين روزها وقتي آنا بساط دعوا راه مي اندازد فقط از خ

 ….مهرداد جان جلسه بعدي دادگاه  -

صاف کردم تا حشمت شريف را که عين ابله ها خيره شده بود به من متوجه کنم جلوي همايون راجع به  گلو 

اين مساله حرف نزند. نمي خواهم سر ميز شام هم همايون شروع کند به فحش دادن. يا بلند شود مثل تمام 

ته اند چه گفته اند و چه نوش ها ببينيد بي وجدان »پهن کند جلوي بقيه که  اين مدت روزنامه ها را بياورد و 

 «.درباره ي من! درباره ي همايون دولتشاه

 
ً
 کي بوده. بيشتر از همه  تقريبا

ً
تمام ميهمان هاي حاضر دور اين ميز خبر دارند اين همايون دولتشاه قبال

با همايون همکار بوده است. او هم يک  دولتشاه –حشمت الله که توي بنگاه معامالت ملکي شريف 

خانه اجاره اي يا  يکجورهايي از صدقه سر همايون به نان و نوايي رسيد. وگرنه حق کميسيون قولنامه 

فروش يک آپارتمان فکسني مگر چقدر بود که حاال به اين مرتبه برسد؟ با دقت نگاهش مي کنم. او مي تواند 

 قاتل باشد؟ انگيزه دارد؟

ميشه مي گفت حشمت ترسو است. اگر حشمت نمي ترسيد حاال نصف تهران مال ما بود. خب ه همايون

راست مي گويد. آن زماني که همايون جنجال هاي خانه مان را تاب مي آورد و از اين و آن پول نزول مي کرد تا 

چنگشان  ين از پاي قيمتزمين آنهايي را که به خاطر جنگ قصد داشتند زودتر تبديل به پول نقد کنند با 

دربياورد حشمت بارها به خانه مان آمد و بارها ازش شنيدم که اگر زمين ها فروش نروند، اگر نتوانيم پول 

نزول خورها را بدهيم هردوتايي بايد برويم هلفتدوني. همايون عصبي مي شد و تهديدش مي کرد اگر مي 

ن اگر بکشد کنار همايون بتواند يک روزي زمي اين که ز ترسي بکش کنار و حشمت باز هم مي ترسيد. اين باز ا

ها را بفروشد و سرش بي کاله بماند. شانس با همايون يار بود. ورق برگشت و جنگ تمام شد و ساخت و ساز 

رونق گرفت و با پول دوال و پهناي فروش زمين هايي که مفت خريده بودند توانستند هم اصل پول و هم 

کرده بودند پس بدهند و آنقدر برايشان بماند که هم ما خانه بخريم و هم نزول   کهاسکوند* پول هايي را  

 حشمت خانه اش را بزرگ تر کند و هم سرمايه کارهاي بعدي شان جور شود. من آن موقع هشت ساله بودم. 
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ناهيد جون نگاه کردم. چشمهايي که به خاطر پز دادن به خاطر خانه و زندگي باشکوهش به اين و آن  به

برق مي زد حاال مغموم و کم فروغند. مامان ناهيد هيچ وقت فکر نمي کرد آن خانه تازه اول راه است حسابي 

غم هايش شود. همان خاله  شريکو قرار است از اين هم پولدارتر شود. اما حاال محتاج خاله نرگس است تا 

ر چون همايون کينه جو آنقدنرگسي که درست در اولين ميهماني خانه خريدن ما دلخور ميهماني را ترک کرد 

ر شد. 
ُ
متلک بار او و شوهرش کرد که کار داشت به دعوا مي کشيد. اين طور بود که خاله نرگس از خانه ما پاب

خاله مهوش هم از حسادت خودش را کنار کشيد و هنوز هم که هنوز است دور از ماست و هرجا فرصت  

د. يک دليل اينکه از همه شان پا بر شديم همين کند پشت سرمان درباره دزد بودن همايون حرف مي زن

شايعه هايي بود که خاله مهوش درست مي کرد. هربار يک شايعه، يک بار مي گفت همايون قاچاقچي شده، 

 با 
ً
ها همکاري مي کند و چون شوهرش سلطنت طلب بود و بيشتر اموالشان  عزيزکردهيک بار مي گفت حتما

بود هزار و يک قصه از خانه ما مي ساخت و اين طرف و آن طرف پخش مي  به خاطر انقالب از کفشان رفته 

 کرد. 

بگذارم حواسم پرت شود. خب حشمت مي تواند قاتل باشد؟ اگر او هم به اندازه خاله مهوش حسادت   نبايد 

کند بعيد نيست. همايون به محض اين که پولش اندازه شد از حشمت جدا شد. چون از نظرش حشمت 

هم دنبال  کرده او   نمت الله در نهايت توانست از همايون تقليد کند و هرکاري تا به حال همايو ترسو بود. حش

همان را گرفته ولي چون اندازه همايون ريسک پذير نبوده همه چيز در حد و اندازه هايي مضحک باقي مانده 

ردن ديبا ي که از قالب کاست. نه! حشمِت ترسو حتي اگر حسادت هم بکند نمي تواند کيا را بکشد. يعني نفع

به کيارش بهش مي رسيد بيشتر از کشتن کيارش بود. البته اگر فهميده باشد همايون به چه نيتي دخترش را 

 براي کيا انتخاب کرده باز هم ممکن است يک متهم باشد. بايد بفهمم که او از اين چيزها باخبر بوده يا نه. 

ه اشاره نکرديم. به درخواست همايون. اينکه ممکن است قتل کيا اداره آگاهي هيچ کداممان به اين مسال توي

به خاطر کاله گشادي باشد که همايون تصميم داشت بر سر شريک سابق و رقيب فعلي بگذارد. همايون 

شايد، اما ديبا  ختممطمئن است حشمت قاتل نيست ولي من هم بايد مطمئن باشم؟ اگر ديبا را نمي شنا

ت پس بعيد نيست که بخواهد نقشي را که باباش مترصد بود بازي کند خودش جسور است. جاه طلب اس

 برعهده بگيرد. 

ديبا که خونسرد مشغول مزه مزه کردن سوپش است نگاه کردم. او مي تواند قاتل باشد به شرطي که  به

در اختيار  ن استفهميده باشد همايون او را کانديد ازدواج با کيارش کرده تا بتواند بازاري را که در قبضه شا

 بگيرد. 

نشستم و يک ليوان آب براي خودم ريختم. اگر طمع همايون باعث کشته شدن کيارش باشد هيچ  راست

وقت نمي بخشمش. چون خودم گفتم راه هاي ديگري براي قبضه کردن اين بازار وجود دارد ولي همايون 

 
ُ
 الدخي نيست. انگار که يک جعاشق ريسک کردن است. او دلش مي خواهد به حشمت ثابت کند هيچ پ

 نابرابر و پنهاني بينشان باشد. جدال بر سر اين که ثابت کنند هرکدام چقدر زرنگ تر از ديگريست. 
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ديبا هم نمي تواند مظنون باشد. بر فرض دانستن موضوع چرا بايد کيارش را بکشد؟ راه هاي بهتري براي  نه

ه عنوان همسر قانوني کيارش، شريک سود سرشاري بکنند که ادب کردن ما وجود دارد. يکيش اينکه ديبا را ب

از طرح ما حاصل مي شود. مي توانند در دادن ازاي بازاري که در انحصار آنهاست به همايون، سهمي مناسب 

ببرند. قتل کيارش آن هم به دست خانواده شريف به خاطر حسادت، به خاطر انتقام يا به خاطر گند زدن به 

همايون مضحک ترين چيزيست که مي شود بهش فکر کرد. کشتن کيارش يعني دور شدن از  ارکان خانوادگي

همايون ديگر کاري به حشمت نخواهد داشت. به  ود حلقه ي همايون، امشب که اين ميهماني تمام بش

حشمت و دخترش. پس آنها نمي توانند قاتل باشند حتي اگر فهميده باشند ما داريم دورشان مي زنيم. چون 

 ر هر حال در موضع ضعف هستند. مرگ کيارش بيشتر به ضررشان است تا به نفعشان. د

ديبا به تنهايي مي تواند مظنون باشد؟ شايد او برايش مهم باشد که کاالي معامله نباشد. ممکن است  اما 

ا و م حشمت او را مجبور کرده بشود زن کيارش تا بتوانند زندگي شان را رونق ببخشند. شايد اين طوري از 

و عين  سر ميز شام نشسته بخند پدرش يک جا انتقام گرفته؟ بعيد نيست. از اين دخترک ديوانه اي که با ل

 خيالش نيست نامزدش را کشته اند هيچ چيز بعيد نيست حتي انتقام از ما با خون کيارش. 

 ميز رو جمع کنيم؟ -

ن ها که منتظر من هستند. صندلي ام را آناي اين روزها دلخور نگاه کردم. بعد سرم چرخيد روي ميهما به

 عقب کشيدم و رو به بقيه ميهمان ها گفتم: ببخشيد

خدمتکاري که حاال در غيبت مادر فندق ناشيانه مشغول جمع کردن ميز مي شوند دقت کردم. اگر اعظم  دو 

ند ا را تند تبود اين ميز هم بهتر از اين ها جمع و جور مي شد. معلوم است هيچي بارشان نيست. بشقاب ه

 را با سر و صدا روي هم مي يز توي هم مي گذارند و انگار که در يک رستوران ميان راهي مشغول باشند همه چ

 با 
ً
ريزند. به ناهيد که اين روزها ساکت و افسرده به يک جا زل مي زند نگاه کردم. اگر ناهيِد گذشته بود حتما

البته دور از چشم ميهمان ها. چون اين طرز جمع کردن  چندتا فحش آب نکشيده از خانه بيرونشان مي کرد 

 ميز در شان خانواده اش نبود. 

مي کنم ذهنم را متمرکز کنم. ديبا مي تواند قاتل باشد؟ فندق گفته بود آن شب همراه کيارش دور و بر  سعي

يست. اما  چ خانه شان مي پلکيده اند. گفته بود کيارش حواسش پرت بوده و ديبا سعي داشته بفهمد مشکل

ر . سعي کردم به خاطنيستکيا حرفي نزده. آيا او چيزي از ديبا مي دانست که باعث مرگش شده؟ بعيد 

بياورم کيارش آن شب ناراحت بوده؟ ولي هيچي به خاطرم نيامد. آنقدر که نگران آمدن فندق به ميهماني 

ر به ه خانه فندق بهترين جا براي سديبا مي دانست… بودم حواسم به هيچي و هيشکي نبود. فکر کن مهرداد 

را بفرستد آن دنيا بي آن که از شلوغي خانه ي ما  او نيست کردن کيارش است. چون با خيال راحت مي شده 

مضطرب شود. ديبا توي بازپرسي هايش گفته بود کيا آن شب بعد از يک دور رقص خواسته کمي تنها قدم 

اگر ماجرا برعکس بوده باشد چطور؟ اگر خودش کيارش را فرستاده بزند. ازش جدا شده و از خانه بيرون زده. 

 انگيزه، انگيزه چي بوده مهرداد؟ بايد بفهمم.  يزه،باشد بيرون چطور؟ انگ

 چرا هي زل مي زني به ديبا؟ -
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چهره ي کالفه ي آنا نگاه کردم. از آن شب به اين طرف تبديل شده به يک زن شکاک و غرغرو. البد خيال  به

حاال عاشق ديبا شده ام و ممکن است او را به زني بگيرم. پوزخند پهن شد روي صورتم. ذهنم را  مي کند 

سي رفته آهش به گوش ک ينخواند و کالفه آه کشيد. در سکوتي که صداي تلق و تلوق جمع شدن ميز از ب

 نمي رسد جز دکتر فرحي. 

 او مي تواند قاتل باشد؟روزها بيشتر از هر وقت ديگري سر توي زندگي مان مي کند.  اين

کسي بود که کمک کرد همايون يک شبه رشد کند. او راه و چاه را نشانش داد تا بتواند از يک دالل زمين   فرحي

تبديل شود به يک بساز و بفروش. در عوض بابت مشاوره هايش سهمي از ثروتي را که سرمايه اش تمام و  

 ي بساز بفروش هاست دورهودش بجنبد و بفهمد دوره کمال مال همايون بود به جيب زد. تا حشمت به خ

همايون افتاد روي شيب تند پيشرفت. آن موقع من ده ساله بودم و يک شبه تبديل شديم به تازه به دوران 

رسيده هاي دهه ي هفتاد. همايون باالخره اين خانه را خريد و بازسازي کرد. ناهيد توانست مثل يک زن 

و اين طور شد که من و کيارش در دو دنياي متفاوت   رد ثروت شوهرش به دنيا بياو اشرافي وارث ديگري براي 

کودکي مان را تجربه کرديم. اسم من شد مهرداد چون آن موقع ناهيدجون دنباله روي خاله مهوش بود و 

ن  مالزم بود بهشان ثابت کند مثل آنها يک شاه پرست دو آتشه است و نام يکي از پادشاهان ايراني را روي 

معني اسمم توي ميهماني هاي خانوادگي حساس شده بودم که عاقبت از پرويز  هگذاشت. آن قدر نسبت ب

مثل حضرت همايوني که « خورشيد عدالت»خان، شوهر خاله مهوش معني اش را پرسيدم و او گفت يعني 

ت مي کردم حضر  عدالت طلب بودند و پرچم کشورمان را مزين به شير و خورشيد فرمودند. تا مدت ها فکر 

باباي خودم است تا وقتي که از فيلم هاي تلويزيون دانستم حضرت همايوني همان محمدرضا  مانهمايوني ه

شاه است و ربطي به اسم باباي من ندارد. اگر خاله مهوش و شوهرش که حاال ساکن انگليس هستند خانه و 

 يک لحظه فکر مي کردند ل
ً
همايون  رتقب همايوني برازنده ي حضزندگي همايون را مي ديدند احتماال

دولتشاه هم هست البته اگر از شدت حسادت همه چيز را ربط به دزد بودن او نمي دادند. ما با کمک فرحي 

خيلي ثروتمند شديم ولي همايون ارضاء نمي شد. او عاشق هيجان است. معتاد به ريسک کردن است. پرت 

 نشو مهرداد. فرحي چرا بايد قاتل باشد؟

 نمي خورين؟ -

به مستخدم جواني که انگار من را با شوفر تاکسي اشتباه گرفته و نيشش تا بناگوش باز است نگاه   متعجب

کردم. از اخم من جا مي خورد و نيشش را بست. اگر ماماِن فندق اينجا بود يادشان مي داد چطور رفتار کنند. 

اشت يک جوري با ناهيدجون صميمي رفتار  اعظم هيچ وقت فکر نکرد اينجا خدمتکار است. هميشه سعي د

کند و او هم حرص مي خورد. در عوض خوب بلد بود به مستخدم هاي موقتي آداب ميهمانداري در اين 

 خانه را تفهيم کند. 

به فرحي نگاه کردم. او انگار که از بودن ميان اين جمع مغموم لذت مي برد. شايد او کيارش را کشته  دوباره

فهميده همايون قالش گذاشته و دارد زيرزيرکي نقشه کارگاه مي کشد. خب اين که چيز تازه  باشد. چرا؟ شايد 

اي نيست. همايون همان وقتي که توانست از بساز و بفروشي جيبش را پر کند از فرحي هم جدا شد. تصميم  
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ند.  شد مي کگرفت بشود واردکننده مصالح ساختماني. چون فهميده بود حشمت وارد اين کار شده و دارد ر 

کمي پرس و جو کرد و فهميد االن نان توي واردات است آن هم از چين. ساخت و ساز دوباره راکد شده بود. 

. اين طوري شد که فرحي را پشت سرمان جا گذاشتيم و از ودممن هم درسم را دو سال بود تمام کرده ب

ازاري سنتي که دست حشمت بود. حشمت هم جلو زديم ولي هنوز يک پله باقي مانده بود. قبضه کردن ب

 فرحي هم مي تواند قاتل باشد. 

کشتن کيارش کار ما براي آب کردن توليدات کارگاهمان سخت مي شود. فروختن پيچ و مهره براي برج هايي    با 

که اسکلتشان فوالدي است سخت است چون پيچ و مهر هاي ما ساخت داخل هستند و امتحان هم پس 

ا شريک قديمي سر ميز مذاکره بنشينيم. اما همايون نمي خواست به خاطر قبضه کردن نداده اند. الزم بود ب

بازاري که از پيچ و مهره هاي بازرگاني شريف اشباع شده با او وارد معامله شود. ترجيح داد دورش بزند. با 

يبا طريق د از … نامزدي کيارش و ديبا. که بفهمد راه و چاهشان چيست. خريداران عمده کي هستند و بعد 

در قصر همايون. خب فرض کنيم ديبا اين را فهميده،  د مجبورشان کند عقب بکشند. ديبا ملکه ي گروگان بو 

چه کار مي تواند بکند؟ هيچ. ترجيح مي دهد خودش را به آن راه بزند مگر اين که بخواهد انتقام بگيرد ولي 

گفته بود چند ماه ديگر همه کاره شرکت نه با قتل کيارش. خودش همين چند روز پيش جلوي چشم رفعت  

هم فهميده باشد با اين حرفي که زده يعني نقشه هاي ديگري داشته. اما فرحي!  اگر مي شود. بر فرض محال 

اگر کيا را کشته باشد خيلي نفع مي برد. اگر فرحي مي دانسته ما در حال ساخت کارگاه پيچ و مهره هايي 

س با کشتن کيارش مانع اتحاد دو شريک قديمي مي شود. دو هستيم که بازارش دست حشمت است پ

شريک مجبور مي شوند مثل دو دشمن رو در روي هم قرار بگيرند و اين وسط او از اينکه هنوز باهوش تر و 

 ثروتمندتر از ماست لذت خواهد برد. ممکن است او هم قاتل باشد. 

ي که به خاطر گند زدن به آينده دو خانواده جز ديبا که به خاطر انتقام شخصي کيا را کشته و فرح خب

 آستين باال زده ديگر چه کساني وسط هستند؟

 داري به چي فکر مي کني؟ حواست کجاست؟ -

 به آنا نگاه کردم. به همايون اشاره کرد: الکاني زنگ نزده بهت؟ منگ

 . زنگ مي زند و اعصاب من را خراب مي کند. …الکاني

 صاف کردم: نه گلو 

 نبال پيدا کردن يک وکيل خوب هستين مگه الکاني بده؟شنيدم د -

 برگشتند طرف فرحي.  سرها 

 منگ به من نگاه کرد. آنا خونسرد گفت: شما از کجا خبر داري؟ همايون

 هم همين سوال را دارم.  من

 پا روي پا انداخت. حشمت و ديبا انگار جا خوردند.  فرحي
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وکيل خوب هستم براي خانواده دولتشاه. انگار آقاي  دکتر مينوي زنگ زده بود به من گفت دنبال يک -

 رياحي به دکتر زنگ زده بوده، عليرضا رياحي مگر دوست جنابعالي نيست؟

کردم به خاطر بياورم دکتر مينوي کي هست. آنا راحتم کرد: دکتر مينوي صاحب شرکت مشاوره نيک   سعي

 انديشان؟

يک زماني. حاال يک دفتر مشاوره بزرگ دارد با دو جين وکيل   آمد. دکتر مينوي استاد عليرضا و آنا بوده يادم

 کاربلد. خب البد فرحي مشتري است آنجا. 

 بله براش سوال بود مگر دکتر الکاني روي اين پرونده کار نمي کنه؟ -

نوبت من بود که بشوم سوژه ي جمع. منتظر توضيح بودند. آنا گفت: براي طرف مقابل وکيل مي  حاال 

 خواسته

آن قدر ساکت شد که صداي غش غش خنده ي خدمه از آشپزخانه به گوش مي رسيد. همايون عصبي  فضا

 نگاهم کرد: قضيه چيه؟

 از جا بلند شد: ببخشيد آنا 

قدم هاي محکم رفت طرف بار و درب بسته ي آشپزخانه را که فقط موقع بودن خودمان باز مي ماند، به  با 

 نا گفت: بيرونشدت باز کرد. صداي خنده ها قطع شد. آ

 نمي آيد. همايونگفت: آنا چي گفت ؟ براي طرف مقابل يعني چي؟ جوابي

 رو به خدمه گفت: فردا زنگ مي زنم شرکتتون ببينم شما رو از کدوم آشغالدوني فرستادن اينجا آنا 

 خدمه به التماس بلند شد. همايون عصبي تر داد زد: آنا بيا ببينم صداي

 رو به ناهيد گفت: ببخشيد کمي خونسردتر برگشت و   آنا 

 هيچ واکنشي نشان نداد. خاله نرگس متحير از رفتار آنا توي خودش جمع شده بود.  ناهيد 

 رو به همايون خيلي جدي گفت: مهرداد تصميم داره يه وکيل بگيره براي دختره آنا 

ش ادي باشد؟ هرشب بهپا تکان دادم. توقع نداشتم آنا توي جمع من را آچمز کند. او مي تواند قاتل ش کالفه

فکر مي کنم و بعد کالفه سعي مي کنم بهش فکر نکنم. او هم اين وسط ذينفع است. با يک تير دو نشان زده. 

توي اين دل صاحب مرده دارد  يهم ديبا را فرستاده بيرون از قلمرواش و هم شادي را که حس کرده جاي

الک اين قلمرو است. اگر بهش پيشنهاد طالق فرستاده جايي که عرب ني انداخت. حاال بي قيد و شرط م

 مقاومت مي کند. خب االن دارد يارکشي مي کند مبادا من فکر طالق به سرم بزند. 
ً
 بدهم حتما

 با توام مهرداد، چرا خفه خون گرفتي؟ -
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صورت از خشم کبود شده ي همايون نگاه کردم. توقع اين توهين علني را نداشتم. از جا بلند شدم. من  به

سر ارشد همايونم. پسري که پدرش هميشه مي خواسته کامل و عاقل باشد. هميشه مجبورش کرده زيرک و پ

 که اسمش را خودش  يحساب شده رفتار کند. در عوض تمام ناز و نوازشش را گذاشته براي کيارش. کيارش

ريارش ين پسر شهانتخاب کرد. شهريار بزرگ. گفت معني اسمي که انتخاب کرده اين است و مي خواهد که ا

باشد. من فقط مسئول حفاظت از ثروتي بودم که قرار بود کيارش را به شهرياري برساند. شهرياري قلمروي 

 همايون. 

 دستم را گرفت: صبر کن آنا 

مقابلم و زل زد ميان چشم هاي شعله ور از خشم من. ملتمسانه رو کرد به همايون: فکر مي کنم  ايستاد 

 ن خانتصميم درستي باشه همايو 

همايون دهان باز کند آنا کنترل اوضاع را در دست گرفت. حيران وسط جمع ايستاده بودم تا بدانم آنا چه  تا 

 غلطي مي خواهد بکند. 

  آنا 
ً
 خونسرد نشست روي صندلي اش و به من نگاه کرد: بيا لطفا

 طور سر جا ايستادم. دوباره ملتمسانه نگاهم کرد. همايون کالفه گفت: بگو همان

زل زد توي چشم هاي دکتر فرحي، يعني او هم حدس هايي براي خودش دارد؟ اينکه قاتل کي هست؟  ا آن

چند لحظه صبر کرد و بعد گفت: االن روزنامه ها همه عليه شما مطلب مي نويسن. متاسفانه فقط روزنامه 

يچيده تر از پ ييلها نيستن. سايت هاي اينترنتي هم هستن. همه هم سعي دارن ثابت کنن که قضيه قتل خ

 اين حرفهاست

ي ناهيد بلند شد. زن فرحي نشست کنارش ولي ناهيد رويش را برمي گرداند. همايون زيرچشمي متوجه  ناله

 عکس العمل او بود. فرحي قاتل است؟

 نشو مهرداد. گوش کن ببين آنا چه مي گويد.  پرت

 هم کالفه بود. گفت: خب؟ همايون

را برد تا شنونده آن بحث نباشد. آنا گفت: به هرحال االن نيازه که شما نرگس فين فين کنان ناهيد  خاله

وجهه خودتون رو ترميم کنيد. مهرداد مي گه ممکنه اين دختر قاتل نباشه، هرچند شواهد و مدارک مي گن 

که   اونقدر محکم نيستن کانيهست ولي خب تا االن که اقرار به قتل نکرده و مدارک هم به گفته آقاي ال 

اش بشه اونو محکوم کرد. من فکر مي کنم خوبه حداقل به خاطر نشون دادن حسن نيت خودتون هم که باه

 …شده وکيلي براش بگيريد. من به آقاي فروتن مي سپارم يه وکيل خوب 

 الزم نکرده -

 ….به همايون نگاه کرديم. همايون مي داند قاتل کيست؟ اين طرز عصباني شدن ممکن است  هردو 
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 ردم: شما االن عصباني هستينصاف ک گلو 

ذوق زده مثل بچه اي که حمايتش کرده باشند نگاهم کرد: بله حق با مهرداده اجازه بدين يه وکيل بگيريم  آنا 

 براش، نهايتش اينه که مي گيم چون زمان زيادي اينجا خدمت کردن خواستيم ديني گردن ما نباشه

 پوزخند مي زند: مسخره اس فرحي

 گفت: خيلي  شريف

 اما حرفي نزد. آب گلويش را فرو خورد.  ديبا 

 من بود که بگويم: به هرحال من وکيل مي گيرم چه مسخره باشه چه نباشه نوبت

 ببخشيد…جا بلند شدم: چه اجازه بدين چه اجازه ندين از 

ه تافتادم طرف راهروي سمت کتابخانه. حسي مرموز من را به آنجا مي کشاند. معادالتم انگار به هم ريخ راه

اند. آنا مي خواهد توي جبهه ي من باشد. يعني قاتل نيست؟ بي اختيار در کتابخانه را بستم. قالي کف  

ا بمب ها و راکت هاي عراقي ه جلويکتابخانه را کنار زدم و به قفل پناهگاهي که زماني قرار بود محافظ ما 

 باشند و حاال سالهاست کسي داخلش نرفته نگاه کردم. 

تگيره حواسم را جمع کرد. قالي را برگرداندم سرجايش. آنا توي چارچوب در زل زده به چرخيدن دس صداي

 قالي که کمي جمع شده پوزخند زد. بعد اشکش راه افتاد. 

 جلو و زل زد توي چشم هايم: درباره ي من چي فکر کردي؟ آمد 

 باال انداختم: من به همه مشکوکم مگر اينکه عکسش ثابت بشه شانه

 الي را کنار زد و همان طور خيره نگاهم کرد: خب؟نوک کفش ق با 

 همان شکلي است که ماموران آگاهي موقع بررسي  به
ً
قفل زنگ زده و دربي که خاک گرفته نگاه کردم. دقيقا

ر روي عمارت بررسي اش کردند. اين قفل حداقل دو سال است که باز نشده. اين در که با راه پله اي 
 
راه هاي د

که دو در دارد. يک در آن مي رسد به   ينيسد به زيرزميني که زير اتاق ها قرار دارد. زيرزمبا شيب تند مي ر 

حياط خلوت پشتي باغ. همايون سال ها کابوس جنگ مي ديد. براي همين اين زيرزمين را که از همان روز اول 

يک در کف اتاق  وارد شدنمان محل انبار کردن خرت و پرت هاي قديمي صاحبخانه قبلي بود مرتب کرد و 

 باز حمله کردند بتواند ما را در جايي امن پنهان کند.  ها کتابخانه تعبيه کرد تا اگر عراقي 

اصلي زير زمين را هم که در ضلع شرقي عمارت قرار داشت مسدود کرد و به جاي آن يک در مخفي به  درب

شب  ديوار باغ پنهان بود را شب به پشت حياط خلوت باز کرد. تا مدت ها نردباني آهني که زير چند پتو کنار 

ي و از به زيرزمين و بعد به حياط پشت انهچک مي کرد. مبادا عراقي ها بيايند و او نتواند به موقع ما را از کتابخ

 طريق نردبان به کوچه برساند. حتي آينده نگري هايش هم هيجاني و اکشن بودند هميشه. 
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اصلي را باز کرد و ترتيبي داد تا آنجا تبديل شود به يک استخر  وقتي مطمئن شد جنگي درکار نيست، درب  اما 

کوچک سرپوشيده همراه با جکوزي و سونا. محلي دنج براي شب نشيني هاي جذاب و مردانه اش. انگار اين 

 زيرزمين يک حالت وهم آلود به تخيالتش مي داد. به او القا مي کرد واقع
ً
قدرتمند و مخوف است. بارها او را  ا

 شبيه دن کورلئونه * هستند.   ديدم
ً
 که رو به استخر سيگار برگي گوشه لب گذاشته و ژست هايش کامال

هيچ وقت ترسش از حمله ي عراقي ها کامل پاک نشد و درب دوم همان طور درجاي خودش باقي ماند.  اما 

 کنار شومينه اي کهاينجا زماني تداعي گر يکي از خاطره هاي من با شادي بودند و حاال آنا دلخور روي مبل  

 تازه روشن شده نشسته بود و آرام اشک مي ريخت که چرا بهش شک کرده ام. 

 و رو به رويش نشستم: درکت نمي کنم آنا، چرا؟ رفتم

يک گربه وحشي شد: چرا چي؟ چرا گريه مي کنم؟ تمام مدتي که کيارش داشته جون مي کنده من اينجا  مثل

ادت دارم به هميشه متهم بودن. من توي خونه اي بزرگ شدم که پدر و بودم. با فروتن. اشکال نداره من ع

زير زميني نرفتم  ر مادرش هميشه مظنون و متهم بودن. خب خيالت راحت شد؟ مطمئن شدي من از اون د

 بيرون کيا رو بکشم و برگردم؟ آره؟ خجالت نکش بگو

 رنجيده بودند.ته آرنجم ر  زيرچشمي
ً
ا گذاشتم روي زانو و به جلو خم شدم: نگاهش کردم. چشم هايش واقعا

 …نگفتم تو، به هرحال فروتن هم اينجا بوده خب 

 زد: فروتن با من اينجا بوده لعنتي مي فهمي؟ الزم نيست حاشا کني بگو بگو به زنت شک داري پوزخند 

 نشستم ولي هيچي نگفتم.  راست

انگشت تکان داد: خيال نکن به هرقيمتي  جا بلند شد، هم زمان سر بلند کردم و نگاهش کردم، جلوي رويم از 

مي مونم کنارت. من اونقدرها عرضه دارم برم زندگي خودم رو به ميل خودم بسازم. فقط خواستم يک بار 

 تونم بکنم؟ يجبران اشتباهاتم رو کرده باشم و کنارت بمونم ولي خب عاشق شدي، چه کار م

 همينه که شده خوره ي وجودمچرا يک دفعه اي تصميم گرفتي کنارم باشي؟ چرا؟  -

کرد. به شعله هاي کم رمق و لرزان شومينه اي که بي وقت روشن شده بود نگاه کرد: چون تا قبلش فکر   مکث

مي کردم تو هم عاشق پيشرفتي. همه ي فکر و ذکرت اون شرکته عين من. ولي چشم باز کردم ديدم ممکنه 

 يه فانتزي هاي ديگه اي هم داشته باشي. 

 وي چشم هايم: فانتزي دل بستن به يه دختربچهزد ت زل

پوزخند زد: گيرم که بياد بيرون، گيرم که موقعيت ننه باباش برات مهم نباشه، گيرم که قاتل نباشه، ده  بعد 

سال ازت کوچيک تره مي فهمي؟ حاال وقت قاقا خوردنشه بعد تو مي خواي بخوابونيش توي بغلت براش از 

 بوده، سخته اين وناتوابه؟ به قول خودت هميشه هم پاچه اش الي دندعشق بگي؟ فکر مي کني مي خ

دوست دارم ببينمت که با سر مي …. ولي باشه خوبه …. جور بچه اي رو رام خواهش هاي دلت کردن 

 مي دوني چيه، منم بازي ….. دوست دارم ببينم که داغون مي شي …. خوري زمين مخت پخش مي شه 
ً
اصال
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بينم که ب….رو که تو نمي بيني  چيزيراهت ميام، که بياريش بيرون، بعد ببينم اون هرجور بخواي هم….. 

 ببينم پول که افتاد توي دستش و دلش…..از بچه بازياش …. خسته بشي از خل بازياش …. دلزده بشي ازش 

ه خوردن بيف….پشت سرت با اين و اون تيک زد…. هواي يکي هم سن و سال خودش رو کرد 
ُ
ي و تببينم به گ

بعد منو طالق مي دي. من مي مونم توي اون شرکت و تو قول  ن،قبوله؟ با هم مياريمش بيرو ….من کيف کنم

مي دي هرکي خواست من رو دک کنه جلوش واستي. تا ببينم با فانتزيت زندگيت به کجا مي رسه. فکر نکن 

ه بسوزه. آخه مي دوني منم تو دلم براي همايون سوخته يا حتي تو. شايد شايد يه کم دلم براي اون دختر 

. تو زندون زندگي کردم مي فهمي يعني چي؟ نه نمي فهمي. اون موقع که تو نشسته اومدمزندون به دنيا 

بودي توي خونه ات کارتون مي ديدي، من چسبيده بودم به دامن ماماني که هرلحظه ممکن بود حکم 

رکدوم از هم بندي هاش مي رفتن تشنج مي کرد و من اعدامش بياد. به جرم اينکه توده اي بود. ماماني که ه

رو هل مي داد عقب تا عادت کنم به نبودنش. من مي دونم زندان چه جاي گهيه و منتظر حکم اعدام بودن 

 چقدر وحشتناکه. خوبه که از زندان بکشمش بيرون تا به جاي من گند بزنه به فانتزيات، قبوله؟

 محکمش مي گفت که دارد مي رود. روي هم گذاشتم. صداي قدم هاي  پلک

 صبر کن -

 پايش متوقف شد.  صداي

 باز کردم: منت چيزي رو که هيچ وقت نخواستي سر من نذار چشم

جا بلند شدم و خيره توي چشم هاي رنجيده اش نگاه کردم: من و تو همون اول هم محض يه هدف  از 

دلت مي خواست از روي من رد ….برداريممشترک ازدواج کرديم، پيشرفت. ولي تو نخواستي همراه هم قدم 

 بشي و فکر نکن من همچين اجازه اي مي دادم

زد: االن مي خواي يه بچه بياري جاي من که خيالت راحت باشه ازت جلو نمي زنه؟ يه بچه که ننه  پوزخند 

 باباش هيچي حاليشون نيست جز چشم گفتن؟

 ننه بابا نوبت
ً
ش اونقدري خوب تربيتش کردن که هيچ وقت عقده من بود جواب پوزخندش را بدهم: اتفاقا

همچين اجازه اي بهت نمي دادم چون اگه از اون طرف …رياست نداشته باشه، نذاشتي حرفم رو کامل کنم

احترامت رو نگه داشتم تا باال بپري و نشي مث ناهيد از اين طرف يه مرد هستم که دلم مي خواد زنم بهم 

 احترام بگذاره

بقيه حرف هايم نيمه باز ماند. نگذاشت حرف هايم کامل شود و از اتاق بيرون رفت. دلم  براي گفتن دهانم

مي خواست بهش بگويم اگر فندق بچه سال که هيچ شباهتي به زندگي من ندارد هماني باشد که من را 

يست  آنقدر بلند ن گيخوشحال کند براي داشتنش همه کاري مي کنم چون حاال که کيارش رفته مي دانم زند 

که به خاطر پول و قدرت هدرش بدهم. نمي خواهم بميرم درحالي که همه چيز دارم جز خوشحالي و آرامش 

قلبي. يکي توي سرم طبل مي کوبيد. شقيقه هايم داشتند منفجر مي شدند. کي کيارش را کشته بود؟ اگر اين 

 م رسيد يا نه! خوشحالي خواهي همعما باز مي شد راحت تر مي توانستم بفهمم فندق و من ب
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کشيدم روي مالفه اي که گل هايش به خاطر شسته شدن، زيادي بي رنگ بودند. چشم بستم و   دست

انگشت هايم را رويشان حرکت دادم. نرم بودند درست مثل گلبرگ هاي گل هاي آبشارطال. بوي خاک و 

ي  مي تابيد و موهايم را پخش م پوست درختان توي دماغم پيچيد. لبخند زدم. نور از ميان برگ ها به پوستم

کرد. من توي حياط خانه بودم. لب باغچه نشسته بودم تا بابا بيايد و پول تو جيبي ام را بدهد. لبه ي 

سيماني باغچه ي خانه مان خنک بود. باد پرده ي توري سالن را از پنجره به بازي گرفته بود. کوله پشتي ام را 

با جيم شروع مي شد از اينکه داشتم مي  نوشگلي که اول اسمشاروي دوش انداخته بودم و سه گردي خ

بردمشان دانشگاه به اندازه ي من خوشحال بودند. ترنم و ملي زنگ زده بودند. کلي باهاشان حرف داشتم. از 

 خوشحال بود که مي توانست يک فصل ديگر را توي دانشکده با 
ً
تابستاني که گذرانده بودم. ملي حتما

بگذراند و شايد هم به خاطر ديدن هر روزه ي آرسام. ترنم درباره کتاب  ييدانشجوهاي سال باال درآوردن آمار 

 ….من… من … هايي که خوانده بود حرف داشت. من 

باز کردم و درمانده به ديوارهاي خط خطي شده نگاه کردم. اشک توي چشمم حلقه زد. نمي توانستم.  چشم

 مي توانستم نمي توانستم خيال کنم آنجا هستم وقت
ً
ي هنوز توي اين آشغالدوني گير افتاده بودم. چطور قبال

خودم را جاي همه جا بزنم؟ هرجايي اراده مي کردم توي خيالم راحت ساخته مي شد. عمارت ماندرلي، 

عمارت پمبرلي، خانه ي اسکارلت، حتي جاهايي که مي دانستم ممکن است تا آخر عمر يک بار هم به چشم 

وي امريکا و اروپا بودند. چطور مي توانستم اين قدر خوب خيال ببافم و حاال همه چيز گير مي  نبينم. چون ت

سعي کرده بودم بيخيال جيغ و فريادها و فحش ها بشوم  يکرد؟ نمي خواستم اسير اين حال و هوا بمانم. حت

م. د. نه نمي توانستو چيزهايي را که دوست داشتم روي کاغذ بنويسم ولي کلمه ها از ذهنم فرار مي کردن

داشتم مثل يک بيچاره توي باتالق اين آدم ها فرو مي رفتم هيچ راهي براي جدا نگه داشتن خودم نمي 

شناختم. حتي خيالبافي هم کمکي به بهتر شدن حالم نمي کرد. هر جور تالشي به يک بن بست مي خورد. 

را مي دزديدند. خميردندانم را با يک مي خواستم تميز باشم و نمي شد چون محض شوخي و خنده مسواکم 

مشت خرت و پرت ديگر عوض مي کردند انگار که حاليشان نبود اينها مال من است و نبايد معامله شان کنند. 

اينجا حتي از خانه ي خودمان هم بي در و پيکرتر بود. اينجا هيچ کسي حريم نداشت. زن ها چيزهاي 

دند يا جاهايي که من هيچ وقت ياد نمي گرفتم چطوري به فکرشان مهمشان را توي لباس زيرشان قايم مي کر 

يال قايم کني. فکرها و خ ا مي رسد. اينجا تنها حريم سِر آدم بود. فقط مي توانستي توي سرت چيزهاي مهم ر 

 هاي دوست داشتني ات، آرزوهاي بزرگت، حسرت هايت را حتي. 

بار در طول امروز. پري ماه مي گويد وسواسي ام ولي  کشيدم و روتختي را مرتب کردم. شايد براي هشتمين  آه

من اهميتي نمي دهم. حتي اگر وسواسي بودن يک عادت بد باشد من عاشقانه دوستش دارم چون من را ياد 

ها را هرس مي کند. علف  درختبابا مي اندازد. او هم مثل من است. دلش مي خواهد همه چيز را مرتب کند. 

کند. بشقاب هاي مامان را به ترتيب اندازه روي هم مي چيند. حتي وقتي توي آن   هاي هرز را ريشه کن مي

خانه ي آشغالي ميهماني بود، ماشين ها را از روي اندازه شان توي حياط پارک مي کرد. شاسي بلندها پشت 

ز اديگر. آخرين چيزي که از آن ميهماني لعنتي، قبل  يفسر هم در يک رديف. بقيه ماشين ها در يک رد
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پايين آمدن از پله هاي تراس توي خاطرم مانده چهار رديف ماشين بود که به ترتيب اندازه گوشه ي حياط 

پارک شده بودند. درست دست راست حياط. چشم بستم و بابا را تصور کردم که با ماشيني از جاده ماشين 

آيد. تا نيمه هاي حياط مستقيم رو، از کنار درختاني که خط مرز اين جاده و حياط کوچک ما بودند جلو مي 

 .…مي آيد. آبنماي وسط حياط را دور مي زند و ماشين را جلوي تراس پارک مي کند. از ماشين پياده مي شود

 به چي فکر مي کني خوشگله؟ -

صورت بشاش موشرابي نگاه کردم و بي جواب مشغول مرتب کردن بقيه ي تختم شدم. همين يک ساعت  به

 بودش به هم.  پيش موشرابي ريخته

 حکم اختر اومده شنيدي؟ -

انگشت هايم گزگز شدند. جريان برق از تيره ي پشتم رد شد. امروز يکشنبه بود و اين يعني اختر را فردا  نوک

صبح مي بردند تا اعدام کنند. روز اعدام بند زنان هميشه دوشنبه بود و مطمئن بودم حتي اگر از اينجا بيرون 

ا ها روزي باشد که بهترين خبرهاي دني هدوشنبه خوشم نخواهد آمد حتي اگر دوشنب بروم ديگر هيچ وقت از 

 را به من بدهند. 

 بيچاره عين بچه ها داره زار مي زنه -

توانستم جلوي خودم را بگيرم و بي تفاوت بمانم. اشکم راه افتاد. يک چيز ديگري که مطمئنم اين است   نمي

شغال نخواهد آمد. چون من با امثال اختر زندگي کرده بودم. قصه که ديگر هيچ آدمي به نظرم بدجنس و آ

روزنامه نبودند.  وادثي زندگيشان را شنيده بودم. ديگر چند جمله ي ساده و مسخره توي صفحه ي ح

واقعي واقعي بودند. اسم داشتند و با من حرف زده بودند. حتي با همه ي بددهني و بدجنسي و دزدصفتي 

 داده بودند. حتي براي اختر هم دلم مي سوخت. شان گاهي دلداريم 

 هيشکي اون بيرون نبود؟ همش چاخان مي کرد کلي آدم مي شناسم؟ -
ً
 يني واقعا

اون کله گنده هايي که اختر خدابيامرز براشون سور و سات راه مي انداخت خودشون بيشتر از همه آرزو  -

 داشتن بره باالي دار

ند اسمش مي آورد خدابيامرز. هرچند بابا هميشه مي گفت آدم زنده اگر نمرده بود و موشرابي پشت ب هنوز 

 خدابيامرز باشد که بهتر است ولي موشرابي زبان نفهم اين چيزها حاليش نبود. 

 کرد. اشکم را پاک کردم: هيشکي نبود دلش بخواد کمکش کنه؟ دلش براش بسوزه؟  نگاهم

ها بده؟ يه زن خراِب خونه خراب کن که پرونده ي چيه؟ فکر کردي کي مياد به حرف يکي مثل اختر ب -

 دختراي زير دستش رو تريلي هم نمي تونه بکشه

با مشت کوبيد به بازويم: زير پوست اين شهر چيزايي هست که اگه بدوني مو روي تنت سيخ مي  موشرابي

 شه
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 دلش بود مطمئنبا اختر زندگي نکرده بودم، اگر همان شاديي بودم که همه ي غصه اش کم شدن مع اگر 

براي …بودم که از اختر صداکلفت و وحشي متنفر مي شدم ولي حاال فقط دلم برايش مي سوخت

 يعني کسي هم هست که دلش براي من بسوزد؟…. حماقتش

 فردامشب  به
ً
 …موشرابي که دست کرده بود توي دماغش نگاه کردم: يعني واقعا

 را با شلوارش پاک کرد: هوووم دستش

 د: هي روزگارجا بلند ش از 

 رو به رويم: فردا اول وقت ايستاد 

گلويم را فرو خوردم. اگر توي دادگاه ثابت مي کردند من قاتل کيارشم مثل اختر مي رفتم باالي دار؟ بعد   آب

خبرم را چاپ مي کردند توي روزنامه؟ همين روزنامه هايي که با ترنم مي خوانديم و نچ نچ مي کرديم؟ يعني 

 دستم را گرفتم جلوي صورتم و بلند زار زدم.  …ترنم و ملي هم 

 ام را فشار داد: چته يه جوري گريه مي کني انگار از سينه ي اختر شير خوردي و خبر نداريم شانه

خنديد. بايد به حرف پري ماه گوش مي دادم. بايد يک پولي جور مي کردم و بهش مي دادم تا من را  بلند 

ودند سريال ببينند نشست کنارم و گفت اگر بيست ميليون جور کنم  فراري بدهد. ديشب وقتي همه رفته ب

ودم چون . فکر کرده ببودمکمک مي کند از اينجا فرار کنم. ديشب به نظرم مسخره ترين حرف دنيا را شنيده 

دزد است و هميشه دنبال تيغ زدن اين و آن است مي خواهد من را هم تيغ بزند چون فهميده کجا زندگي مي  

. چون خيال مي کند باباي من هم مثل خودش دستش کج بوده و چيزهايي از آن خانه براي خودش کرده ام

مي آمد. جوري که حتي مي توانستم آن را با بابا درميان  عيبلند کرده. اما حاال اين پيشنهاد به نظرم خيلي واق

ه صدش کمک کردن به من بودبگذارم. حاال که اختر قرار بود بميرد دوست داشتم باور کنم پري ماه تمام ق

 است. 

موشرابي رشته ي افکارم را پاره کرد. چشم باز کردم و از ميان اشک نگاهش کردم. صدايش خوب  صداي

است، آن قدر که وقتي بي هوا توي راهرو مي زند زير آواز همه برايش سوت مي زنند. بعد تعظيم مي کند و 

 اداي مردهاي قلدر را در مي آورد. 

داند او چرا اينجاست. فقط مي دانند يکي را کشته ولي نمي دانند چه کسي و چطور؟ هميشه  کسي نمي  هيچ

هم در حال متلک انداختن به اين و آن است. هميشه در حال کرکر خنديدن است ولي وقتي نوبت دادگاهش 

مان و ه برمي گردد  تمي شود شروع مي کند به سيگار کشيدن و سگ اخالق مي شود. مي رود دادگاه و ساک

 طور ساکت مي ماند وتا دوباره بشود همان موشرابي هميشگي دو روز طول مي کشد. 

کشيدم روي تخت و به هم بندي هايم نگاه کردم. زليخا که خودش را ريحانا صدا مي زند روي تشت   دراز 

 پالستيکيش ضرب گرفته و موشرابي برايشان مي خواند: 

 دلبر شيرين که برات قصه بگم ِبِنشين
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 شونه کنم مثل يه گل ماچت کنم تو سر 

 از پشت حريِر تو چشات، نگام بکن بنشين

 منم نازت کنم يواش يواش خوابت کنم تا 

بستم و سعي کردم به يک خاطره ي خوب فکر کنم. صداي موشرابي اوج مي گرفت و کمک مي کرد  چشم

 ببينم. …. واقعي … راحت تر بتوانم خياالتم را 

ها. نه اين خياالت نبود. يک خاطره بود. درست تابستان دو سال پيش بود.  وسط باغ. ميان درخت درست

تابستان همان سالي که مهر مي رفتم دانشگاه. دامن چين دار کوتاهي پوشيده بودم. هيچ کسي خانه نبود. 

ت سحاال که هيچ کسي ني رند مامان و بابا دعوت بودند به مراسم بله بران و من التماسشان کرده بودم بگذا

بمانم. کيارش ايران نبود. ناهيد و همايون مسافرت بودند و مهرداد باالخره زن گرفته بود و من خوشحال 

بودم که آنجا زندگي نمي کند. موهايم را ريخته بودم روي شانه هايم و لب هايم را قرمز کرده بودم. بعد دوان 

 داشتم پر کشيده  دوان تا توي عمارت رفتم. کمي داخل آن پرسه زدم و تازه فهميدم
ً
همه ي هيجاني که قبال

است. اينکه بروم توي آن خانه و براي خودم بچرخم ديگر لذت بخش نبود. يعني رفتار مهرداد باعث شده 

بود اين اتفاق بيفتد؟ هرچه بود ديگر کششي به آن نداشتم. براي يک لحظه دلم خواست بروم توي استخر 

اده بود از اتاق خوابشان که آن موقع طبقه ي دوم بود يک آسانسور . همايون خان ترتيبي دنمو آب بازي ک

مستقيم به استخر که زير زمين آنجا حساب مي شد برسد. يک آسانسور کوچولوي جمع و جور با ديوارهاي 

ف زمين ک  نگار شيشه اي. در ديگر استخر توي حياط و نزديک به ديوار باغ بود. يک در ديگر هم داشت که ا

 توي کتابخانه باز بشود. حس   باز مي شد. 
ً
نمي دانستم اين در کي کار گذاشته شده ولي احتمال مي دادم دقيقا

کنجکاوي وادارم کرد بروم و آن را توي کتابخانه پيدا کنم. محل تقريبي اش را حدس زدم. فرشي را که روي 

شد تمام بدنم از هيجان  ميان پارکت اتاق ظاهر  کهزمين انداخته بودند کنار زدم و از ديدن دربي فلزي  

مورمور شد. با اين که مي دانستم درست به استخر باز مي شود ولي دلم مي خواست خودم ازش رد شوم. 

آرام بلندش کردم و به فضاي نيمه تاريک زير پايم خيره ماندم. هيجان و ترس به هم آميخته بود. مي دانستم 

ن ببينم ولي باز مي ترسيدم. آب دهانم را فرو دادم و قرار نيست چيز عجيبي جز يک استخر خوشگل آن پايي

سعي کردم خيال کنم يک خواننده ام و قرار است روي استيج ظاهر شوم. اين طوري هيجان انگيزتر به نظر 

 باورم شده بود که خوانند
ً
ام. رو به  همي رسيد. با احتياط از پله ها که خيلي شيب داشتند پايين رفتم. واقعا

دم و تصور کردم جمعيت منتظر است. صدايم در آن فضاي خالي اکو مي شد و خياالتم را استخر ايستا

تقويت مي کرد. از روي کانتري که کنج محوطه گذاشته بودند و چند بطري نوشيدني را پشتش جا داده بودند 

در  ا تمام احساس بخوانم. صد ا يک بطري خالي برداشتم و جلوي رويم گرفتم و چشم بستم. سعي کردم ب

فضا منعکس مي شد و جراتم را براي بلندتر خواندن زياد مي کرد. حس لذت بخشي بود. يک ترانه ديگر 

انتخاب کردم و رو به جمعيتي که جلوي رويم بودند گفتم: اين ترانه رو با تمام وجود به اولين عشقم تقديم 

دند. با چشم هاي بسته زد. چندنفري سوت کشي دستمي کنم. آن موقع کيارش عشق من بود. جمعيت 

 پشت به جمعيت ايستادم و آرام ارام زمزمه کردم: 
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 من اي الله روي من همچون بهار آمدي عشق

 گلشن آرزوي من چون گل به بار آمدي  بر 

باز کردم تا بچرخم رو به جمعيت و بقيه ترانه را بخوانم که دهانم نيمه باز و چشم هايم گشاد شده  چشم

م و بطري تاالپي از دستم افتاد و چند تکه شد. صدايش وحشتناک بود اما نه به ماندند. سرجايم خشک شد

و آرام مي آمد جلو و من  باندازه ي جيغ کوتاهي که من کشيدم. از ترس به خودم مي لرزيدم. دست در جي

به سر و وضعم فکر مي کردم و نمي توانستم بيشتر عقب بروم چون به جاي جمعيت استخر منتظرم بود. 

 …کاري … من …به خدا… ستادم و بي آنکه نگاهش کنم گفتم: ببخشيد، به خدا اي

فکر مي کردم چرا يک دفعه بي خبر آمده و بعد خودم را سرزنش مي کردم که خانه ي خودشان است،  داشتم

 نتو چرا دوباره برگشتي اينجا؟ حاال دوباره من را پرت مي کرد بيرون؟ نتوانستم بيشتر از اين فکر کنم چو 

ت داشت. بطري را گرف خر چرخيد طرف کانتر و يک بطري ديگر آورد. روي لبش لبخندي بود که رنگ تمس

 مقابلم: ببخشيد بي اجازه اومدم روي استيج

 بلند خنديد. صدايش منعکس شد توي فضا و من از خجالت داغ شدم.  بعد 

 من… آقا مهرداد  -

 ميکروفن شکست انگار، بخونيد جمعيت منتظره -

هايم را گرفتم جلوي صورتم تا نبنيم چه گندي بار آورده ام. انگشت هايم را از روي صورتم کند: خانوِم  دست

 چي شد؟…. شادي 

به استخر گفت: بينندگان عزيز خانوم شادي االن دچار اسسسترس شدن واسه امشب کافيه پاشيد بريد  رو 

 خونه هاتون

سکوت زل زده بود به چشم هايم. بعد نگاهش آمد پايين تر کردم و لب هايم را به هم فشار دادم. در   نگاهش

تا روي شانه هايم. لباسم افتضاح بود. با دوتا بند وصل مي شد به باالتنه. حس مي کردم لختم. ولي ازش 

ن سينه هايم آرام باال و پايي جالتنمي ترسيدم. انگار چيزي مرموز مي گفت نمي خواهد اذيتت کند. ولي از خ

را خجالت زده تر مي کرد. حس مي کردم يک بالشت چاق هستم که آمده بهش بخندد. ميخ مي شد و من 

شدم روي ناخن هاي پاهام. با دو انگشت چانه ام را باال داد. دستش گرم بود. هنوز به چشم هايم زل زده بود 

  لب هايم بعد زل زد به….شايد هردوش با هم…خجالت شايد …رسو نمي دانم چي توي آنها مي ديد. شايد ت

 که نيمه باز مانده بود. سري    ع دستش را کرد داخل جيبش و چرخيد و پشت به من ايستاد: برو بيرون

بداخالقي …احساساتم گيجم مي کردند….تند به سمت پله ها دويدم که نزديک بود با سر بخورم زمين آنقدر 

ترس توي سينه مي قلبم از شدت … که ….يک جوري که کم کم مي ترساندم….اش يک جور ديگر بود

 هنوز به پله ها نرسيده بودم که گفت: وايسا….رقصيد
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م دلداري به خود… شروع کرده بودند به لرزيدن. داشتم به اين فکر مي کردم که نکند چيزي بخواهد پاهام

ولي کار از محکم کاري عيب نمي کرد. …. نيست … هرزه … مي دادم اين طوري نيست. بداخالق است فقط

 ال رفتم و بعد ايستادم. سه پله با

 : اولين عشق زندگيت کيه؟پرسيد 

 و منگ نگاهش کردم.  ساکت

 جلوتر و من لب جنباندم: ها؟ آمد 

 با فشار ريخت توي کاسه ي سرم و تند تند پلک زدم: هيشکي خون

 نکردم چيز ديگري بپرسد، دويدم و ازآنجا بيرون زدم.  صبر 

 سردي روي گونه ام نشست: بيداري؟ دست

طره مسابقه ي من و کيارش توي عمارت، اين خاطره و خاطره ديگري که باز به مهرداد ختم مي شد خا جز 

 ننگ آورترين خاطره هاي زندگي ام بودند. 

 باز کردم و به پري ماه نگاه کردم: بله؟ چشم

 چرا قرمز شدي؟ -

 نشستم: راسته حکم اختر اومده؟ راست

 آره، شاشيده به خودش از همين حاال -

 نگاهش کردم: مطمئني اگه پول داشته باشم مي توني از اينجا نجاتم بدي؟ نگران

 هايش برق زدند. دستم را فشار داد و آرام گفت: آره ولي هيشکي نبايد خبر بشه چشم

تند سر تکان دادم. من بايد از اينجا بيرون مي رفتم. دلم مي خواست زندگي را تجربه کنم و آن سه تا  تند 

د به يک چيزهاي دور و مسخره. دلم مي خواست زنده بمانم و آن قدر زندگي کنم که آن خاطره تبديل بشون

کردنم چطور؟ نکند فراموش    دگيسه تا خاطره از يادم بروند. مردن کيارش هم از يادم مي رفت؟ اين جا زن

ندگي مي  ن ز کردن اين چيزها قرار بود بشوند بزرگ ترين آرزوهاي زندگي ام؟ ترس هايي که روز و شب باهاشا

کردم فراموش مي شدند؟ اگر بيرون مي رفتم ديگر آن شادي گذشته نبودم. ديگر ماشين آلبالويي هم نمي 

راه بروم. آب شاتوت بخورم. با ملي و ترنم بخندم. برگردم  د خواستم. همين که بتوانم توي خيابان ها آزا

 . حتي مهم نبود برگردم دانشگاه. به خاطر همينخانه مان و ببينم بابا و مامانم سالمند. همين ها کافي بودند 

 چندتا آرزوي کوچک حاضر بودم خدا را روزي صد هزار مرتبه شکر کنم. 

خدا جون باور کن قول مي دم هيچي » به سقف دودگرفته ي اتاق نگاه کردم و توي دلم ناليدم  نااميدانه

 «نخوام، مي شه؟
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**** 

 «پيدا کردم، ماجدي رو مي شناسي؟»اه کردم. اس ام اسي که عليرضا فرستاده بود نگ به

شناختم، فقط به اين خاطر که ديشب آنا هم اسم او را آورد. يک درصد هم احتمال نمي دادم عليرضا  مي

همان وکيلي را پيشنهاد کند که آناهيتا پيشنهاد داد. رو شدن دستم پيش همايون مجبورم کرد ديشب برگردم 

ِنش درست کنم. آنا هم خيخانه. آنا هم گفت همراهم مي 
 
جدي حرفش را زد. اين بود   ليآيد. نمي خواستم ت

که هردومان با هم برگشتيم به خانه اي که نزديک به سه ماه بود خالي مانده بود. دوش گرفتم و رفتم به 

اتاق کارم تا يکي دو ساعت بخوابم و بعد برنامه بريزم که همزمان هم به مساله فندق رسيدگي کنم، هم 

کنم و هم به معماي قتل کيارش فکر کنم، بايد فکري هم   رلشرکت را که اين مدت روي هوا چرخيده بود کنت

 نگرانشان بود و نمي خواستم توي اين وضعيت نگران آنها باشد. 
ً
به حال مندلي و زنش مي کردم، فندق حتما

شم تم و گفتم: آنا مي خوام تنها بادراز کشيدم روي کاناپه ي تاشوي کنار ميز که آنا به اتاقم آمد. چشم بس

 مي شه؟ فتمسرسام گر 

 توجه به حرفم آمد و لبه ي کاناپه نشست: حرف زيادي ندارم، دو دقيقه که وقت داري بي

 سرجا: چيه؟ نشستم

معطل کرد. سرم را تکيه دادم به ديوار پشت سرم و چشم بستم. آنقدر خسته بودم که ممکن بود  کمي

 ما دستش که روي پاهام نشست مثل جريان برق هوشيارم کرد. چشم باز کردم. هرلحظه خوابم ببرد. ا

 بگم؟… قتل … : مي شه منم حدسهام رو راجع به گفت

 به هم فشردم تا سوزش چشمم رفع شود: بگو پلک

فکر مي کنم کيارش چيزي مي دونسته که به نفع قاتلش نبوده، خب کيا چي مي دونسته؟ قضيه کارگاه. من  -

 مئن بشم که کيارش حرفي به ديبا نزده باشهبايد مط

نفسم را بيرون دادم: مردن کيا به نفع ديبا و خانواده اش نبوده حتي اگه قضيه کارگاه رو فهميده باشن.  کالفه

 خودت که مي دوني اوضاع مالي جالبي ندارن. مي تونستن بر سر دادن بازار به ما معامله کنن

 چطور؟ که کارگاه علم کنن اگه مي خواستن ما رو دور بزنن -

 همون طرح ها رو داشته باشن، سرمايه راه انداختن کارگاه کم نبود، سرمايه از کجا جور  -
ً
بر فرض اينکه عينا

 مي کردن؟

 فرحي -

خوردم. اين طوري به ماجرا فکر نکرده بودم. امکان تباني شريف و فرحي وجود داشت: يعني کيا فهميده  جا 

 کردن؟  اينا داشتن تباني مي
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 شايد -

ماندم. نزديک تر نشست: ممکنه کيا فهميده و اونا هم فهميدن که کيا خبردار شده و خواستن سرش  ساکت

 رو زير آب کنن مبادا ما خبر بشيم

 پس اين پليسا چه غلطي مي کنن -

 از طريق همين پليسا فهميدم ممکنه همچين فرضيه اي هم باشه -

 چطور؟ -

 واري چندتا سوراخ داره که بشه اون طرفش رو ببينيبا پول، باالخره هر دي -

چشمان مطمئن آنا نگاه کردم. حس برتري را در چشمانش مي ديدم. از اينکه زودتر از من حل معما را پيدا   به

 کرده بود عصبي بودم. 

 پليسا مي دونستن که ما در حال چه کاري هستيم؟ اينو مي خواي بگي؟ -

 پرس و جو کردن و متوجه شدن. اين طرح محرمانه بوده، کي ما که چيزي بهشون نگفتيم م -
ً
هرداد. حتما

 ازش خبر داشته تا به پليسا خبر بده؟

 شريف و فرحي نبودن چون يک راست پليسا رو مي آوردن در خونه ي خودشون. به ضرر  -
ً
مطمئنا

 خودشون بود همچين کاري

 ن کيا، فرحي و شريف متوجه شده باشن و نقشهبه هرحال قضيه انگار لو رفته. ممکنه قبل از کشته شد -

 دور زدن رو کشيده باشن و کيارش هم متوجه اين نقشه شده باشه

 زل زدم به ديوار رو به رويم.  ساکت

 دنبال راهي مي گردم که بشه فهميد حدسم درسته يا نه. هنوز نمي دونم چه راهي ولي پيداش مي کنم -

 را از جيب پيرهنش درآورد و گذاشت کنار دستم: اين وکيل خوبيهرا گفت و از جا بلند شد. کارتي  اين

کشيد و تا دم در رفت: يه چيز ديگه که پليسا بهش فکر مي کنن اينه که هرکي اون صحنه رو ترتيب داده   آه

 ….مي دونسته اون دختره به کيا احساسي داره ولي 

 ولي چي؟ -

ه که همه چي درست به ضرر اون دخترک بيچاره از من فکر مي کنم اين ديگه از خوش شانسي قاتل بود -

 آب دراومده، يا اينکه پليس ترجيح مي ده سرنخ هاي راحت رو دنبال کنه

 تو که خودت هم به اين سرنخ ها ايمان داشتي چي شد پس؟ -
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 ر باال انداخت: اون موقع بيشتر برام مهم بود تو بيخيال دختر مندلي بشي ولي خب يه مدتيه دارم فک شانه

مي کنم اگه اين قتل به قضيه کارگاه ربط داشته باشه من هم مثل تو ضرر مي کنم چون به هر حال من بودم  

م مي خواد قاتل رو پيدا کني لمکه همايون رو ترغيب کردم همچين سرمايه گذاري بزرگي بکنه، االن منم د

 حتي اگه به قيمت چسبيدن تو به اون دختره باشه

 رود. گفتم: صبر کناز اتاق بيرون ب خواست

 طرفم اما هيچي نگفت.  چرخيد 

 اگه قراره قاتل رو پيدا کنيم بايد بيشتر با هم راه بياييم. اون کسي که از آگاهي برات خبر جمع مي کنه کيه؟ -

آدم خاصي نيست. مسئول بايگاني اونجاست. کسي به من خبر نداده، من فقط گزارش تحقيقات پليس رو   -

االن ديگه پرونده بسته شده و تحويل بخش قضايي شده، االن فقط منتظرن دادگاه بدوي  گير آوردم که البته

به تکاپو  قاتل يه کمي جوريتشکيل بشه تا جرم رو توي دادگاه ثابت کنند. ماجدي گزينه خوبيه، شايد اين 

ت هم اون قبيفته و من بتونم زودتر بفهمم فرضيه من درسته يا نه. مي دونم فکرت مختل شده و اون رفي

قدر شعور نداره واسه پيدا کردن وکيل دوره نيفته از آدمايي سوال کنه که يه حشر و نشري با اين خانواده 

له نيستم که اينطوري محبت تو رو بخوام. مسلمه هدارن. خواستم يه کمکي بهتون کرده باشم وگرن
 
  اون قدر د

يلي هم راحت نيست. اميدوارم اين قدر شعور که کمک به آزاد کردن کسي که موجوديتش برام يه توهينه خ

 داشته باشي

 منم نخواستم همچين کاري کني، خواستم؟ -

نمي خوام ديگه باهات بحث کنم. اين دختر آزاد بشه من هم از تو جدا مي شم. اگر موندم فقط به اين  -

ت ع يه مشت مفخاطره که دلم نمي خواد ببينم کاري که اين همه به خاطرش وقت گذاشتم به خاطر طم

 خور به گند کشيده مي شه. من مطمئنم قاتل پيدا مي شه و کارگاه راه مي افته و قطع
ً
سهامدار   من به عنوان ا

 کارگاه جزوي از اون شرکت باقي مي مونم. چيز ديگه اي نمي خوام. تو مي توني بري به عشق و حالت برسي

 کنم تو اشتباهي زن به دنيا اومدي  خوبه که حسادتت رو کنترل مي کني، گاهي وقتا فکر مي -

من فقط به اون کسايي حسادت مي کنم که ارزش حسادت کردن داشته باشن وگرنه هنوز هم يک زنم  -

 البته نه از اون مداليي که دور و برم مي بينم

م نبيرون و من را با يک خروار سوال تنها گذاشت. خواب از سرم پريد و تا صبح بين خواب و بيداري ذه رفت

مشغول جدا کردن فرضيه هاي مختلف از هم بود حتي وقتي از خانه بيرون آمدم. ذهنم مشغول بود و تا اين 

زنگ خورد. عليرضا بود.  تلفنملحظه که عليرضا اس ام اس داد و ماجدي را پيشنهاد کرد هنوز منگ بودم. 

 عصباني جواب دادم: بله؟

 چته؟ -

 هيچي -
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 باز با آنا دعوات شده؟ -

 از دست خودت عصبانيم نه -
ً
 اتفاقا

 از دست من؟!  -

 گفتم يه وکيل پيدا کن رفتي همه ي شهر رو خبر کردي؟  -

ماند. نفسم را بيرون فرستادم: ديشب فرحي جلوي همه پرسيد رياحي واسه چي براتون دنبال وکيل  ساکت

 مي گرده

ت آدماي گنده گنده زياد مي شناسه شتر سواري که دوال دوال نمي شه مهرداد خان. باالخره وکيل کاردرس -

 امروز نمي فهميد فردا مي فهميد

 خوبه خودت گفتي حواست باشه همايون نفهمه -

 کتکت زد؟  -

 لبم را زير دندان فشردم.  حرصي

 حاال ماجدي خوبه؟ مي خواي بريم باهاش حرف بزنيم؟ برات قرار مالقات جور کنم؟ -

 خوبه ديگه، آنا مطمئنه که خوبه -
ً
 حتما

 ….اون از کجا…اون -

 اون از تو جلوتره، ديشب با هم رفتيم خونه، خودش پيشنهادش داد -

 به به خيلي هم خوب، پس بساط آشتي کنان راه افتاده ديگه -

 مسخره بازي درنيار. پرونده من و آنا بسته شده -

 سر در نميارم چي شده اومده تو جبهه ي تو؟…. خب پس  -

ي چطوريه، تو اين شهر قحطي وکيله که هردوتايي رسيدين به يه نفر؟ نکنه با مفصله مي گم برات. ماجد -

 هم دست به يکي کردين؟

ماند. سکوتش مضطربم مي کرد. يعني ممکن بود علي بخواهد به هر قيمتي آنا و من را به هم  ساکت

 بچسباند؟ چرا؟

 و بخوره خيلي نداريمنه خير دست به يکي نکرديم، ولي آدمي که اين کاره باشه و به درد ت -

 روي پرونده ي کي کار کرده؟ -
ً
 سابقه اش چيه؟ قبال
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 وکيل کاربلديه خيلي اسم و رسم داره منتها يه جورهايي هر پرونده اي رو قبول نمي کنه -

 هرچي بخواد مي دم مهم نيس -

ا به نظر ل نيس يدست رو پرونده هايي مي گذاره که طرف متهم به قتله ولي در اصل قات…. مساله همينه  -

 اين بنده خدا اعدام حقش نيس

 يعني چي؟ -

ي که مي دون…. آخرين پرونده اش مال يه زنه بود که به خاطر دفاع از خودش زده بود يکي رو کشته بود  -

ردن منتها ثابت ک…. اگه ثابت بشه کسي قصد تجاوز به عنف داره و بزني بکشيش حکم اعدام نيست 

 همچين چيزي خيلي مشکله

 خب؟ -

 پرونده ي اين خدابيامرز زير دست ماجدي بود… همين ديگه  -

 خدابيامرز؟ -

 از خودش دفاع کرده ولي نتونست -
ً
 آره، خيلي دوندگي کرد ثابت کنه زنه واقعا

 پس خيلي هم کاربلد نيس -

ز ا ولي اگه يه وکيل بخواي که… هست منتها خواستم از همين حاال بگم همه چي هم دست وکيل نيس  -

 جون مايه بگذاره ماجدي بهترين گزينه اس

 مشکلش چيه؟ -

 والله االن يه جورايي روش زوم کردن که نگذارن همچين پرونده هايي برداره -

 کي زوم کرده؟  -

دفاع کردن از کسي که حکم اعدام رو شاخشه واسه بعضي دوستان همچين خوشايند نيست، مي فهمي  -

 منظورم به کي هست؟

 نه -

 دنبال يه وکيل خو ….ما هم دنبال دردسرهاي سي.اسي نيستيم…. کن، همون بهتر که ندوني ولش   -
ً
ب فعال

بازم مي گم اگرچه کارش خوبه ولي من تضمين نمي کنم ….هستيم و بايد راضيش کنيم پرونده رو قبول کنه

دش قبل از و خ کنمالبته فکر  ….اگه مشکلي نداري بريم پيشش…آخرش نتيجه بشه هموني که تو مي خواي

 امروز رفتم توي….من و تو کل ماجرا رو بدونه، گفتم که سرش درد مي کنه واسه پرونده هاي اين جوري
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.پس …االن شده خوراک اين سايتا….کيارش….شدن…. کشته…. متاسفانه خبر …اينترنت يه گشتي زدم

 کنه  قبول ندعا ک…. اين کارمون رو راحت مي کنه ….ماجدي هم نمي تونه بي خبر باشه

 علي؟ -

 بله -

 هيچي ولش کن… چرا  -

درسته که االن به همه ي عالم و آدم شک …. بعد بريم سراغ ماجدي … ببين مهرداد اول با خودت کنار بيا  -

 داري ولي اين وسط بايد به يکي اعتماد کني، خوشم نمي آد همچين متلک گنده اي بار آدم مي کني

 من بود سکوت کنم.  نوبت

 ميگم؟ميفهمي چي  -

 آره، من به تو اعتماد دارم علي بعد از اين همه وقت نفهميدي هنوز؟ -

 وقت مالقات مي گيرم. خدافظ… خوبه -

 مختل بود. آنا راست مي گفت. براي  گوشي
ً
را قطع کردم و سرم را روي ميز گذاشتم. خسته بودم. فکرم واقعا

ه مي خواست کاري کند که اگرچه به منافع اولين بار از اينکه همراهم شده بود خوشحال بودم. از اينک

خودش هم مربوط بود ولي مانع رسيدن من به چيزهايي که برايم مهم بود نمي شد. به ساعتم نگاه کردم. از 

ده شب گذشته بود. من تنها توي شرکت نشسته بودم و از آينده اي که انتظارم را مي کشيد مي ترسيدم. اگر 

ياورم چه مي شد؟ اگر حق با آنا بود و ما نمي توانستيم با هم خوشحال باشيم نمي توانستم فندق را بيرون ب

 از ايني هم که هستم ناميزان تر بشوم. يعني عليرضا که  کنچي برايم مي ماند؟ به قول عليرضا مم
ً
بود بعدا

 ذيانهيک روزي مي گفت آنا به درد تو نمي خورد حاال دلش مي خواست من کنار آنا بمانم؟ چرا؟ فکري مو 

 مثل خوره مغزم را مي خورد. 

دوست دوران دبيرستانم. آدمي که به خاطر شغل پدرش حسابي سياستمدار بارآمده بود. خيلي دلم  عليرضا،

مي خواست خودش وکيل شرکت ما بشود. حتي همايون را که مي گفت او بچه است و تجربه ندارد راضي  

وقت  يچت مستقل خودم را داشته باشم. او هکرده بودم ولي خودش نخواست. گفت دوست دارم شرک

دلش نمي خواست زير بليت يک نفر ديگر باشد حتي اگر آن يک نفر دوست چندين ساله اش باشد. حاال باز 

در جبهه ي مخالفان من بود. دوست نداشت فندق را کنار من ببيند. چون فندق بچه بود. ولي من مي 

م . ولي مقهور طبقه ي ما هبود مي فهمد. مي داند. از طبقه ي ما ندانستم او بيشتر از سنش رفتار مي کند. 

نبود. به خاطر اين که زندگي اش مثل ما نيست از ما کينه نداشت. بيشتر دلش مي خواست توي عمارت ما با 

خياالت خودش لذت ببرد تا بخواهد صاحب آن موقعيت ها بشود. مي دانستم دلش مي خواهد يک روزي 

ما زندگي کرده بود ولي اميدوار بود بروند و براي  ر اگرچه پدرش بيشتر از بيست سال کنااز آنجا بروند. 
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خودشان زندگي کنند. من مطمئن بودم مي توانم اين دخترک خيالباف و چشم و دل سير را براي خودم 

 داشته باشم ولي عليرضا و آنا حاال در يک جبهه و مخالف من بودند چرا؟

**** 

خيره شدم. باورم نمي شد ديگر توي اين دنيا نيست. ديشب پري ماه فهميد خوابم نمي  جاي خالي اختر  به

د، فهميد که خودم را جاي اختر گذاشته ام و مثل او مي ترسم. کنارم نشست و آرام کنار گوشم گفت:  ر 
 
ب

 نترس، ترس برادر مرگه

فت يد. ناخودآگاه دستش را سچشم هاي خيس توي تاريکي به صورتش نگاه کردم. مطمئن بود. نمي ترس با 

چسبيدم و خواستم سرم را روي شانه اش بگذارم ولي خودش را عقب کشيد: خوشم نمي آد کسي آويزونم 

 بشه، اگه مي خواي خالص بشي زودتري پول جور کن

 گفتم: چه جوري مي خواي کمکم کني؟ چه جوري؟  آرام

ند شد و گفت: هروقت پول جور کردي بهت مي  هم مي فهميد که من هنوز دو دل هستم. از روي تختم بل او 

 گم

کسي بود که مي توانستم باهاش حرف بزنم. ازش راهنمايي بگيرم. چه طور مي توانستم به بابا بگويم   کاش

 قبول نمي کرد. او جاي من نبود ببيند اينجا چه بر سرم مي آيد. نمي 
ً
مي خواهم همچين کاري بکنم؟ عمرا

پول  نيست. براي نداشتن نشتا صبح اشک مي ريزد براي کم شدن نمره امتحا فهميد وقتي هم اتاقي ات شب

خريد يک عينک آفتابي نيست. براي شکست عشقي هم نيست. براي جانش گريه مي کند و تو نمي تواني 

هيچ جوري کمکش کني. فقط مجبوري باهاش راه بيايي. اگر هرکسي جز اختر ديشب آن طوري عربده مي  

 کتک 
ً
آخرين تالشش براي زنده ماندن است.  ر مي خورد. ولي همه مي دانستند اين کارهاي اختکشيد حتما

اينکه بلند بلند توبه مي کرد. به خدا التماس مي کرد فقط براي اينکه يک شانس ديگر بهش بدهد تا جبران  

 کند همه اش به خاطر اين بود که امروز صبح مي رفت باالي دار. 

اشتند. راه دماغم کيپ شده بود. آن قدر اشک ريخته بودم که بدنم ديگر آب هايم مي سوختند. ورم د چشم

نداشت. لب هايم خشک و پوسته پوسته شده بود. حاال کي مي آمد جاي اختر؟ کي قبل از اختر توي تخت 

؟ چند نفر از روي تخت اختر به آن دنيا رفته اند؟ از روي تخت من چطور؟ صاحب خط و 
ً
او خوابيده اصال

وشته هاي روي ديوارهاي سلولم حاال کجا بودند؟ استخوانشان پوسيده بود؟ هيچ کس يادش بود  دست ن

که زماني آنها هم به دنيا آمده اند؟ کساني به خاطر به دنيا آمدنشان خوشحالي کرده اند؟ کسي باورش مي 

ه؟ عاشق شده اند؟ يا ن شد اين آدم ها روزي روي کره ي زمين نفس کشيده اند؟ راه رفته اند؟ آرزو کرده اند؟

 از اول وجود نداشته اند؟ براي من هم 
ً
براي هيچ کسي مهم نبود و خيلي زود فراموش مي شدند؟ انگار اصال

اين اتفاق ها مي افتاد؟ يکي مي آمد روي تخت من مي خوابيد و هيچ وقت فکر نمي کرد يک دختر بيچاره 

 ؟زماني اينجا گريه کرده
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انگار روح تمام آنهايي که از اين اتاق به آن دنيا رفته بودند به صف جلوي در  لحظه به خودم لرزيدم.  يک

تي چه حسي راس…. سلول ايستاده بودند و خيره خيره نگاهم کنند و از اين که به سرنوشتشان فکر کرده ام 

 دنبال کرده بودم؟ يوار داشتند؟ عصباني بودند از اين که گذشته شان را توي خط خطي هاي روي د

 م
ً
چه بي  چه با لبخند … آزادي بهتر از بند »روح بهجت االن اينجاست؟ روي ديوار کنار تختم نوشته بود  ثال

اسم خودش را هم زيرش کنده بود با يک تاري    خ. حاال هم همين جور فکر مي کرد؟ حاال که مرده « لبخند

رزه، مسئول عقيدتي زندان پرسيده بودم اينها که اعدام م
 
بود  شوند مي روند بهشت؟ گفته يبود؟ از خانم ش

شايد. ولي يک جاي ديگري گفته بود اعدام گناهشان را پاک مي کند. توي جمع نگفته بود. به يکي که مثل ما 

رزه هم مي 
 
بود و مي ترسيد وقتي برود آن دنيا سر از جهنم دربياورد يواشکي گفته بود. يعني خانم ش

 ؟خواست به ما دلداري بدهد و دروغ مي گفت

يشه ش… گر نگه دار من آنست که من مي دانم»بهجت دست خط خوشگل مرواريد بود که نوشته بود  کنار 

تاريخش مال پنج سال پيش بود. از هم بندي هاي قديمي درباره مروايد «. را در بغل سنگ نگه مي دارد

که شنيده   گفت  نماپرسيده بودم. هيچ کسي درباره اش حرفي نمي زد. باالخره سيمين وقتي شده بود پري خ

 حکم عفو برايش آمده ولي شب قبل از آزاد شدنش سکته کرده و مرده. 

چيز اينجا در نااميدي محض فرو رفته بود حتي دست نوشته هايي که صاحبشان ديگر در اين دنيا نبود.  همه

من » تم نوشخودکاري را که ياد گرفته بودم توي لوله ي فلزي تختم قايم کنم بيرون کشيدم و روي ديوار 

شادي بيست ساله، زماني اينجا زندگي کردم. مهم نيست کي اين را نوشته ام و شايد وقتي اين را بخواني توي 

احساس آرامشي عجيب جاي غم را گرفت. حس اين که حتي «. اين دنيا نباشم ولي هيچ وقت نااميد نشدم

رد بقيه مي خورد، خوشحالم مي کرد. اينکه اگر ميمردم يک چيزي توي اين دنيا از من باقي مي ماند که به د

پاي آن نديد اميد داشته باشد اين نوشته خيلي وقت  تاريخيهرکسي اينجا آمد و اين نوشته را خواند و 

نيست که روي ديوار نشسته است و من هنوز به تاري    خ نپيوسته ام. دارم نفس مي کشم يا تازه از اين دنيا 

يه در اوج نااميدي اميد بدهم. حاال به حرف ترنم مي رسيدم که مي گفت رفته ام. حس خوبي بود که به بق

که آرزوهايش را کوچک يا بزرگ مي کند. اينکه آرزو داشتم يکي بعد از من اين نوشته را   ستاين خود آدم ا

 بخواند و اميدوار باقي بماند آرزوي بزرگي بود که با يک نوشته ساده روي ديوار نشسته بود. حس مي کردم

 اش بگذارم. بعد از  شانهنياز ندارم يکي ديگر با من حرف بزند. من را آرام بکند يا اجازه بدهد سرم را روي 

شنيدن ضجه هاي اختر، که يک شب تا صبح طول کشيد. حاال که جاي خاليش را مي ديدم انگار بزرگ شده 

 . مي توانستم به اميد روزي کهبودم و مي توانستم به جاي زانوي غم بغل گرفتن به خودم اميدواري بدهم

. مي توانستم چشم ببندم و خيالبافي کنم. مبرگردم بيرون شب را توي سلول هاي کثيف زندان صبح کن

خودم را ببينم که کنار يک سفره با مامان و بابا نشسته ام و با هم نان و پنير مي خوريم و درباره ي اتفاق هاي 

 بيشتر از قبل از بوي سيب و پرتقال لذت خواهم ساده حرف مي زنيم. اگر روزي از اينج
ً
ا بيرون مي رفتم حتما

که به چاقي فکر کنم با لذت بيشتري کيک خواهم خورد. به جاي غصه خوردن براي داشتن   ينبرد. به جاي ا

ک با همان کتاني هاي چيني ام کلي خواهم دويد و به خاطر داشتن دوتا پاي سالم و يک خيابان  يک کفش ِتر 

زو  سرجايش و آر  دمند براي آزادانه دويدن از خوشحالي جيغ خواهم کشيد. لبخند زدم و خودکار را برگردانبل
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کردم اختر که حاال مي دانستم به خاطر اينکه شکل مردها بوده از خانه شان بيرونش کرده اند و بعد به قول 

 وحش به آرامش رسيده باشد. خودش يک دفعه چشم باز کرده و خودش را توي چاه فاضالب ديده حداقل ر 

 خوشحالي؟ خبريه؟ -

 طور لبخند به لب به موشرابي نگاه کردم: عيبي داره آدم الکي خوشحال باشه؟ همان

 کنار تخت: ديشب شنيدم با پري ماه پچ پچ مي کردي، چي بهت مي گفت؟  نشست

 بستم: ترسيده بودم دلداريم ميداد چشم

 يت بده، واسه همين خوشحالي؟چرت نگو، سيمين مي گه مي خواد فرار  -

فرو ريخت. سيمين شنيده بود؟ به نظر نمي رسيد اهل فضولي کردن باشد. بس که يک خط درميان  قلبم

تبديل مي شد به سيمين و پري خانم ما هم از دستش ديوانه شده بوديم ولي انگار او توي عالم ديوانگي هاي 

 ود. خودش خيلي حواسش از ما که عاقل بوديم جمع تر ب

 آره؟ راسته؟ مي خواد فراريت بده؟ -

 خودت هيچ وقت نشده فکر کني به فرار کردن؟….اينجا همه از اين نقشه ها دارن….نمي دونم -

 چرا خيلي زياد -

خب همينه ديگه، پري ماه هم فکر مي کنه من پول و پله اي دارم مي خواد اينجوري منو تيغ بزنه، خودت   -

 که ميشناسيش دزد بوده

 اريکال، فکر کردم باورت شده حرفاشب -

 و نگاهش کردم: کدوم حرفاش؟ نشستم

 اينکه به خاطر باباي عليلش مجبور شده بره دزدي و اين حرفا -

 اولش باورم شد ولي بعد که چندباري از اين و اون چيز کش رفت مطمئن شدم دروغ مي گه -

خت تا مطمئن شود کسي نيست. جلوتر را جمع کرد باالي سرش و نيم نگاهي به اطراف اندا موهايش

 روي حرفاش فکر مي کردم
ً
 نشست و گفت: ولي من اگه پول داشتم حتما

 هايم گرد شدند: چطور؟ چشم

 …را مکيد: به نظرم حرف مفت نمي زنه. مي دوني به مفخم هم  لبش

 آره مي دونم، مفخم مي گه پري ماه مي تونه فراري بده ولي پولي که مي خواد زياده -

 زد: بيست ميليون زياده؟ وزخند پ
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 زياد نيس؟ -

 کشيد: واسه ما يک ميليون هم رقميه ولي خب واسه فرار کردن از اينجا زياد نيس  آه

 از کجا مي دوني؟ -

 قضيه طوطي رو شنيدي؟ -

 قديمي ترين زنداني اين بند که بعد از بيست و سه سال  طوطي
ً
يکي از زنداني هاي قديمي اينجا بود. تقريبا

االخره عفو خورده بود ولي خاطره اش هنوز دهان به دهان مي چرخيد. اينکه يک بار فرار کرده بود آن هم ب

 بيرون آمده بود با سربازي که تاقخيلي راحت. براي بازپرسي برده بودنش آگاهي و آنجا توي شلوغي از ا

قيق توي فکر مي کرده افسر تح پشت در نگهباني مي داده خداحافظي کرده و رفته بود بيرون. سرباز بيچاره

اتاق است و خودش اجازه داده برود. حتي آدرس جايي را هم ازش پرسيده بود و سرباز هم قشنگ بهش 

 آدرس داده بود. 

 اون مال خيلي وقت پيشه االن بيشتر از اينا حواسشون هست، نيست؟ -

 شک باال انداخت: هيچ فرقي نمي کنه، طوطي اگه موقع بيرون رفتن از  شانه
ً
 اونجا مي ترسيد سربازه حتما

مي کرد مي گرفتش ولي نترسيده بود بيشرف، اون کارش از ده تا بيست ميليون بيشتر مي ارزيد مي گيري چي 

 مي گم؟

 من به فرار هم که فکر مي کنم از ترس سکته مي کنم چه برسه بخوام انجامش بدم -

خواي چه کار کني، جايي داري قايم بشي؟ طوطي  روي شانه ام کشيد: حاال فرار هم بکني بعدش مي دستي

 هم واسه همين گير افتاد. پول نداشت ولو شد توي شهر، بعدش هم از بي پولي گير افتاد

مي گفت. حتي اگر بيست ميليون جور مي کردم و فرار مي کردم. حتي اگر پري ماه دورم نمي زد.  راست

امن تر باشد. شايد مي شدم طعمه يکي مثل اختر.  بعدش کجا مي خواستم بروم؟ معلوم نبود آن بيرون

ه همچين کارم ب  نکهمجبورم مي کرد برايش کار کنم. شايد مجبور مي شدم بروم موادفروش بشوم. از تصور اي

جاهايي برسد سرم تير کشيد. آنهايي که از خانه شان فرار مي کردند اگر مي دانستند آن بيرون خطرش کمتر 

ته ام نيست هيچ وقت فرار نمي کردند. نمونه اش ريحانا، که به همين اميد از خانه از اينجايي که من نشس

 اش فرار کرده بود و حاال رسيده بود به بند لعنتي ها. 

 …روي حرف پري ماه فکر کن، به من ربطي نداره ولي حيفه که اينجا بپوسي يا  -

 خنديد: يا بري پيش اختر را حلقه کرد دور گردنم. ترسيدم. اداي خفه شدن درآورد و  دستش

. از روي تخت بلند شد و گفت: ولي فکر کن بعدش کجا بري چون کارهات سخت مي شه. اگه مي خنديد 

 مي توني بيست و پنج تا هم جور کني. بقيه اش رو نگه دار واسه وقتي از اينجا 
ً
توني بيستا جور کني حتما

 زدي بيرون
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 مئنم که آزاد مي شممن هيچ جا نمي رم. من کسي رو نکشتم. مط -

 اسمش مرواريد بود. عين تو انگاري اشتباهي گرفتنش…. از ما گفتن ولي يه دختري اينجا بوده، قبل ازتو -

 مي دونم، عفو خورد ولي -

 زد: عفو خورد؟ کي گفته؟ پوزخند 

 همه ميگن -

ت داشتي واسمگه تو خودت نميگي کاري به اربابتون ن….خب همه اون چيزي رو که شايعه شده ميگن -

 ميگن سر وسري بوده بينتون…. پاپوش دوختن، کسي باور کرد؟ نه! 

 مرواريد چي شد؟ -

 خودکشي کرد. شب قبل از اعدامش -

 فرق سرم تا نوک انگشتانم سوخت. لبم نيمه باز ماند.  از 

چون خيلي دختر گوگولي بوده همه دوستش داشتن، همچين دروغي سرهم کردن. بعدش هم اونايي که  -

بعديا فقط اون دروغ رو شنيدن ولي اصلش هموني …. ِپخ ِپخ شدن…. مي دونستن چي شده از اينجا رفتن

 بود که من گفتم

 دروغ ميگي…از کجا… تو …تو  -

دوس داري سر بکني توي برف راحت باش. ولي حيفه برسي به آخر خط …باال انداخت: هرجور راحتي شانه

 و خودت رو خالص کني

يک دنيا ترس تنها گذاشت. به دست خط مرواريد نگاه کردم. به دست خط خودم باالي و من را با  رفت

نوشته او نگاه کردم. سرچرخاندم به طرف ميله هاي سلول. مرورايد آنجا بود. با لبخندي غمگين و صورتي 

ته با واسبوده و نخ دلخور رنگ پريده. انگار که نااميد شده بود در آخرين لحظه ها. انگار که از دست خدا 

 خدايا کمکم کن. …. يعني قرار بود من هم …. اعدام برود آن دنيا. خودکشي کرده چون از خدا هم نااميد شده

**** 

دفتر لوکس بود. به نظر نمي رسيد فقط براي رضاي خلق خدا کار کند. وگرنه اين دم و دستگاه از کجا  ظاهر 

ا نجي توي دست ماجدي نگاه کنم. مدارکي که عليرضآمده بود؟ سعي کردم بيخيال دفتر بشوم و به پوشه نار 

 جور کرده بود براي شروع کار. همه اش را از وکيل تسخيري گرفته بود. 

 : خب نظرتون چيه؟پرسيدم

 نگاهم کرد و بعد رو به عليرضا گفت: قاتل نيست ماجدي
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 کردم که چرا به خودم جواب نداد. گفتم: فکر مي کنيد بشه کاري کردي؟  تعجب

 بل از آن که من چيزي بگويم عليرضا پرسيد: چطور اين قدر مطمئنيد؟ق اما 

به عليرضا نگاه کرد: من با خيلي ها سر و کار داشتم، شما خودتون به خاطر همون اسم و رسمي که  ماجدي

 افتاده سر زبون ها اومدين دنبال من درسته؟

 : ببخشيد با من مشکلي داريد؟گفتم

 : بله؟! نگاهم کرد و متعجب گفت ماجدي

 مشکلي داريد؟… با من -

 نه چرا بايد با کسي که قراره به من پول بده مشکل داشته باشم؟ -

بدي نسبت به لحن صحبت هايش داشتم. من را ياد دکتر مواليي مي انداخت. عليرضا گفت: مهرداد  حس

 بيخيال

وي م خوش نيامد. زل زدم تبا اطمينان گفته بود شادي قاتل نيست اما اين طرز صحبت کردن به مذاق اگرچه

 چشم هايش: ولي احساس مي کنم شما با من مشکل داريد

 من با شما مشکل ندارم، با انگيزه ي شما براي آوردنم توي اين پرونده مشکل دارم -

 يک باره گفت: ايشون قضيه اش با خانواده اش جداست جناب ماجدي، مطمئن باشيد عليرضا 

 ….خيال کردين من اومدم که شما رو بيارم توي اين پرونده که بعد ماجدي رو کردم: ببينيد اگر  به

 ….اجازه بدين …. را باال برد و حرفم را بريد: اجازه بدين  دستش

کرد و به ميز مقابلش زل زد. بعد سرش را باال آورد: ببينيد من هم سوء شهرت دارم، هم حسن شهرت   مکث

من اين پرونده ها رو دنبال کنم و يک جورهايي حس  سوء شهرتم پيش آقايوني هست که خوش ندارن…. 

 کردم من رو   فاعاز اون طرف تمام کسايي که من ازشون د….مي کنند من چوب الي چرخ نظام قضايي هستم

 درست؟…. چون جونشون به تمام تالش من بستگي داره … قهرمان خودشون مي دونن 

 .عليرضا نگاه کردم و او من را به آرامش دعوت کرد به

ادامه داد: من نگرانم شما بخواهي به خاطر سوءشهرتم من رو بندازي توي اين پرونده که کار  ماجدي

 خانوادگيت رو زودتر به سرانجام برسوني

تحمل کنم و گفتم: مگر مغز خر خورده باشم که همچين کاري کنم، آقاي محترم گيرم يک درصد  نتوانستم

نجات بدي بعدش پشيموني براي کي مي مونه جز من؟ پس  شما بتوني خانم بهشتي رو از اين مخمصه

 مطمئن باشيد من واسه خاطر حسن شهرت شماست که االن اينجام
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 …لبخندي کج روي لب نشاند: از کجا بدونم؟ کار وکيل جماعت سر و کله زدن با آدماي دروغ و دغله  ماجدي

 ما وکيل ها راحت اعتماد نمي کنيم

يمي منه، من هم دوست قديمي کسي هستم که من رو فرستاد پيش شما اگر گفت: ايشون دوست قد  عليرضا 

به اون دوستتون اعتماد داريد پس بايد به من اعتماد کنيد و همين طور به آقاي دولتشاه، در ضمن شما اگر 

 به کار خودت مطمئني ديگه چرا مي ترسي از سوء استفاده از شهرتت جناب ماجدي؟

 م که گير افتاده، نمي خوام کاري کنم که به ضررش بشهمن نگران اون دختري هست -

 دادم به صندلي و با اخم نگاهش کردم: خب پس شما کار خودت رو بکن تکيه

 همين کار رو مي کنم ولي متاسفانه سيستم قانوني کشور ما جوريه که درز و سوراخ  مطمئن
ً
نگاهم کرد: حتما

ر رو منظورمه شما بايد خوب … زياد داره
 
 اين چيزها رو بفهميدراه د

از اين طعنه ها و متلک ها زياد خورده بودم. خيلي زياد. چون توي اين مملکت پولدار بودن به طور پيش  من

فرض يک جرم بود. چون نصف پولدارهاي اين مملکت از راه رانت خواري و آشنابازي به پول و پله رسيده 

از اين راه ها به نان و نوا رسيده بودند مدام اين طرف و بودند يکيش باباي خودم. تازه خيلي از همان ها که 

آن طرف مي نشستند و از فضيلت ساده زيستي حرف مي زدند، حداقل همايون با خودش رو راست بود. 

هرچي بود نشان مي داد و چشم طمع هم به آنهايي که دستشان به جايي بند بود نداشت. حاال من چه  

کردن متدهايي که توي دانشگاه يادم داده بودند چه    لبودم؟ مگر من جز دنباگناهي داشتم که ميراث دار او 

کرده بودم؟ بازاريابي، سيستم فروش مدرن، مديريت منابع انساني، احترام به مشتري، گرفتن سهم از بازار 

ط سرقابت و هزار کوفت و زهرمار ديگر که اگر اين ها نبود االن همايون هم با وجود ريسک پذيري باال و 

پايش يک جايي مي رفت روي پوست موز و تبديل مي شد به يکي مثل شريکش  ور سرمايه داران نوظه

حشمت الله شريف. حاال نوبت اين وکيل زبان دراز بود که من را به جرمي که مستحقش نبودم متهم کند. 

 مي توانست فندِق من را با اين نگاه يک جانبه نجات بدهد؟

د. همچنان زل زده بودم به چشم هاي ماجدي: شما چه جور وکيلي هستي که هنوز آرام به بازويم ز  عليرضا 

 با موکلت حرف نزده از بيگناه بودنش اين قدر مطمئني؟

  لبخندي
ً
ه اون شما نگراني ک…. مي خواستم به همين مطلب برسم …. پيروزمندانه روي لبش نشست: دقيقا

 بيگناه باشه؟

دم. بعد خم شدم مقابلش و زل زدم توي چشم هاي روشنش: ببين آقاي عليرضا نگاه کردم و بلند خندي به

ماجدي ايني که اينجا رو به روي شما نشسته از همه بيشتر نگرانه که خانم بهشتي از اون خراب شده بياد 

 بيرون

 دادم به صندلي: که اگر نبودم حاال ننشسته بودم با شما يکي بدو کنم تکيه

 چرا؟ -
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 رضا به جاي من گفت: دوستش دارهباز کردم اما علي لب

 ابرو باال انداخت و پرونده را کشيد جلوي خودش: عجب!  ماجدي

ولي اين …به عليرضا نگاه کردم و او با سر پرسيد چته؟ دلم مي خواست با مشت بکوبم توي سرش عصباني

م به ، آن هبه عليرضا حالي مي کرد که اين دليل ناموجه ترين عذر براي نجات فندق است« عجب گفتن»

 دست من. 

 گفت: براي همين از شما اين قدر مي ترسيد؟ نکنه خودتون هم باهاش سر و سري داشتين؟  ماجدي

مهارنشدني خشم توي وجودم شعله کشيد. مشت هايم را محکم روي ميز فشار دادم مبادا روي  نيروي

 دهنش فرود بيايد: شما به اون کاري نداشته باش

 خاب کردين بايد همه چيز رو بدونمنمي شه، اگر من رو انت -

را محکم و عميق از بيني بيرون فرستادم و زل زدم به صورتش: نه خير من باهاش کاري نداشتم، از من  نفسم

مي ترسيد چون خودم کاري کرده بودم از من بترسه، نمي تونستم اين احساسي رو که بهش داشتم براي 

اون ….  گمفکر کنم شما خوب درک کني چي مي…  خودم هضم کنم مي خواستم از خودم دورش کنم

 گفتن دليلي جز اين نداشت درسته؟« عجب»

نگاهم کرد. نفسش را آرام بيرون فرستاد: به هر حال خواستم بدونيد اگر کار رو قبول کنم، تا آخر  ساکت

 …در ضمن  .…چه پولي بابتش به من بدين چه ندين … دنبالش مي کنم چه شما به نفعتون باشه چه نباشه 

 را رو به من گرفت: همه هم بايد بدونن کي من رو استخدام کرده انگشتش

 مردد خنديد: يعني چه ؟ من که براتون توضيح دادم عليرضا 

ماجدي اين بار روي من مانده بود. مطمئن بودم دارد ميزان ايمانم را به بيگناهي فندق محک مي زند. اين   نگاه

بوده است. از درون مي جوشيدم ولي خونسرد گفتم: باشه اگر اين شرط  که انتخابش فقط به همين دليل

 شماست قبول

 نگاهم کرد: مي فهمي چي ميگي؟ عليرضا 

 لبخند زد: خيلي خب کارم رو شروع مي کنم ماجدي

طور اخم کرده سر تکان دادم. ماجدي پرونده را باز کرد: خب اول از همه بايد درخواست مالقات بدم  همان

قبلي شاکي بود که من پرونده رو ازش گرفتم مي دونيد که اگر موفق مي شد ممکن بود خيلي براش وکيل …. 

 اعتبار بياره

 پايين بود و اين حرف ها را مي زد. دسته چکي بيرون کشيدم و گفتم: چقدر بنويسم؟ سرش

 چک قبول نمي کنم… چشمي به دسته چک نگاه کرد: به آقاي رياحي گفتم، در ضمن نقد زير 
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 اين رو هم قبول داريد -
ً
 چک من به اندازه نقد معتبره حتما

لبخندي مطمئن نگاهم کرد. با اين که از دستش عصباني شده بودم اما از رفتارش خوشم آمده بود. چک را  با 

 برگرداندم توي جيب کتم. عليرضا هم نفس راحتي کشيد. 

 : خب از کجا مطمئنيد قاتل نيست؟گفتم

 مطمئن نيستم -

 اال دادم: نيستيد؟ب ابرو 

بيرون آورد و به ما تعارف کرد. هردومان دستش را پس زديم و خودش مشغول روشن کردنش شد:  سيگاري

 خواستم بدونم عکس العمل شما چيه که فهميدم

 سر تکان دادم. پکي به سيگارش زد و چشم هايش را جمع کرد: شما خودتون فکر ميکنيد قاتله؟ کالفه

 نه -

 خوبه -

 چرا؟ -

 ولي وکيلش انگار مطمئن نبوده، حاال بايد خودم باهاش حرف بزنم… همين جوري  -

 من هم مي خوام ببينمش -

 عليرضا نگاه کرد: ايشون انگار از قانون هاي زندان خبر نداره به

خبر دارم .. مي دونم فقط افراد درجه يک خانواده حق مالقات دارن و وکيل متهم ولي خودتون گفتين درز  -

 وراخ هاي قانوني هم کم نيستنو س

 کم نيست ولي نگفتم من بلدم  -

 اگر الزم شد… گفت: خيلي خب مهرداد   عليرضا 

 بايد ببينمش… الزمه  -

 گفت: عجب عاشق دلخسته اي  ماجدي

ررو تر از اين حرف ها بود. بيخيال به  جوري
ُ
نگاهش کردم که جواب لحن تحقيرآميزش را داده باشم ولي پ

 سيگارش پک زد. 

 جا بلند شدم. عليرضا هم همراهم بلند شد. ماجدي دست دراز کرد: از مالقات برگشتم زنگ مي زنم از 



 

 
120 

 خودش نبايد بدونه من پشت پرونده هستم -

 چرا؟ -

مردد و نگران نگاهش روي ما مي چرخيد. مطمئن گفتم: چون از من مي ترسه چون به من اعتماد  عليرضا 

 نداره روشنه يا بازم بگم؟

 را که عقب کشيده بود دوباره دراز کرد: خيلي خب دستي

را نه چندان گرم فشردم و از دفترش بيرون زدم. عليرضا هم يک دقيقه بعد دنبالم آمد و در سکوت از  دستش

 ساختمان خارج شديم. تا نشستم توي ماشين گفتم: ديوانه

 کرد: اون يا تو؟  نگاهم

 هردومون با هم خوبه؟ -

 کارش رو خوب بلده  زد: نگران نباش لبخند 

دل بودم چيزي را که از آنا شنيده بودم بگويم يا نه ولي لبخند دلگرم کننده ي عليرضا وادارم مي کرد  دو 

 بگويم. ماشين را روشن کردم و راه افتادم. 

 : دلت براش تنگ شده؟پرسيد 

 از روابط احساسي ام چيزي نمي پرسيد. ن اين
ً
گاهش کردم و غش غش سوال از عليرضا بعيد بود. او معموال

 خنديد. 

 به تاسف تکان دادم: به من نمي ياد اين حرفا؟ سري

 نمياد  -
ً
 همايون ازت خواسته يه وکيل بگيري که زودتر … نه واقعا

ً
اونجا يه لحظه شک کردم نکنه واقعا

 دختره رو کله پا کنه

 کشيدم: حاال مي شه ببينمش يا اين ماجدي راس مي گفت راه نداره؟  آه

حاال پيگيري مي کنم که هالک نشي، آنا مي … دونم بايد ببينم چطوري مي شه وقت مالقات جور کرد نمي  -

 دونه اومدي پيش ماجدي؟

 نه ولي وقتي ببيندش توي دادگاه مي فهمه -

 …همايون  -

طرفش: بس کن علي. سرسام گرفتم بس که نگران آنا و همايون و اين و اون شدي، همايون داد و  چرخيدم

مي کنه بعدش ساکت ميشه، مث هميشه که هرکاري خواستم بکنم اول داد و هوار راه انداخته بعد قال 

 نشسته يه گوشه ببينه من کي زمين مي خورم بخنده
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اين دفعه فرق مي کنه مهرداد، اينجا قضيه کار نيست که زمين خوردن تو باعث خنده ي بابات بشه. اينجا  -

 باشي و زمين نخوري يه وقتي با مخ ميري توي ديوارديگه ميدوني نيست که تو استادش 

 مهم نيست. مهم نيست. مهم نيست. کم روي اعصاب من راه برو -

طرفش و پا کوبيدم روي ترمز. پشت چراغ قرمز بوديم. کمي تعادلش به هم خورد. دوباره راست  چرخيدم

 دادنشست و نگاهم کرد: خيلي خب باز قاطي کردي، من نگران خودت هستم مهر 

 نگاهي به ثانيه شمار انداختم: نگران من؟ خب همراهم باش. اين قدر عين پيرزناي نود ساله غرغر نکن نيم

 االن ماجدي رو پيدا کردم معنيش چيه اون وقت؟ -

باشه، مي دونم ولي من ديگه فول فول هستم. فکرم هزارجاست. االن بايد برگردم شرکت. سفارش مال يک  -

روز فهميدم هيشکي دنبالش نبوده. مشتري زنگ زده هرچي که اليق خودش بوده نثار من  ماه پيش رو تازه ام

ه جرات کارمندايي ک  گرفته،کرده. چي مي تونم بهش بگم؟ بگم برادرم مرده، پدرم ديوانه شده، زنم جنون  

 نداشتن بي اجازه من آب بخورن نشستن پشت ميز و روپايي مي زنن؟

 پاشو -

 شمار اشاره زد: پاشو من بشينم پشت فرمون کردم. به ثانيه  نگاهش

 دادم به صندلي و فرمان را سفت چسبيدم: خوبم فقط مي گم تو ديگه نشو سوهان روح تکيه

 ماشين پشتي مجبورم کرد چشم باز کنم و راه بيفتم.  بوق

 گفت: پس آنا چه کار مي کنه توي شرکت؟  آرام

ب يه چيزايي مي گفت که الزمه يه نفر رو پيدا کنم به تاسف تکان دادم: اون خودش هم شاکيه، ديش سري

 بره دنبالش

 چي؟ -

 درباره کارگاه، مي گه فک کنم مردن کيا زير سر فرحي و شريف با همديگه است -

منم بعيد نمي بينم. پرونده رو خوندم، کل بازپرسي ها رو هم خوندم. همشون اون شب توي عمارت بودن  -

 …ولي خب 

 نگه داشتم: تو هم فکر مي کني يکي از بيرون اومده داخل عمارت؟ يک کافه تريا  نزديک

 بعيد نيست -

ديواراي باغ رو که ديدي، چطوري يک نفر از اون ديوار باال اومده؟ سر هره ي همه ي ديوارا هم دزدگير  -

 …هست به چه بلندي. طرف بايد ژيمناستي، چيزي بوده باشه که بتونه 
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 ور نمي ياد. چرا واستادي؟نمي دونم، هيچي با عقلم ج -

 بريم يه قهوه بخوريم. سردرد دارم -

ماشين پياده شديم و راه افتاديم به سمت تريا. به ساعتم نگاه کردم. زنگ زدم به رفعت و چک کردم کارها  از 

درست انجام شده باشد. آنا از صبح زنگ نزده بود. پرسيدم آنجاست و رفعت گفت جلسه گذاشته براي 

نترل  خودش اوضاع را ک سيدهنگفته بودم. همايون هم که نمي رفت آنجا، البد به اين نتيجه ر  بچه ها. من

 کند تا ما برگرديم. خب بد نبود. 

(  Healthyپشت ميز و سفارش دوبل اسپرسو دادم. علي رضا شير قهوه خواست. رفتار ِهلتي ) نشستيم

 ر بدون شير نخورد. خانواده اش همه جا همراهش بود. اينکه نوشيدني کافئين دا

 کرد: خب؟  نگاهم

 تو مي گفتي -

 …مي گم آخه کسي اگه از بيرون نيومده ، هيشکي هم از داخل عمارت بيرون نرفته پس چطوري … آهان  -

 شايد از در اومده باشن داخل -

مندلي دائم در رفت و آمد بوده جلوي در. خودش هم اون شب گفته بود من هيچي نديدم که مشکوک  -

 هباش

دوتا ضلع رو به روي خونه درخته. تاريک هم بوده تازه از …. در خونه ي خودشون چطور؟ اون در ته باغه  -

اون در بياي داخل خود خونه جلوي ديد رو مي گيره. از کنار ديوار راحت رفتن داخل و منتظر بودن که کيا 

 بيادش

دونم. به هرحال يه ردي يه چيزي. جاي کفش ماندم و علي علي ابرويي باال نداخت و ادامه داد: نمي  ساکت

 هاي کيا روي موکت و فرش ها مونده بوده ولي ديگه هيچ رد کفشي نبوده اونجا

 خب کفشش رو درآورده هرکي اونجا رفته کار سختيه؟ -

 نه نيست. مي دوني چي منو به شک ميندازه مهرداد؟ -

 که کيارش چرا لباس تنش نبوده؟  -

 از اون برام جاي سواله که چطوري اون سم رو به اختيار خورده اينم هست ولي بيشتر  -

 خودمم نمي فهمم چطور اين اتفاق افتاده -

 خوردنش خيلي آزار دهنده  -
ً
مي دوني گراماکسون من پرسيدم اينجوري نيست که راحت بدي پايين. ظاهرا

 اس
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  را جلوي صورتم تکان دادم: ول تصور کيارش که مجبور شده بود چنين کاري بکند حالم خراب شد. دستم از 

 کن

 ها را آوردند. در سکوت به ميز زل زدم. علي گفت: درست مي شه نگران نباش سفارش

آرامش در وجودم جريان گرفت. اين لحنش را دوست داشتم. همين را ازش مي خواستم. لبخند  احساس

 زدم: خداکنه درست بشه سخت و راحتش مهم نيس برام

 ان را به بازي گرفت: يه چيزي ميگم عصبي نشوقاشق کف روي فنج با 

 کردم: بگو  نگاهش

را گذاشت کنار و آرام گفت: آنا جاه طلبه مي دونم، ولي االن اونم داره سعيش رو مي کنه که مشکل  قاشق

حل بشه. دختر مغروريه ممکنه پشيمون شده باشه از اينکه با تو خوب تا نکرده، ولي مدل ابراز کردن 

 ياکردن قاتل ک  پيدا داره با بقيه. حاال هم که هردوتون دنبال حل يه مشکل هستين،  پشيمونيش فرق

ولي انگيزه هامون فرق مي کنه. اون به خاطر من نيست که دنبال قاتله، به خاطر آينده شرکتي هست که  -

 ….منم که …. توش سهمي داره 

 فرصت بهش بده آره؟ شايد اين وسط يه اتفاقي بيفته انگيزه هاتون هم يکي بشه، يه -

چه فرصتي بايد مي دادم که نداده بودم؟ آنا از ….را برداشتم و در سکوت يک جرعه خوردم. فرصت فنجانم

 …پيروزي هاي من خوشحال مي شد ولي اگر اشتباه مي کردم از همه بدتر با من تا مي کرد. توي خلوت هم 

ناقصه وزارت مسکن رو يادت نره فردا شرکت  يک باره مي گفت راستي مهرداد اون م…. حتي وسط معاشقه 

انگار که اين هم جزو برنامه هاي روتيني بود که هرروز بايد انجام مي ….. انگار که هيچ لذتي نمي برد….کنيم

داد و جلوش تيک مي زد. اينجور موقع ها حالم از خودم به هم مي خورد. انگار که يک کار چيپ انجام داده 

م مي خواست کنار همه ي پيروزي هايي که با هم به دست مي آورديم يک چيز باشم. خيلي وقت بود دل

ديگر هم داشته باشيم. يک هيجان متفاوت از جنسي متفاوت. ديگر باالتر رفتن خوشحالم نمي کرد. دنبال 

يک همراهي دونفره ي دلچسب مي گشتم و آنا انگار هنوز آماده نبود. يا دوست نداشت آماده ي اين جور 

 نياز خفته اي را که ت….ن ها بشود. ولي ديشب که نزديکم نشست. با کف دست پاهام را لمس کردهيجا
ً
قريبا

يعني خودش هم دنبال يک فرصت بود؟ فندق جلوي چشمم ….پنج ماه سرکوبش کرده بودم بيدار مي کرد

. انده بود توي فنجان با چشم هاي اشک آلود زل زده بود به صورتم. لب هايش مثل هميشه نيمه باز م

 کردم و لبم را چسباندم به لبه ي سراميکي و داغ فنجان.   بلند فنجان را 

 مهرداد؟ -

 طور که سرم پايين بود نگاهش کردم: چيه؟ همان

 نمي خوام بعد پشيمون بشي ميفهمي؟ -
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 زدم.  پوزخند 

 ديرت نشه -

 ساعتم نگاه کردم: خودش ديشب گفت از هم جدا بشيم بهتره به

 ه عنوان رفيق خيلي قديمي، وظيفمه نسبت به شرايطي که داري کمکت کنمبه هرحال من ب -

تکان دادن سر اکتفا کردم که بحث کش پيدا نکند. يادم افتاد که مي خواستم کاري برايم انجام بدهد. از جا  به

 بلند شدم: آنا ميگه بايد بفهمم مرگ کيا به قضيه کارگاه ربط داره يا نه

م بيرون رفتيم، ادامه دادم: منم همين رو ميخوام ولي ترجيح مي دم جدا جدا هم بلند شد و همراه ه او 

دنبالش بريم. ولي به قول تو نه مرد اين جور ميدون ها هستم نه مي تونم همه چي رو ول کنم بيفتم دنبال 

 اين قضيه

 جلوي ماشين: يکي پيدا کن برام اين کاره رسيديم

 ابروهايش باال رفتند: چيکاره؟ باز 

 را دور زدم و سوار شدم. سوار شد و نگاهم کرد. ماشين را از پارک درآوردم: کاراگاه خصوصي ينماش

 کردم: مي توني؟  نگاهش

 ديوانه اي؟ -

 فرض کن آره -

 پس جوابم منفيه -

 باال انداختم: باشه خودم پيدا مي کنم شانه

 آخه کاراگاه مي خواي چکار؟ -

 ميدنش اين قدر سختهمي خوام بدونم کي برادرم رو کشته فه -

 پليس اين وسط برگ چغندره؟ -

 نمي دونم، شايد اونا به اندازه ما دلشون نخواد -

 فردا معلوم بشه اشتباه کردن اولين کسي که بيچاره شون مي کنه ننه باباي اون دختره هستن….مگه کشکه -

نن هم نمي خوام اشتباه کاين همه حق کشي مي شه، اشتباه مي شه اينا هم کشک نبودن ولي شده بعدش  -

 و تهش حسرتش بمونه واسه من
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 کاراگاه خصوصي هه  -

 طرفم: فکر کردي کجا زندگي مي کنيم؟ چرخيد 

 همه چيز توش شدنيه وقتي پول داشته باشي… را تکيه دادم به صندلي و آه کشيدم: ايران  سرم

 …يه لقب مسخره اس مهرداد طرفم و خيره نگاهم کرد. سر يه تاسف تکان داد: کاراگاه خصوصي  چرخيد 

 اونايي هم که ادعاي همچين چيزي دارن يه مشت کاله بردار بيشتر نيستن… همچين چيزي نداريم اينجا 

 مي گردم خودم پيدا مي کنم…به صورتم کشيدم: محاله همچين چيزي نباشه  دستي

 يسحاال گيرم که پيدا کردي، اگه پليس بفهمه جرمش ميشه اخالل در تحقيقات پل -

 باال انداختم: جهنم سر 

حرفي نزد. خواست پياده اش کنم. ماشين را کناري نگه داشتم. گفت: پا کردن توي کفش قانون ديگه  ديگر 

 شوخي بردار نيست حواست که هست

 زدم: من پسر همايونم يادت رفته؟ يک جاهايي دلم مي خواد ريسک کنم لبخند 

ر هزار تکه ام که قرار بود يک مشغله ديگر هم بهش اضافه به تاسف تکان داد و رفت. من ماندم و فک سري

 شود. 

**** 

مثل من الغر شده است. صورتش گرد نيست. چشم هايش هم خوشحال نيستند. اگر هر روز  مامان

 .
ً
ميديدمش هيچ وقت متوجه اين همه تغيير نمي شدم. من هم به نظرش فرق کرده ام؟ الغر شده ام؟ حتما

. سعي کردم صورتم را خندان نشان بدهم. اين تنها کاري بود که از  چشم هايم چطور؟ غمگين
ً
هستند؟ حتما

 من برمي آمد. به قول پري ماه عادت کرده بودم به محل زندگي جديدم. شايد هم ياد گرفته بودم قوي باشم. 

به؟  و را که کمي مي لرزيد توي دستم گرفتم و محکم فشار دادم: خوبين؟ بابا خوبه؟ کار جديدش خ دستش

 کي پس خونه ي تازه مي گيريد؟ خاله مه لقا چطوره؟

. او هم داشت سعي مي کرد خوشحال باشد ولي هردوتامان مي دانستيم که اين خنده ها تقلبي اند. خنديد 

مگر مي شد من جنس خنده هاي مامان غرغروي خودم را ندانم؟ يا مامان نفهمد که من وقتي از ته دل مي 

 خندم چه شکلي مي شوم؟

 خودت چطوري؟ غذا مگر نمي خوري؟ چرا الغر شدي؟ -

هاي پيش پا افتاده و تکراري که جوابش هيچ دردي از هيچ کداممان دوا نمي کرد. ولي خب حداقل به  سوال

 يک درد مي خورند. دلداري. 
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 من خوبم. ميبيني که -

ي  در بند يک مشت ديوانه زدم توي چشمش تا ببيند که هنوز اميدوارم. اتفاق خاصي نيفتاده، فقط من زل

 چه جوري زندگي مي کردم. شايد هيچ وقت نتوانم 
ً
از دنيا بريده زندگي مي کنم و سعي مي کنم يادم برود قبال

 برگردم بيرون، پس چرا خودم را پيش از مردن زجر بدهم؟ يا بدتر از آن مامان و بابا را دق بدهم؟

 .بار کمي عميق تر خنديدم تا باور کند خوبم اين

را محکم تر فشار داد: خدا رو شکر. نبايد بري توي فکر، بايد حواست به خورد و خوراکت باشه، نمي  دستم

 خوام مريض بشي

را تند تکان دادم مثل هميشه که مي خواستم باور کند حرفش را گوش مي کنم. دوباره پرسيدم: خاله مه  سرم

 لقا خوبه؟

 

 

ناپديد شد. به جايش لبخند زد: خوبه اونم نگرانه، همشون کوچکي ميان ابروهايش نشست ولي زود   چين

 نگران هستن. سعيد، پسر خاله ات داره ميگرده يه وام جور کنه

 وام؟ -

 براي وکيل. غصه نخور اگه شده کليه هام رو بفروشم پولش رو جور مي کنم -

خوبه. چه عيب  همين وکيلهگرفت. سرم تير کشيد. بي آنکه نگاهش کنم گفتم: الزم نيس، گفتم به بابا   دلم

 داره، اينجا کلي آدم هستن وکيل تسخيري دارن ميگن کارشون خوبه

بلند کردم و زل زدم ميان چشم هاي غمگينش. مي دانستم حرفم را باور نمي کند. همان طور که خودم  سر 

تمرين  و محض باور نداشتم. هيچ کسي هم نگفته بود اين وکيل هايي که تازه از دانشگاه بيرون آمده اند 

ايد بودم دروغ هم بگويم. ش تهپرونده آدم هايي مثل ما را برداشته اند کارشان خوب است. انگار که ياد گرف

هم ته مانده اميدي باقي مانده بود. اينجا يکي گفته بود گرانترين وکيل ايران يک وکيل کور* است. وکيلي که 

ر بوده. خب وقتي کسي  اولين کارش دفاع از يک عده مريض بوده و حريفش ه
 
د
 
م به قول خودشان خيلي ق

ر را برنده مي شود  ضکه چشم هم ندارد مي شود زبان يک عده مري
 
د
 
از همه جا مانده و بازي مقابل حريف ق

 هيچ چيز غير ممکن نيست. فقط بايد اميد داشت و تا آخرين لحظه جنگيد. 

 را عوض کرد: بابات بهش گفته توي سه قسط ميديم حرف

 چقدر خواسته مگر؟ -

 شصت ميليون -
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 هايم گرد شد: چقدر؟!  چشم

 تو نمي خواد به اين چيزا فکر کني. بابات حواسش هست -

 دادم به صندلي. سه قسط يعني سه تا بيست ميليون.  تکيه

 بابا چقدر داره مگر؟ -

تا جاي  ماند و ناخودآگاه چشمم سر خورد روي دست هايش. متوجه شد و آستينش را جلو کشيد  ساکت

خالي النگوهايش را نبينم. دلم ريش ريش شد. شيش تا النگوي خوش تراش و قشنگي که هديه بابا موقع به 

ش  . مچ دست هايود دنيا آمدن من بود و خيلي وقت ها ديده بودم با چه لذتي نگاهشان مي کند سر جايش نب

 گ شده بود. که به خاطر اين شش النگو کمي سفيدتر از بقيه دستش بود حاال يک رن

را گرفتم و سعي کردم جلوي اشکم را بگيرم: مامان تو رو خدا نکنيد اين کارو، اول يه خونه  دستش

 من اين جوري خوشحال ترم…بگيريد

 اشتباه کردم بهت گفتم. ولش کن راستي دوستات رو ديدم دست
ً
 هايش را بيرون کشيد: ديگه چي؟ اصال

 نگاهش کردم.  متعجب

 گفت بريم دانشگاه بگيم نمي توني بيايي که بعد برگشتي درست عقب نيفتهزده گفت: بابات   ذوق

 گلويم را فشار داد. چيزي نگفتم.   بغض

 هردوتامون رفتيم پيش رييس دانشگاهت، حرف زديم -

 خب؟ -

مي لرزيد. متوجه لرزشش شد و مهربان لبخند زد: بابات قسمم داده نيام گريه کنم که تو غصه  صدايم

شم شاديبخوري ها اگه 
ُ
 اين جوري بغض کني خودم رو مي ک

 زير گريه. اشک را پاک کردم: باشه باشه گريه نمي کنم به خدا نگا کن زد 

تند اشکهايش را پاک کرد: گفت عيب نداره، بنده خدا خبر داشت خودش. دعا کرد زودتر بياي بيرون. از  تند 

ي  . قول داد وقتي برگشتي خودش يه کار بابات پرسيد چطور شده، بابات هم گفت تو هيچ کار بدي نکردي

 کنه برگردي سر کالسهات

 مي شد؟ امکان داشت برگردم به آن دانشگاه؟ چه حرف هايي پشت سرم زده بودند؟ مهم بود؟ نه يعني

 خب بعدش؟ -

 هيچي ديگه، برگشتني دوستهات رو ديديم. خيلي ناراحت بودن. اون يکي که اسمش ترانه بود -
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 ترنم -

 يک بار اومده آدرس بگيره ولي خيرنديده ها باهاش دعوا کردن گفت… ها  -

 همايون خان؟ -

 ذليل بشن الهي -

 خب چي گفتن؟ -

هيچي مادر. کلي ناراحت بودن به خاطر تو. خيلي سالم رسوندن. ترنم خانم يه نامه هم نوشت داد  -

 برسونم بهت

 نامه؟ -

 يه چيزي بگم ناراحت نشي مامان جان -

 مه را خوانده است. ولي جاي ناراحتي نبود: خونديش؟دانستم نا مي

 گفتم شايد يک حرفي بزنه اينجا برات بد بشه  -

 آورديش؟ -

 نه -

 چرا؟ -

 اول بگو ايمان ايران پناه کيه؟… چون  -

ايران پناه. يادم به آخرين روز دانشکده افتاد. به حرف هايي که بهش زده بودم. حاال درباره ام چه فکري  ايمان

 نه…. کرد؟ مهم بود؟   مي

 هيشکي، يکي از سال بااليي هامونه چطور؟ چي نوشته بود تو نامه مامان؟ -

نوشته بود اين آقاي ايران پناه خيلي از ما سوال مي کنه درباره ي تو. ما هم هيچي بهش نگفتيم ولي شايد  -

 بتونه کاري برات بکنه، مي تونه شادي؟ چکاره اس مگر؟

 
ً
ره بود؟ نمي دانستم. مامان صبر نکرد و ادامه داد: شب به بابات گفتم که همچين چيزي ايمان چه کا واقعا

 نوشته

 واي به بابا چرا گفتي مامان؟ -
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را به نشانه دلگرمي فشار داد: نترس، نگفتم چي نوشته بودن توي نامه فقط گفتم دوستهات گفتن  دستم

. ت. باهاش حرف بزنيم، هرچي صبر کرديم نيومد شايد بتونه يک کاري بکنه، فرداش با هم رفتيم دانشگاه

 بزنه نگدوست هات بودن. ترنم شماره موبايل من رو گرفت قول داد شماره رو بده بهش که ز 

 زد؟ -

 …نه  -

 کي؟ کي رفتين اونجا؟  -

 نگاهم کرد. بعد به جاي جواب سوالم پرسيد: شادي مامان چيزي هست بين شما؟ ساکت

 ميله فلزي زير ميز: نهپايم را کوبيدم به  کالفه

روزها خيلي کم طاقت و عصبي شده ام و مامان هم فهميد. براي همين دوباره لحنش مهربان شد: باشه  اين

قربون چشماي قشنگت بشه مامان. خيلي پسر آقايي هست اين جور که ترنم مي گه گفتم شايد از دختر ماه 

 من خوشش اومده

 شانه باال انداختم: ولش کن ناراحت

م  دوستهات که مي گفتن آد… چيزي …آشنايي … شايد يک کسي بشناسه …حاال اگه زنگ زد بهش بگم  -

 گردن کلفتيه

نظر مليحه و ترنم گردن کلفت چه معني ميداد؟ آنها که مثل من چهار ماه اسير بدبختي نشده بودند  از 

دن  دم و مي دانستم براي ما گر بدانند گردن کلفت يعني چي ولي من به اندازه چهار سال اينجا بزرگ شده بو 

ود و از همه جا کوتاه ب نکلفت يعني يک نفر که خيلي پولدار و خيلي سرشناس باشد. براي ما که دستما

زورمان به گرفتن يک وکيل درست و حسابي هم نمي رسيد. چي بشود و يکي دلش به حال ما بسوزد و 

خورند وگرنه ايمان ايران پناه در اين وضعيت گردنش بخواهد کمکمان کند تا اين جور آدم ها به پست ما هم ب

 از مو هم باريک تر بود. 

 شادي مامان؟ -

 بله -

 چرا يک دفعه ماتت مي بره؟ -

بعدش هم من وکيل نمي …ها هيچي. مامان ولش کن. زنگ هم زد نشيني بهش بگي چي شد چي نشدها -

 زمم بشهالکي پول خودتون رو حروم نکين، شايد يه جور ديگه ال…خوام

 هاي مامان برق زدند. انگار او بود که اسير بود که اين طور از حرف من هيجان زده شد.  چشم

 براي چي؟ چيزي شده؟ خبري شده؟ -
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 نمي دونم، يه وقت الزمم ميشه وکيل نگيريد خب؟… نه  -

 نميشه که، بهناز ميگه زودتري وکيلت رو عوض کنيم بهتره -

اه پيام نور مدرک حقوق گرفته بود ولي چون جو دادگاه ها به نظر برادرهايش خاله مه لقا که از دانشگ دختر 

مناسب کار کردن نيامده بود، نشسته بود توي خانه و منتظر بود شوهر کند. او چي مي دانست از وکيل 

؟ او که توي دوره ي کارآموزي اش هم يک ماه توي دادگاه ها پر 
ً
 ي نزده بود شده بود همه کاره سهخوب واقعا

 پرونده ي مسخره ي من. 

بهناز تا سر کوچه شون هم نرفته بعد حاال يک دفعه همه تون نشستين اون بگه چي خوبه براي من؟ من  -

 خودم اينجا هستم مي دونم چي برام خوبه مامان باشه؟

کرد. از آن اخم هايي که موقع اختالف سليقه مي نشست روي صورتش. ولي خب آن موقع اختالف   اخم

ما به رنگ مانتوهايي که مي خواستم بخرم يا به مدل ابروهايي که برمي داشتم مربوط بود. اينجا  سليقه

نهاد پري فکر پيش هقصه مرگ و زندگي من بود. نمي توانستم به خاطر باز شدن اخمش کوتاه بيايم. هنوز ب

 ماه بودم و شايد مجبور مي شدم باهاش همراه بشوم. 

 اخم نکن غصه مي خورم ها -

بچه ها اخمش باز شد: اخم نکردم که، فقط مي گم تو که اين قدر بداخالق نبودي قربونت برم. اين  ينع

 ….خراب شده بي طاقتت کرده حواست نيست چي به صالحت

 کم طاقتم کرده ولي مي دونم چي بيشتر به کارم مياد. من ميگم وکيل نگيريد تو هم بگو باشه  -

خوردم. مثل زن هاي هم بندم حرف مي زدم. مثل قلدرهاي زبان لحظه از طرز حرف زدن خودم جا  يک

 نفهم. دستش را گرفتم: باشه مامان جونم؟

 ناک لبخند زد: نمي دونم، دفعه ديگه بابات اومد به خودش بگو غصه

او همان مامان هميشگي ام بود. به تصميم هاي مهم که مي رسيد باباي طفلي را وسط مي انداخت. من   نه،

ستم حرف آخر را خودش مي زند ولي مي خواست بيندازد گردن بابا. خيالش را راحت کردم: باشه، که مي دان

 ولي قبلش وکيل نگيريد

 و نگران نگاهم کرد. حرف را عوض کردم: هنوز خونه ي خاله هستي؟ ساکت

 سر تکان داد.  فقط

 ناراحت نيستي؟ خاله غر نمي زنه -

 ه دل کشيد: نهرا چرخاند به سمتي ديگر و آهي از ت سرش
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يعني اذيت مي شود. يک چيزي بدتر از اذيت. خون به جگر است. حق داشت. کي مي توانست نصيحت  اين

هاي رنگ به رنگ خاله ي من را تحمل کند. البد مي نشست و پا مي شد و درباره ي وضع زندگي من، درباره 

مي مي پيدا مي کنم و هيچ کسي حاضر ني دانشگاه رفتن من، درباره ي اينکه من اگر برگردم چه سرنوشت شو 

شود بيايد خواستگاري ام حرف مي زد. بدش هم دعا مي کرد خدا هرچي به صالح همه است همان را بگذارد 

پيش پاي ما. شايد از نظر خاله مه لقا مردن من هم يک جور خير و صالح بود. باالخره از نظر او دختري که 

 ب نمي شود. پايش به زندان وا شده ديگر آدم حسا

 زدم: مامان جيرجيراينا خوبن؟ لبخند 

دوباره حلقه زد توي چشم هايش. لبش لرزيد: خوبن. حواسمون بهشون هست. بابات صبح تا صبح  اشک

 به جاي کله ي گرد تو کله ي اونا رو بوس مي کنه

کم. تا عروس جلوي خودش را بگيرد و اشکش راه افتاد. من هم همراهي اش کردم. نه به خاطر سه نتوانست

 به خاطر بابا که اينقدر دلتنگ بود که به عروسک هايم دلبسته بود. 

هايم را تند تند بوسيد و قربان صدقه ام رفت. بعد بي توجه به تذکر مامور عميق موهايم را بوييد.  انگشت

 ي لباسمن هم همان کار را کردم. اين تنها چيزهايي بود که دلم مي خواست دوباره به دست بياورم. بو 

 مامان، زبري دست هاي بابا و خنده هايشان. 

اي محکم و خيس روي پيشاني ام نشاند: مواظب خودت باش الهي دورت بگردم، تو رو خدا به من  بوسه

 داده بابات راست ميگه خودش هم برت مي گردونه به سالمت

 کردن به من. يعني با اينحرفي بزنم ولي زير لب شروع کرد به خواندن چهار قل و تند تند فوت   خواستم

 چيزها من نجات پيدا مي کردم؟

مالقات تمام بود. همان طور که اشک هايش را پاک مي کرد باز سفارش کرد مواظب خودم باشم. گفت  وقت

برايم پول و خوردني آورده. مثل دفعه هاي قبل. مي دانستم خوردني هايم نصيب دزدهاي بند مي شود و 

ه غصه مي خوردم ک ليه اگر نمي دادم يک جاي سالم توي تنم باقي نمي ماند و کپول هايم خرج حق باجي ک

مامان و بابام خيال مي کنند اين چيزها کمي آسايش برايم مي خرد. خب شايد اين هم يک راهي براي خريدن 

 آسايش بود. 

 مي کردم.  عادت جا بلند شدم و سفارش کردم وکيل نگيرند و برگشتم به جايي که ناخودآگاه داشتم بهش از 

*** 

شده است.  ینفر دوم کنکور سراسر  ۹۶۳۱در سال  طیشرا نیبوده و با هم نا یاز بدو تولد ناب یصابر  ی*عل

 رود،یم شیو تا مقطع دکترا هم پ کند یانتخاب م لیادامه تحص یدر کنکور رشته حقوق را برا یبعد از قبول

کانون   هر یمد اتیحاال عضو ه و رک مواجه شده است. امد نیگرفتن ا  یاستادان برا یاز سو  یاگرچه با مشکالت

را به سرانجام رسانده است.آن سالها که تازه  یادیز  یحقوق یمرکز است و سالهاست که پرونده ها یوکال
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رونده از آنکه پ شتر یافتاد و ب انیکه از کانادا وارد شده بود به جر   دز یا روسیآلوده به و  یپرونده خونها

فرد  ۱۷۹حق  که  یلیوک نا؛یناب لیوک ،یصابر  یافتاده بود؛ عل انها پرونده سر زب نیا لیمعروف باشد، اسم وک

که حق   بودند  اد یرا در دادگاهها دنبال کرد و گرفت. تعداد موکالنش آنقدر ز  یو تاالسم یلیمبتال به هموف

پول  نی. اندازد یر زبانها بکشور س  لیوک نیو نام او را به عنوان گرانتر  اردتومانیلیم میو ن کیالوکاله اش بشود 

 یسازمان ها نیو پولدارتر  نیاز بزرگتر  یکیکه   یاجتماع نیتام مهیرا طرف بازنده پرونده پرداخت. شرکت ب

 شود.  یمحسوب م رانیا

*** 

آدرسي که توي گوشي ذخيره کرده بودم نگاه کردم و بعد به درب هاي کوتاهي که دو نفر به زحمت مي  به

رد بشوند. جلوي درب طوسي رنگ نگه داشتم و به قيافه خودم توي آيينه ماشين نگاه   توانستند با هم ازش

کردم. زير چشم هايم از فرط کم خوابي گود نشسته بود. ته ريشم درآمده بود و وقتي چشم هايم را جمع مي  

رده ک  کردم چين هاي ظريفي دور چشمم مي نشست. فندق چقدر فرق کرده بود؟ البد خيلي. خودم را آماده

بودم ببينمش در حالي که الغر و زرد و رنجور شده است. چشم هايش که حتي موقع ترسيدن برق مي زدند 

حاال بايد مي رفتم دنبال باباش. شايد اين طوري   …بي حال شده باشند و لب هاي نيمه بازش به هم چسبيده 

 کمي خوشحالش مي کردم. 

 هي حاجي راه رو بند آورديا -

داشت از شيشه دودي ماشين داخلش را ببيند نگاه کردم. شيشه را پايين دادم: دنبال يه  مردي که سعي به

 آدرس مي گردم

 موتورش را خاموش کرد و جلوتر آمد: آدرس کي؟ مرد 

 فاميلش رو نمي دونم -

 زکي -

برخوردش پرخاشگر بود. البد به خاطر ماشينم. خب اين هم يک نفر ديگر که به خودش حق مي دهد  طرز 

 ….لعنت …. ن را اليق لعن و نفرين کند چون م

 ماشين پياده شدم و رو به رويش ايستادم: آقاي بهشتي مي شناسي؟ از 

 بهشتي؟ -

را خاراند. دستش را سايبان چشمش کرد و ته کوچه را ديد زد. دهنش باز شد: آهان مندلي؟ چکاره  سرش

 شي؟

رد ايستاد و مشغول سالم و عليک شدند. زن بخواهم جواب بدهم زني چادري هم سر رسيد و کنار م تا 

 پرسيد: بفرما
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 طلبکار بود. مرد گفت: دنبال مندليه لحنش

 شوهر اعظم؟ -

 دادم: بله جواب

 و مرد نگاهي به هم انداختند. کالفه گفتم: مي دونيد آدرسش کجاست؟ زن

دم تمام محله جمع با دوچرخه بهشان اضافه شد و باز مراسم سالم و عليک. اگر دست دست مي کر  مردي

 مي شدند براي بازپرسي از من. گفتم: کجاست؟

 چادرش را روي سر مرتب کرد: چکاره شي؟ زن

خير. انگار تا اطالعات نمي دادم ويزاي خروج صادر نمي کردند. دستي تکان دادم: خيلي ممنون. خودم مي   نه

 گردم پيدا مي کنم

 موتوري جلو آمد: وايسا مرد 

 کردم: بله  مکث

 راز کرد به سمت دربي طوسي رنگ که دو پالک جلوتر بود: اينجاس، آشناشوني؟د دست

 آن که جوابش را بدهم دزدگير ماشين را زدم: ممنون بي

شدند. زن جلوتر رفت و همان طور که خيره شده بود به من زنگ خانه را محکم فشرد. صداي تيز  همراهم

ي از ته کوچه سر رسيد و به جمع سه نفري اضافه زنگ پيچيد توي گوشم. ولي کسي جواب نداد. زن ديگر 

 شد. بي توجه به چشم هاي کنجکاو منتظر ماندم. 

تازه وارد مانتويي و جوان آرام از بقيه درباره ي من مي پرسيد. زنگ دوباره فشرده شد. چطور بايد مي   زن

ا من يک يد ولي اينجگفتم بروند؟ اگر توي شرکت بودم يک اخم کافي بود که همه حساب کار دستشان بيا

 آدم مرموز بودم که تا فيها خالدونم را در نمي آوردند نمي رفتند. 

 از زنگ زدن گذشت و به کوبيدن در رسيد که صداي اخم آلود مردي گفت: چه خبره اومدم کار 

با ضرب باز شد و صاحب صداي اخم آلود سر بلند کرد غر بزند که با ديدن جمعيت نطقش کور شد.  در 

 رخيد روي من ولي چيزي نپرسيد. چون جمع چهارنفره پشت هم گفتند: دنبال مندليهچشمش چ

هنوز مشغول وارسي من بود بلکه بفهمد نسبت من با مندلي چي مي تواند باشد. خودم راحتش کردم:  مرد 

 دولتشاه هستم

 دراز کردم ولي مردد بود. سرها به هم نزديک شدند. پچ پچه ها شروع شد.  دست

 ردم: آقاي بهشتي هستن؟صاف ک گلو 
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 بله، امر؟ -

مي گفت که از حضور من راضي نيست. حق داشت. گفتم: با خودشون صحبت کنم بهتره،  لحنش

 صداشون مي کنيد؟

 خسته ي زني گفت: کيه سعيد؟ صداي

 سرش را کمي خم کرد داخل: ميگه دولتشاه مرد 

 ر به سپر من سينه جلو داد: ببينکه حاال مي دانستم اسمش سعيد است از در بيرون آمد و سپ  مرد 

 فرو کرد توي سينه ام. يک قدم عقب رفتم. ولي انگار منصرف شد از حرفي که مي خواست  انگشتش
ً
را تقريبا

 …بزند. رو کرد به جمعيتي که حاال بيش از هفت هشت نفر شده بود و گفت: واستادين چيکار، بفرماييد

 تحسين ب ولي
ً
 رانگيز بود. مجبور شد بلندتر داد بزند: ِد بريد ديگه الاله اللهجمعيت نرفت. سماجتشان واقعا

رفتند ولي زن ها مطمئن بودند که اين مرد که موقع حرف زدن رويش به مردها مي چرخد نمي تواند با  مردها 

 تشر دورشان کند. امان از اين همه فضولي زن ها. 

جلو رفتم و به صورتش نگاه کردم. باورم نمي  جلوي در ظاهر شد. مرد کمي عقب رفت و راه باز کرد.  مندلي

 شد مندلي باشد. پير شده بود. پيرتر از وقتي که از خانه ي ما رفت. اما هنوز آرام بود. مثل همان وقت ها. 

 دراز کردم: سالم دست

 بي توجه به نگاه تهديدگر سعيد دستم را فشرد: سالم مندلي

مي زد و با من به عنوان کسي که ممکن بود مسبب يک لحظه سوخت. توي نگاهش اميدواري موج  دلم

 بدبختي دخترش باشد به احترام برخورد مي کرد و همين حالم را خراب کرد. 

 پيشنهاد داد: بريم داخل، جلوي در نمي شه سعيد 

 رفت. مندلي گفت: بفرما بفرما کنارتر 

برايشان. خبر آزادي دخترش. دانستم به چه فکر مي کند. البد خيال مي کرد خبر خوشحالي آورده ام  مي

 .…شايد هم يک روزي همين کار را مي کردم. اگر ماجدي موفق مي شد قرار منع تعقيب بگيرد براي فندق

گذاشتم داخل حياط که به زحمت پنجاه متر مي شد. زن مندلي و يک زن مسن ديگر به همراه دو دختر   پا 

مع شده بودند. صورت يکي از دخترها شبيه فندق جوان جلوي راهروي بلندي که به سالن خانه مي رسيد ج

 بود. بي اختيار زل زده بودم به صورتش که سعيد گفت: بريد داخل

شان رفتند داخل جز زن مسن و مامان فندق. چشم دوخته بودند به دهان من. گفتم: خيلي مزاحم  همه

 نميشم. مي شه خصوصي صحبت کنيم؟
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 مسن گفت: جنابعالي؟ زن

 بفرما من خودم هستمگفت: شما   سعيد 

 زن مسن بي توجه به حرف سعيد ادامه داد: اومدين رضايت بدين؟ ولي

 دعا مي خواند. کالفه رو کردم به مندلي: بايد با خود شما  مامان
ً
فندق زير لب شروع کرد به زمزمه. احتماال

 تنها حرف بزنم

 ت: امرتونکه ديگر به نظرم بدجور خرمگس معرکه شده بود به جاي مندلي گف  سعيد 

 رو کرد به اعظم: برين داخل مندلي

آنجا انگار کسي از ديگري حرف شنوي نداشت. گفت: بياييد داخل. تو رو خدا اينجوري که نمي  ولي

 اومدين براي کار شادي؟…شه

لحظه به لحظه بيشتر مي شد. دلم مي خواست مي رفتم داخل و آن دخترک را دوباره مي ديدم.  هيجانش

 خيال کنم فندق است. رو به سعيد گفتم: اجازه مي فرماييد؟دلم مي خواست 

 آن که نگاهم کند دست دراز کرد به سمت راهرو: بفرما بي

ماندم خودشان جلو بروند. زن ها رفتند داخل. بعد سعيد ولي مندلي اصرار کرد اول من بروم.  منتظر 

 ه ام چه عکس العملي نشان بدهند. هرلحظه نگران تر مي شدم. نمي دانستم اگر بدانند به چه نيتي آمد

راهروي نيمه تاريکي شدم که بوي عجيبي مي داد. بوي سبزي سرخ کرده. از راهرو هدايت شدم به  وارد 

سمت يک اتاق بزرگ و همان وقت دخترک را که شبيه فندق بود ديدم که از آشپزخانه سرک مي کشيد. 

 دم. چشم بستم مبادا سعيد گردنم را بشکند و وارد اتاق ش

تعارف کرد بنشينم روي مبل و خودش هم آرام کنار گوش سعيد چيزي گفت و او را روانه کرد. آمد  مندلي

 نشست رو به رويم و چشم دوخت به دهانم. 

صاف کردم: راستش اول اين که مي خوام بدونيد من به خاطر اينکه دختر خانوم شما گير همچين اتفاقي  گلو 

 درک مي کنيد که افتاده خيلي ناراحتم ولي خب ح
ً
 ….تما

حرفم را تمام کنم: شادي از وقتي چشم باز کرده توي اون خونه زندگي کرده، همه تون مي دونيد که  نگذاشت

 دختر من بي گناهه

 ….بله مي دونم، به هرحال  -

گاه  نهرحال چي؟ نمي توانستم فکرم را جمع کنم. مادر فندق با سيني چايي آمد. تعارف کرد. به فنجان ها  به

 کردم : نمي خورم ممنون
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را گذاشت روي ميز و نشست جفت دست مندلي. اگر مي خواستم بروم خواستگاري شادي هم اين  سيني

 اتفاق ها مي افتاد؟مهرداد تمرکز کن

 ….من اومدم بگم يه وکيل براي دختر خانوم شما گرفتم، کارش خوبه خواستم  -

ل گرفتين؟ وکيل به چه دردش مي خوره؟ برين رضايت بدين بار نوبت اعظم بود بپرد وسط حرفم: وکي اين

 آزاد کنن بچه ام رو، به خدا اگر اونجا يه مو از سرش کم بشه

حرفش را تمام کند. اشکش راه افتاد. بي تابي اش دردناک بود. من هم ناراحت بودم ولي اين بي  نتوانست

 تابي ها را ديدن دردناک تر بود. 

يني گردن شما نيست، ما هم خودمون وکيل پيدا کرديم نيازي به مرحمت شما به حرف آمد: هيچ د مندلي

 نيست

سرد، خشن و پرخاشگرانه بود. اگر نمي شناختمش تعجب نمي کردم. ولي اين مرد مثل يک کوه  لحنش

 سنگي جدي بود. بايد کمي محکم تر حرف مي زدم. 

مدم اينجا هيچ کسي موافق کار من نبوده، ولي گلو صاف کردم: ببينيد من شما رو مي شناسم. االن که او   باز 

 نظر من با پدرم فرق مي کنه. منم فکر مي کنم دختر خانوم شما بيگناهه

فندق ناليد: بچم بيگناه افتاده گوشه ي زندون، از غصه شده چند پاره استخون اگر راست مي گين  مامان

 برين باباتون رو راضي کنيد. ديگه وکيل هم نمي خواد

 تمسانه بود. کالفه نفسم را بيرون فرستادم: نمي تونممل لحنش

گفت: پدر شما به من مديونه، اين همه سال از چشماش بيشتر به من اطمينون داشت حاال دخترم رو   مندلي

فرستادين گوشه ي زندون به جرمي که ازش برنمي اومد. دختر من دل نداشت مردن يه گنجيشک رو ببينه 

.… 

کالفه نمي  … دلم بي تاب نجات دادن دخترشان است اين قدر کالفه نمي شدندمي فهميدند چقدر  اگر 

 کردند. 

 زن مسن که مي گفت: خب بذاريد ببينم چي ميگه صداي

 فندق گفت: مه لقا خانم اومده ميگه براي شادي وکيل گرفتم، وکيل به چه درد بچه ام مي خوره مامان

يد؟ مگر خود شما شاکي نبودين؟ از کي تا به حال مسن جلو آمد و نشست جفت آن دوتا: وکيل بگير  زن

 شاکي خودش وکيل ميگيره براي اوني که انداخته زندون؟

 بي توجه به من گفت: بهناز، بهناز مادر بيا بعد 
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که شبيه فندق بود با مانتو و شلوار رسمي توي قاب در ظاهر شد. سعيد پشت سرش بود. البد   دخترک

سته قورتش ندهم. خب حق داشت. نمي توانستم جلوي نگاه لعنتي ام را بگيرم باديگارد بهناز خانم که من در 

 بس که شبيه فندق بود. آمد نشست روي مبل تک نفره و سعيد هم رو به رويش نشست. 

مسن که بهش نمي آمد مادر دخترک باشد گفت: بهناز خانم مگر ميشه کسي براي اوني که شکايتش رو   زن

 …کرده 

 ن نداد: براي متشاکي عنهبه مادرش اما بهناز 

ام گرفت. لفظ قلم حرف زدنش. استفاده از اصطالحات حقوقي. آن طور که پشت چشم نازک مي کرد  خنده

انگار که بزرگترين وکيل آن محله و حومه اش باشد. لبم را به هم فشردم و دست هايم را حلقه کردم روي 

 سينه ام. 

 ديمبا ناز ادامه داد: نه خير ما که ندي دخترک

 : شما مگر وکيل هستين؟پرسيدم

 به جايش جواب داد: بله سعيد 

 باال انداختم: من شاکي پرونده نيستم ابرويي

 حاضرجواب بود: ذينفع که هستين دخترک

هيچ شباهتي به فندق من نداشت. فندق اين طور عشوه خرکي نمي آمد. مظلوم بود اما سنجيده حرف  نه

. مي زد. مودب بود. دوست داشتنِي م
ً
 ن بود اصال

نبودم. نيامده بودم با يک جوجه ي تازه از تخم درآمده يکي بدو بکنم. رو کردم به مندلي: شما به من  بچه

 اعتماد داريد؟

 شان به جاي مندلي گفتند: نه همه

دخترک بلندتر از همه بود. انگار که بخواهد اين جوري توجه من را جلب کند. سعيد که نمي دانستم  صداي

 دخترک است هم فهميد. چشم غره رفت. دخترک توي خودش جمع شد.  چکاره ي

 توجه به جواب دندان شکن جمع دوباره رو به مندلي گفتم: داريد؟ بي

 ساکت ماند. مامان فندق گفت: وکيل بگيريد که چي بشه؟ خب چرا رضايت نمي دين؟ مندلي

 راضي شان بکنم.  فقط بر ميخ خودش مي کوبيد. مجبور بودم برايشان توضيح بدهم.  او 
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صاف کردم: ببينيد، پدرم مخالف اين کاره ولي من نمي خوام به خاطر لجبازي پدرم حق دختر خانوم شما  گلو 

 بيشتر از اين برنمياد. اميدوارم درک کنيد من 
ً
پايمال بشه. من مطمئنم که گناهي نداره ولي از دست من فعال

 براي من خيلي عزيز بوده يارشارم. به هر حال کخودم در وضعيتي نيستم که دو طرف رو راضي نگه د

 بر جمع سايه انداخت. مندلي گفت: چرا؟ سکوت

شد توي چشم هايم. نگاه کردن توي چشم هاي مندلي کار راحتي نبود. مي ترسيدم از همين چشم ها  خيره

رداد بفهمد چقدر دخترش را دوست دارم. نوع نگاهش، محکم بودنش من را مقابلش هيچ مي کرد. مه

 دولتشاه را که زماني صاحب خانه و زندگي اش بود، مقابلش هيچ مي کرد. 

 گلويم را فرو دادم و به قالي مقابلم نگاه کردم: نمي دونم  آب

حاضرجواب گفت: من خودم با يکي از استادامون حرف زدم، گفته پرونده دختر خاله ام رو قبول  دخترک

 ميکنه

 چيه؟نگاهش کردم: اسم استادتون  برگشتم

 باال داد و همان طور از خود متشکر گفت: فکر نکنم الزم باشه اسمش رو بگم ابرو 

 گفت: وکيلي که گرفتيد کيه؟  مندلي

 محمد ماجدي -

 دوباره خاک انداز شد: واي دکتر ماجدي من ميشناسمش دخترک

 فندق گفت: کيه خاله؟ مامان

وبه، خيلي معروفه استاد ما نبوده ولي دوتا از  من آنجا برگ چغندر بودم. دخترک گفت: خيلي کارش خ انگار 

 کتاب هاش رو تو دانشگاه پاس کردم

 مي خواست سر بکوبم به ديوار. مندلي دوباره به حرف آمد: من از عهده خرج چنين کسي برنمي آم دلم

 نگفتم شما چيزي تقبل کنيد -

 منت شما هرچي کمتر بر سر ما باشه بهتره -

 به مامان فندق: ظرف غذام آماده اس؟جا بلند شد و رو کرد  از 

 ….خب بشين هنوز که … بله  -

 حرفم تموم شد -
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کرد به من: يه عمر کار کردن براي همايون يادم داده هيچ گربه اي محض رضاي خدا موش نميگيره. خوش   رو 

 اومدين

 سخت تر از اين حرف ها بود. از جا بلند شدم. رفتم مقابلش: شما اجازه بدين کارم

حرف بزند. همراهي اش کردم تا توي راهرو و آرام گفتم: شما با خود وکيل حرف بزنيد. وکيلي  شتمنگذا

 صاحب اين اسم و رسم نمياد پرونده کسي رو بگيره که ممکنه توش شکست بخوره

را نداد. ظرف غذايش را برداشت و رفت توي حياط. فاصله من و بقيه که پشت سرمان مي آمدند  جوابم

شد. جلوي در نشست و کفشش را پوشيد: من خودم يه وکيل پيدا کردم نيازي به مرحمت شما  داشت کم مي

 نيست

خانه بيرون آمديم. زل زد به چشم هايم و گفت: دخترم بي گناهه، شما مکنت و شوکت دارين ما هم خدا  از 

 رو داريم خير پيش

دق لعملم بودند نگاه کردم. مامان فنرا گرفت و رفت. برگشتم و به بقيه آدم هايي که منتظر عکس ا راهش

جلو آمد و با چشم خواست برويم آن طرف تر. چادرش را روي سرش مرتب کرد و در را نيم بند کرد: من 

 ….خودم باهاش حرف مي زنم. فقط حاللتون نمي کنم اگه اومده باشين براي 

 زش داره که بخوام اذيتش کنمرا راحت کردم: دختر خانوم شما خيلي بيشتر از اينها براي من ار  خيالش

 و حيران نگاهم کرد. بعد آرام گفت: شما که خون بچم رو کرده بودي توي شيشه متعجب

 آه کشيدم: اشتباه کردم کالفه

کردم. حس مي کرد منظورم چيست؟ يک لحظه پشيمان شدم. از اينکه بفهمد و به فندق بگويد.   نگاهش

ودم بهش بفهمانم چقدر دوستش دارم، خودم ببينم نمي خواستم کسي واسطه بشود. مي خواستم خ

جوابش براي خواهش قلبي ام چيست. گفتم: به هرحال کيارش همبازي بچگي هاش بوده، نمي خوام به 

 اذيت بشه متوجهيد؟ احقن

نيمه باز ماند. درست مثل فندق. چقدر شبيه مادرش بود. يک تکه کاغذ گرفت مقابلم: اين همکالسيشه  لبش

دوست شادي مي گفت شايد بتونه کاري بکنه، قرار بود زنگ بزنه ولي …. دانشگاهيشه  هم… نه…. 

مادرم  بچه ام من برايآقا مهرداد تو رو به روح برادرت قسم هرکاري مي توني بکن …. باباش نمي دونه ….نزد

 …..نيدک  که اذيتش نمي….من دلم صافه با شما که….مي فهمم يکي بخواد کمکش کنه راست مي گه يا دروغ

 را از دستش گرفتم. ايمان ايران پناه.  کاغذ 

 کيه اين آقا؟  -

 ….گفتم که هم دانشگاهيشه، دوست شادي مي گفت پارتي زياد داره اين طرف اون طرف   -
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حرف مي زد ولي من چشم دوخته بودم به اسم روي کاغذ. که پارتي داشت. از من بيشتر؟ کي بود؟  داشت

 …..يعني با فندِق من …وددوست شادي اسمش را داده ب

خانوم ….  باباي شادي… مامان فندق که در حال گريه بود نگاه کردم: ناراحت نباشيد. پيگيري مي کنم. با  به

 حرف بزنيد که راضي بشه

 وکيل خوبيه؟ کمک مي کنه دخترم بياد بيرون؟ باباتون بدتر اذيتش نکنه؟ -
ً
 چشم چشم حتما

 بله وکيل خوبيه. بهترين وکيلي که مي شه سراغ گرفت نگران نباشيد. من حواسم هست.  -

 خير ببيني. ولي تو رو خدا با پدرت حرف بزن آقا مهرداد شايد رضايت بده -

 در مرحله بررسيه اگر رسيد به اونجا که نياز به رضايت گرفتن شد فکر  -
ً
ببينيد االن که حکمي ندادن. فعال

 مي کنم ببينم چه کار کنيم

ک از چشمش فرو مي ريخت لبخند زد و سر تکان داد. توي چشم هايش فندق را مي ديدم و طور که اش همان

دلم برايش تنگ مي شد. به آسمان نگاه کردم و نفسم را کالفه بيرون فرستادم. دوباره زل زدم به چشم 

 هايش: يه خواهش ديگه هم دارم

 چي؟ -

  د کنه به وکيلي که من انتخاب کردم بهش نگيد شادي از من خوشش نمي آد. ممکنه بترسه. يا نتونه اعتما -

 که با آقاي ماجدي همکاري کنه و زودتر بياد بيرون

و نگران نگاهم کرد. مي فهميدم که اعتماد کردن در اين شرايط سخت است ولي چاره اي نبود. بدون  ترسيده

يک وکيل مي گرفتند  هماهنگي با خانواده اش نمي توانستم ماجدي را بگذارم روي پرونده. اگر خودشان

 اوضاع پيچيده مي شد. 

گفتم: اگر نگران هستين يه جلسه مي گذارم که با آقاي ماجدي مالقات کنيد. من اگر چنين خواهشي    مطمئن

 خودشه… کردم فقط به خاطر 

 شادي از شما خيلي مي ترسه -

 اليل خودم رو داشتم کهسکوت نگاهش کردم. چه داشتم بگويم؟ سرم را پايين انداختم: به هرحال من د  در 

 با 
ً
نسبت به دختر خانوم شما يه کم جدي تر برخورد کنم. البته اخالق من رو شما خوب مي دونيد معموال

 بقيه هم همين قدر جدي هستم

 دهانش را فرو خورد: دختر من هيچ وقت چشمش دنبال کيارش نبود آب

شحال شدم. سر تکان دادم: مي دونم. علت اينکه فکر مي کرد علت برخورد سردم با فندق اين است خو  از 

 رفتار من يه سوءتفاهم بود که البته خيلي وقته رفع شده. االن دارم سعي مي کنم جبران کنم
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 ….گرفت. کارتم را درآوردم و بهش دادم: اگه کاري داشتين زنگ بزنيد، مي دونم که   آرام

: محمدعلي ممکنه راحت نباشه، هر کاري گفتم…. سخت بود. ديگر نمي توانستم راحت بگويم مندلي چقدر 

بود خودتون زنگ بزنيد به من. هرکاري. فرقي نمي کنه. اگر حس کرديد پولي الزمه براي دخترخانوم يا 

 پيش شما ردهخودتون راحت باشيد. من قول مي دم هرکاري از دستم بياد انجام بدم که زودتر برگ

 يادتون باشه چه خواهشي کردم.   امانش را بريده بود. درمانده لبخند زدم:  اشک
ً
 و حتما

ً
 گريه نکنيد لطفا

تکان داد و اشک هايش را پاک کرد ولي نمي توانست انگار. در باز شد و سعيد بيرون آمد: خاله اينجا  سر 

 واستادي چرا؟

 نکردم: با اجازه معطل

ده ل براي فندق تنگ شطرف ماشين و سوار شدم و از کوچه بيرون زدم. حس مي کردم دلم بيشتر از قب رفتم

 است. کاغذ را توي دستم مچاله کردم. 

*** 

خالي بود. خوابم مي آمد ولي نمي خواستم بخوابم. همش به فرصت هاي از دست رفته فکر مي   سلول

 اگر به جاي ميهماني لعنتي آن شب اجازه مي دادند بروم پيش ملي حاال اينجا نبودم. اگر به 
ً
کردم. که مثال

گر به نيست مي کردند. ا  سر فتم باز هم ممکن بود اينجا نباشم شايد هم من را همراه کيارش ميهماني نمي ر 

توي ميهماني مي ماندم باز هم شانس داشتم که اينجا نباشم. کاش به جاي بيرون زدن از آن ميهماني مي 

 رفتم توي آشپزخانه پيش مامان. 

تر بودم آنجا خودم را با کابينت ها سرگرم مي   آشپزخانه هميشه براي من دوست داشتني بود. وقتي بچه آن

کردم. کابينت هايي که اندازه شان بزرگ تر از حد معمول بود و يک بچه ي کوچک خيلي راحت مي توانست 

توي طبقه زيرين آن قايم باشک بازي کند. از آن باحال تر درهايش بود. من و کيارش از دري که از توي بار باز 

دويدم. زير ميزها جيغ جيغ کنان از دست هم فرار مي کرديم و بعد جلوي دوتا دري   شده بود دنبال هم مي

که آن طرفش بود هيجانمان به اوج مي رسيد. يک در به انباري باز مي شد و يک در به راهرو. اگر تند مي 

 بلند و ميرسيدم، از آنجا جيغ زنان فرار مي کردم توي راهروي  ميدويدم به دري که به راهرو باز مي شد 

رسيدم به سالن هاي اصلي. اگر کيارش تندتر مي دويد و جلوي راهم را مي گرفت از زير دستش در مي رفتم و 

 جيغ کشان فرار مي کردم به سمت اتاق کتابخانه ولي آنجا نقطه ي آخر بود و توي کتابخانه گير مي افتادم. 

ترجيح مي دادم به جاي فرار از دري که به  همين وقتي توي آشپزخانه مي رسيدم به دوتا در خروجي براي

راهرو ختم مي شد خودم را برسانم به در انباري و از اتاقک انباري هم يک در بود به حياط پشتي ساختمان. 

 زباله هاي آشپزخانه را از آنجا بيرون مي بردند و فقط 
ً
 شب ها با يک قفل بزرگ بسته آخر دري که معموال

ديوارهاي پشتي حياط خلوت خودش را برساند به در انباري و از آنجا به  مي شد مبادا دزدي از روي

آشپزخانه برسد و بعد هم برسد به بقيه ي خانه. اين در تنها جايي بود که بخش پشتي ساختمان را به بيرون 

ش دمهرداد همان وقتي که من را توي استخر غافلگير کرد خو  را وصل مي کرد. دري که کف اتاق کتابخانه بود 
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قفل زد. اگر اين کار را نکرده بود از توي استخر خيلي راحت مي توانستي از پله ها باال بيايي و از توي کتابخانه 

 به داخل ساختمان برسي. 

با کيارش بازي ديگري مي کرديم. به جاي بدو بدو کردن ميان اسباب و اثاثيه اي که ناهيد کلي رويشان  گاهي

ارت يک قلعه ي بزرگ است که ما نگهبانش هستيم. تمام پنجره هاي  حساس بود فرض مي کرديم آن عم

د و حس مي  شده بودن محصور کتابخانه، اتاق پشتي و حتي انباري و آشپزخانه بالاستثناء با ميله هاي بلند 

کرديم داخل يک قلعه امن زندگي مي کنيم. کيارش گاهي شمشير به دست تصميم مي گرفت براي جنگ با 

که پشت درخت هاي حياط خلوت پنهان بودند از قلعه امن بيرون برود. آرام آرام از پله   موجودات خيالي

خودمان را مي رسانديم به پنجره هايي که  شکيهاي طبقه دوم خانه پايين مي آمديم. از پشت مبل ها يوا

ه يک بدرست به حياط اصلي باز مي شدند و از آنجا کيارش دشمنان خيالي را که پشت درختچه هاي نزد

خانه ي ما قايم شده بودند نشان مي داد و مي گفت بايد خودمان را به آنجا برسانيم. اما نمي توانيم از در 

شد. اين را که  ما اصلي بيرون برويم چون دشمن 
ُ
را باالي تراس بلند مي بيند و با تير و کمان هردومان را مي ک

يکي از شيشه هاي نوشيدني را بر مي داشت و الکي مي گفت دوال دوال از جلوي پنجره مي رفت داخل بار و 

از  بعد اداي خوردن در مي آورد. حتي من را هم مجبور مي کرد از آن شربت جادويي بخورم تا قوي بشوم. 

درب بار مي رفتيم توي آشپزخانه و از آنجا يواشکي وارد انباري مي شديم. انباري در واقع يک اتاق بزرگ بود  

ي خواست متعلق به من مي شد. وقتي نوجوان بودم فکر مي کردم چه اشکالي دارد اين که تا مدت ها دلم م

اتاق بزرگ که پر از کيسه هاي برنج، دوچرخه، فريزر و يک مشت خرت و پرت و ظرف هاي بالاستفاده بود 

د اجازه يمال من باشد. آن وقت به اتاق کيا که طبقه ي دوم بود نزديک مي شدم. گاهي خيال مي بافتم که ناه

داده آن اتاق بزرگ که نماي آن به دو رديف درخت پشت باغ مي رسيد مال من باشد و در خيال خودم 

کودکي هايمان انباري آخرين نقطه ي امن قلعه بود. کيارش   نگارنگتزئينش مي کردم. ولي در آن دوره ي ر 

ت سرش هيجان زده مي رفتم. توي پاورچين تا درب آن حرکت مي کرد و آن را با احتياط باز مي کرد. من پش

 موجودات و اشباح منتظرمان هستند. کيارش به سمت درب 
ً
انباري تاريک آنقدر مي ترسيديم که انگار واقعا

مي رفت. همان دري که به پشت عمارت باز مي شد. آن را نيمه باز مي کرد و بيرون را به دقت  نباريخروجي ا

در را مي بست و مي دويد طرف پنجره هاي انباري و باز بيرون را  نگاه مي کرد و سري    ع بر مي گشت داخل و 

نگاه مي کرد و دوباره بر مي گشت به طرف درب خروجي و با يک حرکت سري    ع و جيغ کشان و شمشير زنان 

از در بيرون مي پريد و چندتا از افراد دشمن را مي کشت و بعد به من مي گفت بدو بدو. اين جاي بازي نوبت 

ه بدون نگاه به درخت هايي که جلوي رويمان بودند از پله ها پايين بدوم و پشت ديوار شرقي من بود ک

ساختمان و ديوار حياط را جدا مي کرد پنهان  يعمارت، همانجايي که يک رديف درخت فاصله ديوار شرق

 . پاورچينشوم. کيارش از راه مي رسيد و کنار من پناه مي گرفت. هردومان از هيجان نفس نفس مي زديم

پاورچين و از ال به الي درختان خودمان از کنار تراس جلوي خانه به حياط اصلي مي رسانديم. آنقدر بچه 

بوديم که قدمان حتي به تراس بلند هم نمي رسيد. از آنجا با احتياط از پشت يک رديف درخت جلو مي 

ببيند. مي رفتيم تا برسيم به چند رفتيم و حواسمان به محوطه وسيع حياط اصلي بود مبادا دشمن ما را 

رديف درخت که خانه ما و آنها را از هم جدا مي کرد و جنگ واقعي آنجا شروع مي شد. جايي که کيارش با 



 

 
143 

تمام دشمنان را مي کشت و من سرخوش از قهرماني که مشغول محافظت از من بود مي دويدم تا  ششمشير 

 حياط مربعي خودمان و بازي تمام مي شد. 

کيارش درست توي خانه ي ما، همانجايي که بارها به سالمت از جنگ با دشمنان خيالي اش جان سالم   حاال 

به در برده بوديم، کشته شده بود. آن هم با شربتي جادويي که هميشه باعث پيروزي ما بود. کي از بازي 

زي را ا خيلي ها اين باب ما بچگي ما خبر داشت؟ کي نقشه ي کشتن کيارش را از روي اين بازي کشيده بود؟ 

بارها و بارها تکرار کرده بوديم. من و کيا و ديبا که آن موقع ها گاهي به عمارت مي آمدند. ممکن بود ديبا 

يادش به اين بازي مانده بود؟ يعني بعد از اين همه سال، حتي با اينکه از نوجواني براي تحصيل رفته بود 

ش بود؟ پسر دکتر فرحي چطور؟ او هم يک زماني همبازي ما بود. انگليس، پيش برادر بزرگش اين چيزها ياد

اين جور موقع ها او نقش همان دشمنان خيالي را بازي مي کرد. ممکن بود خيلي ها اين قصه را شنيده باشند 

 مي گفت: 
ً
شادي يادت باشه من بودم تو رو از »چون کيارش هميشه وقتي ياد بچگي هايمان مي کرد حتما

و بعد درباره ي جنگ هاي تن به تن و قهرمانانه اش « جات دادم، زندگيت رو به من مديونين نا دست دشم

 در بچگي به شوخي اشاره مي کرد. ممکن بود همين حرف ها را به بقيه هم زده باشد؟

 جيغ و فرياد اتاق نمازخانه تنم را لرزاند. البد تکرار سريال محبوبشان را از تلويزيون پخش مي کردند.  صداي

وسطش به بعضي چيزهايي که از خالفکارها نشان مي داد مي خنديدند و شيشکي مي بستند ولي باز هم مي 

را ديده بودم. حق داشتند  سمتشنشستند و هم خوِد سريال را نگاه مي کردند و هم تکرارش را. يکي دو ق

 به صحنه اي که کارآگاه مي رفت توي اتاق و شروع مي کرد به 
ً
 بازپرسي از متهم. اصبخندند، مخصوصا

ً
ال

 واقعي نبود. 

را که خواستند اداره ي آگاهي هنوز باورم نمي شد قرار است به عنوان متهم رديف اول پرونده ي قتل   من

کيارش ازم بازپرسي کنند. گفتند چند سوال و جواب ساده است. جوري با خوشرويي باهام برخورد کردند که 

توي يک اتاقي که هيچ پنجره اي نداشت. نشستم روي يک صندلي  باورم شد قضيه همين است. بعد رفتيم

و چهل دقيقه همان طور معطل ماندم. يکي دوبار، يک نفر آمد و چند سوال پيش پا افتاده مثل اسم و سن و 

 گفت از 
ً
سال و مدرک تحصيلي پرسيد و رفت. هرچه زمان مي گذشت اضطرابم بيشتر مي شد. پري ماه بعدا

آماده اي مي پرند روي سرت و فيتيله پيچت  ردند را مي کنند که خوب بترسي و وقتي حس کعمد اين کارها 

 مي کنند. 

 کم داشتم کالفه مي شدم که باالخره يکي آمد داخل و نگاهم کرد و گفت: خب تعريف کن  کم

 کردم: چي رو تعريف کنم  نگاهش

 لحني تحقيرآميز گفت: هرچي يادته ديگه با 

و همان شب هم گفته بودم دوباره تعريف کردم. بعد برگه اي گذاشت جلوي رويم و   را که يادم بود  هرچيزي

گفت همه ي چيزهايي را که گفتي بنويس. کاري را که گفته بود انجام دادم. برگه را گرفت و گفت: همين جا 

 باش تا برگردم
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دستش  برگه ي توي و دوباره نيم ساعت معطل ماندم. وقتي برگشت نشست مقابلم و همان طور که به رفت

 نگاه مي کرد گفت: خب گفتي دعوتت کردن بري مهموني ولي نمي خواستي بري چرا؟

 به مهرداد افتاد اما گفتم: دوست داشتم برم با دوستم درس بخونم امتحانامون نزديک بود يادم

 کي دعوتت کرده بود؟  -

 خانم دولتشاه -

 هميشه دعوت مي کرد؟ -

 نه -

 چرا؟ -

  کردم. نمي  مکث
ً
دانستم چه بگويم. حتي نمي دانستم چرا يک کاره گفته بود تو هم بيا ميهماني. گفتم: قبال

 اين جوري نبود که دعوتم کنه. يعني اگه هم مي رفتم چيزي نمي گفتن

 يعني ِکي؟ -
ً
 قبال

 يعني دو سه سال پيش، ولي بعدش ديگه خودم نخواستم توي مهموني هاشون باشم -

 چرا؟ -

 خودم دلم نمي خواست بروم   مهرداد فکر  به
ً
کردم. به اينکه مي ترسيدم بروم و برخورد بدي بکند. اصال

 ازشان دلخور و دلزده بودم. نگاهم کرد: چرا؟

 خب با هم فرق داشتيم واسه همين -

 يک دفعه چي شد که خواستي بري؟ ديگه فرق نداشتي؟ -

 بخواي بري شرکت آقاي دولتشاه کيعني بابام گفت بيا همکارهاي شرکتشون هم هستن شاي… نه  -
ً
ار  د بعدا

 کني. گفتم که مي خواستم برم خونه ي دوستم. 

 چرا دعوتت کردن؟ دليلشون چي بود؟ -

 نمي دونم. شايد فکر کردن ديگه نمي رم اونجا الزمه دعوتم کنن -

 الزمه؟ مگر نمي گي باهات فرق داشتن؟ -

 نمي دونم از خودشون بپرسيد -

 مي کرد بري؟ کيارش هم اصرار   -



 

 
145 

 اون هميشه مي گفت بيا -

 خب؟ -

 نگاهش کردم: همين ديگه، مي گفت بيا ولي من نمي رفتم حيران

 چرا؟ -

 گفتم که  -

 دلت نمي خواست پيشش باشي؟ -

 پيش کي؟ -

 کيارش  -

 فرقي نداشت برام -

ناختم. خطم را مي شثانيه نگاهم کرد. توي پوشه چيزي را زير و رو کرد. کپي دفتر خاطراتم بود. دست  چند 

 سر بلند کرد: چند وقت باهاش دوست بودي؟

 شدم، نگاهش کردم: دوست؟ گيج

 زد توي چشم هايم: نبودي؟ زل

 ….بودم ولي  -

 پس دوست بودين، کجاها همديگه رو مي ديدين؟ -

 …دوست نبودم يعني پسر صاحبخونه مون بود خب  -

 ….ا همديگه رو هر سوالي مي کنم جواب همون سوال رو بده، کجاه -

 توي خونه -

 تنهايي کجاها همديگه رو مي ديدن؟ -

 تنهايي؟ يعني چي؟ -

 چطور حرف هايي با هم مي زدين؟ -

 از درس و دانشگاه -

 پس توي دانشگاه هم همديگه رو مي ديدين؟ -
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 دانشگاه؟ نه ولي درباره ي دانشگاه حرف مي زديم با هم -

 مده تو رو ببينهمادرت که مي گفت دانشگاه هم مي او  -

نمي داد فکر کنم. تند و پشت سر هم سوال مي پرسيد. گفتم: يکي دوبار اومد دنبالم، من رو رسوند  اجازه

 خونه

 قبل از خونه کجاها مي رفتين؟ محل قرار و مدارهاتون کجا بود؟ -

روز تولدم بود، دوست … قرار و مدار؟ ما با هم قرار و مدار نداشتيم. فقط دو بار بيرون همديگه رو ديديم  -

 هام رو دعوت کردم به اونم گفتم اومد

 چرا اومد؟ دوستت داشت؟ بهت قولي داده بود؟ -

 ….دوست داشتم بياد، تولدم بود …. خب … نه … نه  -

 دوستش داشتي؟ -

 شور افتاد. زل زده بود توي چشمم. چه جوابي بايد بهش مي دادم؟ دلم

 : دوستش داشتي؟کاغذش چيزي نوشت و دوباره گفت  روي

 را پايين انداختم: بله ولي مال خيلي وقت پيشه سرم

 حسوديت شد که نامزد کرده؟ ازش متنفر شدي؟ -

 ها؟ نه مي دونستم نمي تونم باهاش باشم -

 خودش بهت گفته بود؟ -

 مي دونستم…. نه!  -

 باهاش باشي يعني چي؟ مگر نگفتي باهاش قرار و مداري نداشتي؟ -

 نگفتم پيش خودم فکر کردم نمي تونم باهاش باشم چون خيلي پولدار بودن نداشتم دروغ -

 ازش پول خواسته بودي؟ -

 نه!  -

 پس کادوهايي که برات مي خريد چي؟ -

 خودش مي خريد -

 تو بهش نگفتي برات کادو بخره؟ -



 

 
147 

 نه -

 مادرش که مي گفت هروقت مي خواست بره سفر از تو هم مي پرسيد -

 ي وقت ها ولي من نمي گفتم چي مي خوامخب مي پرسيد بعض -

 کادوهاش رو چکار مي کردي؟  -

نگاهش کردم. باز زل زده بود توي چشمم. تازه حس مي کردم چرا اين جور سوال هايي مي کنند. آب  گيج

 دهانم را فرو دادم: کادوهاش رو نگه مي داشتم کاري باهاشون نمي کردم

 ريده براتدوستت مي گفت واسه دانشگاهت لپ تاپ خ -

 بابام بهش پس داد -

 چرا مگر بابات مي دونست دوستت داره؟ -

 ربطي نداشت، خوشش نمي اومد به من کادو بدن -

 چرا؟ مگر چيزي ديده بود؟ -

 نه -

 همين جوري دوست نداشت؟ مگر همبازي بچگي هاش نبودي -

 بودم ولي چه ربطي داره -

 بود ازش بدت مي اومدربطش معلوم مي شه حاال. خب پس چون پولدار  -

 نه -

 مگر نگفتي نمي تونستي باهاش باشي چون پولدار بود؟ -

 بله -

 چه حسي داشتي پس؟ -

کشيدم. سرم را پايين انداختم. حسم فقط يک خيالبافي بچه گانه بود که فکر نمي کردم اين قدرها   خجالت

 هم جدي باشد. 

 تت مي کردن؟تو خاطراتت نوشتي کاش از اونجا مي رفتيم، مگر اذي -

 نه -

 پس چرا دوست داشتي بري؟ خونه بزرگي بود. محل خوبي بود.  -
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 دلم خونه ي خودم رو مي خواست. اشکالي داره؟ -

 دوستت مي گفت دنبال کار مي گشتي. واسه چي؟ -

 مي خواستم ياد بگيرم. توي محيط کار تجربه داشته باشم -

 پولش رو الزم نداشتي؟ -

 داشتم -

 واسه چي؟ -

 نمي دونم پول خوبه مگر آدم کار مي کنه واسه پول نيست؟ -

 کيارش بهت پول مي داد؟  -

 نه -

 ازش پول نخواسته بودي هيچ وقت؟ -

 نه -

 هيچ وقت به فکرت نرسيد ازش پول بخواي؟ -

 نه -

 توي دفتر خاطراتت که نوشتي کاش به جاي کادو بهت پول مي داد -

 پول الزم بودخب اون موقع يه چيزي مي خواستم که  -

 چي مي خواستي؟ -

درد گرفت. مي دانستم کدام خاطره ام را خوانده اند. هماني که نوشته بودم کاش کيارش به جاي کادو  سرم

 آوردن از سفرهايش پول مي داد که بتوانم بروم جراحي پالستيک بکنم. علت پول خواستن را ننوشته بودم. 

 منمي دونم يادم نمياد واسه چي مي خواست -

 پس برنامه داشتي از اون خونه بري -

 ….بله  -

 کجا؟  -

 دلم نمي خواست زير منت کسي زندگي کنيم -
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 با پول هاي دوست پسرت مي خواستي زير منت نباشي؟ -

 بله -

 پس دوست پسرت بود؟ بهت هم پول هم مي داد -

 نه… نه  -

 کجا مي خواستي بري؟  -

 نمي دونم -

يک پوشه، کاغذي بيرون آورد: اثر انگشتت روي ليواني که توي باغ پيدا کرديم جا بلند شد و رفت از داخل  از 

 بوده، چرا ليوان رو دور انداختي؟

 حس کردم يه بوي عجيبي مي ده پرتش کردم… ديدم افتاده جلوي در، برش داشتم … دور ننداختم  -

 اين بو رو نشنيده بودي؟ -
ً
 قبال

 نه -

 بوي گراماکسون متنفريتوي دفتر خاطراتت که نوشتي از  -

ش هايي که بابا روي علف هاي هرز مي پاشد متنفرم يک
ُ
از بوي  ….جايي نوشته بودم از بوي علف ک

 بوي مرگ مي دهد. ….گراماکسون متنفرم

 کردم: بله از بوشون بدم مياد  نگاهش

 پس چرا گفتي اين بو رو نشنيده بودي؟ -

 اشتباه کردم -

 از کيارش دولتشاه متنفر بودي؟ -

 نه -

 پس از بوي گراماکسون هم متنفر نبودي -

 بودم، بوش بد بود -

 پس کيارش دولتشاه رو دوست داشتي؟… از بوي گراماکسون متنفر بودي ولي از کيارش متنفر نبودي  -

 بله ولي گفتم مال خيلي وقت پيش بود -

 بهش گفته بودي؟ -
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 نه -

 مي خواستي بهش بگي؟ -

 نه -

 نه ي شما؟پس چرا اومده بود خو  -

 نمي دونم -

 چرا تو رفتي خونه ي خودتون؟ -

 نمي خواستم توي مهموني باشم -

 چرا؟ -

 …با برادر بزرگش دعوام شد  -

 سِر کيارش؟ اونم فهميده بود دوستش داري؟ -

 …هيچ کسي نمي دونست من کيارش رو دوست دارم … نه  -

 دعواتون بر سر چي بود؟ -

 دعوا نبود فقط بحث کرديم -

 پس چرا گفتي دعوا؟ -

 منظورم بحث کردن بود… اشتباه کردم  -

 بر سر چي؟ -

 مي خواستم براي کارآموزي برم شرکتشون -

 که به کيارش نزديک بشي؟  -

 نه -

 مگر دوستش نداشتي؟ -

 داشتم -

 پس چرا مي گي نه؟ -
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ک گويم که دوباره يو درمانده شده بودم. نمي دانستم جواب کدام سوالش را بدهم. نمي دانستم چي ب گيج

 حرف تازه از توش درنياورد. کالفه گفتم: مي خواستم براي کارآموزي برم اونجا

 مهرداد دولتشاه مخالف بود؟ -

 بله -

 به خاطر کيارش؟ -

 نه گفت تو در حد و اندازه ي شرکت ما نيستي -

 پس غيرمستقيم بهت گفت در حد و اندازه ي کيارش نيستي -

 منظورش چي بود؟ يعني نمي دونم… نه  -

 بهش چي جواب دادي؟ -

 گفتم مهم نيست  -

 ديگه؟ -

 همين -

 مهرداد دولتشاه گفته توي مهموني دنبال کيارش مي گشتي -

 اينا رو همون شب گفتم… بعد هم ديدم از خونه بيرون رفت …. ديدم ناراحته … چون  -

 از دست تو ناراحت بود؟ -

 از دست من؟نه؟….  -

 ت بود؟پس از کي ناراح -

 نمي دونم-

 چرا؟ فهميده بودي مهرداد از رابطه شما خبر داره؟ -

 نه مهرداد دولتشاه از من خوشش نمي آد چون من دختر باغبونشون هستم -

 براي همين نمي خواست با کيارش باشي؟ -

 نمي دونم -

 پس حدس مي زني مهرداد از رابطه ي شما خبر داشته -
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 نداشتم من با کيارش رابطه… من … من  -

 مگر نگفتي باهاش رفتي بيرون؟ -

 ….رفتم  -

 خب؟ -

 چه ربطي داره؟ -

 ربط نداره؟ -

 ….نمي دونم  -

 رفتي خونه که به کيارش بگي مهرداد از رابطه ي ما خبر داره؟ -

 نمي دونستم کيارش خونه ي ماست… نه  -
ً
 من اصال

 يعني منتظر نبودي کيارش قبل از تو رفته باشه خونه -

 از اين چيزهايي که شما مي گي سردرنمي آرم من  -
ً
 من رفتم خونه چون ناراحت بودم… اصال

 بعدش کيارش رو خبر کردي که از دلت دربياره؟ -

 …نه  -

 منتظر بودي بياد از دلت دربياره؟ -

 نه کيارش اين جور آدمي نبود -

 چه جور آدمي؟ -

 که وقتي ناراحت مي شي بياد دلداري بده بهت  -

 وري از دلت در مي آورد؟پس چط -

 چي رو؟ چرا گيجم مي کنيد؟ -

 سکوت نگاهم کرد. بعد چند کاغذ زير و رو کرد و زل زد توي چشم هايم: پس از کيارش متنفر نبودي؟ در 

 نه -

 اون شب هم نفهميدي توي ليوان گراماکسون بوده؟ -
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مي ده فقط حس کردم بوي بدي  اون شب ناراحت بودم نفهميدم اون ليوان بوي گراماکسون…. نمي دونم -

 مي ده

 مي دونستي سم خيلي خطرناکي هست -

 بله -

 پس چرا به زور دادي کيارش بخوره -

 من به کيارش سم ندادم -

 اول باهاش حرف زدي و دعواتون شد يا اول سم رو بهش دادي؟ -

 …من …من با کيارش حرف نزدم….من به کيارش سم ندادم -

 تي؟ازش حق السکوت مي خواس -

 هايم گرد شد. نگاهش کردم: چي؟ چشم

 ازش پول مي خواستي راجع به رابطه تون به کسي حرف نزنه؟… مگر نگفتي مي خواستي پول جمع کني  -

 ما با هم رابطه نداشتيم…. نه  -

 تو گفتي بيرون خونه همديگه رو مي ديدين -

 گفتم ولي رابطه نداشتيم  -

 مي خواستي مجبورش کني باهات باشه؟ -

ام گرفته بود. اشک از چشم هايم راه افتاده بود. بريده بريده گفتم: من کيارش رو فقط پيش خودم  گريه

 ….دوست داشتم، کسي خبر نداشت 

 امان نمي داد حرفم را تمام کنم. مي پريد وسط حرفم.  اما 

 : ولي حدس زدي مهرداد فهميده درسته؟گفت

 نه مهرداد هم نفهميده بود -

 ي؟از کجا مطمئن -

 نمي دونم شايد هم فهميده بود -

 ترسيده بودي که فهميده؟ -

 ….من …. نه  -
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 خودت توي دفتر خاطراتت نوشتي ازش مي ترسي -

 چون بداخالقه ازش مي ترسيدم…. اون ربطي به کيارش نداشت  -

 کيارش خوش اخالق بود؟  -

 بله کيارش خوش اخالق بود -

 تت کرده؟اون شب مي خواستي بهش بگي مهرداد اذي -

 اون خودش مي دونست از برادرش مي ترسم… من به کيارش نمي گفتم … نه  -

 نگرانت بود؟ مي خواست حمايتت کنه؟ -

 ….نه کيارش کاري به اين چيزها نداشت  -

 براي همين از دستش عصباني بودي؟ -

 نه عصباني نبودم، به اون ربطي نداشت اين چيزا -

 تا حاال تهديدت کرده بود؟ -

 نه براي چي؟ -

 نخواسته بود با هم باشيد؟ -

 نه -

 حس نکردي که همچين چيزي ازت بخواد؟ -

 نه -

 پس چرا دوستش داشتي؟ -

 دست خودم نبود… نمي دونم  -

 هميشه از خود بيخود مي شي؟ -

 يعني چي؟ -

 مگر نگفتي دست خودت نبود که دوستش داشتي؟ -

 بله -

 ؟نامزدش مي دونست با هم رابطه داريد  -
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 …نه  -

 پس خبر نداشت با هم رابطه داريد؟ -

 ما با هم رابطه نداشتيم -

 توي دفترت که يه چيز ديگه نوشتي؟ -

شده بودم. داشتم ديوانه مي شدم. نمي فهميدم چه بگويم. حتي يادم نمي آمد توي دفترم چه  کالفه

 اين بازپرس راست مي گوي
ً
 د؟ حاال اين سوال يعني چي؟ يعني منچيزهايي نوشته ام. يا چرا نوشته ام. يا اصال

يارش گريه کنان گفتم: من با ک  چي؟توي دفترم نوشته ام با کيار رابطه دارم يا نوشته ام نامزدش مي داند يا 

 رابطه نداشتم

 اما تحت تاثير گريه ام قرار نمي گرفت. مثل سنگ زل زده بود توي چشم هايم و منتظر بود.  او 

 هق هق افتاده بودم.  به

 خب پس ليوان رو دور انداختي که بعد برش داري؟ -

 نه -

 چرا لباس هاش رو درآورده بود؟ -

 نمي دونم -

 کي کمکت کرد لباسش رو دربياري؟  -

 وقتي اومدم همون جوري افتاده بود کف اتاق -

 لباسش رو که درآورد ترسيدي؟ -

 من نبودم اون موقع -

 رفته بودي براش شربت درست کني؟ -

  من نبودم -
ً
 گفتم که اين ها رو… اونجا اصال

 از خود بيخود شدي يک دفعه؟ -

 نه -

 پس مي دونستي قراره چکار کني؟ -

 ….نه نمي دونستم  -
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 يک دفعه اي شد؟ -

 چي يک دفعه اي شد؟ -

 گفتي دست خودت نبود دوستش داشتي  -

 چه ربطي داشت؟ -

 بهش گفته بودي با هم فرار کنيم؟ -

 نه -

 تت که نوشتيتوي دفتر خاطرا -

 اين فقط چيزي بود که من مي خواستم -

 اون نمي خواست؟ -

نتوانستم طاقت بياورم. گريه کنان و التماس کنان گفتم: آقا تو رو خدا چرا اين سوال ها رو مي پرسي؟  ديگر 

 اونجا نبودم…من کيارش رو نکشتم
ً
 …..همه چي رو نوشتم….من که همه چي رو گفتم….من اصال

 هبراي امروز کافي… مد. يک دستمال داد تا صورت خيسم را پاک کنم. بعد گفت: خيلي خب به رحم آ دلش

از اتاق بيرون رفت. فکر مي کردم تمام شده ولي پشت سرش يک نفر ديگر آمد و دلداري ام داد و شروع   بعد 

ه خواست ککرد به سوال پرسيدن. او مهربان تر بود. مدام قول مي داد کمک کند مشکل حل شود. ولي مي 

 …..باهاشان همکاري کنم. باز هم گريه کردم

مي   صبحي که فکر ….که تمام شد، گفتند بايد همانجا بمانم. هرچي پرسيدم چرا کسي جوابم را نداد  کارم

کردم با چند سوال و جواب ساده تمام مي شود، ادامه پيدا کرد تا اينجايي که االن هستم. چشم بستم بلکه 

 اي ترسناکم دور شوم. بخوابم و از خاطره ه

**** 

شماره روي صفحه گوشي ام نگاه کردم. چرا بايد به اين پسره زنگ بزنم؟ دليلي نداشتم ولي دلم دنبال  به

دليل نمي گشت. فقط مدام بي تابي مي کرد که زنگ بزن ببين چند مرده حالج است اين ايمان ايران پناه. دلم 

 ام زل زدم و روي صفحه ي گوشيکند که من بهترم. به صفحه  قلدر شده بود و مي خواست خيالم را راحت  

سياه آن به جاي تصوير خودم قندق را ديدم که بغض کرده بود. دلم خواست آرامش کنم. عکس خيالي اش 

را بوسيدم. خنده ام گرفت چون عقلم هنوز سرجا بود. داشت هشدارم مي داد بيخيال مهرداد. مگر بچه اي؟  

شد. گيرم که فندق هم از او خوشش آمده باشد. حاال وقت اين کارهاست؟ بچسب به گيرم که پسر خوبي با

بدبختي هاي ريز و درشتي که داري. بچسب به کارهاي عقب مانده ي شرکت. به نقشه هايي که براي پيدا  

 ….کردن آن قاتل بي وجدان کشيده اي. به 
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 باز نشستي رفتي توي خيال؟ -

. حتي وسط يک مکالمه تلفني. دارم درباره آخرين قيمت هاي بازار چانه مي روزها بد مي روم توي خيال اين

زنم و يک دفعه خودم را مي بينم که توي خيال فندق را در آغوش گرفته ام و مي بوسمش. چشم مي بندم و 

سعي مي کنم حواسم را جمع کنم. دو جمله حرف مي زنم و دوباره فندق را مي بينم با لب هاي نيمه باز و 

شم هاي اشک آلود، بي تاب سرش را روي سينه مي فشارم و آرامش مي کنم. خيال هايم عذاب وجدان مي چ

آورند. که نمي توانم جلوي خودم را بگيرم و کمتر بهش فکر کنم. عذاب وجدان مي گيرم که برادرم مرده و من 

 يک دم از اين خياالت بيرون نمي آيم. 

 چشم بستم: بله…. يش که با رژ لب ماليمي چشم هاي آنا نگاه کردم. به لب ها به

 از هم گشودم: چي شده؟ پلک

روزها آرام تر شده است. کمتر به پر و پايم مي پيچد. سعي مي کند دردسرهاي شرکت را تا جايي که  اين

 بتواند خودش حل کند و ديگر درباره فرضيه هايش با من حرف نزده. 

 مي زني به پنجره چه مشکلي حل مي شه اينجا؟هيچي. اگر سختته نيا، مياي مي شيني زل  -

بروم ايمان را از نزديک ببينم. آنا راست مي گويد. بودنم اينجا با اين فکر مشغول و اين خيال هاي  بايد 

 بازيگوش هيچ فايده اي ندارد. از جا بلند شدم و کاغذهاي روي ميز را مرتب کردم. 

 ميري خونه؟ -

 منظورش کدام خانه است؟ خانه؟

 خونه؟ -

 ميري خونه؟… آره  -

 کاري داري که نبايد برم؟  -

 …نفسش را بيرون داد: نه فقط ميگم همايون از دستت ناراحته واسه حرفي که اون شب زده شد  کالفه

دانم. مي دانم که ناراحت است. براي همين است که بهشان سر نزده ام. ولي چيزي نمي گويم. نگاهم مي   مي

کند بفهمد باالخره با ماجدي حرف زده ام يا نه. ممکن است علي بهش گفته باشد؟   کند. مي دانم دل دل مي

. هيچ کدام حرفي نمي زنند  وليهيچي نگفتم که همين را بفهمم که آنا و علي با هم حرف مي زنند يا نه. 

 نشانه اي جا نمي گذارند. 

 ….تفاوت از پشت ميز بيرون آمدم: مهم نيست بي

 اه عقب کشيدم. متحير پوزخند زد: اين قدر نفرت انگيز شدم؟را گرفت. ناخودآگ دستم
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اين نبود. نمي خواستم وقتي خياالتم مدام در حال پريدن از اين شاخه به آن شاخه اند نزديکم باشد.  مساله

 …حسي بهش نداشتم جز 

 يه چيزيه تو ذهن خودم….مقابلش: ربطي به تو نداره اين رفتارهام نشستم

ه؟ راستش رو بگو باهاش بودي؟ اون شب که فرستاديش رفت که البته تو اين جوري  به عشقت ربط دار  -

 گفتي ولي خب من يه فکر ديگه مي کنم

 چه فکري؟ -

 باال انداخت: نمي دونم، فرض کن ازش چيزي خواستي و اونم ناراحت شده ول کرده رفته شانه

 و سري به تاسف تکان دادم: ديوونه اي به خدا خنديدم

م؟ آره راست مي گي. مهردادي که من مي شناسم چشمش هرز نمي پره. دستش هم شد جل خم
 
و: من ديوون

همين طور. بس که واسه خودش و پرسسستيژ خانوادگيش ارزش قائله. ديوونه ام که فکر کنم به اون دختره 

مکنه، مي خل وضع پيشنهاد ناجور داده باشه ولي مي دوني کيارش کشته شده و توي اين وضعيت هرچيزي 

 حتي ديوونگي من و پيشنهاد دادن تو

 دادم به مبل: يعني چي اين حرفا؟ مي خواي بگي به منم مشکوکي؟ من زدم برادر خودم رو کشتم؟ تکيه

 پوزخند زد. اين طرز خنديدنش عصبي ام مي کرد.  باز 

 من االن به همه مشکوکم حتي خود تو -

فتم عقلت برگشته سر جا. نگو خودم هم زير ذره صورتم دست کشيدم: چند روزي ساکت شده بودي گ به

 بين بودم و خبر نداشتم

 فرض کن جوابت مثبته. دارم فکر مي کنم چرا بايد کيا رو بکشي؟ -

 خفه شو -

خب از همايون دل خوشي نداشتي، من همون اول که اومدم توي زندگيت اينو فهميدم. که کيارش رو  -

رکتش رو سرپا کرده باشي. مي دوني تو يه جورايي به من مديوني. من بيشتر از تو قبول داره حتي اگه تو ش

 …بودم که به همايون نشون دادم بودن تو چقدر اينجا مهمه

 که راه خودت رو باز کني بشي يه پايه ي اين خراب شده  -

ت اين شرکت فاشتباه نکن. من راه خودم رو قبل از اينکه بشم زن تو اينجا باز کرده بودم. روزي که عليرضا گ -

همون جاييه که مي توني توش پيشرفت کني مي دونستم که درست مي گه. خب بهتر از من ميشناسيش مي 

 دوني چه آدم حواس جمعيه
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 وسط حرفش: علي چرا با کلوئه ازدواج نکرد؟ پريدم

 پريد. توقع اين سوال را نداشت. خودش را زود جمع کرد: چرا از خودش نمي پرسي؟ پلکش

 خب حاال فرض کن از تو پرسيدم. چرا؟… تو هم مي دوني چرا  که يعني  -

 نمي دونم -

جواب داد. جوري که مطمئن شوم راست مي گويد. بعد گفت: من دلم مي خواست باباش برام يه   محکم

کاري جور کنه، بدم نمي اومد با واسطه هايي که باباش مي شناسه اسمي توي اسما دربيارم ولي از شانس گند 

 سر خودش وا کنه از بقه درخشان خانوادگيم همچين چيزي ممکن نبود. يه جورايي مي خواست منو من و سا

 يعني حاضر بودي بشي زن عليرضا که به جايي برسي؟ -

: احمق نباش مهرداد. فکر کردي شدم زن تو که به جايي برسم؟ چرا خودت رو محور همه چي مي خنديد 

فقط همکار تو بودم ولي خب اون موقع حس مي کردم تو مردي  بيني؟ اگه خواستگاري نمي کردي من االن

خودم  شرفت،پيهستي که ميشه باهاش کلي ماجراجويي کرد. چرا توي مغز پوکت فرو نمي کني که به قيمت 

 رو حراج نمي کنم؟

اينکه عصبي اش کرده بودم خوشم آمد. لبخند زدم: خيلي خب چرا جوش مياري. بله تو زن باهوشي  از 

خواستي بري توي دم و دستگاه باباي عليرضا و اونم تو رو پاس داد به من. اين جور که … باعرضه اي هستي. 

 حساب کنيم عليرضا در حق من ناخواسته نامردي کرده. 

 مشکل تو مي دوني چيه؟ -

 چيه؟ -

ا م اينکه خودت هم خودت رو نمي شناسي. عليرضا تو رو بهتر از خودت مي شناسه. مطمئنم با ازدواج -

 مخالفت کرده

-  
ً
 دقيقا

خب چون مي دونست که من باعرضه تر از توام. يه جايي کم مياري پيش من. االن راجع به اون دختره چي  -

 بهت نگفته به درد هم نمي خوريد؟
ً
 بهش گفتي. نگو نه که باور نمي کنم. احتماال

ً
 ميگه؟ حتما

االن تو زن من نبودي متوجهي؟ هرچي هم خودم من اگه تصميمي بگيرم کسي نمي تونه مانعم بشه وگرنه  -

 رو نشناسم حداقل توي اين يک قلم خودم رو خوب مي شناسم

داد به مبل: ولي هميشه توي انتخاب زوج اشتباه مي کني. البته نمي خوام راجع به اين بحث مزخرف  تکيه

 چيزي بگم خودت بهش مي رسي يک روزي و من بهت مي خندم

 جورايي تو هم از همايون خيلي چيز ياد گرفتينه خوشم اومد. يه  -
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آمدم جوري که بوي عطرش به وضوح زير بيني ام بود: چرا نمي گي از اينکه به قول خودت يه دختر  جلوتر 

 فکر نمي کنم حسادت کني ولي عصبي 
ً
خل وضع و چاق و بي پول رو بهت ترجيح دادم عصبي هستي؟ جدا

 ….ميشي که به هر دري مي زني ولي 

مي دانم چند ن… کمتر از يک نفس… را بست، حاال فقط به اندازه يک نفس از هم فاصله داشتيم يا نه  هايملب

ثانيه طول کشيد. يا شايد هم بيشتر از چند ثانيه. دست هايش ميان موهايم بود. عقب رفتم. با لب هاي 

ن هستي نمي گذارم چيزي که مال تو االن مال م…. آره …. نيمه باز و نفس هاي بريده خيره نگاهم کرد: آره 

 دوستت دارم آشغال…. که مي خوامش …. منه 

 «يه فرصتي بهش بده»يک لحظه دلم برايش سوخت. يادم به حرف عليرضا افتاد:  براي

از چشمش راه افتاد. با دست هاي لرزان اشکش را پاک کرد. ولي من عين مجسمه اي سنگي نگاهش  اشک

االن راحت شدي؟ تالفي اون همه خواستن هاي توي …. رو تو بردي مي کردم. آهسته گفت: اينجا 

 رختخواب که من پس زدم رو درآوردي؟

هنوز به راه بود. کي گفته آدم ها از يک سني به بعد عوض نمي شوند؟ پس اين آناي درمانده و  اشکش

 مايوس چطوري از وجود زني که هميشه به قدرتش مي نازيد سربرآورده؟

 بيرون فرستادم. در سکوت نگاهش کردم. گيج بودم. گيج و عصبي. را ممتد  نفسم

به جاي اينکه بشينيم با هم همه چي رو سر و … کيارش مرده …. به حرف آمد: ببين چه کار مي کني دوباره

 سامون بديم بايد عين يه بدبخت هرجايي التماس کنم منو ببيني

 گريه. دست کشيدم به صورتم: بسه  باز 

. عليرضا او را بهتر از من مي شناسد. مي داند که پشت اين صورتک مغرور و جاه طلب که بس نمي کرد  ولي

نصف پيشرفت شرکت دولتشاه مديون هوش اوست يک زن با احساسات عجيب نشسته. زني که تا مجبور 

به  براينباشد به دوست داشتن شوهرش معترف نمي شود. زني که شوهرش را جزو اموالش مي داند و 

ردنش برخالف بقيه اول خودش را بي تفاوت نشان مي دهد. حتي پيشنهاد طالق مي دهد. بعد دست آو 

چنگ و دندان نشان مي دهد و وقتي ديد طرف حسابش يک مرد لجباز است مي شود همان زني که همه ي 

قه مي کند معشو  مکمردها انتظارش را دارند. از در گريه و اشک وارد مي شود و حتي آوانس مي دهد و ک

شوهرش از زندان بيرون بيايد. خب شايد مطمئن است که فندق من را پس مي زند. خيلي هم بيراه فکر نمي  

کند. توي زندان بودن آدم را عوض مي کند. از قبل هم که از من خوشش نمي آمده، آزاد که شد مثل هميشه 

 گيج بودم. و عصبي و   اندهعين يک پرنده از دستم مي پرد. دندان به هم ساييدم. درم

کرد. با همان چشم هاي اشکي. فندق هم جفتش نشسته بود. با چشم هاي اشکي. آغوش باز کردم به   نگاهم

سمت مبل. دلم مي خواست فندق را بغل بگيرم. چشم هاي او را بيشتر دوست داشتم. مطمئن بودم مثل آنا 

ر هم شويم کنا يدونفر که مهزار اليه نيست و دوست داشتنش دلچسب تر است. مطمئن بودم توي خلوت 

مطمئن بودم گيجم نمي کند. چشم بستم. حاال آنا جفتم نشسته بود. ….که از بودن با هم آرام مي شويم…. 
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بازويم دور شانه هايش بود. سرش روي سينه ام بود ولي من چشم بسته بودم. توي خياالت خودم يک جاي 

. سرش را بوسيدم. سعي کردم بوي بود بود. فندق ديگري بودم. کسي هم که در آغوشم نشسته بود آنا ن

 محکم فشردمش به خودم و در دلم گفتم عزيزم…عزيزم… عطرش را به مشام نکشم 

 ….زبان باز کرد و خياالتم کمرنگ شد. کمي از من فاصله گرفت: ببين  آنا 

 باز کردم.  چشم

 …کرد: اون دختره رو بيارش بيرون. ولي   نگاهم

 ولي؟ -

 گه قاتل رو پيدا کنيم. مث قبل که همه ي کارا رو با همديگه مي کرديمولي با همدي -

 حاال که کيا مرده ديگه اون آدم قبل نيستم…. من اون آدم قبل نيستم ديگه  -

 سکوت به رو به رويش خيره شد. غمگين لبخند زد: دلم براش تنگ شده در 

 ايد باهاش حرف بزنم. تو برمي گردي خونه؟را ندادم. از جا بلند شدم: شب ميرم خونه ي همايون. ب جوابش

کشيد و زل زد به دماوند غرق در دود: نمي خوام فکر کنه با همديگه مشکل داريم. ازم پرسيد چرا دنبال   آه

 وکيل بودي براي دختره گفتم من پيشنهاد دادم

 خيره شد توي چشمهايم: که کمتر روي اعصابت خط بندازه بعد 

 م از پسش برميام، خودت رو خراب نکنزدم: ممنون ولي خود لبخند 

جا بلند شد: حاال که ديگه خراب کردم، جلوي همايون و ناهيد جوري رفتار نکن که خراب تر بشم. مي  از 

 توني؟

. جنگجو بود … يعني که شب من هم مي آيم آنجا و با هم مي رويم اتاق خواب مشترک و البد بعدش هم  اين

 …ن ما عوض نمي شه سر تکان دادم: باشه ولي چيزي بي

را به هم فشرد: من آدمي نيستم که چيزي رو بخوام و زود پا پس بکشم. نهايتش هموني مي شه که من  لبش

بعدش هم هستم و مي …پيش بيني کردم. جد امي شيم. شريک باقي مي مونيم. تو هم مي ري دنبال دلت

 بينم حق با کي بوده

ه و دوباره بشنوم. اين تغيير موضع هاي ناگهاني اش را دوست نداشتم حرف هاي تکراري اش را دوبار  حوصله

نداشتم. آنا مي توانست يک همکار خوب باشد. چون وقتي حرف کار مي شد موضعش هميشه يکدست بود 

را براي چي مي  منولي توي زندگي زناشويي رو به ويراني مان هنوز خودش هم نمي دانست چي مي خواهد. 

مي خواهد بجنگد؟ چون موقعيتش توي شرکت ممکن است خراب شود دنبال خواهد. چون نمي خواهمش 

 دوستم دارد و دنبال فرصت است که برگردم پيشش؟ نمي فهميدم کدام يک از اينها انگيزه 
ً
من است؟ يا واقعا
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 مي دانستم خودم چي مي خواهم. من يک عشق يک دست مي خواستم. مِن لعنتي 
ً
اش است. ولي دقيقا

 استم و اين دست خودم نبود ديگر. رفتم طرف در اتاق: باشه تا شب خداحافظفندق را مي خو 

با ابروهاي گره شده نگاهم کرد. داشت با يارا رياضي، مدير فروش شرکت چيزي را چک مي کرد.  رفعت

رياضي هم زل زد به صورتم. بي آنکه حرفي بزنم از دفتر بيرون زدم. اما جلوي آسانسور زويا فرهمند حواسم 

رف مي زد آرام با موبايلش ح امجمع کرد. يک گوشه توي تاريکي پشت به من ايستاده بود و گريه مي کرد. آر  را 

و حواسش هم به من نبود که جفت آسانسور ايستاده بودم. داشت مي گفت غلط کردم. به خدا. غلط  

 کردم. چيکار کنم حاال؟ تو رو خدا

داي موسيقي پخش شد و زويا هراسان برگشت طرف جلو بروم ولي درب آسانسور باز شد و ص خواستم

 آسانسور و من را ديد. 

 چي شده؟ -

 هيچي، داريد مي ريد؟ -

 چرا گريه مي کني؟ -

 گوشي اش را قطع کرد: چيزي نيست. خونوادگيه. ببخشيد  دستپاچه

ردم. علت کنکرد و برگشت داخل دفتر. رفتم توي آسانسور و به موهاي درهم ريخته ام توي آيينه نگاه   صبر 

 
ً
هيچ وقت نديده بود من و آنا برويم توي اتاق و بعد من با اين ريخت درهم … تعجب رفعت همين بود؟ حتما

رد. زدم. گوشي تلفنم زنگ مي خو  ونبزنم بيرون. فقط همين را کم داشتم. موهايم را مرتب کردم و از برج بير 

 
 
ِنش حرکت ناگهاني آنا هنوز همراهم بود. نشستم توي ماشين و نفسي عميق کشيدم تا حالم عادي شود. ت

سرم نبض مي زد. اگر آن شب نديده بود عين يک نوجوان احمق راه افتاده ام دنبال فندق حاال کارم راحت تر 

بود. دست از سرم برمي داشت و عصبي ام نمي کرد. همان آناهيتاي هميشگي مي ماند و کمک مي کرد قاتل  

 کيارش را پيدا کنيم. 

 برايش مهم بود که کيارش مرده؟ زنگ موبايل امانم نمي توجه  بي
ً
به زنگ موبايل از پارکينگ بيرون زدم. اصال

 داد. جلوي برج ايستادم. عليرضا بود. 

 بله؟ -

 سالم برج زهرمار، چت شده؟ باز کي گند زده به سفارشاتون؟ -

 چيکار داري؟ -

 جون مهرداد تا نگي چته هيچي نمي گم -

 را محکم فشردم. لبم را دندان گرفتم و پوستش را جويدم. کردم. فرمان   مکث
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 مهرداد؟ -

 تو آنا رو دوست داشتي؟ -

خنديد. هميشه همين جور است. هروقت حرف احمقانه اي مي زنم بلند مي خندد. بعد مي گويد االن  بلند 

لي
ُ
 دماسنج بذارن اونجات مي ترکه بس که خ

 ….نذار قضيه دماسنج رو پيش بکشم مهرداد -

 شد: چي شده؟ جدي

 را روشن کردم و راه افتادم: با آنا بحثم شد. مي گه عليرضا تو رو بيشتر از خودت مي شناسه ماشين

 چه بحثي کردين که منم شدم سيبل تير و ترکش شما؟ -
ً
 جدا

همون بحث هميشگي. نمي فهمم رفتارهاش رو علي. يه راه مي گه شادي رو بيار بيرون بعد مي بينم با هم  -

ساختيد دلم خنک مي شه. يه راه مي گه برام مهم نيستي. طالق مي گيرم من که جاي خودم رو دارم توي ن

 افتاده بود به التماس 
ً
 نمي فهمم چي مي خواد …. شرکت. االن هم که تقريبا

ً
 دقيقا

 نخيال کن بي تجربه است تو اي….به هرحال هميشه دنبال هرچيزي بوده جز عشق… فرض کن اونم گيجه  -

 مسائل

 فک کنم خودت هم دماسنج الزمي االن -

تا اونجايي که من يادمه از اون دخترايي بود که خيلي ها دنبالش بودن ولي خب علت اينکه دنبالش بودن  -

 …البته بايد ببخشي که اين قدر رک هستم…فقط خوشگليش نبود

 به خاطر چي بود پس؟ -

 ….هميشه اون بود که انتخاب مي کرد چي مي خواد -

 خب چه ربطي داشت االن اينا به همديگه -

 ربطش اينه که اون انتخاب مي کنه و برنده مي شه -

 االن يعني اون بود که منو انتخاب کرده؟ -

 زن تو بشه ولي خب ….شک نکن -
ً
به هرحال آنا توي شرکت شما مي تونست پيشرفت کنه نيازي نبود حتما

حاال اينجا يه کم معادالتش قاطي شده، … وسط بوده شازدهيه درصد فکر کن يه عالقه اي هم اين … شد

نمي تونه بفهمه چه جوري تعادل …. عجيب غريبت… زدي تمام معادله هاش رو به هم ريختي با اين عشِق 

 رو برگردونه. تجربه اش رو نداره ديگه

 ؟مسخره گفتم: يعني اگه بگم بيا جدا بشيم سر مي زنه به کوه و شکست عشقي مي خوره به



 

 
164 

نه، االن اگه از تو جدا بشه حتي اگه هيچي بهش نرسه انگيزه اش چندبرابر مي شه که جلوي شما قد علم   -

 من مي شناسم جنس اين جور دخترا رو….کنه

 جدي؟ مگه با چندتاش بودي؟ -

 ماند. پشت چراغ قرمز ايستادم. مردي با منقل پر از دود خميده راه فتاد به سمت ماشينم. شيشه را  ساکت

 باال کشيدم. دود اسپند به سرفه ام انداخت. 

 نگفتي؟ -

 بيخيال مهرداد. زنگ زدم واسه يه چيز ديگه -

 چي؟ -

 اوني رو که مي خواستي پيدا کردم برات. يه شماره اس ام اس کردم االن. خودت زنگ بزن -

شن ت رو مي کخودم چندجا پرس و جو کردم گفتم همشون يه مشت قالتاق بيشتر نيستن. پول… ول کن  -

 باال تهش هم مي گن نشد. 

 منم بهت گفتم -

 ….خودم يه جوري بايد بفهمم کار کي بوده  -

 چه جوري؟ -

 از کجا پيداش کردي؟ باز دوره افتادي تو شهر که همه بفهمن دنبال کاراگاه خصوصي هستم؟ -

 بهش زنگ مي زني؟ -

 نه. بذار ببينم ماجدي چيکار مي کنه ب -
ً
 شايد زنگ زدم. االن پشت فرمون هستم. بعد نمي دونم. فعال

ً
عدا

 حرف مي زنيم

«. ايمان ايران پناه»اسمش را ذخيره کردم کنار اسم «. بهرام انوري»کردم و گوشي را نگاه کردم.   خداحافظي

سرم را تکان دادم و پا رو گاز فشردم تا زودتر برسم به ….علي….چه جالب. هردو اسم جفت هم نشستند. آنا

 .دانشکده

**** 

تلفن را کوبيدم روي شاسي و ُسر خوردم تا کف سراميک هاي يخ راهروي بلند. پشت سري لگدي به  گوشي

 پهلويم زد: جمع کن

جا بلند شدم و گريه کنان دويدم توي سلولم. سرم را کردم توي بالشت و زار زدم. سر از کارهاي مامان و بابا  از 

تماس کردم وکيل نگيرند. حاال مامان ذوق زده انگار که سند در نمي آوردم. همين سه روز پيش بهشان ال
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رض  . يعني هرچي پول داشتند و قوبآزادي من را گرفته مي گويد گرفتيم. يک وکيل خوب گرفتيم. خيلي خ

گرفتند، دادند رفت پي کارش. مامان نمي فهمد من خسته ام. خسته. آن قدر زياد که حتي حاضرم عين اين 

ي قاشق بردارم ديوار را سوراخ کنم بلکه از اينجا بيرون بزنم. حتي حاضرم به پري ماه فيلم هاي تلويزيون

لجنزار نجات دهد. من خسته ام. سرم را محکم به ميله ي سرد  ايناعتماد کنم و بهش پول بدهم من را از 

 تخت فشار دادم. 

 نکتفم را گرفت و محکم از جا بلندم کرد. چشم بستم و جيغ زدم: ولم ک  دستي

 سنگين دستي محکم توي گوشم خورد. پوستم جزجز کرد. داد کشيدم: آشغال کثافت ولم کن ضربه

 چشم باز کردم. موشرابي دست به کمر جلوي رويم ايستاده بود: چه مرگته؟ بعد 

خودم را ولو کردم روي تخت. همان تختي که بار اول حتي رغبت نمي کردم رويش بخوابم. مالفه را   دوباره

 ي صورتم: ولم کن عوضيکشيدم رو 

گريه کردم. گريه اي از سر ناچاري. دهنم هرز مي رفت. ذهنم هرز مي رفت. همه ي زندگي ام هرز مي   باز 

رفت و آن بيرون همه به خيال خودشان در حال تالش بودند من را نجات بدهند. کاش زودتر مي رفتم 

ه توانستم اين هم يديگر تحمل نداشتم. نم دادگاه. کاش مي گفتند حکم اعدام است و خيالم راحت مي شد. 

 چشم انتظار حکم بمانم. 

 نشست کنارم: کالفه اي؟ عيب نداره عادت مي کني موشرابي

بند نيامده دوباره راه افتاد. کاش اين دو کلمه ي لعنتي برايم اتفاق مي افتاد. کاش عادت مي کردم به  اشکم

ه اين چيزها عادت نمي کردم؟ سيگاري نمي شدم؟ دلم نمي نکبت. به کثافت. به انتظار. چه مرگم بود که ب

 نبودم؟ پس چرا به فرو رفتن دمخواست دو پک بزنم و حتي اگر شده براي يک ساعت بروم فضا؟ مگر من آ

 در لجن عادت نمي کردم؟

 گذاشت روي سينه ام: پاشو  دست

ه کارش اش را بريد و تازه کلي هم ب سرطان سينه مي گرفتم و مي مردم. من که آنجلينا جولي نبودم سينه کاش

افتخار کرد که به خاطر سرطان نگرفتن اين کار را کرده. من شادي بدبخت و ناشاد بودم و حاضر بودم سينه 

ا و به دستخط خودم پوزخند زدم. ب ار هايم لنگه به لنگه بشود ولي از اينجا بيرون بروم. چرخيدم طرف ديو 

 گشت اشکي من پخش شد. انگشت رويش ماليدم و جوهر با ان

 با توام پاشو -

 ولم کن -

 چت شد؟ حکمت اومده؟ -

 را باال کشيدم. بي آنکه جوابش را بدهم گفت: منم همين روزا حکمم ميادش. مي دوني جرمم چيه؟ دماغم
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کسي نمي دانست جرمش چيست. هرکسي حرفي مي زد. حدسي مي زد. برايم مهم نبود جرمش   هيچ

ت به جايش بودم و حکم من هم زود مي آمد ولي نوبت کوفتي دادگاه نمي آمد. چيست ولي دلم مي خواس

به  مهي عقب مي افتاد و خسته بودم. خسته و دلزده. مامان چي پيش خودش فکر کرده که مي گويد زنگ بزن

آن مردک آشغال عوضي؟ بابا مي داند؟ نه بابا تف هم توي صورتشان نمي اندازد بعد مامان مي گويد زنگ 

زن بهش. که چي؟ التماس کنم؟ حاال که هست و نيستشان را به باد داده اند. زنگ بزنم بهش بگويم آشغال ب

مي اندازد دور گردنم. مامان من  ر عوضي بيا و يک کاري کن بيايم بيرون؟ اگر دست او باشد خودش طناب دا

 با همين وکيل لجِن احمق است. احمق. مطمئنم بابا را مجبور کرده وکيل بگيرد وگرنه بابا قول
ً
 م داد فعال

 خودم برويم دادگاه. 

 پول جور کردي؟ -

 چرخيدم طرف موشرابي: به تو چه؟ ها؟ به تو چه؟ عصبي

 کرد: چته؟ مي گم پول جور کردي؟  اخم

ندادم. چشم بستم. پول. پول. پول. همه ي بدبختي من به خاطر پول نبود؟ اگر باباي پولدار داشتم  محلش

ب شده توي دانشگاه نبودم؟ يک زندگي ديگر نداشتم؟ از دست هردوتاشان عصباني بودم. به جاي اين خرا

 دلگير بودم. خسته بودم. 

 خودکشي سخته؟ -

 زد: بستگي داره با چي خودت رو بکشي پوزخند 

 هرچي اينجا گير بياد -

 کم ِشر بگو بچه، چي شده؟ مگه نگفتي اميدواري؟ همين بود؟  -

 ني که زير پايم جيرجير مي کرد: ولم کنلگد زدم به نئوپا کالفه

 را از روي پيشاني ام پس زد: مي دوني اين جور وقتا چي حال آدم رو خوب مي کنه؟ موهايم

 من عملي نيستم ولم کن -

 اين جور وقتا حرف زدن با يکي که دلت پيشش گيره حالت رو خوب مي کنه -

ه جرم کشتنش گير افتادم. مرده ديگه نمي شه ولي چرا دارم فقط ب… زدم: ندارم همچين آدمي  پوزخند 

 باهاش حرف زد

راه افتاد. عميق نفس کشيدم. چي مي شد چشم مي بستم و بعد باز مي کردم و مي ديدم اينجا نيستم؟  اشکم

حتي حاضر بودم بشوم زن سعيِد خاله مه لقا. بنشينم ترک موتورش و بروم دانشگاه. حتي حاضر بودم نروم 

زن سعيد و سر يک سال حامله بشوم و بچه بياورم و بزرگ کنم. آره حاضر بودم همچين  دانشگاه. بشوم 
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کارهايي بکنم فقط به شرطي که فردا بيدار بشوم و ببينم اينجا نيستم. جفت سعيد قلدر که ديپلم هم ندارد 

ر بيسوادم من و شوه چشم باز کنم و بلند شوم برايش چايي بريزم و زير نگاه خاله مه لقا تنها اتاقي را که مال

 آزااااااد. …. بود تميز کنم و غر بشنوم و خدا را هم شکر کنم که آزادم 

 اوني که مي خواد خالصش کنه منتظره…. ديشب پري ماه داشت با موبايلش حرف مي زد  -

 بخوام فرار کنم به تو چه ربطي داره؟ چيه فکر کردي بابام گ نشستم
ً
ني  و و نگاهش کردم: تو چي ميگي؟ اصال

 ….گوني پول جمع کرده از خونه ي اربابش دنبال سهميه 

 چرت نگو -

 سيگاري از درز تخت خودم بيرون کشيد و روشن کرد.  عصبي

 گفتم: اينو قايم کردي اينجا فردا دباغ ببينه منو بيچاره کنه عوضي؟  حرصي

 شتر مهمونتون نيستمباال انداخت: بگو من قايم کردم، حکمم ديگه داره مياد. چند روز ديگه بي شانه

 يادم رفته بود يک روزي يک اختر نام گنده و  ساکت
ً
نگاهش کردم. يعني او هم مي رفت پيش اختر. اصال

 بدريخت به جاي او با من زندگي کرده است. 

 پري ماه چي ميگفت؟ -

 مي دونستي موبايل داره؟ -

 تو نمي دونستي؟ -

 ولي شنيدم داره پچ پچ مي کنه با موبايلش…بيدم نه ديشب بيخوابي زده بود به سرم فکر کرد خوا -

 دو سه روزه براش جور کردن….خيلي وقت نيست -

 کي جور کرده؟  -

عقب نشستم. لحنش يک جوري بود که حالم را بد مي کرد، شبيه بازپرس ها بود. شانه باال  ناخودآگاه

 انداختم: نمي دونم

ي رفتارش مي لنگيد. يک چيزي که بعد از چهار ماه را نگرفت. به صورتش دقيق شدم. يک چيزي تو  دنبالش

 زندگي کردن با آدم هاي ناتو بهم مي فهماند موشرابي کارش مي لنگد. 

 جرمت چيه؟ -

 سيگارش را بيخيال و آرام رو به سقف بيرون فرستاد: شوهر خواهرم رو کشتم دود 

 گلويم را فرو دادم: چرا؟  آب
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 خواهرم رو اذيت مي کرد -

 چه جوري؟ -

 تکان داد: يه جور بد ر س

يک جور بد خيلي معني ها مي داد. بدترينش فروختن بود. فروختن جسم به قيمت دو مثقال گرد. آرام   اينجا 

 گفتم: خودش رو نجات مي دادي، جاي کشتن شوهرش

 خودش مرده بود ديگه -

 اين اداها هم….رزيرا همراه چند حلقه دود بيرون داد و چرخيد طرفم: تو خيلي شبيه اون خدابيام نفسش

 
ً
 بهت نمي ياد اصال

 کدوم اداها  -

 اين کاره نيستي…. همين قلدربازيا  -

 نبودم ولي دارم ميشم -

 کشيد به شانه ام: نشو  دست

 ملتمسانه بود. دردناک بود. مي شد نشوم؟ لحنش

از کار خودشون بهرچي بهشون گفتم نگيريد …. رفتن برام وکيل گرفتن ….راه افتاد: من ديگه پول ندارم اشکم

 ….پولم رو دادن به يه وکيل …. رو کردن 

 پري ماه حکمش اومده، هيشکي نمي دونه ولي خب من خبر شدم از بروب  چ -

 خودش گفته بود پسر پيرزنه ديه قبول نمي کنه -

 ولي فرار مي کنه از اينجا، اگه مي توني يه جوري همراهش برو -

 باشم اونم نمي تونه در برهبدون پول؟ اونم گير پوله من نداشته  -

 زد: ساده اي پوزخند 

 …جا بلند شد. محبوب رو مي شناسي که  از 

 محبوب؟ همون که مرفين مي دزديده از بيمارستان؟ -

 …بعله خانوم پرستارمون  -

 خب؟ -
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 بفهمه تو پول نداري با اون مي ره… رفته رو مخ اون  -

 داره؟… مگه محبوب پول … اون مگه  -

 ه که پري ماه دور و برش مي پلکه، پري ماه جز پول واسه چي دور کسي مي چرخه؟البد دار  -

 االن نصف بچه ها مي دونن پري مي خواد در بره هيشکي نبوده به گوش دباغ برسونه؟… مگه الکيه  -

 کدوم خري جاسوسي هم بندش رو مي کنه؟  -

 م فروش داريم اينجاخودت مي دوني چقدر آد…. هرکي گير دو گرم گرد باشه … خيليا  -

 پس تو رو چه حسابي مي خواستي بهش پول بدي اگه مي دوني اينجا جاسوس داريم؟ -

 کردم توي موهاي کوتاهم: نمي دونم، نمي دونم  دست

 کنارم: هيشکي نيست ازش قرض بگيري؟  نشست

 نگاهش کردم: نه منگ

 باال انداخت و رفت طرف خروجي سلول: حيفه پخ پخ بشي شانه

 ….: هيچي معلوم نيستزدم داد 

خنديد و رفت بيرون. زانوهايم را جمع کردم توي بغلم و سرم را گذاشتم رويشان. اشکم دوباره راه افتاد.  بلند 

 هيچي معلوم نبود؟ اينکه پرونده ام آن قدر زير پرونده هاي ديگر خاک خورده بود که حتي روزنامه ها 
ً
واقعا

دارم ميميرم؟ داشتم ميمردم. با چشم هاي  اکمهين نبود که قبل از محهم من را از ياد برده بودند معني اش ا

خيس به صورت کمرنگ کيا نگاه کردم. اشکم صورت آبرنگي اش را از مقابلم مي شست و فرو مي ريخت. دلم  

 گرفته بود حتي از کيارش که مرده بود. 

 : کيا از خدا نمي خواي کمکم کنه؟ناليدم

م نگه داشتم مبادا کيارش پاک شود. با بغضي که دل دل مي کرد آب شود  حرف نزد. اشکم را توي چش کيا 

 گفتم: مامانم مي گه به اون داداش وخشيت زنگ بزنم باهاش حرف بزنم. تو بگو مامانم خل نيست؟

 حرف نزد. لبخند زد. خنديدم: خله نه؟ کيا 

ايم شرشر کيا را از جلوي باال انداخت. باورم نمي شد. کيا داشت حرف مي زد. پلک فشردم و اشک ه سر 

رويم پاک کردند. کيارش را با اشک کشتم. آب دماغم را باال کشيدم و آهم را با ناله بيرون دادم: خدايا تا هفت 

 ميشمارم اگه يکي از جلوي در رد شد مي رم بهش زنگ مي زنم

 …. يک



 

 
170 

خدايا تا ده ميشمارم …شلوغ تره جيغ زنان دويد آن طرف راهرو. شانه باال انداختم. اينجا از خيابون  مرجان

 …اگه بلندگو چيزي گف

 اذان مغرب خانوما بفرماييد نمازخونه -

 ….خدايا اگه خانم دباغ اومد جلوي در …. تا سه نشه بازي نشه  -

دباغ با عينک کائوچويي و مقنعه چانه داري که تا روي آرنج هايش مي آمد جلوي در سلول ايستاد:  خانم

 شو چرا گريه مي کني؟ وضوبگير بيا نماز شادي نشستي؟ بلند 

 سر تکان دادم. رفت. از سلول بيرون زدم: خدايا ميگي چرا؟ مردد 

يادم افتاد که همين يک دقيقه پيش ساعت مکالمه تمام شده. خيالم راحت …..لخ کنان رفتم جلوي تلفن لخ

 ….افت و شد. ديوانه شده بودم که با اين نشانه ها مي خواستم زنگ بزنم به آن کث

 مي خواي تلفن بزني؟ -

 به سمت اتاق مديريت. مسئول شب نگاهم مي کرد.  چرخيدم

 قطعه -

 مي دونم. تا کسي نيومده وصلش مي کنم پنج دقيقه فقط حواست باشه من وصل نکردم -

 چرا؟ خدايا 

م. شناخت را فرستادم توي دهن تلفن. شماره اش را حفظ بودم. چون ُرندترين شماره اي بود که مي کارت

پولداري به اين دردها مي خورد ديگر. يک بار کيا جلوي رويم بهش زنگ زد و رفت توي مخ من. بهش گفتم 

 چقدر رنده و گفت تو هم خوب عدد حفظ مي کني. 

 اخمو و عصبي اش گفت: بله؟ صداي

 يخ کرد. آب دهانم را فرو دادم. چي مي خواستم بهش بگويم؟ تنم

 الو؟ بله؟ -

 اه؟آقاي دولتش -

 ماند. چي مي خواستم بهش بگويم؟ خدايا چرا؟ ساکت

 شادي؟ -

 بناي تند تپيدن گذاشت. زبانم بند آمده بود.  قلبم

 شادي؟ تويي؟ -
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 بله -

 خوبي؟ -

 ….من….من….توي سرم بلند خنديد ولي اشکم راه افتاد: آقاي دولتشاه تو رو خدا من کسي

 گريه نکن چته؟ چيزي شده؟ حالت خوبه؟….آروم -

 ….داشتم من را به رگبار فحش ببندد. گوشي را قطع کند. ولي به جاي اين کارها  وقعت

 ….من …. به خدا …. من …. ام را بريدم: چشم گريه نمي کنم  گريه

 نمي چرخيد به اسم کيارش. باور مي کرد حرفم را؟ زبانم

 ….گريه نکن خب؟ نفس بگير اول …. شادي آروم  -

 بيرون ريختند: من کيا رو نکشتم به خدا ها با فشار از دهانم کلمه

 کشيدم. تنم مي لرزيد.   نفس

 حالت خوبه؟ از زندان زنگ مي زني؟…. باشه  -

 باور مي کنيد؟….بله، تو رو خدا من کيا رو نکشتم -

 ….آره آره من باور مي کنم -

 تو رو خدا…نشما بگين من اين کار رو نکردم شايد قبول کن….پس من چرا اينجام؟ من گفتم بهشون -

 شماره من رو کي داده بهت؟ -

باز لرزيد. عرق از تيره ي پشتم راه افتاد. مي ترسيدم بگويم مامانم گفته زنگ بزن. شايد مي خواست برود  تنم

 زير زبانم و بعد برود اذيتشان کند. خدايا چرا؟

 الو شادي؟ هستي؟ -

 خودم حفظ بودم -

 شماره منو حفظ بودي؟ -

 ه عصباني نبود ولي ترسيدم. . با اينکترسيدم

 …الو شادي؟ شادي جان  -

 شدم نقش بازي مي کند. لب خشکيده ام را خيس کردم: شما هم گفتي من کيارش رو کشتم؟ آره؟ مطمئن
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 ….چرا بايد اينو بگم … نه  -

نمي …. شما و نه مامان و بابات … نه … هيچ وقت… کشيدم: پس من چرا اينجام؟ نمي بخشمتون   آه

 ….اگه بميرم تقصير شماست…بخشم

. خوب بود. دلم  اشکم
ً
راه افتاد. گوشي روي گوشم مي لرزيد. نفس هايش تند شده بود. عصباني بود؟ حتما

خنک مي شد. تالفي چند سالي که اذيتم کرد. شير شدم: وقتي مردم از اون باال دنبال سرتون ميام زندگيتون 

 رو خراب مي کنم مطمئن باشيد

 يميري؟ تو مياي بيرون، من نمي گذارم تو بميري باشه؟کي گفته تو م  -

 بودم. چرا يک دفعه مهربان شده بود؟ مي خواست بيايم بيرون بعد زجرم بدهد؟ منگ

زدم: تو نمي گذاري من بميرم؟ تو مگر خدايي؟ فکر کردي ميام بيرون بعد دوباره اذيتم مي کني؟ من  پوزخند 

 يرون از يه متري من رد بشي با چاقو مي زنم شکمت رو سفره مي کنماينجا کلي چيز ياد گرفتم. اگه بيام ب

 شادي؟ خودتي؟ -

 شادي ديگه اينجا مرده، من زندگي تو يکي رو سياه مي کنم، مطمئن باش مهرداد دولتشاه… نه شادي مرده  -

 منو بکش خوبه؟…باشه عزيزم. باشه تو بيا بيرون -
ً
 اصال

يالش نبود که تهديدش مي کنم. شايد صدايم را ضبط مي کرد که بعد بودم. تنم مي لرزيد. عين خ عصباني

 يک مدرک به آن مدرک هاي آشغالي اضافه کند. مهربان شده بود که من را ديوانه کند. 

شم پس چي فکر کردي؟ حواست به خودت باشه  پوزخند 
ُ
من اينجا کلي دوست پيدا کردم يادم …. زدم: مي ک

؟ تو منو به اين روز انداختي بايد جوابش رو بگيري، حتي اگه بميرم يکي مي فهمي….دادن چطوري آدم بکشم

 ….رو مي فرستم سراغت 

 باشه عصباني نباش -

 من عصباني نيستم. ديگه هم ازت نمي ترسم -

 کردم نتوانستم بگويم عوضي. هنوز ته دلم ازش مي ترسيدم.   هرچي

 ….عزيزم  -

ندبار روي شاسي زدم. کارت را توي شکاف عقب و جلو  اشغال پيچيد توي گوشم. تلفن قطع شد. چ بوق

کردم. پنج دقيقه گذشته بود. عزيزم؟ مي خواست بگويد عزيزم تو زورت به من نمي رسد؟ عزيزم خل 

شدي؟ آره مي خواست همين را بگويد. خب راست مي گفت. خل بودم که بهش زنگ زده بودم. که 

م حالم خوب شده. عقده ي چندساله را خالي کرده بودم و کرده بودم. ولي مهم نبود. حس مي کرد  هديدشت

همين خوب بود. اين قدر که عصباني بشود و بخواهد باهام کل بيندازد. حس مي کردم قوي شده ام. قلدر 
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 مي توانم با چاقو شکمش را سفره کنم. به سقف بلند راهرو نگاه کردم و لبخند زدم: خدايا 
ً
شده ام و واقعا

 ممنون

 تر گفتم مامان ببخش بهت گفتم احمق. آرام  بعد 

**** 

دقيقه به همان حال توي ماشين نشستم و به اتفاقات امروز فکر کردم. به مالقاتم با ايمان ايران پناه. از  چند 

پله هاي دانشکده خسته و کمي مضطرب بابت مالقات با کسي که ممکن بود ربطي به فندق من داشته باشد 

جاي يادآوري خاطرات خودم در اين دانشگاه تنها دنبال جاي خالي يک نفر مي   باال رفتم و عجيب آنکه به

گشتم. نزديک ناهار بود و دانشجوهايي که اختالف سني شان با من به اندازه يک دهه بود عين بچه ها به 

 سر و کله هم مي زدند و البد توي دنياي خودشان فکر مي کردند چقدر بزرگند. 

 آقاي دولتشاه؟ -

جاي فندق مثل يک حفره ….مي شناختم. چرخيدم به طرفش. دوتا دختري که زماني سه تا بودند را  صدا 

 …..خالي توي دلم 

 سالم سهروردي هستم -

 سالم -

نگاه کردم. اولي مبادي آداب. مودب و عاقل. دومي هنوز خيلي بچه بود. فندق ترکيبي از دوتاشان با  بهشان

 هم بود. 

 سالم -

 شان چي بود؟تر شدند. اسم نزديک

 شما دوست خانم بهشتي هستين؟ -

 فندق از من يک هيوال برايشان  با 
ً
هم جواب دادند. نگران نگاهم کردند. انگار مي ترسيدند حرف بزنند. حتما

 ساخته بود. پرسيدم: بله؟ کاري داشتين؟

 که مودب بود، سهروردي، گفت: تسليت مي گم  همان

 …. تکان دادم. آن يکي گفت: ولي شادي سري

 را خورد. چون خيره نگاهش کردم.  حرفش

 گفت: دادگاه کي تشکيل ميشه؟  سهروردي

 چطور؟ -



 

 
174 

 يکي گفت: خب دوستمون توي زندانه به جرمي که نکرده آن

 زدند به چشم هايم. گفتم: نمي دونم زل

 گفت: ميشه باهاتون خصوصي حرف بزنم؟  سهروردي

 بفرماييد مي شنوم -

 مي شه بريم بيرون؟…  اينجا توي دانشگاه نمي شه -

ساعتم نگاه کردم. آمده بودم براي ديدن ايمان ايران پناه. گفتم: براي يه وقت ديگه، شما ايران پناه مي  به

 شناسيد؟

 هردوشان باال رفت. اسمشان چرا يادم نمي آمد. تا بخواهند جواب بدهند گفتم: اسمتون چي بود؟ ابروي

 ….من سهردوردي هستم ايشون هم ملکي  -

 نه اسم کوچيک -

 نگاهم کردند.  ساکت

 مگه دوست شادي نبودين شما؟ -

 زبان دراز گفت: مليحه ملکي هستم دخترک

چرا فکر مي کردم اسمش ملينا است؟ آن يکي دو به شک بود. ملي به جايش گفت: ايشون هم … ملي  آهان

 ترنم سهروردي هستن

ر مي رسيد. بي توجه به ملي رو کردم به ترنم: را دوست داشتم. دختر منطقي و عاقلي به نظ ترنم…ترنم

 نگفتين ايران پناه مي شناسيد؟…نگران نباشيد، مياد بيرون

 گفت: نه  ترنم

 متعجب نگاهش کرد که يعني مي شناسند. به تاسف سر تکان دادم: خوب بود اگه مي شناختيد ملي

کسي اينجا مي دانست من برادر کيارش   کنارشان رد شدم. دنبال سرم آمدند. نگاه ها متوجه ما بود. يعني  از 

ين ا…. يکي از دانشجوهاي اينجا را به زندان انداخته بودند؟ …مردنش… هستم؟ همان کسي که به خاطر 

فته بود عليرضا گ…..ها بود هعکسمان توي روزنام….نگاه هاي کنجکاو و خيره مي گفت که خيلي ها مي دانند

ديگر عکس ما را نمي …پيشنهاد خوبي بود….دهيمبيخال شکايت شويم و فقط بهشان تذکر ب

به قيمت ….ولي وقتي پاي پول وسط مي آمد جرم هم مي کردند…..اگرچه کارشان جرم بود….انداختند

.عکس هم چاپ مي  …فتنددروغ مي با….بي اخالقي مي کردند….فروختن دو شماره بيشتر جرم مي کردند

 ….کردند توي روزنامه هاي دوزاري شان 
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 دولتشاه آقاي -

 ورودي دانشکده ايستادم. ترنم جلوتر آمد: ببخشيد با آقاي ايران پناه چکار داريد؟ جلوي

 کاري ندارم، مي خوام فقط ببينمش  -

 نگاهم کردند. ملي گفت: شادي رو اذيت نکنيد اون کاري نکرده ساکت

کردم: شما بيا چند   جاش خيلي اينجا کنار دو قلوهايش خالي بود. به ترنم نگاه….شادي…..شادي…شادي

 لحظه

هاي ملي به وضوح در هم رفت. ترنم مردد جلو آمد. ملي را پشت سرم جا گذاشتم و همراه ترنم وارد   اخم

 کريدور شديم. کمي جلوتر رفتيم و نزديک پله ها ايستادم. او هم ايستاد و منتظر نگاهم کرد. 

 از قضيه شادي کي خبر داره اينجا -

 

 

 محتاط است. کرد. معلوم بود   مکث

 هوم؟ -

 نمي دونم، خيلي ها چطور؟ -

 ….کسي مي دونه من برادر   -

 بله -

 مي دونن نسبت شادي با ما چي بوده؟ -

 بله -

 را کالفه بيرون دادم. دو نفر از کنارمان گذشتند. توي گوش هم پچ پچ کردند.  نفسم

توي زندان مونده به خاطر اگر ….بگو من اين رو گفتم….هرکي پرسيد شما بهش بگو شادي بيگناهه -

 …تحقيقات 

؟ کي مياد بيرون؟ واي خدايا شکرت چشم
ً
 هايش از خوشحالي باز شدند: واقعا

نگاهش کردم. يک لحظه مکث و بعد دانست فقط مي خواهم يک شايعه بسازم. آرام گفت: هنوز  ساکت

 هيچي معلوم نيست نه؟
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 بگو به خاطر تحقيقات پليس يه…. ر دوستت به خاط…. ولي هرکي پرسيد همين رو بهشون بگو … نه  -

. مي …خودش به من گفت …. بگو برادر کيارش …. بگو حرفاي روزنامه ها چرت و پرته ….مدت بايد بمونه 

 توني؟

شده بود. نمي فهميد چرا من بايد اينطوري از فندق دفاع کنم. من که هميشه دوستش را اذيت کرده ام.  گيج

هستم. خيالش را راحت کردم: شادي کيارش رو دوست داشت مي دونم هيچ  من که جزو خانواده مقتول

 نمي خوام اذيت بشه….وقت اذيتش نمي کرد

هنوز زل زده بود به صورتم. با همان نگاه خيره بهم مي فهماند  ….که شده بود سپر بالي من….کيارش  بيچاره

 ه است. که حرفم را باور نکرده است. که فکر مي کند کاسه اي زير نيم کاس

 : حاال اين آقاي ايران پناه کيه؟گفتم

 دوستش داري مگه نه؟…. شما …. جلو آمد و آرام گفت: شما  کمي

 سوال رک و بي پرده اش جا خوردم. عاقل تر از اين حرف ها بود. پلکم پريد: جواب سوالم رو ندادي از 

. شما …م توي اتاق بچه هاي ارشده االن ه…. يعني اين ترم تازه قبول شده…ايران پناه دانشجوي دکتراست -

 شادي رو دوستش داري من بهش گفته بودم

کشيدم به صورتم. عين يک بچه ي تخس و فضول زل زده بود توي چشم هايم تا ازم اعتراف بگيرد.   دست

نمي خواستم هيچ کسي قبل از آنکه خودم از احساس فندق نسبت به خودم مطمئن شوم چيزي از من 

 
ً
دوست صميمي اش که بهش گفته بود ممکن است من دوستش داشته باشم و فندق هم بشنود. مخصوصا

 البد بهش کلي خنديده بود. لب به هم فشردم: من متاهلم خانوم

 زده سر به زير انداخت: ببخشيد خجالت

 اتاق بچه هاي ارشد کجاست؟ -

 ….همين طبقه  -

 : پس حواستون هست که چي بگيد به بقيه آرهدست به اتاق انتهاي راهرو اشاره کرد. جدي نگاهش کردم با 

 ….سر تکان داد: باشه باشه فقط آقاي ايران پناه  تند 

 …..ميخ شد روي کراواتم چشمش

 خب؟ -

 …هيچي  -

 اون دوستت هم چيزي از اين معامله نبايد بدونه -
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 نگاهي به ملي که حق به جانب و دست به سينه نگاهمان مي کرد انداخت: باشه نيم

اصله گرفتم و به سمت اتاق راه افتادم. جلوي در نيمه باز ايستادم. داشتند درباره يک برنامه مذهبي ف ازش

حرف مي زدند. صدايشان درهم بود. حاال معني نگاه ترنم را مي فهميدم. يعني ايران پناه از اين بچه مثبت ها 

. فندِق من بچه مثبت دوست داشت؟ شايد
ً
 …بود؟ حتما

ه آنقدر که مانع باز کردن در بشود. در را باز کردم و همه شان برگشتند نگاهم کردند. مضطرب بودم ن کمي

 سه نفر بودند. يکيشان از آن قيافه هاي تکراري توي تلوزيون 
ً
يش آنکاد ته ر …. پيراهني روي شلوار … جمعا

 ….شده و موهايي به يک طرف شانه شده
ً
ود؟ ک الغرمردني برقيب من اين پسر …. ايران پناه او بود؟ احتماال

 شبيه اولي فقط چاق بود و يک وري روي ميز نشسته بود. ايران پناه او بود؟ چه خوب بود که 
ً
يکي ديگر عينا

 متفاوت با آن دوتا…او باشد
ً
موهايش معمولي اصالح شده بود. ….رقيب مسخره اي مي شد. و سومي کامال

.قيافه …ت به پا داشت. چهارشانه و قد بلند بودپيراهن آبي نفتي پوشيده بود و شلوار راسته و خوش دوخ

 بعيد مي دانم. … اگر او رقيبم باشد … نگاهش هم مصمم و جدي ….اش هم دخترپسند

 چاق طلبکار پرسيد: با کي کار داريد؟ پسرک

 مي شد اگر رقيبم اين يکي بود. مطمئنم فندق ازش خوشش نمي آيد. گلو صاف کردم: آقاي ايران پناه؟ خوب

 ستممن ه -

 احتمالش را نمي دادم رقيب از آب درآمد. پسر قد بلند و محکم   همان
ً
 کارم سخت شد. …. که اصال

 مي شه چند لحظه خصوصي صحبت کنيم؟ -

 ساعتش نگاه کرد و بعد به دو دوست چاق و الغرش. برگشت نگاهم کرد: جنابعالي؟ به

 ن؟جلوي رويش کم مي آوردم: مي گم خدمتتون وقت داريد اال نبايد 

اتاق بيرون آمد. نيم نگاهي به ته راهرو انداخت و مجبورم کرد برگردم و به عقب نگاه کنم. ترنم و ملي ته  از 

ري بود. بي اختيار 
 
د
 
راهرو ايستاده بودند. برگشتم طرف ايران پناه و دوباره از نظر گذراندمش. رقيب ق

 پرسيدم: شما چند سالته؟

 نگاهم کرد: بله؟!  متعجب

 سالته؟شما چند  -

 بيست و شش -

 شش سال با فندق من فاصله سني داشت. عصبي گفتم: دانشجوي ارشد هستين؟ فقط

 هم متعجب نگاهم کرد: شما کي هستين؟ باز 
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 آره؟ -

 نه خير ترم اول دکتري اقتصاد هستم، شما کي هستين؟ -

 من مهرداد دولتشاه هستم -

 مي شناخت. از در فاصله گرفت: خب؟ امرتونخورد ولي زود به خودش مسلط شد. پس او هم من را  جا 

 پرسيدم: شما خانوم بهشتي رو ميشناختيد؟ مردد 

بي آنکه چيزي از صورتش معلوم شود گفت: بله دانشجوي اينجا بودن ولي االن نيستن فکر کنم  جدي

 بدونيد چرا

 آشنا زياد داريد -
ً
 مادرشون اسم شما رو به من دادند گفتن ظاهرا

 آشنا توي چي؟کرد: آشنا؟   اخم

 نمي دونم، هرجايي که بشه به خانوم بهشتي کمک کرد از اون مخمصه بيرون بياد -

ياد خوشحال مي شم کمکي از دستم برب… پشت سرش را نگاه کرد: نمي دونم چي به شما گفتن، ولي  برگشت

 براشون انجام بدم

 شدم: جدي؟ پس چرا به مادرشون زنگ نزديد عصبي

 ….علت مالقاتم با خودش….. البد او هم دنبال علت آمدنم به اينجا مي گشتنگاهم کرد  موشکافانه

 را محکم بيرون داد: چون هنوز کسي که بشه بهشون کمک کرد پيدا نکردم نفسش

 گفتم: خوبه…. مي خواست گردنش را مي شکستم. نمي دانم چرا دلم

 ….شما برادر ِ  -

 بله -

 نمي کنم همچين کاري ازش بربيادمن خانوم بهشتي رو خوب مي شناسم، فکر  -

 ايستادم و دست توي جيب کردم: چقدر مي شناسيد؟ راست

به موهايش کشيد. به کفش هايش خيره ماند. سر بلند کرد و زل زد توي چشم هايم: اگه اومدين  دستي

دنبال مدرک که مطمئن بشيد ايشون چطور دختريه مي تونم بگم دختر خيلي خوبيه، حقش هم نبود به 

ر اون قد …اي نشستن سر کالس هاي درس االن توي زندان باشه، من نمي دونستم سرايدار منزل شماست ج

متکي به نفس بود که همچين برداشتي ازش نداشته باشم. فکر کنم اين همه وقت توي خونه جنابعالي 

 زندگي کردن بايد کمک کرده باشه بشناسيدش، درسته؟
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است. که نيامده ام تحقيق راجع به پيشينه فندق. آمده ام براي محک  يعني که علت آمدنم را حدس زده اين

 زدن رقيب. نبايد جا مي زدم: به هرحال اگر کمکي از دست شما بربياد که برگرده دانشگاه خيلي خوبه

کردم لحنم بي تفاوت باشد ولي مطمئن نبودم که درست نقش بازي مي کنم. پسر باهوشي بود.   سعي

هم بداخالق. ممکن بود فندق دوستش نداشته باشد؟ به خاطر اخالق بدش؟ بي آنکه  باهوش، محکم و کمي

 منتظر جوابش بمانم خداحافظي کردم و از آنجا بيرون آمدم. 

توي ماشين نشسته بودم و عين يک احمق خودم را با او مقايسه مي کردم. دليلي نداشت فندق  حاال 

د. تحصيل کرده بود. جذاب بود. هم قيافه اش و هم دوستش نداشته باشد. اختالف سني شان زياد نبو 

هيچ  . يکمرفتارش. مجرد بود. داشت سعي مي کرد به فندق کمک کند. با اين همه ثروت، انگار هيچ بود

 واقعي که هيچ شانسي نداشت ولي من آدمي بودم که از هيچ همه چيز مي ساخت. 

…………. 

. عمارت سوت و کور بود. وارد شدم و به همايون و ناهيد و از ماشين پياده شدم و از تراس باال رفتم کالفه

بعد آنا نگاه کردم. فضا مثل هميشه بود فقط همايون دلش مي خواست سر به تن من نباشد. اخم کرده 

نگاهم کرد و من بي تفاوت سالمي زير لب پراندم. آنا اشاره کرد چيزي نگويم. قصدش را هم نداشتم. خسته 

خواستم با عصبانيت همايون را سر لج بيندازم. کتم را انداختم لب مبل و به مستخدم بودم و عصبي و نمي 

 تازه نگاه کردم: يه چايي بيار

 و گردنم را ماليدم. همايون گفت: بسه اين آلبوم رو بذار کنار نشستم

دو  هبلند شد و رفت طبقه دوم. چشم بستم و چند ثانيه به همان حال ماندم و بعد چشم گشودم و ب بعد 

زني که رو به رويم نشسته بودند نگاه کردم. آنا کنار ناهيد نشسته بود و هيچ حرفي هم با هم نداشتند. تنها 

اد و دست ناهيدجون نمي افت ز وجه مشترکشان نگاه کردن به عکس هاي کيارش بود. آلبومي که تازگي ها ا

عکس دو سالگي هاي کيا و درباره  همايون را عصباني مي کرد. مثل حاال که ناهيد انگشت گذاشته روي

 خاطره ي آن عکس با حسرت حرف مي زند. 

مي خواهد به حرف هايشان گوش کنم. شنيدن اين خاطره ها که تازگي ها اين قدر عزيز شده اند براي من  دلم

هم يک جور تسکين است. آنا مغموم زل زده به چشم هاي اشکي ناهيد و پشتش را نوازش مي کند. من فکرم 

را به همين لحظه معطوف   مار راه مي رود. ايران پناه از جلوي چشمم کنار نمي رود. سعي کردم حواسهز 

 کنم. به آنا زل زدم. 

باري که آمد اينجا، يادش است؟ خبرشان دادم و گفتم ميهمان دارم. همايون مي دانست قرار است با  اولين

ر انست. چون همايون حرفم را جدي نگرفته بود و فکآناهيتا بيايم. از قبل بهش گفته بودم ولي ناهيد نمي د

نمي کرد عملي اش کنم. پس چيزي راجع بهش نگفته بود. ناهيد پرسيد کيه و کيارش گفت دوست دخترش 

ماماني و جلوي چشم هاي وق زده ناهيد غش غش خنديد. ناهيد باور نمي کرد من دوست دختر داشته 

زدن با مشتري هاي شرکت کاري بکنم. خودش هم عالقه اي باشم. هيچ وقت نديده بود جز سر و کله 
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بيفتد و او براي خواستگاري اش  ننداشت من ازدواج کنم چون منتظر بود يک حوري آسماني از سقف پايي

قدم رنجه کند. آنا همان روز عصر بعد از شوخي هاي ريز و درشت کيارش و غرغرهاي همايون و خط و نشان  

 اين خانه شد. درست همچين روزي بود.  کشيدن هاي ناهيد ميهمان

 يادته روز اولي رو که اومدي اينجا؟ -

 برگشتند نگاهم کردند. ناهيد منگ بود. آنا آه کشيد: آره امروز بود تاريخش هردوشان

 از چشم هاي ناهيد راه افتاد: کيا هم بود اشک

ش سر به سر آنا مي گذاشت. بهش بازويش را حلقه کرد دور شانه ي ناهيد. دل من هم فشرده شد. کيار  آنا 

مي گفت خانوم مشاور. چون آنا تازگي ها شده بود مشاور حقوقي شرکت. بهش مي گفت يک کمي هم به 

. چرا آنجاست دانستاين مهرداد مشاوره بده کمتر بداخالق باشه. آنا مطمئن لبخند مي زد. انگار که مي 

ها حتي بهش مي گفت چه کار کند و چه کار نکند. وقتي رابطه ي آنا و کيارش هيچ وقت بد نبود. خيلي وقت 

اولين بار همايون خواست کيا به جاي من براي سفارش گرفتن برود خارج از ايران و من گفتم بچه است آنا 

 .ردپشتش درآمد و گفت باالخره بايد از يک جايي ياد بگي

اي  ق مي کند. اينکه فقط همان هفته اول بر علي راست مي گويد. اينکه آنا طرز ابراز احساساتش با ما فر  شايد 

 کيارش سوگواري کرد و بعد دوباره شد همان آناي هميشگي. 

 مهرداد؟ -

نرم بود. نگاهش کردم. زل زده بود توي چشم هايم. با پرده ي اشکي که روي مردمک هاي عسلي اش  لحنش

 نشسته بود. به ناهيد اشاره زد. 

ناهيدي که مخالف ازدواج من و آنا بود. آناهيتا دستش را از دور شانه ي جا بلند شدم و نشستم کنار مامان  از 

ناهيد برداشت و از جا بلند شد. رفت به سمت بار. نزديک تر نشستم و شانه اش را ماليم نوازش کردم: اين 

 قدر خودت رو زجر نده، روح اونو هم اينجوري آزار ميدي

بديل شد به هق هق. نمي دانستم چطور آرامش کنم. حق با جاي اينکه آرام شود ناله اش بلندتر شد. ت به

علي است. من هيچ وقت ياد نگرفتم با يک زن چطور رفتار کنم. آنا برايش مهم نبود، ولي فندق فرق مي کند. 

 ….اگر اذيتش کنم …. اگر بلد نباشم …. او خيلي ملوس است. اگر نتوانم 

 اينو بخورين -

 وکتل بود. ليوان را از دست آنا گرفتم: خيلي غليظ نباشهبه آنا نگاه کرديم. ک هردومان

 آن طرف ناهيد: نه، بيشتر آبميوه اس نشست

 را گرفتم طرف مامان ناهيد: بخوريد ليوان
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 تکان داد: نمي خوام ميل ندارم سر 

 آرامبخش بيارم براتون؟… بازويش را نوازش کرد: خوبه بخورين  آنا 

 ه آنا نگاه کردم. هيچ وقت شده بود اين طور نگران من باشد؟ نه! چهره نگران و ابروهاي گره خورد به

نگاهم شد. اشاره کرد من هم اصرار کنم. ليوان را گذاشتم روي ميز و از جا بلند شدم: اين طوري  متوجه

 اوضاع هيچ وقت خوب نمي شه. بلند شو مامان

زدم يا مامان ناهيد. براي همين  مخصوص کيارش بود. من هميشه مادرم را يا ناهيد صدا مي« مامان» لفظ

 بود که سر باال آورد و درمانده نگاهم کرد. دستم را دراز کردم طرفش: پاشو بريم يه کم قدم بزنيم

جا بلند شد. آنا دلخور نگاهم کرد. باز هم چشم هايش اشکي بودند. دلم برايش سوخت. بهش لبخند زدم:  از 

 زود برمي گرديم

ر دلم سوخت. ولي خب اين دل لعنتي وقتي از کسي مي بريد به اين راحتي ها سر تکان داد. بيشت خوشحال

جوش نمي خورد. دست خودم نبود. مثل همايون کينه اي بودم. آرام آرام از سالن خارج شديم. هوا سرد 

شتم بيرون. و برگ برداشتمبود. برگشتم داخل و ديدم که آنا چشم بسته تکيه داده به مبل. اشارپ ناهيد را 

آن را انداختم دور شانه هايش و از تراس پايين آمديم. نمي خواستم برويم به سمت خانه اي که کيارش را 

ازمان گرفته بود. خانه اي که يک زماني نگاه کردن بهش من را هيجان زده مي کرد. اينکه مي دانستم دخترکي 

يز بود. حاال آنجا نفرين شده تند مي تپد هيجان انگ ايشآن طرف عمارت است و من يک جورهايي دلم بر 

ترين جايي بود که مي شناختم. آن خانه ي لعنتي دوتا از عزيزترين آدم هاي اين خانه را برده بود. من را هم 

بيچاره کرده بود. آرام آرام از پله ها پايين آمديم و در عرض حياط راه افتاديم. جوري کنارش ايستادم که 

 وت کور پشتش نيفتد. آرام گفت: آنا حالش بده چرا؟درختهاي لخت و خانه ي س هچشمش ب

هر حرفي داشتم جز اين يکي. خواستم گلو صاف کنم ولي منصرف شدم. با اين کار مي فهميد که مي  توقع

 خواهم حرفي مهم بزنم و نمي خواستم االن حرف هاي مهم بزنم. االن وقتش نبود. 

 منم حالم خوب نيست… ده : شرکت يه کم شلوغ شده، کارها روي دوشش افتاگفتم

 را گرفت و آرام فشرد: واسه چي براي دختر مندلي وکيل گرفتي؟ دستم

 نمي کردم فهميده باشند که حرفم را عملي کرده ام. از کجا فهميده بود؟ فکر 

 کردم: خودتون هم مي دونيد که اون همچين کاري نکرده، انصاف نبود اين جوري گير بيفته  نگاهش

 چي مطمئن نيستممن ديگه به هي -

 ….بود که من هم داشتم. گفتم: مندلي هم حقش نبود اون جوري از اين خونه بيرون بره حسي
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به همايون گفتم حق و حقوقش رو هرچي بوده بهش بده، فقط اين مصيبت تموم بشه من بفهمم کي بچه  -

 ….ي 

 ذيت نکنراه افتاد. توي آغوش فشردمش: بسه مامان، بسه اين جوري خودت رو ا اشکش

 تند سر تکان داد و باقي غصه اش را با آه بيرون فرستاد.  تند 

 دوستش داري؟ -

 نگاهش کردم. ايمان ايران پناه باز توي ذهنم رژه رفت.  منگ

 دختر مندلي رو دوست داري؟ -

 ماندم. ايمان ايران پناه پوزخند مي زد.  ساکت

يدم چطوري حواست بهش بود. اون روز د…. من هيچي نمي گم ولي حواسم به همه چي هست مهرداد  -

 ….مهموني يک دم ازش غافل نمي شدي، مي خواستم بياد مهموني مطمئن بشم که دوستش داري 

 و با پا برگ هايي را که با از آن سوي باغ آورده بود جا به جا کردم. دستم را توي فرو جيبم کردم.  ايستادم

 از کي مهرداد؟ -

 ناهيد زل زدم: همون وقتي که تازه با آنا نامزد کرده بوديم چشم هاي سرخ از گريه زياد  به

 آنا هم فهميده آره؟ -

 خودتون که بهتر مي دونيد چرا مي پرسيد؟ -

 …مي دوني که کيارش رو دوست داشت که  -

 دست کشيدم به صورتم: خب که چي؟ عصبي

 گريه اش گرفت: خدا لعنتش کنه دوتا پسرم رو بدبخت کرد  دوباره

 اهش کردم: به اون چه ربطي داره؟نگ کالفه

يکي ديگه  …گفتم اين دختره بزرگ شده نمي خوام اينجا باشن …توجه به سوالم ناليد: به همايون گفتم بي

 مي بيني مهرداد مي بيني؟…. اين قدر کله خرابه که تا بدبختمون نکنه دست بردار نيس …. رو بيار 

 ي فندق اشاره مي کرد. مقابل درخت ها ايستاده بود و به خانه  درست

 چي مي گي مامان؟ اون چه گناهي کرده که کيا رو اونجا کشتن؟ -
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خودم …. چشماش رو درميارم …. دهانش را فرو داد: من اوني که بچه ي منو ازم گرفت بيچاره مي کنم  آب

 طناب دار ميندازم گردنش

به  ستادم مقابلش تا مانع نگاه کردنشخود بيخود شده بود. يک لحظه ترسيدم نکند ديوانه شده باشد. اي از 

 مي فهمي؟…. آن خانه شوم: باشه، همه چي معلوم مي شه نمي گذارم خونش پامال بشه مامان 

 کرد: از فکر اين دختره بيا بيرون، بچسب به زندگيت نمي خوام تو هم از دستم بري مهرداد  نگاهم

بدو کنم. وقتش نبود. سري به تاييد تکان دادم: آمرانه بود. جا خوردم. ولي نمي خواستم باهاش يکي  لحنش

 باشه،تو نگران من نباش من حواسم به خودم هست

انداخت دور شانه ام. خم شدم جلو و موهايم را بوسيد. لبخندي غمگين روي صورتم نشست. راست  دست

 ايستادم: تو هم مراقب خودت باش نمي خوام اذيت بشي

 رف عمارت: بريم داخل سردههايش قوس برداشت. چرخاندمش به ط لب

 را گرفت و محکم فشرد: اگه با آنا خوشبخت نيستي ولش کن، واسه تو دختر زياده دستم

ام گرفت. اين همان حرفي بود که چندبار به شکل هاي مختلف به من زده بود و من بي تفاوت از   خنده

 کنارش گذشته بودم. گفتم: اون که با شما خوبه چرا باهاش لج داري؟

 جلوي در. آرام گفت: همش فيلمه من خوب مي فهمم مث خاله مهوش هس يديمرس

 لب گفتم: نمي دونم زير 

داخل. آنا نبود. ناهيد را توي سالن جا گذاشتم و رفتم طرف راهروي پشتي. هميشه مي رفت توي   برگشتيم

به  صداي پاهامکتابخانه. حدسم درست بود. نشسته بود کنار شومينه و چندتا کاغذ هم دستش بود. از 

 خودش آمد. پا روي پا انداخت: بهتره؟

 توي چارچوب ايستادم: بد نيست همانجا 

 بيا تو چرا واستادي؟ -

 برم ببينم همايون در چه حاله خيلي وقته رفته باال -

 باال انداخت وآه کشيد: هرجور راحتي شانه

طبقه دو راهروي بلند به دو سوي  توي سالن و از پله ها راه طبقه دوم را پيش گرفتم. در اين برگشتم

ساختمان کشيده مي شد. نرده هاي سنگي که چند سالي بود جاي نرده هاي فلزي کارگذاشته شده بودند 

همه خارج مي  تيررسبخشي از طبقه ي دوم را در معرض ديد قرار مي دادند. اما کمي جلوتر هردو بخش از 

ق هاي من و کيارش بود و سمت چپ به تقليد از شد. هردو سمت قرينه ي هم بودند. سمت راست اتا

راهروي سمت راست به سالني متوسط مي رسيد که چهار در داشت. انتهايي ترين در به مستر بزرگي مي 
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به طبقه ي پايين نقل مکان   کهرسيد که زماني محل خواب همايون و ناهيدجون بود. ولي دو سالي مي شد  

نمي شد براي خوابيدن اين همه پله را تا باال طي کند. آسانسوري   کرده بودند. چون هيچ کدام حوصله اش

که از اتاق خواب اين طبقه به استخر مي رسيد خيلي وقت بود بيکار افتاده بود. اين اتاق بزرگ حاال گاهي 

مي شد. سه در ديگر به اتاق هايي مي رسيد که يکيش  ونميزبان ميهمان هاي خاص ناهيدجون و هماي

جون بود. ميهمان هاي خاصش را آنجا مالقات مي کرد. که بگويد من هم کسي هستم و  مخصوص ناهيد

کارهاي مهمي دارم. ولي در واقع توي اتاق جز يک ميز بزرگ چوب گردو و يک دکوري بزرگ پر از مجله هاي 

م هاز آن طرف برايش مي آوردند چيز ديگري نداشت. دو اتاق ديگر  تقيمووگه و مجله هاي ديگري که مس

 …باز اتاق کار…. مال همايون بود. يکي اتاِق کار و ديگري هم 

به سمت راهروي غربي و دوباره به ساختمان دقت کردم. ساختماني که سال هاي زيادي از عمرم  چرخيدم

داخلش گذشته بود. چقدر از اين پله ها باال و پايين دويده بودم. برگشتم و به ورودي پله ها نگاه کردم. همين 

ود  . نگاهش به تابلوهاي قدي برافشبي توجه به اط….ايستاده بودم که شادي را ديدم. داشت مي آمد باالجا 

که در راهرو نصب شده بود. روي صندلي داخل راهرو که به ديوار تکيه داده بود نشستم و زل زدم به تابلوي 

ده ي و سورمه اي به تصوير کشيبلندي که يک جاده ي وهم آلود و تاريک را با رنگ هاي سرد خاکستري و آب

اش خياالت گوناگوني به سرم راه داده بودم. خياالتي ترسناک و  ارهبود. جاده اي که در بچگي بارها درب

هيجان انگيز. از موجوداتي وحشتناک که از پشت سايه هاي لرزان و تاريک درختان سياه بيرون مي آمدند و 

د. باورم نمي شد اين خياالت رنگ واقعيت گرفته اند. اين تابلو را از توي تابلو قدم به خانه مان مي گذاشتن

 هنرمند 
ً
خودش کشيده بود و به مناسبت تولد کيارش برايش … يکي از دوستان هنرمند ناهيدجون، واقعا

هديه آورده بود. ناهيدجون هيچوقت ازش خوشش نيامد. براي همين جايش شد اينجا، توي راهرويي که 

 کسي از 
ً
 آن رد نمي شد. معموال

زنگ مي خورد. در سکوت وهم آور خانه، زنگ موبايلم بدجور منعکس مي شد. سري    ع بيرونش آوردم  تلفنم

و به شماره عجيب و غريبش نگاه کردم. قبل از جواب دادن گذاشتمش روي سايلنت و دوباره به شماره زل 

را  بيکار افتاده بود. در  ور الي بود همان طزدم. راه افتادم طرف اتاق خودم در راهروي شرقي. اتاقي که چند س

بستم. حدس مي زدم يکي از کارگرهاي انبار باشد که باز در اين وقت شب يادش افتاده بود شکايت کار 

سختش را بياورد پيش من. با اينکه آنا اين روزها کارهاي شرکت را مي چرخاند اما بازهم کارگرها با خودم حرف 

 .ناختندبه رسميت نمي شمي زدند انگار که او را 

از اينکه نمي فهمند من هم حتي با زندگي مرفه آدم هستم و ممکن است از …از بي مالحظگي شان عصبي

 مرگ برادرم بيشتر از سختي کار آنها در عذاب باشم جواب دادم. 

 بله؟ -

 صدايي نيامد. نشستم روي مبل راحتي و دوباره گفتم: بله؟ الو؟ اما 

ن، صدايي که دلم برايش تنگ شده بود. صدايي که خيلي وقت بود توي خاطرم همان گرفته و غمگي  صدايي

 که ناز داشت و دخترانگي اش غوغا مي کرد گفت: آقاي دولتشاه؟….جوري اکو مي شد که دوست داشتم
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 هم ساکت شد. از روي مبل بلند شدم و بناي قدم زدن گذاشتم: شادي؟ تويي؟ باز 

 و مغموم گفت: بله مايوس

 يک کلمه: خوبي؟…کشيدم به پهناي صورتم، االن بايد چي بهش مي گفتم. يک جمله ساده  دست

 ….من….من….فقط غمگين نبود. دردناک التماس کرد: آقاي دولتشاه تو رو خدا من ديگر 

تا جلوي پنجره قدي که به تراس اصلي باز مي شد. روي بالکن ايستادم. دستپاچه لبه نرده ها را گرفتم:  رفتم

 گريه نکن چته؟ چيزي شده؟ حالت خوبه؟….آروم

 ….من …. به خدا …. من …. جاي گريه هق هق کنان گفت: چشم گريه نمي کنم  به

لکنت افتاده بود. از من دور بود. يک جايي بود که حتي نمي شد سوار ماشين کوفتي ام بشوم و بروم   به

نفس  گريه نکن خب؟…. ش کنم: شادي آروم کنارش. تنها کاري که مي توانستم بکنم همين جا بود. که آرام

 ….بگير اول 

 وقفه گفت: من کيا رو نکشتم به خدا بي

نفس عميقش پيچيد توي گوشي. چشم بستم به منظره مقابلم. هنوز مضطرب بودم اما سعي کردم  صداي

 حالت خوبه؟ از زندان زنگ مي زني؟…. خودم را کنترل کنم: باشه 

 باور مي کنيد؟….ه، تو رو خدا من کيا رو نکشتمبه التماس افتاد: بل دوباره

بهش اطمينان مي دادم. مي گفتم که اينجا فقط من هستم که باورت مي کنم. چون بيشتر از همه مي  بايد 

 ….شناسمت: آره آره من باور مي کنم

گين من شما ب….بود. ملتمس بود. ميله ها را فشار دادم. گفت: پس من چرا اينجام؟ من گفتم بهشون غمگين

 تو رو خدا…اين کار رو نکردم شايد قبول کنن

 چرا  يک
ً
لحظه از ذهنم گذشت چرا حاال زنگ زده؟ چرا بعد از اين همه مدت يادش به من افتاده؟ اصال

 شماره من رو کي داده بهت؟…: يادش به من افتاده، پدر و مادرش 

اين  ره پرنده بشود و برود. حاال کهرفت. فقط نفس هايش مي پيچيد توي گوشي. نمي خواستم دوبا صدايش

الو شادي؟ …: قدر واضح همه مي دانستد من دوستش دارم، که يک ايمان ايران پناه بود که ممکن بود 

 هستي؟

 خودم حفظ بودم -

 خوردم. شماره من را حفظ بود؟ شماره کسي که اينقدر ازش مي ترسيد: شماره منو حفظ بودي؟ جا 

 …مي کردم که ديگر ترسناک نيستم: الو شادي؟ شادي جان ساکت شد. بايد مطمئنش  باز 
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 گلويم را فرو دادم.   آب

 عوض شد. سرد شد: شما هم گفتي من کيارش رو کشتم؟ آره؟ لحنش

 ….چرا بايد اينو بگم … اين طوري به من مطمئن نمي شد. چرخيدم طرف اتاق و آرام گفتم: نه  نه

شما و نه مامان … نه … هيچ وقت… اينجام؟ نمي بخشمتون صداي آه کشيدنش آمد و بعد: پس من چرا  اول

 ….اگه بميرم تقصير شماست…نمي بخشم…. و بابات 

مچاله شد. درمانده بود. درمانده و خسته. بايد مي رفتم از نزديک مي ديدمش. قلبم مي کوبيد. سرم مي   قلبم

بر  ي برداشت کند و باز بترسد. صکوبيد. زبانم باز نمي شد که بگويم حق داري. مي ترسيدم يک جور ديگر 

  ميام زندگيتون رو خراب مي رتونکردم هرچي دلش مي خواهد بگويد و گفت: وقتي مردم از اون باال دنبال س

 کنم مطمئن باشيد

را محکم به هم فشردم و زمزمه وار اما مطمئن گفتم: کي گفته تو ميميري؟ تو مياي بيرون، من نمي گذارم  لبم

 تو بميري

ار سر آشتي نداشت. پوزخند زد: تو نمي گذاري من بميرم؟ تو مگر خدايي؟ فکر کردي ميام بيرون بعد انگ ولي

دوباره زجرم ميدي؟ من اينجا کلي چيز ياد گرفتم. اگه بيام بيرون از يه متري من رد بشي با چاقو مي زنم 

 شکمت رو سفره مي کنم

سه تا عروسک گرد مي چسباند …. عجيجم  به دوستانش مي گفت…. من که به من مي گفت وخشي  فندق

به کوله پشتي اش و کتاني هاي بنفش و سبز مي پوشيد حاال چاقوکش شده بود. سرم تير کشيد: شادي؟ 

 خودتي؟

شادي ديگه اينجا مرده، من زندگي تو يکي رو سياه مي کنم، مطمئن باش … و تلخ گفت: نه شادي مرده  جدي

 مهرداد دولتشاه

ت و شايد هم نفرتش را با گوشت و خون حس مي کردم. ولي حاال وقتش نبود توجيهش  اوج عصباني تازه

کنم. حاال آنقدرها مهم نبود که دوستش دارم. حاال خودش مهم بود که درمانده نباشد حتي اگر به جاي من 

 منو …آن پسره ي لعنتي را بخواهد. گفتم: باشه عزيزم. باشه تو بيا بيرون
ً
 خوبه؟ بکشاصال

 رف زدنش باز شد. ح راه

شم پس چي فکر کردي؟ حواست به خودت باشه  پوزخند 
ُ
من اينجا کلي دوست پيدا کردم يادم …. زد: مي ک

مي فهمي؟ تو منو به اين روز انداختي بايد جوابش رو بگيري، حتي اگه بميرم يکي ….دادن چطوري آدم بکشم

 ….رو مي فرستم سراغت 

بدهد. اگر اين جوري کمي از درماندگي خالص مي شود. حتي اگر  هرچي دلش مي خواهد بگويد. فحش بگذار 

 دلش مي خواهد من را بکشد. ولي اين طور عصباني و کالفه نباشد. 
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 ولي اين جوري عصباني نباش خب؟…باشه -

 من عصباني نيستم. ديگه هم ازت نمي ترسم -

 اليقش بودم.  ساکت
ً
من بودم که به اين روز ماندم شايد چيزي مانده باشد. حتي فحشي که واقعا

انداختمش. من بودم که نگذاشتم برود پيش دوستهايش. من بودم که زندگي قشنگش را خراب کردم. مِن 

خودخواه تماميت خواه. ولي چيزي نگفت. بايد بهش مي گفتم من را ببخش. بايد بهش مي گفتم دوستت 

ي خواست جز يک ماشين آلبالويي و خياالتي دارم. دخترک معصوم و مهربان و خنداني را که از دنيا هيچي نم

دوستش داشتم و فکر مي کردم چقدر دنياي خالي از تجمالتش قشنگ و ديدني تر از دنياي من … عاشقانه 

مي کردم. لب باز کردم:  ودياست. بايد بهش مي گفتم حتي به کيارش که سهمي از اين دنيا داشت حس

 ….عزيزم 

م ماندند. تلفن را قطع کرد و باز از دستم پريد. به صفحه خاموش گوشي کلمه ها همانجا پشت لب هاي  اما 

نگاه کردم. عصبي تلفنم را پرت کردم روي تخت. از جا بلند شدم و رفتم بيرون. بايد به همايون مي گفتم 

آنجا از  دست دست کنم که ينهرجور شده يک فکري بکند تا زودتر بيايد بيرون. نمي توانستم بيشتر از ا

گي نااميد شود و از دست برود. رفتم به سمت راهروي غربي. نشستم روي صندلي کنار راهرو تا کمي به زند 

خودم مسلط شوم. صداي حرف زدن همايون با تلفن به گوشم مي رسيد. او هم عصباني بود. بلند گفت: 

 خودت ته و توش رو دربيار….همش مزخرفه، بايد بفهمي

لو خواستم گ….من را توي تاريکي نمي ديد…..صدايش عصبي و لرزان بود….آمده بود جلوي دِر اتاق همايون

صاف کنم که گفت: يعني مرگ کيارش من به اين زنيکه ربط داشته؟ مي فهمي چي مي گي؟ مي فهمي اگر 

….. اول به خودم مي گفت …. بود…چه کار کنم؟ کيارش اگر چيزي…. من بايد ….. من …. راست باشه 

 ه من بگه؟کيارش چرا نبايد ب

 منقبض شد. همايون از چي حرف مي زد؟ کيارش چي را مي دانست؟ تنم

 . حاليته…من اگر بفهمم همه ي اين چرت و پرتايي که مي گي راسته زندگي همشون رو به آتيش مي کشم  -

 ياختيار از جا بلند شدم. صداي همايون نزديک تر شده بود. جايي نبود که خودم را پنهان کنم. اگر م بي

 من را توي تاريکي تشخيص مي داد. 
ً
 رسيد به ميانه ي راهرو حتما

 تمومش کن…. اون دختره کيارش رو کشته، اينا همش اوهامه …تمومش کن نمي خوام چيزي بشنوم -

صدايش به يک باره قطع شد. چرخيدم طرف نور کم رمقي که توي راهروي تاريک تابيده بود. همايون   بعد 

 ود به من. گوشي به دست زل زده ب

 مهرداد؟ -

بود چشم هايش هنوز به تاريکي راهرو عادت نکرده و شک داشت کي رو به رويش ايستاده. چي شده  معلوم

 بود؟ دلم مي خواست همين را از همايون بپرسم ولي نپرسيدم. در عوض گفتم: بله؟
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 جلوتر و دکمه ي قطع تماس را فشار داد: اينجا چه کار مي کني؟ آمد 

 …ينم حالتون خوبه اومدم بب -

 دور خودش چرخيد: نه برو خودم ميام پايين دستپاچه

چرخيدم طرف همايون که در فکر بود. رفتم طرف اتاق خودم در سمت … ايستادم … به سمت پله ها  رفتم

شرقي عمارت. گوشي ام را برداشتم. يک ميس کال داشتم. آه از نهادم بلند شد. شادي بود؟ نه عليرضا بود. 

 ن چي مي دانست. به همه شان شک داشتم. به همه شان. عليرضا دوباره زنگ زد. جواب دادم. همايو 

 سالم خوبي؟ -

 چقدر تنها بودم. …. بگويم همايون مشکوک مي زند؟ نه … بگويم فندق زنگ زد؟ نه  بهش

 خوبم -

 زنگ زدي به انوري؟ -

 پيدا کردي؟ منقبض شد: نمي زنم گفتم که بيخيالش شدم. انوري رو از کجا  تنم

ب بازم ولي خ…. خواستم بگم اين يکي کارش انگار خيلي درسته … با چندتا رابط که به هم وصل بودن  -

 به هرحال االن يه وکيل خوب گرفتي براش کافيه ديگه… توصيه من اينه که توي کار قانون دخالت نکني 

ن حرف زد نشانم داد زندان چه بر بود؟ اين دختر درمانده و عصبي که همين چند دقيقه پيش با م کافي

سرش آورده. نه کافي نبود. خيلي همه چيز را شل گرفته بودم. حاال که همايون خودش مشکوک بود. حاال  

 مي کردم.  شکه به همه شک داشتم. حاال که فندق من آنجا داشت ديوانه مي شد بايد بيشتر تال 

 الو مهرداد؟ -

 نمبعد حرف مي ز … سرم درد مي کنه علي  -

را قطع کردم. همايون دست گذاشت روي شانه ام. چرخيدم طرفش. نگاهم کرد: آنا مي گه من  گوشي

 …خواستم وکيل بگيريم براي اون دختره، ولي من باورم نمي شه 

فاصله گرفتم: آره باور نکنيد چون من خودم خواستم براش وکيل بگيرم. اگر باليي سرش بياد من اين  ازش

 مي کشمزندگي رو به آتيش 

منقبض شد. چشم هايش سخت و سنگي شدند. سينه اش باال و پايين مي شد. عوض شدن رنگ  صورتش

 صورتش در آن تاريکي به وضوح معلوم بود. 
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که زماني قدرت پدرم را تحسين مي  ….مهرداد دولتشاه…طرف اتاقم و در را محکم به هم کوبيدم. من رفتم

حاال حتي بهش ….حاال رو در رويش ايستاده بودم….قوي باشمکه مي خواستم جاي او را بگيرم و ….کردم

 براي خاطر کسي که مي دانستم جنگيدن برايش ارزش دارد. …مشکوک بودم 

سرم هزار صدا با هم در جدال بود. شماره انوري را گرفتم. دستگيره اتاق چرخيد. آنا آمد داخل. تلفن  توي

 ندارم بوق مي خورد. به آنا زل زدم: برو بيرون حوصله

 سرجايش ايستاد. بلند شدم و رفتم توي بالکن. درب بالکن را بستم و تنها همانجا ايستادم.  اما 

 وصل شد: الو؟ آقاي انوري؟ تماس

**** 

فرار پنجاه زنداني آن هم باهمديگر بند را حسابي شلوغ کرده بود*. باورم نمي شد پنجاه نفر همراه هم  خبر 

هم از چه راهي. کف زمين تونل کنده بودند. اين کار يعني پنجاه نفر با همديگر  بتوانند از زندان در بروند. آن

م و يک چيز عجيب تر اينکه هيچ کسي ه د دست به يکي کرده بودند. هيچ کدامشان آن يکي را نفروخته بو 

 نفهميده بود. همه مان جمع شده بوديم توي سلول و درباره اين ماجرا حرف مي زديم. من بيشتر گوش مي

دادم چون چيزي براي گفتن نداشتم. يک خط درميان هم يادم به حرف هايي مي افتاد که دو روز پيش به 

 من باهاش اينجوري حرف زدم؟ بعد هي لحن صحبتش  يعنيمهرداد زده بودم و هي با خودم مي گفتم 
ً
واقعا

 
ً
دلش برايم سوخته  يادم مي آمد و از خودم خجالت مي کشيدم. يعني يک درصد احتمال داشت که واقعا

 باشد؟ شلوغي سلول نمي گذاشت بهش خوب فکر کنم. 

که حالش چند روزي خوب شده بود و ديگر نمي رفت توي جلد پري خانوم عصباني داد زد: اين   سيمين

 مرداي الشي هرچي بگي ازشون برمياد. پنجاه تايي کدوم قبرستوني رفتن حاال؟

  پري
ً
 همين مردا وقتي دست به يکي مي کنن همه کار مي تونن بکنن حاال  ماه عصبي پکي به سيگارش زد: اتفاقا

 شماها مي تونين دو شب حرف همديگه رو تو دلتون نگه دارين؟ خاک بر سرتر از ما زنا هم هس آخه؟

 زل زده بود به پري ماه. پري ماه براق شد سمتش: چته؟ آدم نديدي؟ محبوبه

با هم حرفشان شده، نمي دانست چه حرفي و من هم مثل او   زيرچشمي به من نگاه کرد. گفته بود  موشرابي

کنجکاو بودم بدانم چي گفته به محبوبه که عين سگ ازش مي ترسد. موشرابي مي گفت به نظرت چي گفته 

ي پلکد بر محبوب م و ولي من هيچي به ذهنم نمي رسيد فقط يادم بود که موشرابي گفته بود پري ماه دور 

د فرار کنند.ترنم گفته بود مهرداد شايد دوستت دارد. من اين روزها گيجم. هيچي بلکه با پول او بتوانن

 سرجاي خودش نيست. هيچي. ذهنم پر است و خاليست. 

گفت: اي قربون دهنت پري ماه اگه زنا همين قد پشت هم رو داشتن مردا هيچ گهي نمي تونستن   مرجان

 بخورن

 وهر بدبختت رو نفله کرديغر زد: تو يکي حرف نزن خودت زدي مادرش زليخا 
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پريد طرفش و چنگ انداخت روي بازويش: به تو نيومده زر مفت بزني، اون زنيکه خونم رو کرده بود  مرجان

 تو شيشه . اون اگر زنيت داشتن با عروسش بهتر تا مي کرد

. جوري  د افتاد به استاد ادبياتمان. زن تپل مپل چشم سبزي که مقنعه اش را يک جور خاصي مي پوشي يادم

ت 
ّ
ني
 
که لپ هايش انگار مي خواستند از دو طرف بپرند بيرون. پسرها بهش مي گفتند بولداگ. مي گفت ز

 غلط است. ولي اينجا همه چيز درست بود. 

مفخم پاهاش را دراز کرد وسط جمع: من که پرونده ام پاکه پاکه خدا مي دونه چندتا زن رو از شر توله  دکتر 

 ي ناخواسته خالص کردم

 پوزخند زد: چقد ازشون تيغيدي؟ محبوبه

مشون بود. ِبيتر از تو بود که مورفين اون مريضاي بدبخت رو   تيغيدن ر 
َ
هم غلط بود. مفخم گفت: هرچي ک

 کش مي رفتي تو بازار قد خون بابات مي فروختي

که بندازين فک  يماه سيگارش را کنار هره ديوار تکاند: زر مفت بسه مي بينين هميشه فقط بلدين به هم ت پري

 کردين اون پنجاه تا دور هم مي نشستن چيکار مي کردن؟

ک و سينه ي دلبراشون حرف مي زدن  فريبا   گفت: از س 

شان هرهر خنديدن. موشرابي گفت: شرط مي بندم تو تونل به اون تنگ و باريکي به هم مي چسبيدن  همه

 حالي به حالي هم مي شدن

 بلندتر خنديدند.  باز 

ي از وسط جمعيت خودش را بيرون کشيد و از سلول بيرون زد. من هم دلم مي خواست مي ماه عصب پري

رفتم. حوصله چرت و پرت هايشان را نداشتم. بوي سيگار خيلي زياد بود. مرجان داشت سيگار خاموش پري 

 ماه را که اندازه دو پک ازش باقي مانده بود دوباره روشن مي کرد. 

 مي خواد فرار کنه؟ گفت: راسته پري ماه  موشرابي

 ساکت شدند. سيمين گفت: گه زيادي خورده همه

 ما بخواهيم تونل هم بکنيم زورمون نمي رسه فريبا 
ً
 هم تاييدش کرد: واقعا

 با عشوه گفت: ما تو باغمون چارتا افغاني داشتيم آي چاه مي کندن آي چاه مي کندن سيمين

 دن وگرنه ايرونيا تنه لش تر از اين حرفا هستن تونلمفخم گفت: البد فراريا هم نصفشون افغاني بو  دکتر 

 بکنن تا بيرون زندان

ندي بودن دور و برش کلي زمين خالي بوده، اينجا اگر تونل   موشرابي
 
گفت: جاش هم مهمه، اونجايي که اينا ب

 هم بزني مي رسي به بند مردا
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 گفت: اونجا هم با همديگه يه راست باس بريم زايشگاه  زليخا 

 خنديدند. پري ماه برگشته بود از موشرابي پرسيد: مگر تو اون زندون رو ديده بودي؟هم  باز 

 ساکت شدند. موشرابي موهايش را جمع کرد باالي سرش: مگر نگفتن شهر کويري بوده همه

 زل زده بود به صورت پري ماه.  مطمئن

 ماه شانه باال انداخت: چه مي دونم پري

 محکم پک مي زد نگاه کرد: مرده خور با فيلتر سيگار من فاز ميگيري؟ مرجان که داشت به فيلتر سيگار  به

به محبوبه نگاه کرد. دستي به شانه اش زد: خب عشقي تو بگو مورفين ها رو به کي مي فروختي؟ البد  بعد 

 خيلي باند گردن کلفتي هم نبودين آره

رگشت سر بحث اول: به توي خودش جمع شد و چيزي نگفت. پري ماه هرهر خنديد. مرجان ب محبوبه

 نظرتون ما مي تونيم از اينجا در بريم؟

چرخاند روي زن هايي که هرکدام يک جوري ولو شده بودند توي سلول و انگشت کشيد طرف  چشم

 سيمين: اين يکي که تعطيل، وسط کار يه دفه مي ره تو جلد خريت هممون رو به شکر خوردن ميندازه

د. مرجان به مفخم نگاه کرد: دکتر هم که جسم و جوني نداره، با اين درد زير لبي فحشي حواله اش کر  سيمين

 مفاصلش دوتا پله رو هم به زور باال و پايين مي ره وسط راه بواسيرش هم مي زنه بيرون مصيبتي مي شه

خنديدند و مشتاقانه به مرجان نگاه کردند بدانند کي کانديد مناسب در رفتن است. موذيانه انگشت   همه

د طرف من: اين جوجه ريقو هم که هيچي، تو تونل زر زر گريه اش يه طرف شاشيدن به خودش هم يه کشي

 طرف بعد باس با قايق بزنيم بيرون. 

 دوباره خنديدند. توي خودم جمع شدم. پري ماه گفت: په البد خودت خوبي واسه در رفتن آره؟ همه

 سينه سپر کرد: مگه من چمه؟ مرجان

سلول: البد هرکي هم گفت باالي چشات ابروئه مي زني شيکمش رو سفره مي کني. تا  آمد ايستاد وسط پري

 برسيم بيرون هرکدوم يه جاييمون ناکار شده

 کرکر خنديد: فقط به اونجامون کار نداشته باش که بعد مي خوايم باهاش نون دربياريم  زليخا 

 گفت: توي بي صفت همينجا بموني بهتره برات  موشرابي

 ….فاع از زليخا براق شد: تو يکي از همه بدتري مارموزدر د مرجان

 يک وري خنديد. پري ماه گفت: راس مي گه موشرابي
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ر خواهرت ساقي بوده؟ همه  مان به موشرابي نگاه کرديم. پري ماه مطمئن گفت: گفتي شوو 

 جدي نگاهش کرد: گيرم که آره منظور؟ موشرابي

قيش کرده باشيماه شانه باال انداخت: هيچي برو بچ م پري
ُ
ف
ُ
 ي گن نمي شناختن همچي کسي که تو ا

هم سکوت. اين يعني که پرونده موشرابي هنوز پيش هم بندي هايش تاييد نشده بود. يعني هنوز آدم  باز 

مورد اعتمادشان نبود. موشرابي کوتاه نيامد: جدي؟ پس اسم عسگر گوش طال هيچ وقت به گوشت نخورده 

 نه؟

 : عسگر گوش طال رو تو کشتي؟جيغي کوتاه کشيد  محبوب

 گفت: کي بوده حاال عسگر چيز طال؟  زليخا 

بلند خنديدند. صداي بلندگو که اسم من را صدا مي زد مجبورم کرد از جا بلند شوم. وسط همهمه و  همه

دست و پاهاي ولو شده روي زمين از سلول بيرون دويدم. مي دانستم امروز مالقاتي ندارم. ديشب که زنگ 

ردم بابا . خودم اصرار کستانتند کليه سنگ ساز مامان دوباره دردسر شده و مجبور بودند بروند بيمار زدم گف

هم بماند پيشش و تنهايش نگذارد. ولي اين اسم صدا زدن خوشحالم کرده بود. شايد حال مامان خوب شده 

 م دباغ نيم نگاهي بهم انداخت: بود. شايد بابا او را گذاشته بود و آمده بود مالقاتم. ايستادم جلوي در. خان

 اينجوري؟ چادرت کو؟

 زده گفتم: مالقاتي دارم؟ ذوق

 چشم نازک کرد: آره بدو االن وقت تموم مي شه پشت

توي سلول. بحثشان باال گرفته بود. پري ماه داشت مي گفت: من بخوام برم دوتا آدم به درد بخور  برگشتم

 مي برم شما همتون ُمِفتون آويزونه

 اهي به من انداخت: چي شده؟نگ نيم

 موشرابي که روي تختم نشسته بود نگاه کردم: چادر به

را گلوله کرد و پرت کرد. چادر افتاد وسط اتاق. مرجان برش داشت و پاسش داد به سيمين. رفتم طرف  چادر 

 سيمن و او انداختش براي زليخا. زليخا دست تکان داد: بيا بگير

 ه بدهگفتم: وقت تموم مي ش  درمانده

پرتش کرد براي محبوبه و او خواست بيندازدش براي فريبا که پري ماه از دستش قاپيد و گرفت جلويم:  زليخا 

 بگير
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را گرفتم و دويدم به طرف راهرو. همراه مامور بدرقه رفتيم به سمت خروجي که به اتاق مالقات وصل  چادر 

دانستم آن طرف مخصوص مالقات هاي کابيني مي شد اما بر خالف انتظارم راهش را کشيد طرفي ديگر. مي 

 است. پرسيدم: چرا مالقات کابيني؟

 را نداد. در را زد و يکي از پشت در کليد را چرخاند. کنار ايستاد: برو جوابم

را مرتب کردم و رفتم داخل راهروي مالقات. زن ها گوشي به دست پشت شيشه نشسته بودند و  چادر 

ا کرده بود. هنوز دنبال علت مالقات غيرحضوري بودم که نگهبان بند  صداي حرف زدنشان غوغايي به پ

 گفت: برو کابين پنج

 هرچه جلوتر مي رفتم بيشتر شک مي کردم. برگشتم به مامور نگاه کردم: اينجا؟ اما 

سر تکان داد ولي جلوي رويم زني نشسته بود که نمي شناختمش. نشستم و سري به سالم تکان دادم.  فقط

فرقي نکرد. يک مقنعه بلند و چادري سياه پوشيده بود. قاب صورتش ميان چادر و مقنعه جمع  صورتش هيچ

قدر پهن بود آن دهو جور بود. صورتش رنگ پريده و خسته به نظر مي رسيد. شيشه عينکي که روي چشم ز 

ينک طبي. عبود که نصف صورتش را پوشانده بود. انگار که فريم يک عينک آفتابي را گذاشته باشند براي 

خوب به اجزاي صورتش دقت کردم با اينکه به نظرم آشنا مي آمد ولي يادم نمي آمد کجا ديدمش. گوشي را 

خوردند ولي صدايش از گوشي اين طرف  کانبرداشتم و سالم کردم. چند لحظه مکث کرد و بعد لب هايش ت

 نمي آمد. گفتم: چي؟ نمي شنوم

ام تر. فکر کردم گوشي خراب است. چند ضربه بهش زدم و زن کالفه و لب هايش را تکان داد. اين بار آر  باز 

نامحسوس به لب هايش اشاره کرد. يعني چي؟ يعني به لب هايش نگاه کنم؟ زل زدم به لبش که چيزي مي  

 …..مي شن….. اذيت ….. بابات ….. ماما ن ….هستم….قاتل….من….بگو…. گفت. شمرده شمرده 

 ….ند. دوباره خيره شدم به لب هايش و توي گوشي گفتم: مامان و بابام به وضوح از هم باز ما دهنم

را گذاشت زمين که مانع حرف زدنم بشود. منظورش چي بود؟ مامان و بابام اذيت مي شوند؟ اذيت  گوشي

 شده اند؟

ند… مي… لب زد: مي دوباره  ر 

ه لي در اتاقي توخالي مي کوبيد بهايم گرد شدند. مامان و بابام ميمرند؟ قلبم تند مي تپيد. مثل طب چشم

سينه ام و نفسم را بند آورده بود. خواستم حرفي بزنم ولي ديدم که نيست. رفته است. انگار هيچ وقت 

ه بود. ناخودآگاه ب دهسعي کردم بفهمم چي گفته است ولي مغزم ياري نمي کرد. تنم لمس ش…. نبوده 

غمگين، ترسيده و نگران. اين من بودم؟ چي شنيده  انعکاس صورت خودم توي شيشه خيره شدم. به صورتي

بودم؟ کي اين زن را فرستاده بود؟ چرا فرستاده بود؟ از جا بلند شدم و لخ لخ کنان برگشتم داخل زندان. چادر 

اذيت مي کردند، اگر باليي سرشان مي آوردند، من خودم را  را از روي سرم سر خورد پايين. اگر مامان و بابام 

منگ بودم و گيج. پا کشيدم طرف سلول و يادم افتاد چقدر شلوغ است. رفتم به سمتي ديگر. مي کشتم. 

سرم شلوغ بود. کي بود که مي خواست من زودتر اعتراف کنم قاتلم؟ کي بود که مي خواست هرطور شده 
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اطر آن خمن را سر به نيست کند؟ کي بود که بودن من اذيتش مي کرد؟ مهرداد؟ مهرداد دولتشاه؟ يعني به 

م را از روي  رَّ
 
 فکر مي کرد بايد ش

ً
تهديدها به فکرش رسيده بود من را از راه دور اين طوري اذيت کند؟ يا واقعا

. مهرداد ربط بدهم زها زمين بکند؟ چرا؟ خيلي مسخره بود که آن رفتارهاي بد و اخالق هاي بدتر را به اين چي

نبود که بخواهد برادر خودش را بکشد يا من را بيندازد زندان و بداخالق بود ولي ديوانه نبود. اين قدر ديوانه 

به خاطر تلفن من يکي را بفرستد تا را تهديدم کند. گوشه ي راهرو توي خودم کز کردم. روي سراميک هاي 

ممکن باشد. اين مالقات مثل پتکي توي مالجم فرود  شانچرکي که يک روزي فکر نمي کردم نشستن روي

 آمده بود. 

شايد کيارش چيزي مي دانسته که مهرداد را به خطر مي انداخته، شايد مجبور شده برادرش …..شايد…شايد

را بکشد. حاال که با اين آدمها توي اين خراب شده زندگي کرده بودم هرچيزي ممکن بود. وقتي مرجان 

ده خفه ستش بو د زير مادرشوهر خودش را مي کشد، سيمين شوهرش را تکه تکه مي کند. اختر دختري را که 

مي کند، پري ماه پيرزني را که مي خواسته از خودش دفاع کند. محبوبه مريضي را که فهميده بوده او مورفين 

خب مهرداد هم مي تواند برادرش را بکشد. مهرداد که مثل اين زن ها بيچاره، بي دست و پا و ….مي دزدد

کشيده بود و با نقشه کيا را کشته بود. قتل را    احمق نبود. باهوش بود، پولدار بود، حواس جمع بود. نقشه

گردن من انداخته بود و حاال هم يکي را فرستاده بود تا من را تهديد کند که زودتر به قتل اعتراف کنم. تنم 

 عرق نشسته بود و بيشتر از هر وقتي دلم مي خواست به فرار فکر کنم. 

 م کردند. موشرابي گفت: رنگت چرا برگشته؟جا بلند شدم و رفتم توي سلول. همه برگشتند نگاه از 

نگفتم. به پري ماه که ساکت نگاهم مي کرد زل زدم. نبايد جلوي بقيه باهاش حرف مي زدم. بايد صبر  هيچي

مي کردم تا بروند و بعد مي نشستم باهاش حرف مي زدم. مي دانستم چه طوري پول جور کنم و پري ماه 

 بايد من را با خودش بيرون م
ً
 ي برد. حتما

**** 

 ی.دقهیاز زندان واقع ی* خبر فرار پنجاه تا زندان
ً
 .ستیمال االن ن یتعداد بودند ول نیهم قا

*** 

وقت فکر نمي کردم رفعت بشود کسي که من بهش اعتماد کنم. دوباره بهش نگاهي انداختم. زني سي و  هيچ

دم که بود و تا حاال چيزي ازش نديده بو  دو سه ساله و البته زيبا که شش سال توي اين دم و دستگاه کار کرده

مايه شک باشد. من از او کوچکتر بودم ولي جذبه ام آنقدر بود که حساب کار هميشه دستش باشد. چشم 

دوخته بود به من تا بداند چرا او را خواسته ام. من مايه ترس و وحشت بودم همه جا. آن از فندق که 

رفعت که فکر مي کرد حکم اعدامش را آورده ام. به فنجان قهوه  اينجوري از من ترسيده بود و اين هم از 

 اشاره زدم: بخور دستپخت خودته

 به فنجان انداخت: اين روزا فکرم مشغوله اگر بد شده ببخشيد نگاهي
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به ابروهايم انداختم. فکر مي کرد مي خواهم به خاطر قهوه توبيخش کنم. البته که اين يکي از آخرين  گرهي

 د که مي خواستم. قهوه هايش حرف نداشتند. قهوه هايي که فقط براي من مي آورد. چيزهايي بو 

 فکرت چرا مشغوله؟ -

 .…دل نگاهم کرد: شرکت خيلي به هم ريخته شده شما که نيستي بيشتر وقتا آقاي دولتشاه هم  دو 

 آنا که هست -

 ….خب  -

توني به من اعتماد کني مثل هميشه اوکي؟  مردد بود. خيالش را راحت کردم: ببين خانم رفعت اينجا مي باز 

 مگر هربار اومدي مشکلي رو خصوصي به من گفتي به ضررت تموم شده؟

 را محکم داد بيرون. اين يعني که مي خواهد دل به دريا بزند. خوب بود.  نفسش

کلي شنگاهم کرد: ببينيد خانوم دادخواه تا وقتي فقط سر و کارش با مسائل حقوقي شرکت بود م مستقيم

 نبود ولي حاال توي کار همه بخشها دخالت مي کنن

 دخالت؟ چرا فکر مي کني دخالت مي کنه؟ ايشون به نوعي االن جانشين من و پدرم هست -

يعني شما مي دونستيد با هرکسي چه جور رفتار کنيد. با بچه هاي …. نمي دونم … نه منظورم اينه که  -

 داري. خانوِم شما با همه يه جور رفتار مي کنهانبار، با بخش فروش، با بچه هاي حساب

 چه جور؟ -

نمي دونم. به همه دستور ميده، حرف هيشکي رو هم گوش نمي کنه. ديروز آقاي ترابي اومده بود اينجا  -

 هم چندتايي بودن توي انبار که از جنسها کش مي رفتن 
ً
ي رو شما که نرفتي پدر تراب…. خب يادتونه قبال

خدا سني ازش گذشته،  دهجلوي همه اون بنده خدا رو سکه يه پول کرد. بن…. گم يعني مي  …. دربياري 

بعدش هم اگه کارش بد بود خودتون اخراجش مي کردين ولي خانوم دادخواه اول که جلوي همه به آقاي 

 .…ترابي توپيد بعد هم گفت هرچي گم شده از حقوق خودش کم مي کنه. آقاي ترابي هم استعفا نوشت 

 را االن ميگي اينا رو؟چ -

 ….شما نيستي خب  -

 االن ترابي رفته؟ -

 نمي دونم امروز که نيومد واسه تحويل فاکتور -

 خب ديگه؟ -
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چند روز پيش چندتا از بازارياب ها رو اخراج کردن، چون مرجوعي زياد داشتن. از بچه هاي قديمي. فکر   -

د. خانم دادخواه مي گه اينا قديمي هستن حاليشون کنم آگهي هم زده باشن توي روزنامه واسه نيروي جدي

 شما خودتون مي هنيست چه طوري بازاريابي کنن. چندتا از کارگراي انبار هم اومده بودن واس
ً
 مساعده، قبال

نشستيد اونايي رو که الزم بود دستور مساعده مي دادين که آقاي سرمد بهشون بده ولي خانم دادخواه اين 

اه نرسيده با داد و فرياد فرستاد رفتن. به آقاي سرمد هم گفت ديگه حق نداره بدون امضاي بيچاره ها رو از ر 

 همه ناراضي هستن، ولي ايشون چپ مي ره راست مياد مي گه اينجوري …. ايشون به کسي مساعده بده 
ً
کال

من کاري ندارم شايد هم درست بگن ولي بقيه هم آدم …. شرکت سر دو ماه زمين مي خوره 

جنس گم مي شه، بازار کساده و مرجوعي ميده، کارگرا حقوقشون  …. مشکالت خودشون رو دارن ….نهست

کاسه کوزه ها رو سر اين بنده خداها بشکنيم دروغ مي گم آقاي   يکفاف نمي ده ديگه نبايد که همه 

 دولتشاه؟

 آنا دوپايي پريده بود وسط شرکت و داشت همه چيز را به نه
ً
نمي   هم مي ريخت. فکر  دروغ نمي گفت. ظاهرا

کردم زير پوسته ي آرام شرکت اين همه گند باال آمده باشد. کالفه قهوه ام را توي زيرفنجاني چرخ دادم. 

 رفعت نگران نگاهم مي کرد. 

دادم به صندلي و کمي چرخاندمش به طرف پنجره. دوباره برگشتم به سمت رفعت: زنگ بزن به ترابي  تکيه

ش حرف بزنم. اون بچه هايي رو هم که اخراج شدن خبر کن. واسه فردا هم يه جلسه بگو فردا عصر بياد باها

 بگذار با همه ي بچه ها. هم انبار، هم فروش، هم حسابداري. 

 …خانوم دادخواه منو  -

 خانوم دادخواه فقط مسئول امور حقوقي شرکته اين کارها در حيطه اختيارات ايشون نيست -

 …ونم بهشون بگم مي دونم ولي من که نمي ت -

 الزم نيست تو بگي خودم مي گم. دکتر مواليي زنگ نزده؟ -

 پروژه متوقفه سر فرصت باهاشون تماس ميگيريم. … نه  -
ً
يعني خانم دادخواه گفتن اگر زنگ زد بگو فعال

 ولي ايشون هم زنگ نزدند

رده بود همين تنها کار درستي که ک کراواتم را شل کردم و پنجره را نيم ِکش کردم تا عصبانيتم فوران نکند.   گره

اد و تا فوقش يک سالي عقب مي افت…بود. توي اين اوضاع بلبشو راه انداختن کارگاه توليدي قوز باال قوز بود

ا . وقت زيادي نداشتم. بايد مي رفتم بداختميک سال ديگر شايد همه چيز فرق مي کرد. نگاهي به ساعتم ان

بهش اطمينان نداشتم چون عليرضا معرفي اش کرده بود. چون مطمئن  انوري مالقات کنم. کسي که هنوز 

 نبودم کاراگاه خوبي باشد. چون فکرم هزارجا مشغول بود. 

 به رفعت نگاه کردم: آقاي فروتن رفت دنبال قرارداد کايسون؟ دوباره

 …بله، دو شب پيش همينجا جلسه بود ولي خب  -
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 دو دل نگاهم کرد.  دوباره

 چيه؟ -

 …ادخواه به همکار خودش هم رحم نمي کنه خانم د -

 چي شده مگه؟ -

من مجبور شدم بمونم چون تا ساعت …. اون روز بعد از جلسه … نمي دونم، فقط هي بهش گير مي ده  -

نمي دونستم برم يا بمونم نشسته بودم توي سالن که خانم دادخواه بياد …. هشت شب جلسه طول کشيد 

د از اون يعني بع داد مي دونيد که اگه بي اجازه مي رفتم به منم گير مي … ره ازش سوال کنم ديگه کاري ندا

 ….منم هرچي …. روزي که خانم شريف اومد اينجا اون حرفا پيش اومد همش به من گير ميده

 خيلي خب حاشيه نرو چي شد -

داد  داد و بي من نشسته بودم توي سالن، فکر کنم نمي دونستن من هستم. خانم دادخواه شروع کرد به -

 کردن سر آقاي فروتن

 واسه چي؟ -

. …نمي دونم همش مي گفت از تو احمق تر توي زندگيم نديدم. باورم نمي شد باهاش اينجوري حرف بزنه  -

 ….هميشه خيلي هواش رو داره 

 هواش رو داره؟!  -

 يعني من نديدم جز به ايشون اين قدر به کسي احترام بگذاره… بله  -

م کرد. مي دانم چرا. البد فکر مي کرد به رابطه آنا و فروتن مشکوکم. سعي کردم اخمم را باز  چشمي نگاه زير 

کنم. سعي کردم مثل کسي باشم که مي خواهد از منشي اش کمک بگيرد. سعي کردم نديد بگيرم که رفعت 

مي شد.   ودم هماين شامل خ کهناخواسته اعتراف کرده زنم به هيچکسي به اندازه فروتن احترام نمي گذارد  

 اين به نفع همه است متوجهي؟… گفتم: اگه چيزي هست که من بايد بدونم بگو 

 از آدم هاي خنگ بدش مياد، از دستشون عصباني مي شه … چيزي نيست  -
ً
من مي …. خانم دادخواه کال

ولي …. منه  يفهمم. قبل از اينکه براي شما کار کنم با يکي مث ايشون کار مي کردم. رفتارش عين رئيس قبل

فته اينو جلوي بقيه گ مخيلي به آقاي فروتن احترام مي گذاشت. چون فروتن به نظرش باهوشه، چندبار ه

 ….بود. منظورم از هواداري همين بود

. نفسم را بيرون دادم: خب؟ من
ً
 در نظر آنا خنگ بودم؟ حتما

 همين ديگه اون شب وقتي ديدم داره بهش توهين مي کنه جا خوردم -

 آقاي فروتن هيچي نگفت؟ -
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 …نه  -

 بعدش؟ -

 ….هيچي يک دفعه خانوم دادخواه اومد بيرون منو ديد، جا خورد. گفت اينجا چه کار مي کني  -

خيلي خب فهميدم. نفهميدي چرا اينجوري باهاش برخورد کرد؟ شايد توي جلسه حرفي زده که به ضرر  -

 شرکت بوده آره؟

 نمي دونم -

اگر همين حاال هم راه مي افتادم با تاخير مي رسيدم. از جا بلند شدم: جلسه هاي فردا  ساعتم نگاه کردم.  به

 …رو تنظيم کن. نيازي هم نيست به خانم دادخواه چيزي بگي. در ضمن 

 بلند شد: بله؟ همراهم

زم التر ايستادم و گره شل شده کراواتم را محکم کردم: حرفايي که اينجا زديم بين خودمون ميمونه.  نزديک

نيست از کسي بترسي. تا وقتي من اينجا هستم، به هيچ کسي جز من جوابگو نيستي. اگه بدونم کارهات رو 

يه  کاري مي کنم که واسه  يخوب انجام ميدي کاري مي کنم که زندگيت مرتب بشه ولي اگه بفهمم گند زد

سال  بشه. من توي اين شيشلقمه نون بيفتي توي اين شرکتاي دوزاري زندگيت از ايني هم که هست بدتر 

 هوات رو داشتم، بهت اعتماد کردم بقيه اش به خودت مربوطه که خنگ بازي درنياري متوجهي؟

نگاهم کرد: من هميشه واسه شما احترام قائل بودم. هميشه هم خيالم از قول هاي شما راحت بوده  نگران

 چشم…. 

به من. از اين به بعد تو چشم و گوش مني توي اين  در ايستادم: هر اتفاقي اينجا افتاد زنگ مي زني نزديک

 شرکت

  اين
ً
 بار مطمئن تر نگاهم کرد: حتما

دادم اول او بيرون برود. پشت سرش رفتم بيرون. زويا فرهمند نگران جلوي ميز رفعت ايستاده بود و با  اجازه

ه ست. ولي قبلش بايد بديدن ما راهش را کشيد و رفت به سمت اتاق خودشان. بايد مي فهميدم چه مرگش ا

تشاه گفت: پس آقاي دول  بلند مالقاتم با انوري مي رسيدم. رفعت پشت ميزش نشست و خيلي مطمئن و کمي 

 من زنگ مي زنم بهشون توضيح مي دم چرا قرارها کنسل شده

 لبخند زدم: باشه بهش

 خودمان ازش سردرمينقش بازي کردن هايش را دوست داشتم. يک هماهنگي جالب بين ما بود که فقط  اين

 وقتي با کسي مالقات دارم و مي خواهم شرش کم بشود زنگ مي زدم به رفعت و مي گفتم به 
ً
آورديم. که مثال

ر بگويد قرارتون دير نشه و ش و سيامک بگو چک هاي امروز رو يادش نره و او مي فهميد بايد بيايد داخل اتاق 

الي کم کند. يا وقتي مي خواستم کسي متوجه موضوع جلسه مالقات کننده مزاحم را به بهانه يک مالقات خي
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هاي خصوصي ام با او نشود مثل حاال جوري رفتار کند که انگار داشتم توي جلسه توجيهش مي کردم زنگ 

. حاال رابطه من و منشي کاربلد شرکتم يک مرحله باالتر هد بزند جايي و علت کنسل شدن قرارها را توضيح د

ستون پنجم من توي شرکت. اميدوار بودم کارش را مثل هميشه خوب انجام دهد. رفته بود. شده بود 

 بيشتر بهش احتياج پيدا مي کنم. 
ً
 مطمئن بودم بعدا

از رفتن دسته چکم را بيرون کشيدم و برايش يک رقم چشمگير نوشتم و بهش دادم و آرام گفتم: اينم اون  قبل

 حساب کتاب مي کنم
ً
 يه جوري از حقوقت کم بشه که خيلي فشاري بهت نياد وامي که دنبالش بودي. بعدا

آقاي سرمد … راستش درخواست وامم شيش ماهه تو حسابداري خاک ميخوره … گفت: خيلي ممنون   آرام

 …هم هي منو حواله ميده به 

اين يکي از حساب شخصي خودم پرداخت شده، شايد هم بشه پاداش ديگه وام نباشه همه چي به خودت  -

 رهبستگي دا

 رضايت روي لب هايش نشست: ممنون لبخند 

شرکت بيرون زدم و با عجله خودم را رساندم به ماشينم و سوار شدم. محل مالقاتم در نوع خودش  از 

 در يک کافه ترياي دنج و تاريک 
ً
مسخره ترين جاي ممکن بود. هميشه فکر مي کردم اين جور مالقات ها حتما

رس يک پارک بزرگ را داده بود که البته در اين وقت روز خيلي هم و خلوت انجام مي شود ولي انوري آد

شلوغ نبود. ولي همين که در يک محل عمومي قرار مي گذاشت خودش جاي تعجب بود. پا روي گاز فشردم 

و دوباره به ساعت نگاه کردم. فکرم رفت پي حرفهاي رفعت. خوب بود که يکي جاي من چشم و گوشم مي 

 يک گند ديگر باال بيايد. بايد زودتر از  ندادهاين شلوغي ها هنوز يک کار را درست انجام شد. نمي خواستم در 

اينها به خودم مي آمدم. زودتر براي فندق وکيل مي گرفتم. زودتر به فکر گرفتن يک آدم کاربلد براي حل معما 

به  يشه حواسممي گشتم. زودتر يک ستون پنجمي مي کاشتم توي شرکت. ولي مرگ کيارش من را که هم

همه چيز بود تبديل کرده بود به موجودي دست و پا بسته. مرگ کيارش و زنداني شدن فندق. کاش دوباره 

 زنگ مي زد. خيلي نگرانش بودم. 

زحمت ماشين را وسط دوتا ماشين کوچکي که ناشيانه پارک شده بودند جا دادم و پياده شدم. دخترکي  به

تابي نصف صورتش را پوشانده بود. لب هايش قرمز اناري بود و پوستش دوان دوان به طرفم آمد. عينک آف

. فکر از ماشينم شترنگ بيسکوئيت ساقه طاليي. تو دماغي گفت: آقاي محترم سپر ماشينت رو زدي به پ

 پارک دراومدن منو هم نکردي؟

  نيم
ً
 بگيري دنده عقب نگاهي به پژو دويست و هفت آلبالويي رنگ جلوي ماشينم انداختم: الزم نيست حتما

 سمت چپ خيابان نگاه کردم. دخترک اخمو ايستاد کنارم: ببخشيد داشتم حرف مي زدم ها به

نکردم. حوصله لوس بازي اين مدلي نداشتم. هيچ وقت نداشتم. نه آن موقع که بيست و دو سه  نگاهش

 سالم بود و نه حاال که سي ساله شده بودم. 
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 آقاي محترم باشمام -

 هش انداختم: بله؟نگاهي ب نيم

 ….گفتم لطف کنيد   -

حرفش را تمام کند: خانوم من عجله دارم، شما ماشينت رو توي جاي پارک يه تريلي نتونستي  نگذاشتم

 درست جا بدي تقصير منه؟

عينکش را برداشت و چشم هايش را که با مژه هاي مصنوعي بلند و خط چشم حسابي درشت شده  حرصي

 .بود ديدم. خنده ام گرفت

 شما خيلي بي ادبي کسي بهتون گفته تا حاال؟ -

زدم: اونايي که عاقل بودن نه ولي بچه محصال خيلي گفتن البته نگفتن بي ادب بيشتر مي گفتن  نيشخند 

 وخشي

نگاهم کرد. از خيابان رد شدم. همانطور متعجب ايستاده بود آن طرف خيابان. سن و سالش نبايد  حيران

 باشد. قدش هم اندازه او بود ولي تپلي نبود. ريزه ميزه بود.  خيلي از فندِق من بيشتر 

مارپيچي را که پشت يک پيچ مي رفت گرفتم و تند قدم برداشتم. داشتم فکر مي کردم چطوري اين آدرس  راه

 مسخره را پيدا کنم که کسي گفت: آقاي دولتشاه؟

پايين تر از معمولي …نه …. عمولي به طرف صدا. مردي ميان سال و الغر اندام با سر و وضعي م چرخيدم

 ايستاده بود پشت سرم. چند قدم برگشتم عقب: بله؟

 انوري هستم -

 به سمتم دراز شده بود. يعني اين مرد مي خواست کمک کند بفهمم قاتل کيا کيست؟ دستش

 دراز کردم: خوشوقتم دست

 زد: بشينيم؟ شد و جاده سربااليي را قدم زنان جلو رفتيم. به نيمکتي اشاره همراهم

حرف دنبال سرش راه افتادم. شلوار ساده و البته کهنه اي پوشيده بود. پيرهن چهارخانه اش هم دست   بي

 کمي از شلوار و البته کفشش نداشت. دنبال پول بود و مي خواست سرکارم بگذارد؟

 نمي شينيد؟ -

ته بود روي زانو و دست هايش را کنارش و منتظر ماندم. خم شده بود جلو و ته آرنج هايش را گذاش  نشستم

هم قفل کرده بود توي هم. حواسم رفت به موهايش که معلوم بود تازه اصالح شده است. البد فکر کرده 
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به کار من  اين يکي رميک دستي به سر و روي خودش بکشد که کمتر بي پولي اش به چشم بيايد. نه به نظ

 نمي آمد. 

 چرخاند طرفم: خب منتظرم سر 

 کم از خودتون بگيد بهتر نيست؟  اول يه -

دست هايش را آرام آرام به هم ماليد. راست نشست و به پشتي نيمکت تکيه داد: شما دنبال من بودي،  کف

 بايد بدوني من کي هستم
ً
 قاعدتا

 شما رو آقاي رياحي به من معرفي کرده -

 رياحي؟ -

 بله عليرضا رياحي؟ -

 پسر دکتر رياحي؟ -

 نست چه کسي مسبب آشنايي ما بوده تعجب کردم: بله، يعني شما نمي دونستي؟! اينکه حتي نمي دا از 

  دوباره
ً
خم شد به جلو و زل زد به انبوه درختان مقابلمان: نه! من با سه تا واسطه رسيدم به شما که احتماال

 يکيشون آقاي رياحي بوده

 مي شناسيد ايشون رو؟ -

 پدرشون رو ميشناسمبه پشت موهايش کشيد: از نزديک نه ولي  دستي

 خب؟ -

 طور که به جلو خم شده بود گفت: اون خانوم هم همراه شما بود؟ همان

 کدوم خانوم؟  -

 همون که کنارتون ايستاده بود، توي خيابون -

 داشت دون ميپاشيد مخم رو بزنه… نه  -

 خنديد و دندان هاي رديف و سفيدش معلوم شدند: خيلي به خودتون مطمئنيد بلند 

 از اين کيسا زياد به پستم مي خوره…ودم که نه ولي به سر و وضع و ماشينم مطمئنمبه خ -

 جالبه -

 ايستاد: خب چه کاري از دستم برمياد؟ مقابلم
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 چرا بلند شدين؟ -

 توي ديد نباشم بهتره -

  ام گرفت. نگاهي به پشت سرم انداختم. پشتمان ديد نداشت ولي او انگار زيادي رفته بود توي جلد  خنده

 کاراگاه مخفي. 

 پس چرا توي پارک قرار گذاشتين؟ -

 تجربه ميگه اينجا بهتره -

 واسه ي ؟ -

 وارد جزئيات نشيم موافقيد؟ -

 ولي من بايد بدونم با کي قراره کار کنم -

 ستوان بهرام انوري -

 …بي اختيار باال رفت: شما  ابرويم

 االن کاراگاه خصوصي هستم….ستوان سابق -

 يح بيشتر بودم. منتظر توض هنوز 

 ديگه؟…. کرد توي جيبش: انداختنم بيرون   دست

نگاهش کردم. فهميد و خيلي زود گفت: ببين آقاي دولتشاه، من آدم صادقي هستم، ترجيح مي دم از  مردد 

چيزي   …اين که چرا بيرون اومدم به خودم مربوطه … همون اول واقعيت رو بگم که بعد مشکلي پيش نياد 

 پس بهتره ب….  هه اين هست که مطمئن بشي من مي تونم کارت رو راه بندازم يا نکه به شما مربوط
ً
گين دقيقا

 دنبال چه کاري هستين

 قانع نشده بودم براي همين گفتم: شما چه کارايي ازت برمياد؟ هنوز 

 زد توي چشم هايم: جز آدم کشي و آدم دزدي همه کار زل

 زدم: حتي دزدي؟ پوزخند 

 د: اگر پاي خودم وسط نباشه حتي دزديمطمئن نگاهم کر  خيلي

 نظر با موجود عجيبي سر و کار پيدا کرده بودم. گفتم: پس توي کار خالف هستين به

ولي نه، من توي کار خالف نيستم اگر اين جور بود که مي شدم دزد و …. زد: کي نيست اين روزا  پوزخند 

 قاچاقچي نمي شدم کاراگاه
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کرد تا مطمئن شوم به خودش ايمان دارد. نيم نگاهي به جاده اي که ازش باال را محکم ادا  « کاراگاه»ي  کلمه

 آمده بوديم انداخت: منصرف شدين؟

 ولي کاري که من مي خوام خيلي پيچيده است بايد مطمئن بشم که از پسش بر مياييد…. نه  -

 چاره اي نبود. اگر علي اص نمي
ً
رار داشت نروم مالقاتش دانستم مي شود بهش اعتماد کرد يا نه ولي فعال

يعني اينکه يک درصد احتمال داده بود کار اين مرد خوب باشد و بعد چيزي بفهمد که به ضررش تمام شود. 

 فقط به همين اميد آمده بودم سر قرار. 

طور ايستاده نگاهم کرد: ببين آقاي دولتشاه من قبل از اين که بيام اينجا کلي اطالعات از شما جمع   همان

مي دونم يه …. چي بر سر خانواده ات اومده که البته تسليت مي گم … الن مي دونم چه کاره اي کردم. ا

حتي با زنت  ….مشکل داري  درتمي دونم با پ…. وکيل گرفتي واسه اون دختره کمک کني از قتل تبرئه بشه 

پس خيالت جمع …. ي مي دونم با دکتر مواليي سالم و عليک دار …. مي دونم به اون دختر عالقه داري ….. 

 از پِس چي بايد بربيام؟
ً
 از پسش برميام ولي دقيقا

شک مثل خوره به جانم افتاد. نامطمئن گفتم: مطئنيد قبل از ديدن من با آقاي رياحي مالقات  دوباره

 نداشتيد؟

 را رو به آسمان بيرون فرستاد: امروز قبل از اومدن رفتي شرکت خودتون. ديروز ديروقت برگشتي نفسش

 خونه پدرت

 تعقيبم کردين؟ -

 اول بايد بدونم طرف مالقاتم کيه تا آفتابي بشم -
ً
 خيال کردين هرکي زنگ بزنه با سر ميرم سر قرار؟ مطمئنا

مي خوام کمک کنيد قاتل برادرم رو پيدا کنم، ممکنه ماجدي نتونه شادي رو از اين … خيلي خب قبول  -

 مخمصه نجات بده

 همکاري نمي کني؟زد: چرا با پليس  لبخند 

 پليس؟ -

 اونا هم امکاناتشون بيشتره هم قانونيه هم راحت تر مي تونن وارد اتاق هاي دربسته بشن… بله پليس  -

 که البته قرار هم نيست فکر کنم…. بهش فکر نکرده بودم تا حاال  -

 چرا؟ -

 به هرحال اونا به اندازه ي…. شيم به نظرم بگذاريم اونا کار خودشون رو بکنن، ما هم از راه خودمون وارد ب -

 من نگران سرنوشت خانم بهشتي و البته علت مرگ برادرم نيستن
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به ته ريشش کشيد و به منظره ي رو به رو خيره شد. دختري دورادور ايستاده بود و به ما نگاه مي کرد.  دستي

… نم من تنهايي کار نمي ک… شه  رد نگاهم را که گرفت ابرو در هم گره انداخت: قبول ولي هزينه ها زياد مي

ممکنه مجبور بشم واسه جمع کردن مدارک چندنفر رو بپزم … وارد شدن از راه هاي غيرقانوني هم خرج داره 

 ….آشناهاي خودم رو دارم ولي آشناهاي من خيلي پولکي هستن …. 

؟ -
ً
 چقدر مثال

 به يه عدد چند رقمي فکر کن -

؟ -
ً
 صد ميليون مثال

 ونم ولي واسه ما که مجبوريم از راههاي مارپيچ به جواب برسيم خيلي نمي شهخيليه مي د -

ماندم. اين پا و آن پا کرد: من اصراري ندارم همين حاال جوابم رو بدين ولي اگه تا فردا خبري ازتون  ساکت

 ….نشد 

د يک درصرقمش کم نيست ولي اگه بدونم کارم درست انجام ميشه باهاش مشکلي ندارم اين وسط اگر  -

 …احتمال بدم که اومدين اينجا 

جيبش کارتي درآورد و جلوي رويم گرفت. کارت پرسنلي پانچ شده اي بود با اسم و رسم و درجه نظامي اش.  از 

 راحت به کسي اعتماد نمي کنم
ً
 نگاهم از روي کارت باال رفت و گره خورد توي نگاهش: من معموال

االن اگر اينجا هستم فقط به خاطر رابط هاي …بهش پايبندم خوب کاري ميکنيد، اين اصليه که منم -

 محکمي بوده که شما رو معرفي کردن و البته تحقيقات شخصي خودم راجع به پيشينه شما

 ….من به اون کسي که شماره شما رو به من داده هم مطمئن نيستم. آقاي رياحي  -

 ، مساله اعتماد دو طرفه من و شماستقرار نيست کسي جز من و شما چيزي از اين پرونده بدونه -

 تکان دادم و گفتم: چرا بيرونت کردن از اونجا؟ سري

 به سمت به پياده رو که پشت درخت ها گم مي شد: فضولي توي پرونده اي که مال من نبود سرچرخاند 

؟ فکر نمي کردم فضولي باعث اخراج بشه -
ً
 جدا

 البته قبلش بايد دو سه بار توبيخي خورده… ه مي شه کرد: اگر به خاطرش يه عمليات گنده لو بر   نگاهم

 خب کي شروع کنيم؟… باشين که من خورده بودم 

 و دستم را دراز کردم و باهاش دست دادم: از همين حاال ايستادم

 سر پيچ با هم پايين آمديم. ايستاد و يک گوشي معمولي از جيبش درآورد.  تا 

 اين چيه؟ -
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ز اين به بعد هروقت خواستي زنگ بزني به من از اين شماره و همين دستگاه يه خط بدون نام و نشون، ا -

استفاده مي کني شماره جديدم توش ذخيره شده. توي تلفن اسمي از من نمي آري. باهاش با هيچ کسي 

 مالقات بعدي انتماس نمي گيري. وقت و بي وقت هم زنگ نمي زني. خودم تماس ميگيرم واسه تنظيم زم

س کردي الزمه تماس ميگيري، کپي پرونده رو هم از وکيل اون خانوم ميگيري برام مياري فقط هروقت ح

 وقتي زنگ زدم

 اين همه احتياط الزمه؟ گوشي
ً
 سياه رنگ و کوچک را گرفتم و حيران نگاهش کردم: واقعا

ه ميخواي بمن االن اگه راست راست مي گردم و با شما حرف مي زنم يه دليلش احتياط بوده، شما هم اگه  -

 دردسر نيفتي بهتره احتياط کني

 پا کردن توي کفش قانون شوخي بردار نيست درسته -

   لبخند 
ً
 کجي روي لبش نشست: دقيقا

 آقاي رياحي گفته بود -

 آقاي رياحي چه بهش اعتماد داشته باشي چه نداشته باشي حرف خيلي درستي زده جدي بگير -

و من را پشت سرش جا گذاشت. گوشي را انداختم توي جيب کتم و  آنکه دوباره نگاهم کند راهش را کشيد  بي

جلوتر رفتم و ديدم که روي شيشه ماشينم …. راه افتادم طرف ماشينم. خبري از پژوي آلبالويي نبود ولي 

 سوت کشيد. ماشيني خمچيزي نوشته شده است. با رژ لب قرمز و بزرگ: وخشي با جاي يک لب کنارش. م

دم به طرف الين مخالف. دخترک با نيش باز توي ماشين آلبالويي اش نشسته بود و محکم بوق زد. چرخي

 نگاهم مي کرد. انگشت شصتش را باال گرفت و گفت: اليک داره نه؟

شد و  ماشيني مانع ديدش….البد براي فيسبوک….هم گوشي اش را جلو آورد تا از شاهکارش عکس بگيرد بعد 

برود و عکس بگيرد. تا به خودش بجنبد و بفهمد دارم مي دوم طرفش،  آن قدر احمق بود که صبر کرد ماشين

 رسيدم به ماشين و درش را باز کردم: بيا پايين

 شده بود پشت فرمان: برو مزاحم نشو آقا ميخ

 غريدم: پايين عصبي

م کرد: هپاهايي لرزان از ماشين پياده شد. دست بردم داخل جيبم و گوشي ام را درآوردم. ترسيده بود. نگا با 

 آقا ببخشيد

 فکر کنم راههاي بهتري واسه معذرت خواهي هست -

 داري به کي زنگ مي زني آقا؟ -

 خودت چي فکر مي کني؟ -
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 من کاري نکردم. شما هم داري ايجاد مزاحمت مي کني -

 يدست هاي لرزان گوشي اش را وارسي کرد. گوشي را از دستش قاپيدم: ِا ِا مدرک جرم رو نبايد پاک کن با 

 عزيزم

 ….من … گريه افتاد: آقا به خدا من   به

 لکنت افتاده بود. درست مثل فندق. دلم سوخت. گوشي را برگرداندم توي جيبم: خيلي خب بسه به

 پخش شده بود زير چشمش. دستمالي گرفتم طرفش: بسه ديگه ريمل

 به گوشي تلفنش بود: مي شه گوشيم رو بدين؟ چشمش

 بعداول عکس هاش رو پاک کنم  -

 خودم پاک مي کنم -

 ماشينش را بستم و راه افتادم به سمت ماشين خودم. دنبالم از خيابان رد شد: آقا تو رو خدا اذيتم نکن در 

 پشت فرمان و چند دستمال درآوردم و گرفتم طرفش: اينا رو پاک کن نشستم

لبش از روغن نباتي هم طور گريان مشغول پاک کردن رد رژ لب از روي شيشه ماشين شد. لعنتي رژ  همان

چرب تر بود. گند زده شد به شيشه ماشين. چشمش به من بود مبادا بروم داخل گوشي اش فضولي. سرم را 

 از پنجره بيرون بردم: بسه نمي خواد بيا سوار شو

 از کار کشيد و آمد جلوي پنجره: آقا ببخشيد، غلط کردم. گوشيم رو بده دست

م را خراب مي کرد. يعني خيلي خشونت به خرج داده بودم؟ آرام گفتم:  کردنش آزاردهنده بود. حال  گريه

 گفتم که کاريت ندارم بيا باال

ترسيد از کنار در ماشين جم بخورد مبادا پا بگذارم روي گاز و بروم. ولي چاره اي نداشت. بايد اعتماد مي   مي

آن طرف و زود سوار شد. قفل در  کرد. درست مثل من که مجبور بودم به انوري و رفعت اعتماد کنم. دويد 

 رو؟را زدم و گوشي را گرفتم طرفش: خب حاال کجا ذخيره کردي دسته گالت 

لرزيد. تند رفت توي پوشه ي عکس هايش. گوشي را ازش گرفتم و به عکس هايي که گرفته بود نگاه   مي

باال گرفته  به نشانه پيروزي کردم. از خودش و دسته گلي که آب داده بود عکس انداخته بود با دو انگشتي که

بود. بلند خنديدم: قله دماوند رو هم فتح مي کردي اين همه عکس نمي گرفتي آره؟ بعد اونجا نوک قله رو 

 هم ماچ مي کردي؟

زده رو گرداند به سوي مخالف. دانه دانه عکس ها را پاک کردم. چندتا عکس بعدي خودش بود  خجالت

 عقده جا گذاشتن رد لب اين طرف و جلوي آيينه با ژست هاي مختلف. 
ً
.. روي آيينه را هم بوسيده بود. کال

آن طرف داشت انگار. حواسش نبود که جلوي آيينه که مي ايستد درست کادر ببندد. از توي آيينه معلوم 
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بود براي بلندقدتر شدن روي نوک پنجه ايستاده. نگاهش مظلومانه به من بود. گوشي را بهش برگرداندم: 

 ت رو پاک کنصورت

 زده بود به رو به رو: مي شه قفل در رو بزنيد؟ زل

 را زدم: صورتت رو پاک کن قفل

… پاک کردن زير چشم هايش شد. همان طور بغض کرده گفت: آخه شما خيلي مغرور بودي  مشغول

 ….خواستم 

 طرفش: حالم رو بگيري؟ چرخيدم

 ببخشيد اشتباه کردم -

 تو کفشش و حالش رو گرفت؟ يا روي شيشه ماشينش رو ماچ کرد؟هرکي مغرور بود بايد پا کرد  -

 ماند. گفتم: نه جدي جالبه برام چرا؟ ساکت

باال انداخت. لبش را مکيد. همچنان خيره شده بودم به نيمرخش. از جلد بي تفاوتي بيرون آمد و نگاهم   شانه

 گيرمبايد حالش رو ب… ديگه بدتر کرد: من دوست ندارم کسي اينجوري باهام رفتار کنه، اگه مغرور باشه 

نگاهم کرد. چشم هايش زيبا بودند ولي لب هايش پروتز بود، چه جايي هم انداخته بود روي شيشه  خجول

 با لبهاي گوشتي اش. سري به تاسف تکان دادم: چيکاره اي؟

 چه ربطي داره؟ -

 خورهخب اين خصوصياتي که ميگي دوست دارم بدونم توي کار چقدر به دردت مي -

 خيلي -

 توي بورس کار مي کني؟ -

 رضايت نشست روي صورتش: نه لبخند 

 وکيلي؟ -

 زده نگاهم کرد: نه، اگه درست حدس بزني يه بستني مهمون من هيجان

 ام گرفت هم از شرطش و هم از صميميت زود هنگامش: جدي؟ ورشکست نکني خنده

 تو برج ميالد، رستوران گردون، قبول؟ -

 بد نيستتکان دادم:  سري
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 اگه بردم چي؟ -

 زدم: هرچي تو بخواي لبخند 

 نگاهم کرد: خوبه مطمئن

 نگاهي به ماشينش که دوبل پارک شده بود انداختم: بدو برو ماشينت رو درست پارک کن برگرد نيم

بار مطمئن در را باز کرد. موقع پياده شدن کارتي از جيبش افتاد روي صندلي ولي نفهميد. رسيد وسط  اين

 ان، بلند گفتم: توي مشاور امالک کار مي کني؟خياب

 نگاهم کرد. ماشين را روشن کردم و بلندتر گفتم: جايزه ام رو اگه دوباره ديدمت ميگيرم ازت مبهوت

منظورم چيست. ماشين را از پارک درآوردم و از آنجا دور شدم. از توي آيينه ديدمش که هنوز به  نفهميد 

که از جيبش افتاده بود برداشتم. حدسم درست بود. مشاور امالک صدف با رفتنم نگاه مي کند. کارتي را  

ادم داخل جيب کتم و راه افت ختممديريت نازنين دلواري. دختر زرنگي بود ولي نه بيشتر از من. کارت را اندا

به طرف دفتر ماجدي. دخترک تخس از عمد جاي لب هايش را پاک نکرده بود. بعد از مدت ها خنديدم. از 

 ه دل آن هم از تخسي دخترکي که ناخواسته من را ياد فندقم انداخته بود. ت

**** 

چندبار درز تختم را با انگشت گشتم ولي خبري از کارت تلفنم نبود. نشستم روي تخت و سرم را  عصبي

محکم فشار دادم. لعنتي ها انگار پشت سرشان هم چشم داشتند. سيمين سوت زنان و با کارت تلفني که 

دم و زده بودم نگاه کر  تي آشنا بود وارد شد. پريدم طرفش و کارت را از دستش قاپيدم. جايي را که عالمزياد

 جيغ زدم: کثافت دزد لندهور عوضي

ترکيد و اشکم راه افتاد. تا هفته ديگر که مامان و بابام بيايند هيچ راهي نداشتم باهاشان در تماس  بغضم

 ن بيست هزار تومن بود و من ده هزار تومن هم نداشتم. باشم. قيمت يک کارت تلفن توي زندا

 آمد جلو و با صداي کلفت گفت: چه زري زدي؟ سيمين

يعني رفته بود توي جلد پري خانوم. ترسيده خودم را تا ته تخت کشيدم. …. نگاهش، صداي کلفتش  حالت

 آمد جلو و دست انداخت توي يقه ي لباسم: چي گفتي به من غربتي؟

 گفتم: ببخشيد پري خانوم. به خدا نفهميدم شمايي  هق کنان هق

گوشش بدهکار نبود. من را به زور از تخت پايين کشيد. دو سه نفري دورادور نگاهمان مي کردند.   ولي

 ديوونه شده…. اين …. ملتمسانه گفتم: يکي وکيل بند رو خبر کنه اين 

م. درست فکر کنم. مشتش فرود آمد روي صورتاين را مي گفتم ولي آنقدر ترسيده بودم که نتوانستم  نبايد 

افتادم جلوي پاهاش. گوشم تير مي کشيد. چهاردست و پا رفتم طرف در سلول. آمد طرفم و يقه لباسم را از 
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ستم مي کرد. خوا گاهمعقب گرفت و پرتم کرد وسط سلول. موشرابي دست به سينه با لبخند يک وري ن

م. تنها چيزي که بعدش حس کردم شوري خوني بود که ته حلقم حرفي بزنم که مشتش فرود آمد روي دماغ

سرازير شد. مسئول بند نيامده بود و من چند مشت ديگر هم خوردم. خون از دماغم چکه مي کرد روي فرش 

و کارت تلفن را برداشت و انداخت  مو هيچ کسي نمي آمد جلو. از زدن من که خسته شد رفت سمت تخت

 نبود نسناسطرف موشرابي: پولي تهش 

به موشرابي نگاه کردم. اشکم راه افتاده بود. باورم نمي شد او کارتم را به سيمين داده باشد. ولي درست  حيران

بود. سيمين برگشت طرفم ولي دستي چنگ زد به بازويش. پري ماه بود. تنها کسي که سيمين ازش حساب 

 همه از پري ماه حساب مي بردند. اول کار ه
ً
فکر مي کرد پري ماه فرشته  داخلرکي مي آمد مي برد. اصال

نجات است ولي بعد مي فهميد که دنبال پول است. اما گاهي اوقات جلوي گردنکشي بقيه را مي گرفت. يک 

 جورهايي آنجا رييس بود. 

 ماه نگاهي به من انداخت: جمع کن خودتو همه جا رو به گه کشيدي پري

 ناخن هاي سيمين  هق کنان از سلول بيرون پريدم. سرم گ هق
ً
يج مي رفت. پشت گردنم مي سوخت. حتما

گردنم را زخم کرده بود. نمي فهميدم چرا موشرابي يک دفعه رگ ديوانگي و خباثتش بيرون زده بود. مگر نمي  

ان گفت: جيغ کن يغگفت من شبيه خواهر خدابيامرزش هستم؟ تا برسم به دستشويي مسئول هم رسيد و ج

 ز گير دادين به همديگهچه خبر شده اينجا؟ با

کنان به زهره که مسئول آن روز دستشويي بود نگاه کردم. کنار کشيد و رفتم داخل و صورتم را شستم.   گريه

حتي يک آيينه هم نبود تا ببينم چه بر سرم آمده است. صداي مسئول بند که دنبالم مي گشت توي همهمه 

ست که راه افتاده بود با کف د  را اک کردم و خون تازه اي زنداني ها منعکس مي شد. اشکم را با لبه آستينم پ

 توبيخمان مي کرد. با اينکه گاهي هوايم را داشت 
ً
پهن کردم روي صورتم. اگر مي ديد کتک کاري کرده ايم حتما

ولي اين جور موقع ها با هيچ کس تعارف نمي کرد. وسط راهرو رسيدم بهش. نگاهي به صورتم انداخت و  

 چرا؟گفت: تو ديگه 

 راه افتاد. گفت: بيا مالقاتي داري اشکم

پشتم يخ کرد. سرگيجه ام بيشتر شد. دلم يک ليوان آب قند مي خواست. تازه متوجه ذوق ذوق بازو و   تيره

کتفم شدم. لباسم را کمي عقب راندم. جاي چنگ سيمين بدجور گوشتم را کنده بود. خون تازه پيرهنم را نم 

هديد  هست. کي دوباره آمده من را ت کيها مهم نبود. بايد مي رفتم ببينم مالقاتي ام  انداخته بود. ولي اين چيز 

 کند. اجازه مالقات خانواده ام که مطمئنم تمديد نشده بود. 

طور که چادرم را مي پوشيدم فکر کردم چه بگويم و چطور بگويم. مي خواستم باهاشان وارد معامله  همان

ا اجرا مي کردم ممکن بود بتوانم خودم را از اين جهنم خالص کنم. آب  بشوم. اگر خوب و دقيق نقشه ام ر 

 به سمت بخش مالقات و باز  مگلويم را فرو دادم. طعم خون توي دهانم حالم را بد کرد. کالفه و خسته رفت

هم غافلگير شدم. فکر مي کردم مي رويم بخش مالقات کابيني ولي هدايت شدم به سمت سالن مالقات 
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و منگ وارد شدم و سر چرخاندم ببينم کي به مالقاتم آمده است. يعني ممکن بود بابا جونم  حضوري. گيج

روزها داشتم ديدن او و مامان بود. هرچي چشم   نباشد؟ چقدر دلم برايش تنگ شده بود. تنها اميدي که اي

 ت داشته؟گرداندم هيچ کدامشان را نديدم. رو کردم به نگهبان پشت در و پرسيدم: کي با من مالقا

 اسمت چيه؟ -

 شادي بهشتي…. شادي  -

 گفت: مالقاتي شادي بهشتي کيه؟  بلند 

سر برگشتند به طرف ما. مردي پا به سن گذاشته با کت و شلواري شق و رق برايم دست تکان داد. اين  چند 

 يکي از کجا پيداش شده بود؟

داخت: يش. نگاهي به سر و صورتم انبه طرف ميز و صندلي که يک گوشه سالن بود و نشستم رو به رو  رفتم

 دعوا کردي؟

 به خاطر گريه ورم داشتند. خون هم روي صورتم بود. ولي مهم نبود. گفتم: شما؟ چشم
ً
 هايم حتما

 از جيبش درآورد و تعارفم کرد. مامور از آن ته بلند گفت: چيه؟ دستمالي

 ….دستش را بلند کرد: هيچي، دستماله، دستمال  مرد 

فتم و کشيدم روي صورتم. بوي خوبي داشت. بعد از مدت ها به مشام کشيدن بوي عرق را گر  دستمال

ترشيده بدن ها و بوي سيگار مانده در هواي دم کرده و هزار بوي نامطبوع ديگر، اين عطر خيلي آرامبخش 

 بود. چند لحظه دستمال را جلوي بيني ام گرفتم و چشم بستم. 

 شما گفت: من ماجدي هستم وکيل تازه  آرام

 هايم باال پريدند. ميخ شدم توي صورت سه تيغه اش.  پلک

 زد: خوبي دخترم؟ لبخند 

خوب بود يکي از آن بيرون آمده بود و با احترام با من حرف مي زد. احترامي آميخته با مهرباني. من  چقدر 

وکيل مي  دلم تنگ شده بود براي اين جور آدم ها. اشک بي اختيار توي چشمم حلقه زد. با اينکه اين

. اينکه ام مي گرفت ريهخواست نجاتم بدهد ولي وقتي فکر مي کردم که همه ي مهرباني اش تقلبي است گ

مامان و بابا همه ي پولشان را داده بودند تا بنشيند جلوي رويم و دستمال خوشبو تعارفم کند و اداي آدم 

 جلوي رويش: نه خوب نيستم هاي کاربلد را دربياورد عصباني ام مي کرد. دستمال را پرت کردم

تغيير حالتم هيچ واکنشي نشان نداد. همان طور لبخند ژکوند بر لب نگاهم کرد: من اومدم کمک کنم  از 

 خوب بشي، تو هم بايد کمک کني باشه؟

 گلويم را فرو خوردم: چقدر گرفتي که بياي سر پرونده ي من؟  آب
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بيرون کشيد: چرا مي پرسي؟ نگراني خانواده ات را روي چشم گذاشت و از توي کيفش پرونده اي  عينکش

 توي مضيقه افتاده باشن؟

 باال انداختم و سوزش کتفم بيشتر شد: اونم هست شانه

 را گذاشت روي ميز و زل زد توي چشم هايم: نگران اون نباش اونقدري نگرفتم که سختشون بشه پرونده

مامانم گفت يه وکيل خوب گرفتن … ولي نگاهش کردم. حتي از طرز حرف زدنم خجالت کشيدم:  متعجب

.… 

 خنديد: دروغ نگفته آرام

 که يعني خيلي پول دادن به خاطرش  -

 اون االن مهم نيست. االن چيزي که مهمه اينه که تو رو از اين لجنزار نجات بديم. کي تو رو زده؟ -

 کشيدم: يه رواني  آه

 دادي؟به تاسف تکان داد: خيلي بده، به مسئول بند اطالع  سري

 خودش ديد -

کشيد: نگران نباش، فردا نوبت دادگاهته منم سعي مي کنم پرونده رو ببرم به سمتي که زودتر نجات پيدا    آه

 کني خوبه؟

بي اختيار شروع به تپيدن کرد. براي يک لحظه نقشه فرار به نظرم بي اهميت شد. حتي آنقدر آزادي ام  قلبم

تهديد روز قبل را به اين مرد خوش اخالق و مهربان بگويم ولي يک  را نزديک ديدم که تصميم گرفتم ماجراي

و به قول پري ماه تا وقتي  تلحظه از ذهنم گذشت دست نگه دارم. من نمي دانستم کي تهديدم کرده اس

نفهميدي ريشه ي کسي که تبر زده به زندگي ات چقدر عميق است زبان باز نکن. پري ماه راست مي گفت. 

من را تهديد کرده بودند زورشان بيشتر بود، اگر قبل از اينکه بفهمم کي تهديدم کرده مي رفتند اگر آنهايي که 

 به لعنت خدا نمي ارزيد.  همسراغ مامان و بابام آن وقت حتي آزادي 

مهربانم پرونده را باز کرد و گفت: خب يک بار همه چيزايي رو که بايد توي دادگاه بگيم دوره کنيم  وکيل

 خوبه؟

ردم جلوي چشمم سياه شد. تمام بازپرسي ها، چرت و پرت هاي پزشک قانوني، حرف هاي مفت ک  حس

وکيل تسخيري و کل اين چهار ماه و نيم آمد جلوي چشمم. دلم به هم پيچيد و راه نفسم تنگ شد. آب 

 سردي توي دهانم جمع شده بود و با خون شور قاطي مي شد. 

 حالت خوبه شادي جان؟ -

 حالت تهوع دارم… نه باز کردم:  چشم
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 زل زد به صورتم: خيلي دلم مي خواست مي گذاشتم براي يه وقت ديگه ولي فرصت کمه نگران

 …سر تکان دادم و باز دلم زير و رو شد: فقط يه کم صبر کنيد  تند 

چشم هاي نگرانش چند نفس عميق کشيدم. دماغم کيپ بود. مجبور شدم از راه دهان نفس بکشم.  جلوي

 در چاق نبودم که سينه ام باال و پايين بشود. غمگين لبخند زدم: حاال حاضرمديگر آنق

محمد ماجدي، تا حاال … من ماجدي هستم …. دلگرم کننده تحويلم داد: بگذار اول من شروع کنم  لبخندي

خدا رو شکر از پس خيلي هاش هم … پرونده ي خيلي ها زير دست من بوده، پرونده هاي خيلي سخت 

 …. نم.اگر خدا کمک کنه مي خوام با کمک خودت اين پرونده رو هم به جاهاي خوب برسو …براومدم

 چطوره؟

نشست روي لبم. در مقايسه با آن وکيل تسخيري گيج و عصباني خيلي بهتر بود. سري به تاييد تکان  لبخند 

 دادم. 

 ….من يه سري سوال دارم راجع به رابطه ي تو و مرحوم کيارش دولتشاه  -

 قبض شد. مجبور شدم دوباره نفس بگيرم. او هم صبر کرد. من تنم

لبته ا… مي تونيد اون رو بخونيد …. همه ي بازجويي هام توشه … : پرونده ي من توي آگاهي هست گفتم

 ….اگر شما هم مثل آقا رضايي، وکيل قبلي، اصرار نداريد من قاتلم و بخواهيد خودم ثابتش کنم 

د نگاهم کرد. چشم هايش سرد و يخي بودند. انگار جدي شده بود. گفت: من را کمي باال برد و مرد عينکش

 دنبال اين نيستم

 لب زدم: خوبه آرام

 : خب تو بايد به من اعتماد کني و هرچي رو که بين شما گذشته بگيگفت

 …بستم: من و کيارش همبازي بوديم از بچگي. کيارش خيلي هواي منو داشت. منم يه زماني  چشم

 نگاهش کردم.  چشمي زير 

 گفت: طبيعيه نگران نباش بگو  آرام

خب تازه بالغ شده بودم،يه جورايي به نظرم خيلي مهربون بود مث بابام. يعني با بقيه شون فرق داشت  -

. …بعدش هم رفتم دانشگاه … واسه همين دوستش داشتم ولي بعدش ديگه فهميدم احساسم اشتباهه 

 دهمش همين بود، چيزي غير از اين نبو 

 توي دفترخاطراتت درباره اش خيلي نوشته بودي -
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عادت دارم با خودم حرف بزنم. چيز بنويسم. اون موقع کيارش برام خيلي جالب بود، ازش خيلي نوشته  -

 بودم واسه خودم. تاري    خ پاي همه نوشته هام هست، معلومه مال االن نيستن

 رد: خب؟روي کاغذ يادداشت کرد و باز لبخند به لب نگاهم ک چيزي

 همين -

 اون شب دوست داشتي بري مهموني؟ -

 …دو دل بودم … نمي دونم  -

 چرا؟ -

بودم. اين طرز سوال با اينکه مي دانستم تهش به نفعم است اذيتم مي کرد. متوجه شد و آرام گفت:  خسته

طوالني  يليببين شادي خانوم فردا که دادگاه شروع بشه يه ماراتن سخت در پيش داري. ممکنه دادگاهت خ

بارزه که قراره وارد يه م  نيبشه، ممکنه ده بار بري و بيايي. پس بايد با اين پيش فرض خودت رو آماده ک

ريه و اگه بخواي کم بياري آخرش خودت هستي که ضرر مي  
 
د
 
 طرف مقابلت هم حريف ق

ً
سخت بشي. اتفاقا

 کني

ت داشتم باشم اونجا، جالب بود برام. خب از يه طرف دوس… عميقي از سينه بيرون فرستادم: باشه  آه

 خيلي وقت بود نرفته بودم ولي از يه طرف ترجيح مي دادم باهاشون قاطي نشم

 کسي اونجا بود که ترجيح مي دادي نبينيش؟  -

 چطور؟ -

 مي خوام يه نقشه ذهني بسازم از حرفات… مهمه، اينکه ناچار شدي بري اونجا  -

 بله -

 کي؟  -

 برادر کيارش -

 داد دولتشاه؟مهر  -

 بله -

 چرا؟ -

 …خب از من خوشش نمي ياد -
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بقيه حرفم را بزنم که متوجه لبخند روي صورتش شدم. او سرش پايين بود و نديد که نگاهش مي   خواستم

 آنها چه طوري فهميده بودند  …. کنم. لب بستم. ته دلم خالي شد. نکند اين وکيل هم 
ً
نه ممکن نبود. مثال

 ته اند سراغ اين وکيل؟که مامان و بابا رف

 چي شد؟ -

نگاهش کردم و آب دهانم را فرو دادم. خب خيلي کار سختي نبود. مگر همين االن نگفت خيلي پول  مردد 

نگرفته؟ مهرداد خيلي راحت بابا را تعقيب کرده، ديده که بابا مي خواهد اين وکيل را بگيرد. بهش پيشنهاد 

ده اين وکيل محض رضاي خدا پول کم ميگيرد. نمي داند دستي پول داده و باباي طفلکي من هم خيال کر 

 دستي من را هل داده طرفشان. 

 شادي خانوم؟ -

 ها؟ -

 از مهرداد دولتشاه خوشت نمي اومد چرا؟… مي گفتي  -

نگاهش کردم. ناخن هاي از ته چيده شده ام را توي گوشت پاهام فرو کردم و عصبي گفتم: از من چي  ساکت

 مي خواهيد؟

جلوي خودم را گرفتم که گريه نکنم. خيلي زياد. حتي از عصبي شدنم هم تعجب نکرد. همان طور با  ليخي

 قيافه سرد و سنگي اش زل زد به صورتم: از چي مي ترسي؟

 نگاهش کردم. سرش را پايين انداخت و گفت: اگر همکاري کني به نفع خودته ساکت

خر راه بود. بايد بهشان اطمينان مي دادم که مي خواهم به کنم؟ يعني بگويم من قاتلم؟ اين ديگر آ  همکاري

 بايد قدم اول را برمي داشتم. سرم را جلو 
ً
قتل اقرار کنم. همان نقشه اي که داشتم را عملي مي کردم. فعال

توي بازجويي هام ….. کشتمش   دمبردم و زل زدم توي چشم هايش و آرام گفتم: من کيارش رو کشتم، خو 

 کشتمش ….ا پرسيدن ولي من انکار کردماون…. هست همش 
ً
بهش اون ليوان نوشيدني رو …. ولي من واقعا

 .…بابام همش رو نگه مي داشت توي انباري پشت خونه …. گراماکسون …. توش سم هم بود … دادم خورد 

 من فاصله گرفت و چشم هايش را ريز کرد: مطمئني؟ از 

 را دادم بيرون تا اضطرابم کم شود: بله نفسم

 اسمش چي بود؟… سم علف کش  -

 گراماکسون  -

 گفتي توي انباري نگه مي داشتيد همش رو؟… آره  -

 بله -
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 ولي توي گزارش صحنه ي جرم اومده که سم توي خونه بوده -

داشت آماده ام مي کرد براي دادگاه؟ داشت کمک مي کرد وقتي رفتم براي ….نگاهش کردم….خوردم جا 

 نم؟بازسازي صحنه ي جرم گند نز 

 : بله توي خونه بود يادم نبودگفتم

 کجاي خونه بود؟  -

 مگر نيامده بود آماده ام کند براي مرگ؟…کردم منتظر بودم جوابم را خودش بدهد  نگاهش

 گفتم کجاي خونه بود؟  -

 توي آشپزخونه -

 …زد. پرونده را بست و آرام گفت: اشتباه گفتي  پوزخند 

 کجا بوده پس؟  -

 کيارش رو نکشتي؟مگر تو  … نمي دونم  -

 ودمترسيده ب…. کيارش مي خواست به من تعرض کنه …. شده بودم. گفتم: نمي دونم يادم نيست  گيج

 ترسيده بودي و اين جور براي کشتنش نقشه کشيدي؟ -

 مي خواستم بکشمش که راحت بشم… مي دونستم مياد سراغم  -

؟ عجب!  -
ً
 جدا

 ؟نگاهش کردم: شما از من چي مي خواي درمانده

 که واقعيت رو بگي  -

 من توي دادگاه هم مي خوام همين ها رو بگم…. واقعيت؟ واقعيت همينه باور کنيد  -

 خورد. داشت نقش بازي مي کرد؟ نمي فهميدم چي مي خواهد. التماس کردم: شما رو کي فرستاده؟ جا 

 مامان و بابات -

 دروغ ميگي تو رو مهرداد دولتشاه فرستاده مطمئنم -

: بر فرض که ايشون فرستاده باشه، اين يعني که مهرداد دولتشاه مطمئنه تو قاتل کيارش نيستي گفت  آرام

 غير از اينه؟

 خنديدم: بله مطمئنه چون خودش برادرش رو کشته عصبي
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 راه افتاد. سرش را خم کرد جلو: شادي خانم؟ به من نگاه کن ببينم اشکم

فتم که اين لعنتي را از روي پرونده ام بردارند. ولي نه قبل از دو دو مي زد. بايد به مامان و بابا مي گ چشمم

 آنکه کارم باهاش تمام شود. 

کارم دفاع کردن از آدم هاست مي دوني اگه بفهمن به جاي اين کار تباني  … ببين دختر خوب، من وکيلم -

 کردم با شاکي پرونده بيچاره مي شم؟

ز انداخته پس خيلي راحت مي تواند هر مدرک جرمي را پاک  دوبرابر شد. اگر مهرداد من را به اين رو  ترسم

آن هم وقتي مالقات مامان و بابام اين قدر زحمت دارد پس يعني مي … کند. اگر آدم مي فرستند مالقاتم 

 تواند وکيل من را هم بخرد و کارم را بسازد. اشکم سيل شد. 

 چرا گريه مي کني؟ -

 ه مي گم قاتلم فقط يه خواهشي دارمفردا هم توي دادگا… من مي خوام برم  -

 باال رفت: چي؟ ابرويش

 به آقاي دولتشاه زنگ مي زنم خودم -

جا بلند شدم و با سري که اندازه هندوانه سنگين شده بود و بدني که از ترس و ناراحتي و زخم هاي سيمين  از 

رستاده که دخلم را بياورد. جزجز مي کرد برگشتم داخل زندان. حاال مطمئن بودم موشرابي را هم مهرداد ف

 راست مي گفت. من 
ً
ي خواستم توي زندان بميرم. نم نميوقتي پري ماه مي گفت بهش اعتماد ندارد پس حتما

 خواستم مامان و باباي بيچاره ام اذيت بشوند. نمي خواستم بگذارم مهرداد لعنتي برنده بشود. 

*** 

 و عرض اتاق ماجدي را قدم رو رفتم. ماجدي گفت طول
ً
 : بشين لطفا

و کالفه نگاهش کردم: آخه يعني چي؟ چهارتا اخم و تخم و غرغر که نبايد اين قدر ترسونده باشدش  عصبي

 اين چيزي که شما ميگي با عقل من يکي جور درنمياد….. 

 سيگاري آتش زد و سنگين کام گرفت: بشين گفتم ماجدي

عمق نفرتش از من از اول همين قدر بود يا ماندن روي صندلي نزديک به در. سر در نمي آوردم. يعني  نشستم

 توي زندان اين طور عصبي اش کرده بود؟

 به ماجدي نگاه کردم.  کالفه

 : هميشه وقتي عصباني ميشي اينجوري مي زني به سيم آخر؟گفت

 را تکيه دادم به مبل: نمي دونم سرم
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 اش را جلو کشيد: بد تا کردي باهاش جناب دولتشاه صندلي

 من با اون اين طوري داد و هوار نمي کردم…. اهش کردم: نه نگ مايوس

. دلم مي خواست گردنش را بشکنم. کاش عوضش مي کردم. معلوم نبود اين وکيل هم طرف من خنديد 

 باشد. 

خم ها باعث اين همه  همان
 
طور خونسرد به سيگارش پک زد و بعد گفت: منم فکر نمي کنم اون اخم و ت

 واهمه باشه

 م ساييدم: حاال چکار مي کنيد؟به ه دندان

 حرفم تموم نشده -

 نگاهش کردم.  منگ

 داد: ديروز که رفتم سراغش صورتش خونين و مالين بود ادامه

 زير و رو شد. تا ته ماجرا را خواندم. از جا بلند شدم و جلوتر رفتم: يني؟ قلبم

ر فتم: امکان نداره، مملکت اين قدجرات نداشتم چيزي که توي ذهنم بود را به زبان بياورم. به جاش گ حتي

 بي در و پيکر نيست ديگه

 تلخي روي لبش نشست: من چيزايي شنيدم که اگر شما بشنوي سرت عين زودپز بخار مي کنه لبخند 

صورتش خوني بود؟ اون خراب شده …. روي نزديک ترين صندلي به ماجدي: اگه باليي سرش بياد  نشستم

 صاحب نداره؟ نمي شه شکايت کرد؟

؟ مگر تو بند اعداميا باالتر از حکم اعدام هم هست؟ -
ً
 شکايت کيو به کي بکنيم دقيقا

 نمي شه منتقلش کنن يه جاي ديگه؟ -

 يکي رفته باشه توي زندان يا يکي رو خريده باشن که بره توي زندان … اگه حدس من درست باشه  -
ً
اگه واقعا

جوري هم ….فرقي نمي کنه کجا باشه… رسونه بهش باليي سر اين طفلک بياره هرجور باشه خودش رو مي

لي نگرانت کنم و  منمي خوا… سرش رو زير آب مي کنه که پرونده قشنگ به اسم خودکشي مختومه بشه 

 خيلي پرونده هاي مشکوک با خودکشي مختومه مي شه

 پيشاني ام را فشار دادم: وثيقه نمي شه گذاشت بياد بيرون؟ عصبي

ر منع گرفت ولي شما داري با من کار ميکني. به هرحال با اون پيشينه اي که دارم مي شه شکايت کرد قرا -

 شايد اين  
ً
صالح مي دونم يه کم چشم بپوشيم به اين کم و زياد شدن ها که فکر کنن همکاري مي کنيم. بعدا

 کوتاه اومدن ها به کارمون بياد. 
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 …شايد هم به کار نياد. اگه مي شه آوردش بيرون  -

ن بياد بعد دوباره توي دادگاه قرار تعقيب صادر کنن برمي گرده داخل. بذار روي روال هميشگي جلو فرض ک -

بريم. من تجربه بيشتري دارم، اين که برگرده بيرون و دوباره بره داخل خيلي بيشتر عذابش مي ده. به من 

 اعتماد کن. 

 کسي تهديدش کرده؟ -
ً
 حاال يعني واقعا

هديدش کرده به قتل اعتراف کنه و متاسفانه از بخت بِد شما اين طفلک فکر مي  من حدسم اينه که کسي ت -

 کنه اون کسي که تهديدش کرده شما هستي. مي دوني به من چي گفت؟

 نگاهش کردم: چي؟ کالفه

 گفت مي دونم شما رو مهرداد دولتشاه فرستاده، قراره بهت زنگ بزنه  -

 زنگ بزنه؟ نزده که -

 به نتيجه  -
ً
 نرسيدهخب حتما

 چه نتيجه اي؟ -

 درخواست دادم نوبت دادگاه عوض بشه  از 
ً
گه ا … نمي شه ريسک کنم … جايش بلند شد: نمي دونم. فعال

 بياد اونجا و حرف از اعتراف بزنه کار سخت مي شه

 بايد ببينمش -

 زد: شوخي مي کني؟ پوزخند 

ش دارم. بايد بفهمم کي تهديدش  چه عيب داره؟ مي رم باهاش مستقيم حرف مي زنم. بهش مي گم دوست -

 کرده

زبان دندان هاي جلويش را لمس کرد و ابرو باال انداخت: فکر نکنم فايده داشته باشه. زندان محيط خيلي  با 

وحشتناکيه. آدم رو به جايي مي رسونه که به سايه خودش هم شک مي کنه با يه مالقات نمي توني کاري از 

 پيش ببري

 نمولي بايد سعيم رو بک -

 ديگري به سيگارش زد و زيرچشمي نگاهم کرد: حاال ببينم چي ميشه پک

 زنگ خورد. شماره رفعت بود. جواب دادم: بله؟ تلفنم

 جاي حرف زدن هق هق کرد. گفتم: چي شده؟ به
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 کرد خودش را کنترل کند: آقاي دولتشاه من ديگه نميام  سعي

 : چي شده؟باال رفت. از جا بلند شدم و رفتم جلوي پنجره ابرويم

 هرچي از دهنش دراومد به…. کنان گفت: خانومتون فهميد امروز جلسه داشتين با بچه هاي شرکت   گريه

 مگر قرار نشد باهاش حرف بزنيد؟… من گفت 

 االن کجايي؟ -

 اومدم بيرون. يعني خانوم دادخواه بيرونم کرد -

مگر  …برمي گردي شرکت ميشيني سرجات  به هم ساييدم و لبه پنجره را با انگشت محکم فشار دادم:  دندان

 ….نگفتم جز من به حرف هيشکي

 خودش وسايلم رو پرت کرد بيرون. ديگه چه جوري مي موندم؟ -

 به هم فشردم و داد کشيدم: گفتم برگرد بگو چشم پلک

 را قطع کردم. چهارستون تنم مي لرزيد. ماجدي گفت: آقاي دولتشاه چه خبره؟ گوشي

يزي نگفتم. خونسرد گفت: اگه يکي از اين دادها رو سر اون دختر طفل معصوم زدي  طرفش ولي چ چرخيدم

 که ديگه فاتحه خودت رو بخون

 طور که نگاهش مي کردم شماره آنا را گرفتم. يک ليوان آب گرفت طرفم: بخور همان

ت: را پس زدم، يک موبايل ديگر داشت زنگ مي خورد. آنا گوشي را برداشت و قبل از من گف دستش

اينجوريه؟ منو دور مي زني؟ جلسه تشکيل مي دي منو سکه يه پول کني جلوي اين مفت خورا؟ فکر کردي 

 همين جوري ميشينم که پاي منو از شرکت ببري؟

 ادامه بدهد. گفتم: ببند دهنت رو نگذاشتم

ي است  ان تلفنهم داد زده بودم. ماجدي گوشي سياهرنگي را جلوي صورتم تکان داد. تازه متوجه شدم هم باز 

که انوري داده است. گوشي را گرفتم و قطع کردم. نفسي عميق کشيدم و آرام گفتم: اگه يک بار، فقط يک 

بار ديگه ببينم با کارمنداي اون شرکت اون جوري رفتار مي کني ميام اونجا و کاري مي کنم که از کرده ي 

 خودت پشيمون بشي متوجهي؟

را بند کردم به لبه صندلي و دندان به هم ساييدم: کار من و تو ديگه تمومه،  قلبم باال رفته بود. دستم ضربان

 شدي خار توي گلو. بايد بشينيم تکليف تو رو معلوم کنيم توي اون خراب شده، مي فهمي؟

آنا عوض شد: اين کارا چيه مي کني؟ اين همه وقت نبودي همه چي روي دوش من بوده، دو هفته  لحن

 مي دوني چي به چيه که هرچي رشته بودم پنبه مي کني؟ نيست برگشتي از کجا 
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عصباني بودم. ماجدي ليوان آب را جلوي رويم تکان داد. آب را گرفتم و يک نفس باال دادم. يک  هنوز 

صندلي عقب کشيد و مجبورم کرد بنشينم. فکم منقبض شده بود، آرام گفتم: اين همه وقت نبودم گند زدي 

ش رو چرا رد  فرو  بخشهم بهت نداشته، کي گفت ترابي رو اخراج کني؟ بچه هاي به کارهايي که هيچ ربطي 

ها؟ فکر کردي کار کردن فقط دستور دادنه؟ فکر کردي هنر … کردي برن؟ تو چي مي فهمي از کار توي بازار

مي کني نون چارتا بيچاره رو مي بري؟ فردا اسم و رسم شرکت به گند کشيده بشه چه جوري مي خواي 

 کني؟جمعش  

 من هيچ کاري بي مشورت با همايون نکردم…. عميقي کشيد و گفت: صبر کن  نفس

تير کشيد اما کوتاه نيامدم: همايون هم هيچي حاليش نيست. اونم نمي دونه تو چه کار کردي وگرنه  سرم

خيلي احترامت رو نگه داشتم که جلوي …. دقت کن … خيلي … خودش زودتر از من مي زد توي برجکت 

پر کني س ينهولي اگه ببينم مي خواي س…. هاي شرکت خرابت نکردم. که گفتم باهات همکاري کنن  بچه

 واسه من اون وقت يه جور ديگه رفتار مي کنم پس حد خودت رو بفهم

 ماند.  ساکت

از جا بلند شدم: بي اجازه من حق نداري يه نفر رو اونجا جا به جا کني متوجهي؟ توي فروش حق  دوباره

. …فقط به همون کارايي مي رسي که به خودت مربوطه … دخالت کني، توي انبار هم همين طورنداري 

 …واي به حالت بخواي حرفي بزني …. رفعت االن برمي گرده شرکت 

 حدس مي زدم ستون پنجمي تو باشه… خوبه  -

 مي دوني چيه؟ رفعت عشق منه، اشتباه فکر کردي  -
ً
ت دارم ي که دوساون… جدي؟ اشتباه فکر کردي. اصال

 همين منشي شرکته اون دختره که تو زندان بود نيست

 را قطع کردم. هنوز از خشم مي لرزيدم. ماجدي نگاهم کرد: خانومت بود؟ گوشي

 اجزاي صورتش شکل عالمت تعجب شده بود. نشستم و آب دهانم را فرو دادم.  تمام

 گفت: يه چيزي مي گم فقط داد نزن  ماجدي

 نگاهش کردم.  خسته

 من به شادي حق مي دم ازت بترسه -

ام وگرنه من با اين همه بدبختي ج… فقط سعي کن کمکش کني بياد بيرون …. جا بلند شدم: مهم نيست  از 

 تيمارستانه
ً
 حتما

ولي واي به روزگارت اگه کار منو از ايني که …. برات يه قرار مالقات جور مي کنم ديوونه نشي … باشه  -

 هست خراب تر بکني
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 سر تکان دادم و رفتم طرف درب اتاق. پرسيد: از آقاي رياحي چه خبر؟ ند ت

 کردم. چرخيدم طرفش: خوبه، چطور؟  مکث

 تعجب کردم…. باال انداخت: ديروز احوال شما رو از من مي گرفت  شانه

 کشيدم: سرم شلوغه اين روزا، نديدمش  آه

ک به انوري زنگ زدم. از تصور اين که هرلحظه اتاق بيرون زدم و جلوي خروجي دفتر با گوشي سياه و کوچ از 

ممکن بود باليي سر فندق بيايد سرم تير مي کشيد. نبايد کار به آنجا مي کشيد. تازه يادم افتاد که پرونده را از 

گوشي اش را نمي داد. نگاهي به ساعتم   جوابماجدي نگرفته ام. مجبور شدم برگردم باال. انوري لعنتي هم 

از چهار بعد از ظهر گذشته بود. دوباره رفتم داخل دفتر ماجدي. منشي اش نبود. رفتم انداختم. ساعت 

 طرف اتاق و صداي ماجدي که داشت مي گفت: همين االن اينجا بود

نگهم داشت. کي بود که سراغم را از ماجدي ميگرفت؟ ماجدي گفت: نه خيلي ناراحت بود. انگار توي  سرجا 

بود داد و بيداد راه انداخت. البته بهش حق مي دم هم دنبال سر و سامون دادن شرکتشون يه اتفاقايي افتاده 

 شما با هم مشکلي داريد؟… به بيزينسه هم دنبال پرونده خانم بهشتي 

 شدم عليرضاست. در زدم و وارد شدم. به من نگاه کرد: اومد با خودش حرف بزن مطمئن

 را گرفت طرفم: آقاي رياحي تلفن

 آرام به ماجدي گفتم: ميشه پرونده خانوم بهشتي رو يک روز به من قرض بدين؟ را گرفتم و  گوشي

 تلفن گفتم: بله؟ توي

 دلخور گفت: کجايي؟ علي

 ميبيني که دفتر دکتر ماجدي -

 کدوم قبرستوني هستي؟ هرچي زنگ مي زنم جواب گوشي رو نميدي -
ً
 نه کال

 دستي به صورتم کشيدم: دنبال بدبختيام کالفه

 سعي کن بدبختي هات رو قشنگ جمع کني که گندش به هيکل من نپاشهخب پس  -

 باال دادم: چي شده اون وقت؟ ابرو 

 زنت زنگ زد هرچي از دهنش در مي اومد نثار من کرد -

بستم و سعي کردم براي چند ثانيه به چيزي که شنيده بودم فکر کنم. علي راست مي گفت؟ نمي  چشم

 دانستم. 
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 گفتم: چرا به تو؟  آرام

 گفت: نمي دونم البد ديوار من از همه کوتاه تر بوده  عصبي

 سياهم دوباره زنگ خورد. توي گوشي گفتم: ميام با هم حرف مي زنيم تلفن

 بخواهد چيزي بگويد گوشي را قطع کردم و تلفن سياهم را جواب دادم: سالم تا 

 نگاهم کرد: سرسام نگرفتي؟ ماجدي

 پرونده اشاره زدم: آماده است؟ به

 گوشي گفتم: بله؟ جايي بودم نمي شد جواب بدم  يتو 

 خيلي خب، امشب بيا به اين آدرسي که مي گم -

پوشه اي جلوي رويم گذاشت. آدرسي را که انوري مي گفت روي پوشه نوشتم و تماس قطع شد.  ماجدي

 خودکار را گذاشتم توي جيبم: ببخشيد

 پرونده رو واسه چي مي خواي؟ -

 بخونمش، بفهمم چي به چيهمي خوام بشينم دقيق  -

 تکان داد: خيلي خب گم نشه فقط سري

 زدم: نه حواسم هست پوزخند 

 مي بينم اين قدر درگيري داري ديگه مطمئن نيستم -

 را چپاندم توي کيفم: من از اين بيشتر هم سرم شلوغ بوده نگران نباشيد پرونده

 انرژي ام ته کشيده بود  راه
ً
. سر و کله زدن با مشکالت شرکت يک طرف، افتادم به سمت ماشينم. واقعا

…. . آخ …دويدن دنبال هزار سرنخي که به کالفي سردرگم مي رسيد يک طرف و نگراني به خاطر امنيت جاِن 

 کي فندق من را اذيت کرده بود؟ کي تهديدش کرده بود؟

 دو ساعت وقت بود تا مالقاتم با انوري. کجا مي به
ً
 رفتم؟ کاش توي اين ساعت ماشين نگاه کردم. دقيقا

موقعيت حداقل به علي شک نداشتم. زنگ زدم به آنا سنگ هايم را باهاش وابکنم ولي گوشي اش را ريجکت  

به  پست فطرت را  اتلکرد. کالفه سر گذاشتم روي فرمان و چشم بستم. نزديک بودن جلسه دادگاه آن ق

ي وکالتش؟ ممکن بود کسي از ماجراي مالقات تکاپو انداخته بود که فندق را اذيت کند؟ استخدام ماجدي برا

من و انوري مطلع باشد؟ بي اختيار سر بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم. اگر انوري توي اين مدت من را 

د . بايد يک فکري مي کردم. يک راهي که کسي نتواند تعقيب کرده پس ممکن است يکي ديگر هم دنبالم باش
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دم و قفلش را زدم. بي حال کنار خيابان ايستادم. تاکسي زردرنگي جلوي پام تعقيبم کند. از ماشين پياده ش

 ترمز زد. 

 دربست -

 کجا؟  -

 شدم: در اختيار سوار 

 افتاد. سرم را تکيه دادم به صندلي: برو طرف چيتگر راه

 …همت ترافيکه، اونجا کار داريد يا همين طوري  -

 رو هر طرف که اذيت نمي شيرا با انگشت ماليدم و کالفه گفتم: خب پس ب پلکم

آيينه نگاهم کرد: شرمنده ها ولي خودتون هم اعصابتون به هم ميريزه وسط قيژ و قاژ و بوق بوق  توي

 ماشينا

را انداخت توي الين مخالف و من چشم بستم. نمي خواستم سر صحبت را باز کنم چون آن وقت  ماشين

. يک دقيقه به همان حال ماندم و بعد راست نشستم و مخم را پياده مي کرد. احتياج به کمي تمرکز داشتم

 دور و برم را نگاه کردم. آرام گفتم: برو سمت حکيم

آيينه نگاهم کرد. چرخيدم طرف پنجره و به منظره خيابان نگاه کردم. چند وقت مي شد کيارش ديگر  توي

 د وقت بود که من فرصتنبود که روي زمين راه برود؟ فندق نبود که خوشحال با دوستهايش بخندد؟ چن

رده بود مي ک  اذيتشنکرده بودم به جزئيات رفتارهاي فندق فکر کنم و لبخند بزنم؟ من گردن کسي را که 

شکستم. کالفه دست کشيدم به صورتم. موبايلم را خاموش کردم و انداختم ته جيبم. کارت دخترک امالکي 

ي کردم لباس عوض کنم. فندق را که بيرون هنوز همانجا بود. آنقدر سرم شلوغ بود که حتي فرصت نم

گذار ب…. يعني بعد از اين همه سختي حاضر بود دستش را بدهد به من؟ …. آوردم، بعد دستش را ميگيرم 

فکر کنم مي دهد. دستش را مي گيرم. يک لباس راحتي مي پوشم. چند وقت بود جين نپوشيده بودم؟ کتاني 

زمستان بيايد خوب است. پوليور مي پوشم، با جين و کتاني. فاصله سني بايد زود بياييد بيرون. اگر همين … 

جوري بپوشد از ايني که هست بچه تر نشود. مي گذارد من برايش  يکمان کم مي شود. به شرطي که او هم 

لباس انتخاب کنم؟ يک پالتوي قرمز خوشگل. بهش مي آيد. ولي قرمز سنش را کم مي کند. چه رنگي بهش 

ه ي رنگ ها روي تن او قشنگند. از کي اينقدر فانتزي فکر مي کردم؟ به اين جزئيات که زنم چي مي آيد؟ هم

بپوشد و چي نپوشد؟ يا حتي به کساني که به فندق توجه دارند حسادت کنم؟ به اين مي گفتند غيرت؟ آره 

. اگر بخواهد دل بدهد به آن پسره ي 
ً
پرونده نشود؟ حق حق دارم نگذارم برود؟ …. ديگه همين بود حتما

ش مي  ا تجربهمن توي زندگي ام عاشق نشده بودم. حق داشتم نگذارم عشقي که بايد توي نوجواني … دارم 

 و حاال بي وقت آمده بود سراغم را نگه دارم. حق نداشتم؟… کردم يا حداقل وقتي سن و سالم کمتر بود 

 آقا تو حکيم هستيم حاال کجا برم؟ -
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پشت سرم انداختم. خيالم راحت شد کسي دنبالم نيست. هوا رو به تاريکي مي رفت. به اتوبان خالي  نگاهي

 راننده هنوز منتظر توي آيينه نگاه مي کرد. 

 برو سمت جاده ساوه -

 جاده ساوه؟!  -

 بله مشکليه؟ -

-  
ً
 …نه فقط اگر مي گفتين کجا دقيقا

 برو جاده ساوه -

زادگان. خوابم گرفته بود. شب ها بد مي خوابيدم. خواب رو گاز گذاشت و انداخت طرف خروجي اتوبان آ پا 

 موقتي بود. فقط وقت 
ً
هايم پر از کابوس بودند. توي رختخواب به خودم مي پيچيدم. تجربه اي که قبال

 هايي به سراغم مي آمد که قراردادهاي بزرگ مي بستيم. حاال دائمي شده بود. 
ً
ش اگر همه چيز خوب پي بعدا

من شد اين کابوس ها هم مي رفتند. مطمئن بودم. خنده هايش کافي بود که آرامم کند.  رفت. اگر فندق مال

 ….لب هاي نيمه باز….. چشم هاش …. گرد و قلنبه ي من …. يا آن مدل لوس شدن و با ناز حرف زدنش 

 کجا برم؟  -

لي دلم نم و نشستم و پلک هايم را محکم به هم فشردم. وقتش نبود بنشينم به اين چيزها فکر ک راست

 آرامش مي خواست. خيلي فشار روي ذهنم بود. 

 برو طرف شهرک پرند* -

 …آقا  -

 ….را ندادم. به ساعتم نگاه کردم. سر وقت مي رسيدم. انوري تاکيد کرده بود سر وقت  جوابش

 آقا؟ -

 بله؟ -

 ….کرايه اش رو   -

 چقدر مي شه؟ -

 شصت تومن -

و دوتا تراول پنجاهي دادم بهش. از آدمهايي که مشتري شان را نمي کردم توي جيبم و کيفم را درآوردم   دست

شناختند متنفر بودم. اين همه سال زندگي کردن زير سايه همايون مشتري شناسم کرده بود. راننده طمع  

 …کرد: تا اينجا، بعدش هم 
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 همش مال خودت حاال برو -

ودم. فندق من اين طوري نبود. مثل باباش رضايت روي لبش نشست. از آدم هاي طمعکار هم متنفر ب لبخند 

بود. بايد بهشان سر مي زدم. فقط کمي وقت مي خواستم تا اوضاع مرتب شود و بعد مي رفتم سراغشان. 

از احساس فندق  کهحاال  …. نمي خواستم غصه ي آنها هم روي دل فندقم تلنبار شود. پدر زن آينده ام 

  مطمئن نبودم حتي تصور کردن پدر و مادرش
ً
در نقشي جديد هم محال به نظر مي رسيد. چيزي که قبال

آنقدر بديهي بود انگار که بخواهم بهشان لطف کنم. فکر مي کردم نهايتش يک خانه و زندگي مستقل 

ت. که به اين راحتي ها هم نيس  گفتبرايشان ترتيب مي دهم و همين کافيست اما برخورد آن روز مندلي مي  

آن دختره ي مشاور امالکي حق داشت حالم را بگيرد. انگار از بيرون خيلي ها را  از خودم هم متنفر بودم. 

حرصي مي کردم. ولي اين دست خودم نبود. يک عمر باال پريدن و از باال نگاه کردن و نشست و برخاست با 

مي   هاين پايين چه چيزهاي قشنگي وجود دارد. شايد هم اشتبا بود آدم هاي هم تيپ خودم از خاطرم برده 

 کردم. شايد اشتباه فکر مي کردم که باال هستم. 

به ورودي پرند. به ساختمان هاي مدور و حلزوني شکل که بي شباهت با خانه هاي کارتوني نبودند  رسيديم

 هم اينجا آمده بودم. همين دو سال پيش که با شرکت کايسون وارد معامله شديم. اين 
ً
نگاه کردم. قبال

 از تامين کنندگان اصلي ينه باغ هاي اين منطقه دستپخت کايسون بود و ما هم يکساختمان ها و تمام خا

مصالحش. آنا از خوشحالي توي پوست خودش نمي گنجيد. تمام قرارداد را فروتن مديريت کرده بود به 

ان مهمراه يارا رياضي. حاال بعد از دو سال که فروتن روي برج عاج نشسته بود، درست در جلسه قراداد تازه 

با کايسون، فروتن به نظر آنا يک احمق آمده بود. البد عمر خدمتش به آنا سر رسيده بود. شده بود مهره ي 

 سوخته. من کي برايش تبديل مي شدم به مهره ي سوخته؟

 نميگين کجا برم؟ -

ش بد است. تو را تبديل مي کند به يک برده. بي آنکه خودت  لحنش
َ
 فهمي. بديگر طلبکار نبود. طمع همين ا

 برو فاز دو، بلوار آسمان بنفشه سه -

توي خياباني که پر بود از خانه باغ هاي قشنگ. خانه هايي با سقف هاي شيرواني، بلوارهايي با  انداختيم

درختهاي مخصوص مناطق کويري. اينجا من را ياد کيش مي انداخت. توي اين سرما سوز کوير از شيشه 

 م را وسط پاهام گذاشتم. ماشين به درون مي ريخت. دست هاي

 به آدرس مورد نظر. نمي خواستم تا جلوي در برويم. سر خيابان گفتم: نگه دار رسيديم

 بيام دنبالتون برگرديم؟ -

 نگاهش کردم: خير خيره

آنکه توجهي بهش بکنم راه افتادم طرف پالکي که انوري گفته بود. خانه ها همه شبيه به هم با يک الگو  بي

دند. ديوارهاي آجر سه سانتي و درختچه هاي کوچکي که از ديوارها بلندتر به نظر مي ساخته شده بو 
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رسيدند. جلوي خانه اي با سقف سفالي نارنجي ايستادم. هوا تاريک تاريک بود. زنگ را فشردم. اين پا و آن پا  

 کردم تا يکي گفت: بله؟

 دولتشاه هستم -

ا سوت و کور بود. صداي باد وسط درخت ها و خش خش تقه اي کرد و باز شد و وارد خانه شدم. فض در 

برگ ها کمي مي ترساندم. براي يک لحظه فکر کردم نکند انوري هم يکي از آنهاييست که توي قتل کيارش 

ر از خاک و کوچک و پ  تخر نقش داشته؟ لبه ي پالتوم را باال دادم و سعي کردم کمي مثبت فکر کنم. از کنار اس

م و پله ها را دوتا يکي کردم و رسيدم پشت در ورودي. چند ضربه کوتاه به در زدم خاشاک وسط حياط گذشت

 ولي خبري نشد. دستگيره را چرخاندم و داخل شدم. 

لخت لخت بود. معلوم بود محل قرار و مدارهاي موقتي است. يک تکه فرش شش متري روي سراميک  خانه

  گ و البته کهنه تمام اثاثيه سالن بزرگ بود. بلند هاي شطرنجي قهوه اي و شيري و يک ست مبل چرم کرم رن

 گفتم: آقاي انوري؟

 از توي اتاق انتهاي خانه به گوشم خورد: اينجام بيا اينجا صدايش

جلوي آشپزخانه گذشتم. درب اتاق انتهاي راهرو نيمه باز بود. جلو رفتم و در را آرام باز کردم. انوري دست  از 

 دي که به ديوار چسبانده بود نگاه مي کرد. چرخيد طرفم: کجه به نظرت؟به کمر داشت به تابلو وايت بر 

 دراز کردم سمتش: سالم دست

وسايل داخل اتاق نگاه کردم. يک مبل راحتي تاشو. فرشي کهنه، بساط چايساز توي سه کنج اتاق و يک  به

 ميز که کلي کتاب رويش تلنبار شده بود. تعارفم کرد بنشينم. 

 کوتاه. روي کاناپه   نشستم

 راحت پيدا کردي؟ -

 خيلي اين طرفا اومده بودم -
ً
 قبال

  رفت
ً
 طرف چايساز: جدي؟ واسه ساخت و ساز حتما

 کار ما توي همين مايه هاست ديگه  -

 فنجان را که سر ته بودند توي زيرفنجاني گذاشت و داخلشان آب جوش ريخت: فاز چهار رو ديدي؟ دو 

 فاجعه اس -

 مديريت کننموندم چطوري مي خوان ا -
ً
 ين همه جمعيت رو بعدا
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به آپارتمان هاي انبوهي بود که در فازهاي دو به بعد پرند ساخته بودند. آپارتمان هايي که هر کدام  منظورش

 دو وجب فضاي سبز نداره
ً
 از آنها حداقل صد واحد مي شد. گلو صاف کردم: اصال

 سبد پر از تي بگ ها اشاره کرد: دارچيني؟ به

 انداختم: فرقي ندارهباال  شانه

چايي تي بگ متنفر بودم. دوتا تي بگ دارچيني انداخت توي فنجان ها و نشست پشت ميز: فضاي سبز  از 

 بخوره توي سرشون. فردا اين همه آپارتمان پر بشه اينجا تبديل مي شه به زباله دوني

 از کرامات مسکن مهره -

ل ميادزد: شرط مي بندم چندسال ديگه يه قاتل زنج پوزخند  م 
 
 يره اي هم از توش ع

بعيد نيست. به هرحال اين همه آدم از شهراي ديگه ميان تهرون واسه کار. با اون هزينه هاي زندگي توي  -

تهرون دنبال يه جاي مناسب و نزديک به محل کار هم که بگردي سر از اينجاها درمياري. نتيجه اش ميشه يه 

 جمعيت خسته و ناکام با فرهنگهاي مختلف

مرده گيه، نه جدي اين ….که مجبورن بچپن توي اين لونه هاي زنبور. اين هم که اسمش زندگي نيست  -

 خونه باغ ها چش بود که اون زميناي بي زبون رو کردن پر از لونه ي زنبور؟

نداشتم علت اين ساخت و سازهاي عجيب و غريب را برايش توضيح دهم. هرچي که نبود بابام يک  حوصله

و همين شرکت ها بود. همين ها که زمين بي زبان و بي صاحب را مفت مي خريدند و با چندتا زماني جز 

رميان د نگفتساخت و پاخت مجوز مسکوني مي گرفتند و توش آپارتمان علم مي کردند. وقتي پاي پول ه

 بود، ديگر گور باباي زيباسازي شهري و باقي چيزها. 

 مي کنم، شما االن خودت يکي از همونايي ديگه نگاهم کرد: از کي هم دارم سوال زيرچشمي

 روي پا انداختم: االن اين متلک بود؟ پا 

 را گرفت طرفم: گيرم که متلک بود. مگه به پوست کلفت شما برمي خوره؟ فنجان

صاف کردم: ببين آقاي انوري عزيز، باالخره بايد يه درز و دوزي هم باشه که ما بتونيم ازش رد بشيم و  گلو 

 ه گنج درسته؟برسيم ب

خنديد و باز دندان هاي رديفش نمايان شد: ما که سرباز اين خاکيم. اگه هم درزي بوده توي دم و دستگاه  بلند 

 شهرداري بوده به ما ربطي نداره

 يعني توي دم و دستگاه شما هيچ درزي نيست؟ يکي مي گفت اگه نبود اين همه مواد مخدر توي ايران نبود -

 بخورم. بوي دارچين آرامم کرد. کرد چايي را   تعارف



 

 
228 

جرعه از چاييش خورد: االن وقتش نيست واسه هم شاخ و شونه بکشيم فقط همين رو بهت بگم ما با  يک

افغانستان و پاکستان هم مرز هستيم. ايني که مياد داخل ايران به اندازه يک دهم اون چيزي که جلوش رو 

اال اون هايي که ح نمرزها که وضعمون اينه اگه نبودميگيرن هم نيست. اين همه خون ريخته مي شه لب 

سهمشون شده يه پيشوند شهيد جلوي اسمشون و يه کوچه خيابون که به نامشون زدن االن ايران نئشه 

 خونه بود مطمئن باش مهرداد خان

 برايش نداشتم. اگر مي خواستم منصف باشم حق با او بود. اينکه يک عده مثل همايون و شريف و  جوابي

فرحي قلبشان بيشتر از آنکه براي ايران بتپد براي جيبشان مي تپيد فقط تقصير خودشان بود. من هم مقصر 

ده کنم. از اين بابت شرمن  فظبودم؟ حداقل سعي کرده بودم از راهي شرافتمندانه اين سرمايه بادآورده را ح

 نبودم ولي شايد الزم بود اداي دين کنم تا وجدانم راحت باشد. 

 ي تو فکر؟رفت -

 پسر دکتر رياحي… کردم: نمي دونم، عليرضا   نگاهش

 خب؟ -

باباش يکي از آدم هاي همين دم و دستگاههاست. اگه طرز زندگيش رو نديده بودم، اگه با پسرش ده سال  -

 دوستي نکرده بودم هيچ وقت بابت خونه و زندگي و اصل و نسب خودم عذاب وجدان نمي گرفتم

 تو که بهش شک داشتيرا تمام کرد:  چاييش

اين فرق مي کنه، علي و خانواده اش واسه من هميشه مظهر آدمايي بودن که قلبشون واسه اين خاک  -

 تپيده. باباش بازنشسته اس

 مي دونم. خانواده آبرومندي هستن… هوم  -

 خب پس ديگه توضيح واضحات ندم -

 يريسخته دستت باز باشه و بتوني بچاپي ولي جلوي خودت رو بگ -

نگاهش کردم. اينکه هيچ وقت طمعکار نبودم و هواي زيردست هايم را داشتم به خاطر تربيت  ساکت

همايون نبود. به خاطر همنشيني با عليرضا و خانواده اش بود. يک لحظه از اينکه به علي شک کرده بودم 

 عذاب وجدان گرفتم. 

 آوردي پرونده رو؟…. جا بلند شد: خب بريم سر کارهامون  از 

 را باز کردم و پرونده را گرفتم طرفش. نگاهي بهش انداخت: همين؟ کيفم

 آره -

 فکر مي کردم قطورتر از اين باشه -
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 نمي دونم -

 به آدرسي که روي پوشه بود انداخت: جا قحط بود؟ نگاهي

 نه ولي موقعيتم ناجور بود. کامل هم که ننوشتم -

 ديگه اين کارو نکن -

هايش را زير و رو کرد. بعد آن را گذاشت روي ميز کنار کتاب ها. نيم نگاهي به  ماندم. سرسري برگه  ساکت

کتابهايش انداختم. پليس علمي، جرم شناسي، روانشناسي جنايت، صد نکته اصلي کاراگاهي، کشف مدرک از 

 …..صحنه جرم 

 خوندي همه ي اينا رو؟ -

 اگاه خوبي باشم اينجاستزد: آره، نصفش حرف مفته، اون چيزي که کمکم کرده کار  لبخند 

 سرش اشاره زد. منظورش تجربه بود.  به

 جلوي تخته وايت برد و ماژيکي دراز کرد طرفم.  ايستاد 

 چکارش کنم؟ -

 تا من يه نگاهي به پرونده بندازم کروکي خونه تون رو برام بکش -

 کشيدن کروکي شدم. پرسيد: چندنفر مهمون بودن اون شب؟  مشغول

 سي و هشت  -
ً
 نفردقيقا

 مي دوني کي دعوت کرده بود مهمونا رو؟ -

 

 

 از کار کشيدم و چرخيدم طرفش: آره دست

 …خوبه  -

ماند. دل دل مي کردم حرفم را بزنم. دوست داشتم با يکي درباره فندق حرف بزنم. نگراني ام را  ساکت

 تقسيم کنم. جاي عليرضا خيلي خالي بود. آه کشيدم. 

 چيه؟ -

 نگرانم -
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 ونده بلند کرد: نگراِن؟از روي پر  سر 

ديروز دکتر ماجدي رفته بود مالقاتش، مي گه ممکنه يکي تهديدش کرده … صاف کردم: خانوم بهشتي  گلو 

 باشه به قتل اعتراف کنه

 زدم توي چشم هاي متعجبش.  زل

 چرا نگفتي پس؟ -

 دارم ميگم االن -

را کامل برايش گفتم. شروع کرد به توي موهايش کشيد و پرسيد چرا اين طور فکر مي کنم. ماجرا  دستي

 جويدن پوست لبش و زير لبي گفت: آشغاال

 شد ايستاد کنارم: بايد عجله کنيم بلند 

 نگاهش کردم: ممکنه باليي سرش بياد؟ نگران

 زد به کروکي خانه روي وايت برد: نه زل

 مطمئن بود. گفتم: ولي دکتر ماجدي مي گفت ممکنه لحنش

 کيله، اونم وکيلي که چشم ديدن ما رو ندارهزد: دکتر ماجدي و  پوزخند 

 وکيال با ما خيلي خوب نيستن  نفسش
ً
فقط  نگران نباش، اگه هم تهديد شده باشه…. را کالفه بيرون داد: کال

يه عالمته. اوني که اين دختر رو فرستاده داخل زندان اون قدر احمق نيست که دستي دستي متهم اصلي رو 

شه و پليس رو برگردو 
ُ
ک
ُ
 نه سر پروندهب

 کمي راحت شد.   خيالم

؟گفت
ً
 : خب خروجي هاي اين عمارت هزار در کجاها هست دقيقا

به درها اشاره کردم: در اصلي ساختمون، يه در که از انباري به بيرون راه داره، يه در که توي   باانگشت

ه توي بقه دوم که باز مي ر کتابخونه مي رسه به استخر و از اونجا راه داره به بيرون، آسانسور اتاق مستر ط

 استخر و مي رسه به بيرون. 

 کيارش از در اصلي بيرون رفته درسته؟  -

 …آره، وسط مهموني رفته بود. من نفهميدم ولي اونايي که نزديک در بودن ديدن رفته بيرون، خانم بهشتي -

 هم ديده

 به عالمت تاييد تکان داد: از بيرون چندتا در به خيابون مي رسه؟ سري
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 ….دوتا در. در اصلي و دري که  -

 در خونه سرايداري -

 آره -

 تا اينجاي تحقيقات گفتن که احتمال داخل شدن کسي از بيرون ممکن نبوده درسته؟ -

 درسته -

 خودت فکر مي کني ممکنه؟ -

 ديوارها بلند هستن. … نه  -

 چقدره ارتفاعشون؟ -

کني مي شه سه متر. اگه کسي بخواد از ديوار بياد   نزديک به دومتر، ميله هاي دزدگير رو هم که حساب -

 بايد از روي نرده هاي دزدگير بپره پايين چون راه دست نداره

 از روي سقف خونه ي سرايدار چطور؟ -

 فکر کردم. ساکت نگاهش کردم: شايد کمي

 جلوي در اصلي کسي بوده موقع اون اتفاق؟ -

 بودهنه ولي تمام مدت باباي شادي در رفت و آمد  -

 از در اصلي به خونه ي سرايداري ديد هست؟ -

توي روز شايد ولي اون وقت شب، تاريک بود. درخت ها ي حاشيه جاده ماشين رو هم بودن بعيد مي  -

 دونم چيزي معلوم بشه. مگر اينکه خودت بخواي ببيني

 نه. دِر خونه سرايداري  -
ً
 …شايد مجبور بشم يه سري بزنم ولي فعال

 قفل بوده. هميشه شب که مي شه قفلش مي کنن از پشت.  مندلي گفت -

 قفل پشت در بوده موقع بررسي صحنه قتل؟ -

 آره. گفتن قفل کتابي روي در بوده -

زد و قدم رو جلويم راه افتاد. برگشت سمت تخته وايت برد: همه ي اونايي هم که توي مهموني بودن  چرخي

 ه؟شاهد داشتن که همون دور و بر مي پلکيدن آر 

 آره ولي من فکر مي کنم قتل کار يک نفر نبوده؟ -
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 نگاهم کرد: جدي؟ باريکال چطور؟ متعجب

-  
ً
فرض کن همه ي اونايي که شهادت دادن به بودن همديگه توي مهموني دستشون توي يه کاسه باشه. مثال

تا ا بوده. دو حشمت شريف شهادت داده دخترم بوده، از اون طرف پسر عموي ديبا هم شهادت داده که ديب

 شاهد پيدا مي شه واسه يک نفر. اونا هم شهادت مي دن به بودن همديگه

و سرش را تکان داد: ببين مهرداد خان اگه اينجوري بود که هزار نفر االن با همين مدل شهادت دادن از  خنديد 

 زير جرمي که کرده بودن قسر در مي رفتن

 ت مي ده به بودن اون دوتا خب؟تخته مثلثي کشيد و گفت: اين يه نفر شهاد روي

 خب -

به شرطي شهادتشون قبوله که يک نفر چهارمي هم اين سه تا رو با همديگه ديده باشه، تازه اگر سه تاشون  -

 جفت هم بوده باشن. در غير اين صورت هرکسي بايد بيشتر از دوتا شاهد داشته باشه تا کارش بيخ پيدا نکنه

نايي که توي مهموني بودن مظنون نيستن، چون جز شادي که از ساختمون با اين حساب هيچ کدوم از او  -

 بيرون رفته هيشکي رو مظنون حساب نياوردن

را عميق بيرون داد: در ظاهر همين بوده وگرنه االن اون دختر متهم اصلي نبود. بايد ببينيم کي مي  نفسش

 تونسته توي اين فاصله کوتاه بره تا ته باغ و برگرده

 ه درها اشاره کرد: آسانسور طبقه دوم؟ب دوباره

 کسي طبقه دوم نبوده، يا حداقل اگه رفته اون قدر طول نکشيده که به غيبتش مشکوک بشن  -

 آسانسور عالمت سوال گذاشت: در کف کتابخونه؟ جلوي

 ناين در خيلي وقته قفله، پدرم از ترس جنگ اونو کار گذاشته بود. يه مدت بعد خودم قفلش کردم. گفت -

 قفل رو بررسي کردن اثر زنگ زدگي مغزيش هم تاييد شد

 درب کتابخانه خط کشيد: مي مونه درب انباري که مي رسيده به پشت خونه روي

 بعيد مي دونم -

 چرا؟ -

 هرکي بخواد از اون در بيرون بره بايد اول از آشپزخونه رد بشه. اونجا هم خدمه مشغول بودن -

 از خدمه هم بازجويي شده؟ -

 ديگه -
ً
 حتما
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 خدمه دائمي هستن؟ -

 نه فقط براي مهموني اومده بودن -

 هميشه از يک جا نيرو مي گيريد واسه مراسم و جشن هاتون؟ -

-  
ً
 اونم روي اين چيزا وسواس داره، البته پيگيري ها با مامان شاديه… اين کارا با مادرمه … معموال

 مامان شادي اون موقع توي آشپزخونه بوده؟ -

 ره، چيز مشکوکي هم نديدهآ -

 باالييش را مکيد: شايد الزم باشه دوباره با خدمه حرف بزنيم. چند نفر بودن؟ لب

 توي پرونده هست.  -
ً
 نمي دونم حتما

به تاييد تکان دادم و گفت: بايد اصل پرونده رو هم ببينم. کل بازجويي ها الزمم مي شه. با اين همه آدم  سري

 اين خالصه به کارم نمياد

 افتاد به نفوذي آنا. گفتم: مي توني گيرش بياري؟ يادم

به پشت موهايش کشيد: اين همه پول ميگيرم اگه نتونم يه پرونده رو گير بيارم که به درد الي جرز  دستي

 مي خورم

 زدم: آخه زنم يه نفوذي پيدا کرده بود توي اداره تون پوزخند 

 نده؟آن چرخيد طرفم: زنت؟ واسه چي مي خواسته پرو  يک

 اونم دنبال قاتله، مي گه همه ي ماجرا به رقبامون مربوطه -

 روي مبل و خواست کنارش بنشينم. گفت: خب حاال مظنونين به نظرت کيا ميتونن باشن و چرا؟ نشست

 خيليا هستن -

 اونايي رو که توي ذهنته بگو -
ً
 فعال

ه پدرم باهاشون در تماسه و فرحي، حشمت شريف، ديبا شريف، ساسان شريف، زنم، فروتن،کسايي ک -

 چيزي مي دونن که به قتل کيا مربوطه 
ً
 عليرضا…. شايد دوست چندساله ام …. احتماال

 از بچه هاي شرکت؟ -

را با دو انگشت ماليدم: نمي دونم. به نظرم کيارش با يکي توي شرکت مخفيانه رابطه داشت. شايد زويا  پلکم

 .…حسابداري تيک مي زنه ولي اين روزا خيلي درهم برهم و گيجه البته اون خودش با مدير بخش … فرهمند 
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را برداشت و زير و رو کرد. سوال پرسيد و جواب دادم. فرضيه هاي مختلف را زير و باال کرد. تمام  پرونده

 ماجراي زندگي ام را و علت شک به آم هايي را که اسم برده بودم گفتم. 

 به عليرضا چرا مشکوکي؟ -

حس مي کنم اگه چيزي اين وسط باشه که به آنا ربط داشته باشه يک پاش ممکنه عليرضا باشه نمي دونم.  -

 وگرنه هيچ انگيزه ديگه اي به ذهنم نمي رسه

هم سوال و جواب. تند تند چيزي توي دفترش مي نوشت. سوال تازه اي در مي آورد و وسط حرف زدن  باز 

رد. سرم داشت منفجر مي شد. يک دفعه ايستاد و خيره چايي مي خورد. سيگار مي کشيد و باز سوال مي ک

 شد توي چشمهايم: چند وقته نخوابيدي؟

 از وقتي کيا رفته دو شب پشت هم خواب راحت نداشتم منگ
ً
 نگاهش کردم: دقيقا

 به ساعتش انداخت: ساعت يک شده نگاهي

 اختيار به ساعتم نگاه کردم: هفت ساعته داريم حرف مي زنيم؟ بي

 خيلي بيخوابي داريمبه ش دستي
ً
 انه ام زد: پاشو مي رسونمت. سعي کن بخوابي بعدا

 از جا بلند شدم: خودم ميرم بيحال

 با تاکسي اومدي؟ -

 فکر کردم ممکنه کسي تعقيبم کنه -

 باريکال، خوشم اومد -

ون روزم نمي ا را پوشيد. پالتويي که گرانقيمت به نظر مي رسيد. نگاهم را روي پالتو ديد: چيه به تيپ پالتوش

 ياد؟

 نه -

 اون روز مي خواستم بدونم چقدر برات مهمه مشکلت حل بشه -

 چه ربطي داشت -

افتاد طرف خروجي: خب گفتم سر و وضع داغونم رو که ببيني خيال مي کني بوي پول خورده زير دماغم  راه

 اومدم دنبال تيغ زدنت

 همين فکر رو کردم -
ً
 دقيقا
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تونم با حرف راضيت بکنم ولي مطمئن نبودم واسه نجات يه زندگي همچين رقم  زد: مطمئن بودم مي قهقهه

 درشتي خرج کني. بايد يه کم دو دلت مي کردم ببينم تا کجا حاضري بياي پاي کار

 ديدي که حاضرم واسه حل اين مشکل هرچي الزم باشه خرج کنم -

 يز شک مي کردي ديگه رنگم رو هم نمي ديدبيرون و راه افتاديم طرف خيابان اصلي، گفت: اگه اون رو  رفتيم

 حتي اگه مي گفتم حاضرم دوبرابر خرج کنم؟ -

س زدم داداش پوزخند 
 
 زد: فکر کردي خيلي خرج کردي؟ من رقم درشت تر از اين رو هم پ

 واسه حل معماي کدوم پرونده مي خواستن بهت بدن؟ پرونده پيدا   -
ً
بعد همچين رقمي که ميگي رو دقيقا

 مه بن الدن؟کردن اسا

 اش سکوت شب را شکست: خيلي بانمکي مي دونستي؟ خنده

 باال انداختم: تا االن که فقط مغرور و وحشي بودم نمي دونم شانه

 شد: توي کار ما گاهي اين رقم پوال پول خرد حساب مي شد جدي

 کشيد. به نيم رخش نگاه کردم: منظورت از کار، کار سابقت هس ديگه؟  آه

 د. سر تکان دا فقط

 : پس تنه تو هم به تنه ي خانواده رياحي خورده که حاال هيچي نداريگفتم

 فرض کن خانواده ي خودم يه جورايي مث خانواده ي رفيقت هستن -

هم آه کشيدم. اين اصالت خانوادگي کي مال من مي شد؟ با فندق مي توانستم يک خانواده ي اصيل  باز 

مي کرد و چشمش به خاطر مال و منال من برق نمي زد مي  تشکيل بدهم. دخترکي که جفت گوش من زندگي

 توانست يک همسر اصيل باشد. کاش که زودتر مال من مي شد. 

 سوار شدن گفتم: اينجا مال کيه؟ موقع

اون موقع اينجا زمين …. البته ده سال پيش خريدمش … بابا ديگه اين قدر هم ندار نيستم. مال خودمه  -

 خيلي مفت بود. 

دانستم. سوار شديم و حس کردم کمي آرام تر از وقتي هستم که مي آمدم. خوشحال بودم که با  را مي اين

د وقتش بو …. بهرام انوري مالقات کرده ام و ته دلم مي خواست عليرضا هم برمي گشت کنارم. با فندق 

 خانواده و دوستاني از جنسي ديگر داشته باشم. 

**** 
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 ماه گفت: دو چيز رو خاطرت باشه پري

سبابه اش را نزديک صورتم تکان داد: از االن ديگه درباره فرار حرف نمي زني، اينجا موش زياد داره.  انگشت

 هرکي پرسيد ميگي چي؟

 باز کردم: به تو چه لب

 به اين زنيکه لبخند 
ً
 زد: آفرين. مخصوصا

ت بال رو سر به موشرابي بود. باهاش قهر بودم. سيمين وقتي حالش خوب شد پرسيد: کي اين  منظورش

 آورده؟

 کرکر خنديدند. موشرابي گفت: پري خانوم  همه

هيچ وقت يادش نمي آمد پري خانوم خودش است. من هم هيچ وقت يادم نمي رفت موشرابي چه  سيمين

 بر سرم آورده. دماغم ورم داشت. زير چشم هايم کبود شده بود. 

ِرت مي دم سوال نمي پرسي ماه لبش را با زبان خيس کرد: درباره اينکه چه جوري هم پري
 
 پ

دلم خالي شد. من داشتم زندگي ام را قمار مي کردم حقم بود بدانم نقشه اش چيست. لب باز کردم.  ته

 انگشت سبابه اش را چسباند روي لبم: هيش

 هايش را گشاد کرد: اگه مي خواي خالص بشي بايد هرچي ميگم بگي چشم چشم

دادگاهم عوض شده بود و من مطمئن شده بودم که اين وکيل هم الکي توانستم ولي مجبور بودم. تاري    خ  نمي

و تزئيني است، فقط آمده نقش مترسک سر خرمن را بازي کند و وقت بخرد که من حسابي بترسم. با التماس  

کارت تلفن سيمين را گرفتم و به بابا زنگ زدم و علتش را پرسيدم و گفت نمي داند چرا تاريخش را عوض کرده 

او هم ناراحت بود ولي نه به اندازه من. همش دم از حکمت و قسمت خدا مي زد ولي خداي من که خيلي اند. 

وقت ها باهاش توي همان دفتر خاطرات لعنتي راز و نياز کرده بودم همانجا وسط خط هاي دفترم گير کرده 

مي   که هنوز دنبال کسي  همين را به بابا بگويم ولي سيمين تمبود انگار و صدايم را نمي شنيد. مي خواس

گشت که من را زخم و زيلي کرده بود آن قدر مهربان نبود تا کارت تلفنش را تمام و کمال به من بدهد. خودش 

 باالي سرم ايستاد و تلفن را قطع کرد. 

 ماه حواسم را دوباره جمع کرد: حاال کي پول جور مي شه؟ پري

 …ي کارت چشمي نگاهش کردم: بايد به يکي زنگ بزنم ول زير 

 کرد و عصبي گفت: فيلمم که نکردي؟  پوفي

 دهانم را فرو دادم: نه به خدا آب

 کرد توي لباس زيرش و کارت تلفن عرق کرده را گرفت طرفم: حواست باشه تلفنا کنترل مي شه  دست
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 …حواسم هست، فکر همه جاش رو کردم فقط  -

 به نظرت چرا تاري    خ دادگاهم عوض شده؟ افتاد به موشرابي که بي هوا آمد داخل سلول و گفتم:  چشمم

عوض شدن موضوع شد و بي آنکه گردن بچرخاند طرف موشرابي گفت: چه مي دونم البد قاضي  متوجه

 پرونده ات عمل پروستات داشته

 شرابي نبودند پشت گوشش  بلند 
ً
خنديد. موشرابي آمد و نشست کنار پري ماه. موهايش را که ديگر اصال

 مين همين روزا ميره؟انداخت: شنيدين سي

 ماه بي توجه به او رو به من گفت: زخماي شونه ات عفونت نکنه پري

کشيدم روي کتفم. گرماي زندان باعث شده بود تند تند عرق بنشيند روي لباسم و پوستم را   انگشت

ه توي ک  بسوزاند. موشرابي يقه پيرهنم را بي اجازه جلو کشيد. ازش فاصله گرفتم. پري ماه به کارت تلفني

 دستم بود اشاره زد: اينو ازت ندزدن

 را محکم توي دست فشردم: جبران مي کنم کارت

 جا بلند شد: خبر شدي چرا دادگاهت عقب افتاده قطع کن. خودم الزمم مي شه از 

سلول بيرون رفت. خواستم بروم توي صف تلفن که موشرابي مانعم شد. بي آنکه نگاهش کنم گفتم: برو   از 

 کنار

 تم را سفت چسبيد و گفت: چي بهت ميگفت؟دس مچ

هايم از روي پيرهن رنگ و رو رفته اش باال آمدند و نگاهم قفل شد توي نگاه تهديدگرش. اگر روزهاي  چشم

 مي ترسيدم ولي حاال اوضاع فرق مي کرد. پوزخند زدم: به تو چه 
ً
اولي بود که به اينجا آمده بودم حتما

 جاسوس

هلم داد. بعد جلو آمد و من مجبور شدم تا لبه ي تختم عقب نشيني کنم. با  لبش را دندان گرفت.  عصبي

يک فشار به کتف زخمي ام مجبور شدم بنشينم روي تخت. آب دهانم را فرو خوردم ولي نگاهم را ازش 

 ندزديدم. زل زدم توي چشم هايش: چه مرگته؟

تا ند سرجا: ببين دختر اينجا بعضي وقکنارم و موهايي را که از پشت گوشش بيرون آمده بود برگردا  نشست

 مجبوري يه کارايي بکني تا بقيه ازت حساب ببرن. خودت بهتر از من مي دوني

 گناه من چيه که شدم گوشت قربوني تو؟  -

کشيد روي تختم و دست هايش را گذاشت زير سرش: تو خيلي راحت الحلقوم هستي. خواستم يه   دراز 

 چيزي هم يادت داده باشم

 ند شوم. لبه ي پيرهنم را محکم گرفت: بشينبل آمدم



 

 
238 

آه کشيد: خواهرم مث تو بي زبون و بي دست و پا بود. هرچي بهش مي گفتم اين قدر تو سري خور نباش  بعد 

 ….بازم ميترسيد. آخرش هم که مرد

ير خطرفم: اينجا بايد وحشي باشي، تو جنگل هيشکي نمي ياد نيگاه به اين چشماي مظلوم بکنه و از  چرخيد 

 پاره کردنت بگذره. تو جنگل هرکي وحشي تر باشه شانس زنده موندش بيشتره

 من بلدم از خودم دفاع کنم بيخود ماله کشي نکن روي باليي که سر من آوردي -

 نشست: به هرحال خواستم يه جوري به بقيه بفهمونم از خودشونم راست

 پلک زدم: نيستي؟ تند 

 خودت چي فکر مي کني؟ -

 انداختم و پوستم سوخت: نمي دونمباال  شانه

و دستش را برد پشت تخت و دوتا تکه روزنامه کهنه بيرون کشيد. بعد از آن روزي که ديدم سيگارش  نشست

را توي تخت من قايم کرده تمام تختم را زير و رو کرده بودم مبادا چيز مشکوک ديگري پيدا شود و گناهش 

 …مريض …  يضيدست خورده ام. عصبي گفتم: تو مر  بيفتد گردن من. باورم نمي شد دوباره رو 

 را انداخت جلوي رويم: ِور ِور نکن اينو ببين کاغذها 

بريده روزنامه اندازه ي کف دست بود. توي يکيش يک عکس انداخته بودند. زني با موهاي شرابي.  دوتا 

 ين تويي؟صورتي جوان و چشم هايي گريان. به موشرابي که غمگين نگاهم مي کرد زل زدم: ا

دوم را برداشتم. ماجراي آخرين دادگاهي بود که ثابت مي کرد موشرابي يا زرين تاج سرچاهي به جرم قتل  تکه

 عسگر برقاني معروف به عسگر گوش طال به اعدام محکوم شده است. تکه روزنامه ها را ازم گرفت. 

 پس تا االن کجا بودي؟ اين که تاريخش مال دو سال پيشه -

 …حصار  کرج، قزل  -

بعدش هم من چه گناهي داشتم که اون بال رو … چرا اينو نشون بقيه نمي دي؟ اگه مي خواي قبولت کنن  -

 سرم آوردي؟

 سيگار از توي جيب شلوارش بيرون کشيد و فندک زد: ميکشي؟ يک

 نه -

 يهاول که عسگر گوش طال خيلي آدم معروفي بود. شانس آوردم تا االن آدماش منو ِپخ ِپخ نکر  -
ً
 دن. اصال

 علتي که منو فرستادن اينجا واسه خاطر همين چيزا بود
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را باال زد و جاي زخمي را که روي پهلويش بدجور بخيه خورده بود نشانم داد: ميبيني کار همون  لباسش

 ناکساست

را پايين انداخت: اون روز هم خريت کردم اسمش رو آوردم. زورم گرفت اين دختره ي نفهم اون  لباسش

ري منو جلوي بقيه سکه يه پول کرد. اون محبوب خرفت هم همچين هول کرد که ديگه گفتم شب باس جو 

 فاتحه خودم رو بخونم. خالصه بايد يه زهرچشمي مي گرفتم که بقيه ازم حساب ببرن. 

 انگشت کشيد روي کتفم: شرمنده آرام

بيرون ندارد ولي باز هم از مرگ  نگاهش کردم. آدمي که حکم اعدامش آمده بود. مي دانست راهي به حيران

 مي ترسيد. گفتم: راه نداره حکمت عوض بشه؟

؟ برم بيرون هيشکي چشم انتظار من نيس  به
ً
سيگارش پک زد و دودش را داد بيرون: بشه که چي بشه مثال

  ولي دلم هم نمي خواد يکي از آدماي اون نامرد کارم رو بسازه. دلم مي خواد اگه هم ميميرم واسه خاطر 

 گناهي بميرم که کردم

 اگه آدم بدي بوده ديگه چرا پشيموني؟ -

 توي چشمش حلقه زد: گناهم کشتن اون بي پدر نبود.گناهم هل دادن خواهر بدبختم بود وسط جهنم اشک

آدم اگر اشتباهي روي دسته ي صندلي »افتاد به يک جمله از آخرين کتابي که خوانده بودم. اينکه  يادم

موشرابي اين چيزها حاليش نمي شد. اين جور « نبايد تقصير را بيندازد گردن صندلي.  نشست و زمين خورد 

حرف ها را نمي فهميد ولي به روش خودش مي دانست که مردن خواهرش تقصير عسگر نبوده، تقصير 

خودش بوده که خواهرش را به زور نشانده روي دسته ي صندلي. دلم برايش سوخت. آرام دستم را کشيدم 

 د اشک کنار گونه اش: بيخيال، حاال باورشون شد از خودشوني؟روي ر 

 خنديد: آره فقط اين دختره ي نفهم هي پا مي کنه تو کفشم. من اگه اينو ادب نکنم موشرابي نيستم تلخ

فرو ريخت. دلم نمي خواست باليي سر پري ماه بيايد. او حکم آزادي من از اين خراب شده بود. حداقل  قلبم

 م اين طور باشد. اميدوار بود

 جا بلند شدم: من برم به بابام زنگ بزنم از 

 به تاييد تکان داد: پول ندارم کارت تلفن بخرم برات ولي يکي طلبت سري

 زدم: باشه لبخند 

هايش مهربان شدند: يه کم زرنگ باش. اينجوري زر زر اشک ميريزي، پولهات رو از ترس ميدي به اين   چشم

ن يه جايي طعمه ي بدي ميشي اينو از من که زندگيم رو به خاطر ترسو بودن کثافتا که باليي سرت نيار 

 خواهرم به گه کشيدم تو خاطرت نگه دار
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دوباره بناي لرزيدن گذاشت. يعني ممکن بود پري ماه قالم بگذارد؟ بعد اگر مي فهميدند من پول جور   قلبم

ر برود کارم بيخ پيدا نمي کرد؟ ل
 
ب به هم فشردم و دل به دريا زدم: من مي خوام با کرده ام و کمکش کرده ام د

 پري بزنم بيرون، به نظرت ميشه بهش اعتماد کنم؟

 زد و سري به تاسف تکان داد. ترسيدم. از اينکه رازم را هنوز يک ساعت نشده لو داده بودم.  پوزخند 

ي م تو زندون ول: پري ماه خيلي زرنگه، اگه گفته مي ره بيرون بدون که ميره. من آدم شناس شدگفت

 حواست باشه قالت نذاره

 و نشستم کنارش: چطوري؟ برگشتم

رشته مو را که روي پيشاني ام چسبيده بود با انگشت باال داد: چه مي دونم. دو ِدقه نيست که ميگم  يک

 زرنگ باش. ناسالمتي دانشگاه رفتي. بشين فک کن چه جوري

 …بعد بفهمن من کمکش کردم  دهانم را فرو دادم: اگه بره و منو جا بذاره آب

 بعضي وقتا آدم ناچاره بپره، ناچاره آدم بکشه، ناچاره اعتماد کنه االن يکي از اون وقتاست -

 زدم به چشم هايش: به نظرت اگه صبر کنم ببينم دادگاهم چطور ميشه بهتر نيس زل

نگه دارم تا موقعي که  چه مي دونم حل المسائل که نيستم، من اگه خيلي هنر کنم جون خودم رو سالم -

 حکمم مياد

دلم يک دوست بي غل و غش مي خواست. يکي که هرچي ازش بپرسم جواب بگيرم. يکي که بتوانم  چقدر 

بهش اعتماد کنم. اينجا همه چيز موقتي بود. بستگي داشت که طرف مقابلت توي چه فازي باشد. اگر روز 

ميشد. حتي توي يک روز هم فاز عوض مي کردند.  خوبش بود مهربان مي شد. اگر روز گندش بود ديوانه

مثل همين حاال که موشرابي سيگارش تمام شده بود و ديگر حوصله نداشت دايه من باشد. آه کشيدم و از جا 

 بلند شدم و ملتمسانه به موشرابي گفتم: تو رو خدا به کسي چيزي نگو درباره نقشه من و پري ماه. 

 روح خواهر خدابيامرزم قسم زيپ دهنم رو مي کشم زد: خدا که هيچي ولي به پوزخند 

گفتم ممنون و رفتم طرف تلفن ها و توي صف ايستادم. نيم نگاهي به دور و برم انداختم و سعي کردم بر   آرام

اضطرابي که دست هايم را به لرزه انداخته بود مسلط شوم. موشرابي راست مي گفت. بايد از جلد دختري  

 اسمش شادي بو 
ً
تا خودم را نجات مي دادم.  حشيد در مي آمدم. بايد تبديل مي شدم به يک حيوان و که قبال

 نبايد مي ترسيدم. 

 هم توي صف بود من را که ديد گفت: کارت تلفن خريدي؟ سيمين

نفري برگشتند نگاهم کردند. با اينکه صدايش کلفت نبود ولي مي ترسيدم دوباره ديوانه شده باشد.  چند 

آمد کنارم ايستاد. نبايد مي ترسيدم. زليخا سوت کشيد. اين يعني که جمع شويد. يعني  فقط سر تکان دادم. 

يک فيلم اکشن طرفدار  ليک سرگرمي تازه پيدا شده. چنگ و دندان نشان دادن زنداني ها براي هم مث
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ان شداشت. اگرچه به خاطرش طرفهاي دعوا را بدجور تنبيه مي کردند ولي اين آدم هاي نامتعادل که قلب

ديگر مثل آدميزاد نمي تپيد باز هم به جان هم مي افتادند. جمعيت يواش يواش زياد مي شد. بي توجه به 

يه لنگه پا وانستاديم تو صف که شما جفت   تاطرافم جلو رفتم. يکي غر زد: برين اون طرف، دو ساع

 گوشمون همديگه رو جر واجر کنيد

 شنيدي مي خوام آزاد بشم؟ دست گذاشت روي کتفم و توي گوشم گفت:  سيمين

باز شد. بي تفاوت نگاهش کردم. دوباره سر کرد توي گوشم و با انگشت کتفم را محکم فشار داد. جاي  نيشش

 زخم هايم بدجور سوخت. آرام گفت: مي رم يه جاي بهتر

.  ممعلوم شده بود که ديوانه است. البد مي رفت تيمارستان. همان طور بي حس و حال نگاهش کرد البد 

 گفت: خوشحال نيستي؟

بايد خوشحال مي شدم؟ مگر او چه نسبتي با من داشت؟ ولي مجبور بودم خوشحال باشم، مبادا دوباره  چرا 

 هي پري خانوم… بزند ناکارم کند. زليخا گفت: پري خانوم 

زنگ . …سيمين را تحريک مي کرد. ولي سيمين بي توجه به زليخا گفت: به جاش بيا نوبت منو بگير  داشت

 بزن

سيمين تمام اين مدت نقش بازي مي کرده؟ يعني مي داند خودش بوده که کتکم …. باال پريد. اين يعني  ابرويم

زده؟ خانم دباغ که فوق ليسانس روانشناسي داشت برايم گفته بود سيمين دوشخصيتي است. آدم هاي 

 
ً
اند.  چي بوده اند يا کي بوده دوشخصيتي وقتي مي رفتند توي جلد شخصيت دومشان يادشان مي رفت قبال

نيشش باز شد. درست حدس زده بودم. باورم نمي شد سيمين اين همه خوب نقش بازي کند. امکان نداشت 

با چند ادا و اطوار ساده بقيه را گول زده باشد. اگر اين طور بود مرجان هم مي توانست دکترها را گول بزند. او 

ه بتواند از جرم قتل فرار کند ولي دستش رو شده بود. تير  لکهها تا ب هم يک مدتي رفته بود توي جلد ديوانه

 ي پشتم لرزيد. 

 هلم داد جلو: برو ديگه آرام

نداشتم دوباره نگاهش کنم. او خود شيطان بود. از عمق چشمان خوشحالش مي توانستم شّر را ببينم.  جرات

ستان فرار کند. يک لحظه حالم از خدا مي داند بعدش چه نقشه اي داشت. چطور مي خواست از تيمار 

 سادگي خودم به هم خورد. اينجا همه يک فکري براي فرار داشتند. من هم بايد تالشم را مي کردم. 

به سيمين نگاه کردم. اينکه دلش مي خواست به يکي بفهماند ديوانه نيست و نقش بازي مي کند برايم  دوباره

 لب بودن خوب بود. کاش من هم جاه طلب بودم. عجيب بود. يعني اينقدر جاه طلب بود؟ جاه ط

جاي سيمين ايستادم و جمعيت ناکام از سر گرفتن يک دعواي جانانه پراکنده شدند. کارت تلفن را  به

فرستادم داخل و سعي کردم تمام توانم را جمع کنم تا کارم را درست انجام دهم. شماره تلفن مهرداد دولتشاه 

 واب داد: الو؟را گرفتم. بوق اول به دوم ج



 

 
242 

خفه شو دخترک احمق …. بند آمد. پوست انداختن در حرف راحت بود ولي پاي عمل که مي رسيد  زبانم

 خفه شو و کار درست را انجام بده. شايد فرصت از دست برود. گلو صاف کردم: آقاي دولتشاه؟…. 

 شادي؟ تويي؟ -

 . گفتم: بلهمي زدم نشناسد. به خاطر مشت سيمين دماغم کيپ شده بود  حدس

 خوبي؟ چرا صدات اينجوري شده؟ -

قبل از حرف زدن با موشرابي و رو شدن دست سيمين مطمئن بودم از طرف مهرداد اجير شده اند ولي  تا 

 حاال خيالم کمي راحت تر بود که آنقدرها هم زرنگ نيست. گفتم: سرما خوردم

 آنا بود. ا صداي
ً
د و بود که هميشه اين طور طلبکار با مهردازني که مي پرسيد کيه به گوشم نشست. حتما

طع نکني ق… حرف مي زد. بقيه جرات نداشتند اين طور بازخواستش کنند. گفت: گوشي، يه دقيقه گوشي 

 ها

 شدنش برايم عجيب بود. صداي بسته شدن دري به گوش رسيد و بعد گفت: الو؟ الو؟ دستپاچه

 ت. دوباره گفت: الو شادي؟ هستي؟مکث کردم. مي خواستم بدانم عکس العملش چيس کمي

 را پله پله بيرون فرستادم: بله نفسم

 خوبي؟…فکر کردم قطع شد -

 بايد باشم؟ -

 يعني مي گم چرا سرما خوردي؟… نه  -

 زدم: چون چيز ديگه اي نبود بخورم پوزخند 

 او هم جا اينکه اينقدر جسارت پيدا کرده بودم و براي حاضرجوابي حضور ذهن داشتم خوشم آمد. ح از 
ً
تما

 خورد که هيچي نگفت. 

نداشتم بايد زود حرف اصلي را مي زدم. آب گلويم را فرو خوردم و نفس عميقي از دهان کشيدم: ببين  وقت

 هم به جا نيست ولي چون هميشه اهل معامله بودي 
ً
آقاي دولتشاه، شما يه خواسته اي از من داري که اصال

 ي بکنم خوبه؟االن منم مي خوام باهات يه معامله ا

 مثل بقيه هم بندي هايم شده بود. وحشي بودن همين بود ديگر، نبود؟ لحنم
ً
 دقيقا

 گفت: چه معامله اي؟  جدي
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بستم تا تمرکز کنم. دو نفر سر چيزي بي اهميت به جان هم افتاده بودند. نبايد حواسم پرت مي شد.  چشم

به جاش حق و حقوق ضايع …. خواي به جاش  چشم باز کردم و گفتم: من همون کاري رو مي کنم که تو مي

 نقد…. شده ي خانواده ام رو بهشون بر مي گردوني

ماند. بايد بهش وقت مي دادم. مثل پري ماه که اول طرفش را مي سنجيد. مي پخت و بعد وارد  ساکت

 معامله مي شد. 

 …: مبلغش رو بهت زنگ مي زنم دوباره ميگم گفتم

 شادي -

 چرا به من مي گفت شادي؟ هيچ وقت نشده بود اسمم را صدا بزند. حاال  عصبي بود. کالفه لحنش
ً
بود. اصال

 ….ولي 

 االن وضعيتت مناسب نيست… شادي ببين  -

 جدي؟ چقدر باهوش -

 …گوش کن   -

شد هماني که هميشه بود. عصباني و طلبکار. بايد زيربارش مي رفتم؟ مسلم است که نه. گفتم: نه  لحنش

 ….کن. کاري رو که گفتم انجام ميدي منم ميشم دختر خوب و حرف گوش کن و اين دفعه تو گوش  

 تو چت شده؟ چرا اينجوري حرف مي زني؟ -

حرف مي زد. داد مي کشيد و باز هم ترسيدم. ولي دليلي نداشت داد بزند. من بهش پيشنهاد منصفانه  بلند 

 شرطي که گذاشتم فکر کن. فکر نکن اي داده بودم. گفتم: مدل حرف زدنم به خودم مربوطه، تو فقط به

 راحت ميتوني منو دور بزني

خودم هم از اين طرز حرف زدنم تعجب کردم. يعني زندگي کردن با يکي مثل سيمين باعث شده بود  حتي

 راحت رنگ عوض کنم؟ دوشخصيتي بشوم؟

 من از تو چي مي خوام که اومدي واسه معامله؟… ببين  -
ً
 خيلي خب فقط بگو دقيقا

زدم. چه دليلي داشت که پشت تلفن از من اعتراف بگيرد؟ نمي دانم. من که وکيل نبودم. من که سر  خند پوز 

از قانون در نمي آوردم. شايد مي توانست با اين اعتراف بيچاره ام کند. گفتم: خودت بهتر مي دوني، منم 

 چيز زيادي نخواستم. فقط حق و حقوق بابا و مامانم رو بده و تموم

 همين؟… باشه  -

 همين -
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را محکم بيرون داد. حتي از پشت خش خش تلفن درب و داغان بند هم مي توانستم عصبانيتش را  نفسش

 نگران است که چرا 
ً
حس کنم. حق داشت کالفه شود. هيچ وقت فکر نمي کرد من باهاش معامله کنم. حتما

 معامله مي کنم. شايد حدس بزند نقشه اي دارم. 

 خانواده ات حق و حقوقشون رو ميدم. چقدر؟: فردا ميرم پيش گفت

از سر آسودگي کشيدم: بابام پول تو رو قبول نمي کنه. باباي من اين قدر بدبخت نيست که کاسه   نفسي

 گدايي بگيره دستش به شماها التماس کنه، پول رو غيرمستقيم بهشون ميدي

 مکت کنم؟تو چته؟ اين آرسن لوپن بازيا بهت نمياد شادي، چرا نمي ذاري ک -

 باال رفت: کمک؟ تو؟ هرچي کمک کردي بسه، االن اون جوري که من ميگم کمک ميکني ابرويم

 باشه هرچي تو بگي فقط يه دقيقه به حرفم گوش کن خب؟ هيچي نگو فقط گوش کن -

ماندم. به وضوح صداي قدم زدنش به گوشم مي رسيد. ته کفشش را محکم مي کوبيد روي زمين.  ساکت

ه مجبور بود حرفش را به کرسي بنشاند همين رفتار را داشت. بارها ديده بودم با همايون که وقت هايي ک

 بحث مي کند همين طور محکم روي زمين قدم مي زند. 

من متاسفم که توي زنداني، من ناراحتم که توي زنداني، همه ي تالشم رو ميکنم که خالص … : ببين گفت

تونم کمکت کنم. گذشته رو هرچي بوده فراموش کن. خب؟ اون بشي ولي بايد به من اعتماد کني تا ب

 ميشناختي فراموش کن. من االن برادر کيارش هستم. برادر همون 
ً
ات. بچگيه همبازيمهردادي رو که قبال

 دلم ميخواد به خاطر کيارش هم که شده توي اين موقعيت به من اعتماد کني باشه؟

 وردم: چرا؟چيزي را که ته ذهنم بود به زبان آ تنها 

 ماند. دوباره پرسيدم: چرا بايد بهت اعتماد کنم؟ ساکت

 داشتم کالفه
ً
 نفسش را بيرون داد: فرض کن به خاطر جبران رفتار زشتي که قبال

 جدي؟ چرا االن به فکر جبران افتادي؟ -

 هيچ وقت خودم رو نمي بخشم…. اگر االن جبران نکنم …… چون  -

 . به انگشتي که روي زخم کتفم مي زد مکالمه را تمام کنم بي تفاوت ماندم. شدم. اين پا و آن پا کردم گيج

: وقتي برگردي بيرون هرچي سوءتفاهم بوده برطرف مي کنم قول ميدم ولي االن بايد بدونم که به من گفت

 اعتماد داري باشه شادي؟ باشه؟

. دوستش پرسيد اين خانوم سوءتفاهم من را ياد آخرين شبي انداخت که کيارش زنده بود ….  سوءتفاهم

هميشه همين قدر اخموئه؟ مهرداد جواب داد نه دچار سوءتفاهم شده. زندگي براي من شده بود صفر و 

يک. هيچ حد وسطي وجود نداشت. صفر يعني مردن و يک يعني زندگي. صفر يعني بي اعتمادي و يک يعني 
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سوءتفاهم دارد سيگنال مي فرستد که حسابم را به اعتماد مطلق. صفر يعني که آيا مهرداد با يادآوري ماجراي 

 توقع دارد بهش اعتماد کنم؟ مهردادي که شب ميهماني من را بيرون فرستاد و زنش را 
ً
وقتش مي رسد يا واقعا

توي بغل گرفت مي خواست بهش اعتماد کنم؟ مهردادي که چشم ديدن من را نداشت و يک دفعه مهربان 

ن را مي خريد و مي فرستادش تا جلوي رويم به حماقتم لبخند بزند. ترجيح شده بود، مهردادي که وکيل م

دادم فکر کنم همه چيز صفر است. زندگي با اين زن ها يادم داده بود همه چيز براي ما صفر است مگر اينکه 

 عکسش ثابت شود. 

 : شادي جان؟گفت

ده بود قوت گرفت. گفتم: به طرز حرف زدنش حس ناخوشايندي که از مکالمه قبلي درونم باقي مان از 

 کاري رو که گفتم انجام بدي، همون جور که من ميخوام… شرطي که 

 تو فقط مراقب خودت باش… باشه اگه اينجوري به من اعتماد ميکني باشه  -

 هستم مطمئن باش -

 صدات رو ميشنوم؟…. چقدر خوشحال ميشم وقتي …. مي دوني … خوبه،  -

 نقش بازي کردن بود. مثل سيمين؟ گفتم: بعد زنگ مي زنملبخند زدم. اين لحنش،  تلخ

باشه، هروقت خواستي زنگ بزن، راحت باش. هروقت خواستي خب؟ چيزي الزم نداري؟ مي خوام بيام  -

 مالقاتت باشه؟

ماندم. مهردادي که مستقيم مي گفت مي تواند بيايد مالقاتم و البد خيلي راحت مي تواند يکي را هم  ساکت

 القاتم توقع اعتماد داشت؟ کي داشت مهره هاي اين شطرنج را مي چرخاند؟ من يا او؟بفرستد م

 خوبه، فکر مي کردم فقط اونايي که فاميلم هستن ميتونن بيان… پس ميتوني بياي مالقاتم؟  -

 دارم سعي مي کنم که بيام. بايد از نزديک ببينمت -

م قطع کنم که گفت: ميشه يه سوال خصوصي ازت را به هم فشار دادم که حرف بيخودي نزنم. خواست لبم

 بپرسم؟

را مشت کردم. بي اختيار. من و مهرداد توي کل زندگيمان با هم يک ساعت هم حرف نزده بوديم بعد  دستم

 حاال خواهش مي کرد سوال بپرسد، آن هم خصوصي. جالب بود. گفتم: چي؟

 ايمان ايران پناه کيه؟ -

دها توي سرم چرخيد. مامان گفته بود ايمان ايران پناه شايد بتواند کمکم کند. از چراها، اگرها و شاي گردابي

 مهرداد او را از کجا مي شناخت؟ همه ي اعتمادي که مي خواست کشک بود. همه 
ً
ترنم هم گفته بود. اصال

يک کاري  مايمان ايران پناه داشت براي يي اين مهرباني کردن ها نيم کاسه بود زير يک کاسه ي ديگر. اين يعن



 

 
246 

مي کرد و مهرداد مي خواست من را خر کند بفهمد چه کاري. اين مهرباني کردن ها دليلش همين بود؟ اگر 

 بگويم به هم نزديکيم مي ترساندش؟ خوب بود بترسد و زودتر وارد معامله شود. 

 نامزد ايما -
ً
م ن بودم شايد هخواستگارم بود. يعني همديگه رو دوست داشتيم، اگه االن زندان نبودم حتما

 زنش…. 

 ماند. يک لحظه به ذهنم رسيد نکند باليي سر ايران پناه بيچاره بياورد؟ نه اين قدرها هم احمق نبود.  ساکت

 يادت باشه من اينجا نگرانت هستم هروقت خواستي زنگ بزن باشه شادي؟….: ممنونگفت

به هم مي خورد. آنا هم همدستش را بي جواب قطع کردم. حالم از نقشي که به عهده گرفته بود  گوشي

شده بود که سرم را شيره بمالد؟ از آنا برمي آمد همچين کاري. از هردوتاشان بر مي آمد. چقدر خر بود که 

فکر مي کرد با دوتا جمله ي مسخره مي تواند اعتمادم را بخرد و کار خودش را پيش ببرد. من حاال يک آدم 

شنگ نبود که بتوانم به آدم هايش اعتماد کنم. دنياي من جنگلي بود ديگر بودم و دنيا هم ديگر آنقدرها ق

پشت ميله هاي زندان که الزم بود وحشي شدن را توش ياد بگيرم. شازده کوچولو از يک دنياي ديگر آمده 

و من توي يک دنياي تازه دنبال وحشي شدن بودم. توي آن  د بود روي زمين و مي خواست ياد بگيرد اهلي شو 

يک روباه مي خواست به شازده کوچولو اهلي شدن را ياد بدهد. يک روباه حيله گر، شايد اگزوپري داستان 

 هم به زبان بي زباني گفته بود وقتي يک روباه حرف از اهلي شدن زد بهش اعتماد نکن. 

ترسم بکسي بود که بهش مي گفتم برود دخل مهرداد را بياورد. کاش مي توانستم به بابا بگويم بي آنکه   کاش

ممکن است باليي سرشان بياورند. چشم بستم تا اشک هايم فرو بريزند. کيارش دست در جيب و لبخند به 

ن اي هلب جلوي سلول منتظرم بود. بهش محل نگذاشتم. بي اعتمادي به آدم هاي گذشت
ّ
ک ن بهترين ُمس 

 روزهايم بود و اين بزرگترين درسي بود که زندان به من داد. 

**** 

ي به سيگارم زدم و دودش را فرستادم طرف پنجره اي که رو به دماوند باز مي شد. آسمان دودي حال پک بي

رنگ با رگه هاي قرمز و صورتي به خون نشسته بود. دوباره به سيگار پک زدم و به خاکستري که در حال 

ه تلنگري لي که بپوشا کوهيسقوط بود نگاه کردم. تنها يک تکان الزم داشت تا فرو بريزد. درست مثل من.  

بند بود. خسته و پوک از تمام چيزهايي که بهشان مي نازيد. علي گفته بود نگرانم است. نگران از اينکه 

ناميزان تر از قبل بشوم. حق داشت. شنيدن آن حرف ها از فندق راحت نبود. چشم بستم و به صندلي تکيه 

به فريم جلوي چشمم بياورم. دخترکي هفده ساله   فريم رسيد دادم. سعي کردم تمام خاطراتي را که به او مي 

که لبه ي دامنش را با انگشتانش گرفته بود و نوک پنجه از پله ها باال مي آمد. دخترکي هفده ساله که با  

کيارش مسابقه ي آبميوه خوري مي داد و بي غل و غش مي خنديد و از اخم من چشم هايش به اشک مي 

دش براي تنها عشقش رو به استخري خالي آواز مي خواند. دخترکي که خو  خياالت نشست. دخترکي که در 

توي درخت ها با موهايي که روي شانه ريخته بود قدم مي زد. پشت پنجره مي نشست و در دنياي خيالي  

کتاب داستاني که مي خواند غرق مي شد. دخترکي که دانشگاه مي رفت و با دوست هايش معصومانه مي 
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 در نظرش خوش … باخت به پسري که دل مي  تيخنديد. ح
ً
از من سر بود. جوان تر، تحصيل کرده تر، حتما

باز  در تقه اي کرد و ….اخالق تر و باشعورتر. دخترکي که حاال از من متنفر بود و مثل ديوانه ها حرف مي زد

 ده بود. افتا وارمشد. چشم هاي من هم همزمان باز شدند. اتاق غرِق دود بود و خاکه ي سيگار روي شل

را چرخاندم و به آنا که دست به سينه و اخم در هم نگاهم مي کرد در سکوت زل زدم. بي دعوت  صندلي

 نشست روي مبل و گفت: ميشه پنجره رو باز کني

 سيگار را توي فنجان نيم خورده ي قهوه انداختم. پلک هايم را بهم فشردم و پنجره را کمي باز کردم: نرفتي ته

حوصله نداشتم. دو سه روزي بود که اوضاع دوباره آرام گرفته بود. آن شاخ و شانه کشيدن را نداد.  جوابم

پشت تلفن حاليش کرده بود با کي طرف است. رفعت بي حرف اضافه برگشته بود سرکار و آنا دو پله از 

 يدم. کش  شده بودم. آه بر جايگاهي که داشت پايين تر افتاده بود. اما ديروز باز من مغلوب جنگي نابرا

 : از کي تا حاال سيگاري شدي؟گفت

 خيز شدم روي صندلي و جاي خاکستر سيگار را تکاندم: از وقتي زندگي به کامم زهر شده نيم

ولو شدم روي صندلي. سکوتي که بينمان بود مثل يک آدامس کش مي آمد و مي چسبيد به تمام  دوباره

ي شد. خش بر مي داشت اما پاره نمي شد. گفت: رابطه مان. سکوتي که پاره نمي شد فقط گاهي نازک م

 نظرت راجع به تصميم همايون چيه؟

تير کشيد. باز چشم بستم. اکسيژن اتاق ته کشيده بود. نه به خاطر دود سيگار. به خاطر آنا که با دو  سرم

بودم، با  هدست محکم گلويم را گرفته بود و فشار مي داد. همان طور که بي حال به تکيه گاه صندلي لم داد

م. به درباره هيچ چيزي ندار  نظريچشم هاي بسته گفتم: من تا نفهمم کي سر کيارش رو زير آب کرده هيچ 

 خودش هم گفتم. تو هم بودي و شنيدي

هم سکوت. بايد بهش مي گفتم. نيم چرخي زدم و راست مقابلش نشستم: تنها چيزي که جز مرگ کيا مي  باز 

 ت وکيلي همه چي رو هم خوب مي دونيتونم بهش فکر کنم طالقه، خود

 ….عليرضا رو مي کنم وکيل خودم که … عمد گفتم: اگه مي خواي هم  از 

 مقدمه گفت: من نمي خواستم به عليرضا زنگ بزنم، ولي اون طوري که داد و بيداد کردي مجبور شدم بي

ارم اون کار رو کردم. من د به صورتم کشيدم: برام مهم نيس چرا به عليرضا زنگ زدي، مهم نيست چرا  دستي

 درباره چيزي حرف مي زنم که دير يا زود اتفاق مي افتاد. چه کيا مي رفت چه نمي رفت

شد تو چشم هايم. همان روحيه جنگجو توي وجودش حلول کرده بود. منتظر بودم چيزي بگويد ولي  خيره

اون به جاي خود ولي رابطه لب بسته بود. نگاهي به ساعتم انداختم: تو توي اين شرکت سهم داري، 

 زناشويي ما خيلي وقته تموم شده

 عليرضا گفت باهات حرف مي زنه -
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 به هم گره خورد: از کي تا حاال به حرف علي شدي؟ ابروهايم

 توجه به سوالم تکرار کرد: گفت باهات حرف مي زنه که يه فرصت به همديگه بديم بي

 زدم: فرصت؟ جدي که نميگي پوزخند 

م کيا بهش گفتم اون شب مهموني ديدم به کي عالقه داري، گفت بايد فرصت بدم که آروم بشي،  توي مراس -

گفت حتي اگه چيزي هم بوده يه احساس زودگذر بوده و نبايد نگران بشم ولي انگار اشتباه کردم که حرف 

 سرش داد حقش بود  مکه صبر کردم برگردي به حال عادي، اون عليرضاي دروغگو ه…. دلم رو بهش زدم 

 بکشم. احساس زودگذر هه! 

دست عليرضا و عقل کل بودن هايش کفري بودم. از اينکه به خاطر آنا نگفته بود با همديگر حرف زده اند.  از 

 شايد هم نقشه شان بود. 

 حال عادي؟ منظورت اون زندگي مسخره ي خودمونه؟ -

تو  ي رابطه ما که خوب بود. اگه هم بد بود کجاش مسخره بود؟ تا قبل از اين که پاي اين دختره باز بشه تو   -

 شکايتي نکردي

دويد توي صورتم. سرم نبض مي زد. فکم منقبض شد: شکايت؟ ما اين اواخر ديگه رابطه هم نداشتيم  خون

 با همديگه، مگر خر باشم که فکر کنم نفهميدي

 نمي دون رو به رويم و گفت: ببين باشه اين خوبه که باالخره راه صحبت باز شده، نشست
ً
ستم اين من واقعا

مشکل رو چطور حل کنم. فکر کردم اگه يه کم مهربون تر باشم حل مي شه، چه مي دونم فکر کردم اگه بهت 

يا چه  …مشکل حل مي شه  ديبگم دوستت دارم و سعي کنم برگرديم به اون رابطه اي که هميشه دنبالش بو 

وکيل هم که براش گرفتي ولي تو همش فرار … ي بيرون مي دونم باهات همکاري کنم اون دختره رو برگردون

 مي کني. االن بيا مث دوتا آدم عاقل حرف بزنيم

 عليرضا بهت گفت وکيل گرفتم؟ -

 نگاهم کرد.  منگ

 آره؟ -

نه الکاني به همايون خبر داد جلسه دادگاه عقب افتاده و وکيل اون دختره هم عوض شده، ولي االن بحث  -

 ما بر سر اين نبود

 به هم فشردم: خيلي خستمه نمي تونم حرف بزنم پلک

 ميبيني خودت هم نمي خواي مشکل حل بشه -
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را چرخاندم و تمام رخ مقابلش قرار گرفتم: من اگه هم بخوام ديگه نمي تونم. همين ديروز مي  صندلي

دادهايي رو   فيدونستي من آماده جلسه نيستم، ولي قرار رو کنسل نکردي. قرارداد رو به گند کشيدي که تال

ي که عمل تو هموني هست يکه پشت تلفن زدم دربياري. ميبيني مشکل ما با حرف زدن خالي حل نمي شه. تو 

هميشه بودي، منتظري هرجا من ضعيف شدم نيشت رو فرو کني توي تنم. چطور توقع داري بشينم مشکلم 

 رو باهات حل کنم

يي که بهت مربوط نيس دخالت نکن؟ من چکار کنم که تقصير منه اين هم؟ خودت نبودي گفتي توي کارها -

 تو دنبال بهونه نگردي؟

 گفتم کارهايي که بهت مربوط نيست. اين جلسه به تو مربوط نبود؟  -

 نه نبود -

 نبود؟ -

 زد توي چشم هايم: نه من فقط کارهاي حقوقيش رو بايد انجام ميدادم چه ربطي به من داشت؟ زل

که منظورم چيست. مي دانست که وقتي مي گويم همکاري يعني اين که آه کشيدم. مي فهميد   خسته

شرايطم را درک کن و کمک حالم باش. يعني وقتي مي داني آماده نيستم جلسه نگذار ولي خب نمي خواست 

 اعتراف کند و هي با کلمه ها بازي مي کرد. عصباني ام مي کرد. 

ديگه نمي تونم باهات ادامه بدم. اگه نگراني کردم: خستم کردي آنا. خودت هم خوب مي دوني   نگاهش

جايگاهت تو شرکت خراب بشه نگران نباش. همايون عين کوه پشتته، ديدي که ديروز هم جلوي روي 

 خودت حسابي از خجالت من دراومد

 جا بلند شد و آمد نزديکم ايستاد. خم شد و فاصله اش را به اندازه يک نفس از صورتم کم کرد و آرام گفت:  از 

 من سهم شرکت رو بدون تو نمي خوام برام مهم نيست چه فکري بکني

رفتم. اما کوتاه نيامد. ميز را دور زد و به فاصله يک قدمي ام ايستاد: برام مهم نيست دلت واسه يه نفر  عقب

 ديگه رفته باشه

 هيچ حسي بهش نداشتم. حت مي
ً
 ي حسخواستم صندلي را چرخ بدهم عقب ولي دست نگه داشتم. واقعا

سفر به سانفرانسيکو. اين عجيب بود. اينکه فندق گفته بود يکي توي زندگي اش دارد، من را براي داشتنش 

ه باشم تماس داشت تترغيب کرده بود و ديگر حتي نمي خواستم با زن قانوني ام به اندازه ي لمس يک انگش

 عجيب بود. 

؟ که حتي به خواسته هاي سرکوب شده ي خاصيت عشق بود؟ که آدم را افسرده و بي رغبت مي کرد  اين

 جسمي اش بي ميل مي کرد؟

 به خودم بيايم نزديک تر آمد و سرم را در آغوش گرفت. گفتم: نکن با اين چيزا من خر نميشم آنا تا 
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 پا پس نکشيد. انگشت کشيد ميان موهايم. دست هايش را گرفتم و خودم را عقب کشيدم: نکن اما 

 محلت کرده؟زد: چيه دختره کم  لبخند 

لبخند زدم. آنا هم مي فهميد که وقتي يکي تو را نخواهد تو بيشتر مي خواهي اش. مگر خودش به  غمگين

 غرورت کجا رفته؟ هروقت ديگه اي بود … همين حال نبود؟ گفتم: نه به اندازه اي که من تو رو پس مي زنم 

 به جاي اين ناز و نوازشا يه پوزخند مهمونم ميکردي

ثل حاال توي رختخواب بوديم، عصبي بودم. فشار کار داغانم کرده بود. چسبيدم به شانه اش. زماني م يک

بوسيدمش. چرخيد طرفم و پوزخند زد و گفت چرا عين بچه دوساله ها لوس ميشي؟ حس بدي بود. خيلي 

 بد. 

وآن را  لبم ماليد ي گوشم را با دو انگشت گرفت و آرام نوازش کرد. انگشتش را با زبان خيس کرد و روي  نرمه

 به بازي گرفت. 

خواستم مثل خودش تالفي کنم. مجبور شدم دستش را از مچ محکم بگيرم و متوقفش کنم: خودتو  نمي

 اينقدر خورد نکن

پررنگ شد. لبش را خيس کرد و خم شد روي صورتم. بوي عطرش زير دماغم خورد. چشم بستم.  لبخندش

ه ريش زبرم. پوستش نرم بود. لطيف بود. حس عجيبي بود. لب گذاشت روي صورتم و گونه ماليد روي ت

ه ب د انگار که در حال خيانت باشم. چقدر حس هاي عجيبم زياد شده بودند. حسادتي که تبديل مي ش

غيرت. ياس و اندوهي که از دلشکستگي سر بلند مي کرد و حاال انگار داشتم به عشقي که آن سرش هيچ 

. لب هاي آنا لغزيده بود روي گودي گردنم. داشت دکمه هاي پيرهنم را خبري ازش نداشت خيانت مي کردم

باز مي کرد. احمقانه بود که توي اين موقعيت بخواهد کاري کند. رفعت بيرون نشسته بود. من قرار مالقات 

 اينجا جاي آن کار نبود. حتي اگر بود هم من حس عجيبي بهش داشتم. غيرمنتظره بود و 
ً
داشتم و اصال

 تحميلي. صندلي را عقب کشيدم و از جا بلند شدم. نفس گرفتم: نکن…. سته ناخوا

دست بردم به سمت يقه ي پيرهنم تا دکمه هايش را ببندم. محکم آمد به سمتم و خودش را چسباند  ناشيانه

 يبه من. نتوانستم تعادلم را حفظ کنم و دو قدم عقب رفتم و به ديوار چسبيدم. زن ها وقتي بهشان تجاوز م

شد چه حالي پيدا مي کردند؟ حس مزخرفي بود. دستم را روي سينه اش ستون کردم و هلش دادم عقب: تو 

 زبون آدم حاليت نميشه؟

شانس من نسبت به زن ها اين بود که قدرت مردانه داشتم ولي بايد زودتر مي فرستادمش برود. اين  يک

ردانه ي من کمتر نبود. حس خفته و مرده ام را لبخندهاي نرم، اين نوازش هاي زيرپوستي قدرتش از زور م

 باالخره با تقال بيدار مي کرد. 

ديروز پشت تلفن هم باهات الس زد؟ حالي به حالي شدي؟ … زد: من ميگم باهاش بودي نگو نه  پوزخند 

 بعدش که يک ساعتي توي اتاق خودت رو حبس کردي، کارت کشيده به اين کثافت بازيا؟



 

 
251 

انگار ساديسم داشت تا به هر شکلي که شده آزارم بدهد. نفس عميقي کشيدم و گفتم:  به هم ساييدم.  دندان

اونش به خودم مربوطه، چيزي که به تو مربوطه اينه که بيخيال من بشي. فرصتي در کار نيست. گفتم بهت 

کي جا ي حاال که کيا مرده ترجيح مي دم اون جور که دلم مي خواد زندگي کنم که توي همچين زندگي اي، تو 

 نداري

را صاف کردم: خوب مي دوني از من برنمي ياد کثافت کاري  هايي که توي ذهنته، واسه همينه که هي  پيرهنم

منو تحريک مي کني چون مي دوني چقدر االن به يه رابطه احتياج دارم ولي خب نمي خوام فکر کني ازت 

 …عوض نمي شه  يون بعدش هم هيچسوءاستفاده مي کنم. نمي خوام فقط واسه اون کار بچسبم بهت، چ

 بفهم

 زدم و رفتم طرف درب اتاق. در را باز کردم و رو به رفعت گفتم: يه قهوه بيار کنارش

غمگين نگاهم کرد. انگار يک جور عذاب وجدان آزارش ميداد. ولي اينکه آنا جلوي بچه هاي شرکت  رفعت

ودش بود که نمي فهميد پايش را اندازه ي  خوار شده بود تقصير او نبود. تقصير من هم نبود. تقصير خ

گليمش دراز کند. باال پريدن گاهي هم اين مصيبت ها را دارد. اينکه پس زده شوي. نيازي نبود اينها را برايش 

توضيح بدهم خودش زياد از اين چيزها ديده بود. گيرم که مستقيم تجربه اش نکرده باشد. حاال داشت با 

 بود تجربه اش مي کرد.  شوهري که خيلي پس زده شده

 طرفش: کار دارم چرخيدم

نگاهش هيچ چيزي درک نمي کردم. نه خشم، نه نفرت و نه حتي دلشکستگي. چشم هايش دوتا تيله ي  از 

شفاف و بي حرکت بودند. همان طور که زل زده بود به چشم هايم از اتاق بيرون رفت. در را بستم و موهايم 

 .دمد مي کرد. رفتم پشت ميز و يک سيگار ديگر آتش ز را محکم به عقب کشيدم. سرم در 

زبياري من بود.  بي
ُ
آنکه به تقالهاي نافرجامش فکر کنم ذهنم رفته بود پي ديروز. پي اتفاقات ديروز. ديروز ب

پشت هم و بي امان. اول که يک قرارداد گنده شرکت به فاک رفت. همايون هم به خاطر اين قرارداد گنده 

ي شده بود و همه چيز به هم ريخت و همه ي کاسه ها و کوزه ها هم سر من شکست. که توي شرکت آفتاب

چرا براي جلسه توجيهي آماده نبوده ام. آنا از عمد خودش را کنار کشيد تا من با مخ بروم توي زمين. مي 

 خراب مي کن
ً
م و خراب  دانست که اگر خودش را قاطي ماجرا نکند با اين وضع درهم و برهم زندگي ام حتما

و او هم تالفي کرده بود، درست جايي که الزم بود دخالت   کند کردم. گفته بودم توي کارهاي شرکت دخالت ن

 کند پا پس کشيده بود. حق اعتراض هم نداشتم. 

که بعد از آن شب بحث کردنمان به زور دو کلمه با من حرف مي زد باالخره زبان باز کرد. بر خالف   همايون

خي و تمسخر اشتباهم را گوشزد مي کرد اين بار کوه آتشفشان شد و چنان فريادهايي کشيد  هميشه که با شو 

يرون را که ديد همه را ب وتمکه همه الل شدند. حتي آنا که دلش از گند من خنک شده بود. پشت بندش سک

. خيلي د ديگر نتوانستم ساکت بمانم. حرفش خيلي سنگين بو «. از اين دختره بکش بيرون»فرستاد و گفت 

زياد. اين طور بود که نتوانستم تحمل کنم و گفتم اون دختره مث اون زناي هرجايي که تو داري نيستن که 
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. شايد خراب شدن قرارداد علتش بود، يا خوشحالي آنا از مازش بکشم بيرون. نمي دانم چرا اين قدر تلخ شد

نيمه تمام همايون توي عمارت راجع به  خيط شدنم، يا فريادهايي که مخاطبش فقط من بودم، يا مکالمه ي

نمي  …زنيکه اي که نمي دانستم کيست يا توهين مستقيمش به کسي که قرار بود همه ي زندگي ام باشد 

بعيد بود. همايون هم توقع نداشت. براي همين بود که جوابم فقط يک تو گوشي  مندانم ولي اين حرف از 

رفت و پشت بندش فندق زنگ زد و ويرانم کرد. سيلي خوردنم  بود. همايون زد توي گوشم بعد هم ول کرد 

آن قدر درد نداشت اما اعتراف فندق به رابطه عاطفي با آن پسرک خيلي درد داشت. اينکه حاضر نبود به 

هيچ قيمتي به من اعتماد کند خيلي درد داشت. اينکه اينجا داشتم جان مي کندم که نجاتش بدهم و او نمي 

ب داشت. پشتش ماجدي زنگ زد و گفت قرار مالقات را نتوانسته جور کند و همه ي فهميد خيلي عذا

ش دادم و به شفشاري را که روي سرم بود خالي کردم توي گوشي. گفتم شادي زنگ زده و به حرفت گو 

 نگفتم دوستش دارم که شک و دودلي اش نسبت به من بيشتر نشود و حاال بيا جمع کن قضيه را. 

 م؟قهوه رو بيار  -

 به طرف در اتاق: بيار چرخيدم

ساعتم نگاه کردم. پس اين دخترک چرا نمي آمد؟ کالفه بودم. مي ترسيدم نصيحت انوري هم مثل  به

نصيحت ماجدي گند بزند به همه چيز. بهش گفتم شادي چه گفته و گفت هرچي خواست قبول کن. شده 

ي   تيجهنيک کاراگاه قالبي و مطمئن نبودم بودم منتر دست دوتا دخترک جغله، شده بودم دلقک يک وکيل 

 کار چيزي بشود که من مي خواهم. 

 قهوه را آورد و گفت: خانم سهروردي زنگ زدن گفتن يه کم ديرتر مي رسن رفعت

خانم سهروردي شده بود رابط من و فندق. من که همه چيز را به ميل خودم انجام مي دادم بايد منتظر  حاال 

 ايد مشکلم را باهاش درميان بگذارم چرا؟ چون فندق خواسته بود. مي ماندم دوست فندق بي

 بستم و عميق نفس کشيدم: آنا رفت؟ چشم

 بله -

 بيا بشين کارت دارم -

وسط اتاق ايستاد. فنجان را برداشتم و بوي قهوه را فرستادم داخل بيني ام. بويش مطبوع بود. لبخند  مردد 

 زدم: بهت گفته بودم قهوه هات معرکه ان؟

 لبخند زد.  مشکوک

 بشين گفتم -

روي مبل نزديک به در اتاق. خنده ام گرفت. همين نيم ساعت پيش آنا را پس زده بودم و رفعت  نشست

ترسيده بود مبادا بهش نظر داشته باشم. اين همه سال جفت گوشم بود و يک نيم نگاه هم بهش نينداختم و 
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کرد   که خيال مي  مايونفکرهاي بي ربط کند. درست مثل هحاال فقط همين مانده بود که او هم راجع به من 

من و فندق يک شب درميان توي بغل هم بوده ايم. مثل آنا که فکر مي کرد رفتم توي اتاق با فندق الس زدم 

 لعنتي. … و 

 خب امروز چه خبرا بود؟ -

ه رياضي هم اين هفتطور دو دل بي آنکه نگاهم کند گفت: خانم فرهمند که امروز مرخصي بود. خانم  همان

 …ميره مرخصي 

 مکث کرد. دوباره نگاهم کرد: به جبران اون مرخصي که خراب شده بود انگار کمي

 به هم گره کردم: جبران کدوم مرخصي؟ ابرو 

کيش بود انگار بعد مجبور شد سري    ع … روي پا انداخت: يادتون نيست؟ اون شبي که برادرتون فوت شد  پا 

 برگرده

 کمي از قهوه خوردم. تکان دادم و   سر 

ادامه داد: ديگه هم خبر خاصي نبود. خانمتون هم با آقاي فروتن جلسه داشتن توي اتاق. من  رفعت

نفهميدم واسه چي ولي فکر کنم واسه قراردادي که ديروز به هم خورد. پدرتون هم صبح اومد سراغتون رو  

 گرفت گفتم نيومدين

 چيزي نگفت؟ -

 نه -

 هيچي؟ -

 …خب  -

 ت باش. قرار شد هرچي پيش اومد به من بگي حتي اگه کسي اينجا سرفه کردراح -

 سرفه که نکردن ولي زيرلبي چندتا حرف ناجور زدن -

 زدم و قهوه ام را خوردم: خب ديگه؟ پوزخند 

خانمتون صداي آقاي دولتشاه رو شنيد اومد بيرون، پدرتون گفتن چرا کارهاي کارگاه رو شروع نمي  … هيچي  -

 لي خانم دادخواه هيچي نگفت. فکر کنم چون من اونجا بودم. کنيد و 

به تاييد تکان دادم. همايون هروقت حس مي کرد يک جا شکست خورده سري    ع برنامه اي مي ريخت تا  سري

شکستش را جبران کند. درست مثل شطرنج بازي ناشي که به خاطر از دست دادن يکي از مهره هايش به فکر 

 من و آنا نبود حت هايزش قفل مي کرد. همايون هميشه همين طور بود و اگر مشاوره انتقام مي افتاد و مغ
ً
ما
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يک جايي به خاطر اين عجله ها که اسمش را ريسک مي گذاشت با مخ توي ديوار مي رفت. حاال به خاطر از  

کند من   کاريکف رفتن قرارداد شرکت مي خواست زودتر کارگاه را راه بيندازد. آنا گفته بود اگر مهرداد هم

از اين مخمصه بيرون نمي رفتم حاضر نبودم يک ثانيه به  يمشکلي ندارم و من هم نظرم معلوم بود. تا وقت

همايون و عجله اش براي جبران شکست. مي ترسيدم … پروژه اي به اين بزرگي فکر کنم اما همايون بود ديگر 

اه و اوضاع را از اين هم پيچيده تر کنند. بايد به بي خبر از من خودشان دوتا بروند دنبال راه انداختن کارگ

مواليي رو مي انداختم و مي گفتم اگر آمدند سراغش همکاري نکند. قبول مي کرد؟ اعتماد مي کرد؟ چه 

 بدبختي بودم من. 

 آقاي دولتشاه؟ -

 هوم؟ -

 …من خيلي ناراحت شدم اون روز اين اتفاقا  -

 …ولش کن  -

 ه من مربوطه تو فقط کاري رو که بهت سپردم انجام بدهلبخند زدم: اون چيزا ب بهش

 جو شرکت از وقتي شما رفتي خيلي بد شده، همه پشت سر هم زيرآبي ميرن -

 اوضاع گلستون بود؟ -
ً
 يني قبال

 خب به اين بدي هم نبود -

 دوباره همه چي خوب ميشه…. کشيدم: نگران نباش   آه

 سر و سّري داشت؟…. با کسي … اينجا … رش سر تکان داد. پرسيدم: به نظرت کيا ناراحت

 نگاهم کرد: بله؟ منگ

 با زويا فرهمند  بايد 
ً
 …غافلگيرش مي کردم: مثال

 باال پريد: با کي؟ ابرويش

 زويا فرهمند با کسي رابطه داره اينجا؟ -

 را به هم فشرد و تند پلک زد.  لبش

 آره؟ -

 فکر کنم با آقاي سرمد -
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اگر رفعت اين قدر حواسش جمع است و مي داند زويا و روزبه سرمد با هم  دادم به صندلي ام. پس تکيه

 …نکند با خودش! ….پس کيا با زويا؟ … تيک مي زنند و اين تعجب 

 تو به نظرت کيا چه طور پسري بود؟ -

 نگاهم کرد: بامعرفت و مهربون غمگين

 لند بودن و سفيد بيشترکيا از خانوماي خوش قيافه خيلي خوشش مي اومد، از اونايي که قد ب  -

ديبا  …بهش تکه انداخته بودم ولي هيچ تغييري توي صورتش پيدا نشد. جدي گفت: خب نامزدش  مستقيم

 هم همين شکلي بود ديگه… 

 فکر مي کني دوستش داشت؟ -

 کي؟  -

 کيا رو دوست داشت… ديبا  -

 چرا از من مي پرسيد؟… نگاهم کرد: نمي دونم  متعجب

 کردم. از ديروز يک پاکت دود کرده بودم.   ديگري روشن سيگار 

 به نظرت من و آنا رابطه مون چطور  -
ً
چون تو اينجا وقت بيشتري داري بري توي نخ رابطه ها هوم؟ اصال

 …بود؟ از بيرون منظورمه 

نگاهم کرد. دود سيگار را بيرون فرستادم. چشمم از دود مي سوخت. شايد هم از بي خوابي و فشار  ساکت

 ترس منظوري پشت حرفم نيستعصبي: ن

 من همچين برداشتي نکردم -

 خب پس راحت باش -

 …با شما … درست نيست من درباره خانم شما و رابطه اش  -

 خالي بود. پرسيدم: اسم کوچيکت چي  خواستم
ً
باهاش صميمي باشم. مثل يک دوست. جاي عليرضا واقعا

 بود؟

 بله؟ -

 …اسم کوچيکت  -

 يکتا -

 چرا هيچ وقت کنجکاو نشده بودم اسم کوچکش را به خاطر بسپارم؟… فعت . يکتا ر خنديدم
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 خنده دار بود؟ -

 بله؟ -

 …مي گم اسمم مگه خنده داشت که  -

 .…يعني خب جالب بود شيش ساله اينجايي اسمت رو بلد نبودم. حاال مهم نيست خواستم بگم … نه  -

 شما آدم عجيبي هستين -

 چي؟ -

م اگه شرط مي بند… فقط به چيزايي توجه مي کنيد که براتون مهمه … هستين شما خيلي آدم عجيبي  -

 بچه هاي شرکت رو توي خيابون ببينيد يادتون نياد کارمنداي شما هستن

را نصفه توي فنجان نيم خورده ي قهوه رها کردم و پشت گوشم را خاراندم: آره همين طوره، مگه  سيگار 

 بقيه اين طوري نيستن؟

 نه -

 …خب نگفتي به نظرت من و آنا  خيلي -

من فکر مي کنم رابطه شما يه رابطه کاريه فقط روزي که همه فهميدن شما قراره با هم ازدواج کنيد من  -

 خيلي ناراحت شدم

 : جدي؟ چرا؟خنديدم

 به نظرم لياقت شما بيشتر از اين بود -

؟ خب مي گفتي ِبِهم بلندتر 
ً
 خنديدم: واقعا

 عدش هم اخراجم کنيد البدنگاهم کرد: که ب متعجب

 يعني اين قدر بي وجدانم؟ -

 زد توي چشم هايم: نه زل

 نه گفتن هايش يک جور خاصي بود. يک جور دلخوري تهش بود. از جا بلند شد و گفت: قهوه بيارم باز؟ اين

 به ساعتم انداختم: ديروقته برو نگاهي

 پا و آن پا کرد. مي خواست چيزي بگويد. گفتم: چيه؟ اين

 کنار در: راسته که شما به اون دختري که به خاطر کشتن برادرتون توي زندانه عالقه داري؟  يستاد ا
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را ممتد از بيني بيرون فرستادم. متلک هاي گنده ي همايون که ديروز با داد و فرياد روي سرم هوار   نفسم

 کرده بود خوراک کارمندهايم شده بود، زل زدم به ميز: چطور؟

 بود اينجايک بار اومده  -

 اختيار سر بلند کردم: ِکي؟ بي

 يک روز قبل از تاسوعا… دقيق يادم نيست. محرم بود  -

 يعني پارسال -

 بله -

 چيکار داشت اينجا؟ -

با برادرتون اومده بود. وقتي هم پرسيدم کيه آقا کيارش گفت آشناي خانوادگي. فکر کنم مي خواستن با  -

 همديگه برن جايي

 کجا؟  -

بچه ها هم خيلي براشون عجيب بود چون تازه … تولدش بود، مي خواستن با همديگه برن بيرون  به نظرم -

 با خانم شريف نامزد کرده بود. 

 خب؟ -

 يکدفعه يادم افتاد به اين قضيه جالب بود برام… هيچي  -

بطه داره اهمه اون موقع فکر کردن اين خانوم با کيارش ر … خب اينکه … سکوت نگاهش کردم. گفت: يني  در 

 ….يه چيزي مث دوست دختر چون خيلي صميمي بودن با همديگه 

 همبازي دوره بچگي بودن -

 منظور خاصي نداشتم ببخشيد -

  لحنم
ً
 ترساندمش. آه کشيدم: عجيبه اگه همچين حسي داشته باشم؟… عصبي بود حتما

 نه -

 : چرا نه گفتنت اينجوريه؟خنديدم

 چه جوري؟ -

 ي انگار غير از نه يک چيزي هم پشتش هستول… محکم….نمي دونم -
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نده ببخشيد ولي خ…. خيلي بچه اس …. جاي جواب دادن به سوالم گفت: دختر خيلي مهربوني بود ولي  به

 نمي تونم شما رو کنارش تصور کنم… داره 

ه جبودم. کسي هم بود که بودن فندق را کنار من به رسميت بشناسد؟ کالفه گفتم: به شايعه ها تو  خسته

 … نکن 
ً
 ولي هرکي حرفي زد درباره من و اين خانم به من بگو لطفا

 باشه -

 حاال هم مي توني بري -

 باشه -

 باشه ولي هنوز ايستاده بود. خنديدم: پس چرا واستادي؟ گفت

 شب به خير -

 شب به خير -

ه اش زنگ ي خواستبه گوشي تلفنم نگاه کردم. خبري نبود. اميد داشتم فندق حداقل براي پيگير  نااميدانه

بزند ولي نزد. خب احتياجي نبود به من زنگ بزند. دوستش جان برکف و آماده براي فداکاري مي خواست 

ميليون.  بيست و پنج بودمبيايد حق و حقوق خانواده اش را بگيرد. انوري گفته بود چقدر خواسته و گفته 

بود که فکر مي کرد مامان و باباش با بيست و براي هردومان عجيب بود که چرا اين مبلغ؟ يعني آنقدر بچه 

پنج ميليون زندگي شان سر و سامان ميگيرد؟ شايد هم فکر مي کرد من بيشتر از اين دست به جيب نمي 

شوم. اگر مي دانست تا االن شش برابر اين مبلغ را براي نجاتش خرج کرده ام شايد نظرش راجع به من عوض 

شم و او را توي دردسر بيندازم که اين پول ها مي شد شايد هم فکر مي کرد آنقد
ُ
ک
ُ
ر برايم مهم بوده کيارش را ب

 عددي حساب نمي شوند. 

 آقاي دولتشاه؟ -

 سر بلند کردم: نرفتي؟ متعجب

 مي مونم تا مهمونتون بياد بعد مي رم -

 ….شدم. خدايا من بايد به کي اعتماد مي کردم؟ نکند رفعت هم  مشکوک

 نه برو هستم خودم -

 اين جوري بهتره -

 واسه چي؟ -

 ماند. از جا بلند شدم و رفتم طرفش. از جايش تکان نخورد: گفتم واسه چي؟ ساکت
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اگه قراره من واسه شما خبر بيارم توي اين شرکت چه خبره، حداقل بايد بدونم چرا وظيفه ام اين شده، اين  -

 طوري خيالم راحت تره

که رفعت برايم تعيين تکليف کند ولي خب بد هم نبود. شايد او نگاهش کردم. فقط همين مانده بود   حيران

 …اي خدا …هم يکي از مظنونين 

برگشتم طرف پنجره و بي آنکه نگاهش کنم گفتم: هرچي کمتر بدوني بهتره مگر اينکه از دونستن اين  کالفه

 چيزا نفعي بهت برسه

 دش مطمئن بود. طرفش. دست به سينه و لبخند به لب نگاهم مي کرد. لبخن چرخيدم

فک مي کنيد منم يکي از آدمايي هستم که توي قتل برادرتون نقش داشته؟ اگه اين طور بود يه کم  -

 باسياست تر رفتار مي کردم. اصرارم واسه چيز ديگه اي هست

 چي؟ -

خانم سهروردي پرسيد شرکت تعطيله؟ منم گفتم نه هنوز. فکر مي کنم مالقات شما به تنهايي توي شرکت  -

 يه کم بترسوندش

 چيزي بگويم که در باز شد. چرخيد طرف خروجي: اومد فکر کنم خواستم

پشت ميزم و يک سيگار ديگر آتش زدم. آخرين سيگار باقي مانده توي پاکت بود. رفعت برگشت توي  برگشتم

 اتاق و گفت: خانم سهروردي اومدن

 به تاييد تکان دادم: حاال که موندي يه قهوه بيار سري

سر تکان داد و بيرون رفت. ترنم مردد پا به اتاق گذاشت. کيفش را روي سينه اش با دو دست گرفته بود  تند

اگر فکر مي کرد با اين گارد بسته مي تواند از خودش محافظت کند خيلي بچه بود. تکيه داده به صندلي  

 گفتم: سالم

 وسط اتاق: سالم ايستاد 

ي مبل نشست. خودم هم رفتم رو به رويش نشستم: دود سيگار که دست اشاره زدم بنشيند و او رفت و رو  با 

 اذيتت نمي کنه؟

 نه -

بوديم. ترنم چشم به در داشت و انگار مي خواست مطمئن شود رفعت هست تا از چنگال من  ساکت

 نجاتش بدهد. مگر من چه شکلي بودم که اين ها اين قدر ازم مي ترسيدند؟

 خوبي؟ -
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 ممنون -

 زد؟شادي بهت زنگ  -

 بله -

 خب؟ -

 را گذاشت روي پاهاش: مگه از زندان مي شه تلفن زد؟ کيفش

 البد ميشه که زنگ زده -

 چرا اين همه مدت زنگ نزده بود پس؟ -

هتل که نيست هر وقت بخواي زنگ بزني. … زندان … سيگار را کالفه بيرون فرستادم: اسمش روشه  دود 

 االن دلخوري که بهت زنگ نزده؟

 آره -

نکه سعي مي کرد خيلي شق و رق و عاقل جلوه کند ولي افکارش هنوز بچه گانه بود. لبخند زدم: شادي اي با 

االن توي وضعيت مناسبي نيست. حالش خوب نيست و فکر کنم االن چيزي که براش مهم باشه بيرون 

 اومدن از زندان باشه، چيزايي که من و شما توقع داريم جزء اولويت هاش نيست مطمئن
ً
 ا

 به تاييد تکان داد: يه جور ديگه شده يسر 

« يک جور ديگه»دانستم. ولي دلم مي خواست بدانم برداشت ترنم به عنوان يک دوست صميمي از اين  مي

 چي هست. پرسيدم: چطور؟

وقتي به من زنگ زد تعجب کردم. وقتي هم گفت چي مي خواد هم ترسيدم هم تعجب کردم. بهش هم   -

د بد بشه گوش نداد آخرش هم عصباني ش… کش کنم. هرچي گفتم ممکنه برامون گفتم اول التماس کرد کم

 داد و بيداد کرد. شادي هيچ وقت اين جوري نبود

با دو فنجان قهوه آمد توي اتاق. به ترنم لبخند دلگرم کننده اي تحويل داد و رو به من گفت: من  رفعت

 …بيرون هستم آقاي دولتشاه، اگه چيزي الزم بود 

عالمت تشکر تکان دادم و او هم بيرون رفت و در را بست. ترنم چشم دوخته بود به دري که بسته  به سري

 شده بود. به قهوه اش اشاره زدم: بفرماييد

 و به من نگاه کرد.  برگشت

 : پس با اون رفتاري که شادي داشته االن بايد بهش حق بدي که بهت زنگ نزده آره؟گفتم
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که ترسيده باشد. شادي بهش زنگ زده بود. شماره من را بهش داده بود و  نگفت. حق مي دادم بهش   چيزي

 به من زنگ بزند. گفته بود قرار است حق و حقوق خانواده اش را از من بگيرد و برساند دست 
ً
گفته بود حتما

 و حاال ترنم اينجا بود.  دهد خانواده اش. قول گرفته بود اين کار را به عنوان يک دوست برايش انجام ب

اگه بفهمه همچين کاري کردم من رو ميکشه ولي فکر کنم کار اشتباهي … يعني باباي من نظاميه … من  -

 نکردم، شادي گناه داره مگه نه؟

 آره -

 چرا مستقيم به شما نگفت چي ميخواد؟ چرا منو واسطه کرد؟ اين برام سواله هنوز -

 خورده بودم که سرم در حال انفجار بود. ولي هيچ قهوه را برداشتم. آنقدر سيگار کشيده بودم و قهوه فنجان

دست آويزي براي کاهش فشارهاي عصبي ام نداشتم. دلم مي خواست از ترنم راجع به جزئيات رابطه فندق 

و آن پسره بپرسم ولي مي ترسيدم او هم مثل فندق به من مشکوک شود. گفتم: چون پدر و مادرش از اينکه 

 فکر مي کنن تقصير ماست.  دخترشون زندانه دلخور هستن،

 نيست؟ -

البته شادي اين طور … به هرحال من اگه مستقيم پول رو بهشون مي دادم قبول نمي کردن … نمي دونم  -

 فکر مي کنه و خب به نظرم درست هم فکر مي کنه

 يعني االن شما به من بيست و پنج ميليون مي دي که ببرم بهشون بدم؟ -

ته شادي گف… قط نمي دونم چطور مي خواي راضيشون کني پول رو قبول کنن جرعه از قهوه خوردم: ف يک

 چطور؟

 پريد. بند کرد به فنجان قهوه مقابلش. به نظرم دستپاچه شده بود.  پلکش

 آره؟ -

 نه نگفته، فقط گفت نگهش دارم تا به موقعش بگه چکار کنم… نمي دونم  -

؟ -
ً
 واقعا

د. انگار حس کرده بود شادي اين پول را براي يک کار ديگر بخواهد. را تکان داد ولي مستقيم نگاهم نکر  سرش

 نگران شدم. 

 سرم را فشار دادم به پشتي مبل.  کالفه

 …: شما گفت

 نشستم و ساکت ماند.  راست
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 من چي؟ -

 مگر نگفتين من متاهلم؟ اون روز که اومدين دانشگاه؟ -

 خب؟ -

 ….من حس مي کنم شما شادي رو دوست داري  -

 گاهم نمي کرد. آه کشيدم و دل به دريا زدم: مگر قرار نبود با ايمان ايران پناه ازدواج کنه؟ن هنوز 

 زل زد به چشم هايم: کي گفته؟ باالخره

از خوشي توي دلم راه افتاد. سعي کردم عادي جلوه کنم: نمي دونم، اون روز که اومدم دانشگاه  موجي

 همچين برداشتي کردم از حرفهاش

 ن خودش شادي رو دوست داره ولي فکر نکنم شادي دوستش داشته باشهزد: او  پوزخند 

مانده بود بلند شوم و صورت ترنم را ببوسم. خودم راکنترل کردم که لبخند نزنم و گفتم: پسر خوبي بود  کم

 به نظرم

 باال انداخت: نمي دونم شايد شانه

 ازش خواستگاري کرده؟ -

کار افتاده بود. نمي خواستم حرفي بزنم که شک کند ولي انگار   مستقيم نگاهم کرد. شاخک هايش به دوباره

 سوتي داده بودم. 

 : مهمه؟گفت

 بايد چي مي گفتم؟ کالفه دستي به صورتم کشيدم: نه حاال 

 شما منو گيج ميکني -

 من؟ -

 …من حس مي کنم شما شادي رو دوست داري ولي حرفهاتون  -

 …د فکر کن حست اشتباه چه اصراري داري که من دوستش دارم، يک درص -

 و محکم گفت: نيست مطمئن

 فقط يک خنده سرخوشانه بود.  جوابم

 شما دوستش داري ولي نمي دونم چرا انکار مي کني، چون متاهليد؟ يا چون شادي دختر سرايدارتون بوده؟ -
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 کشيدم: هيچ کدوم، احساست اشتباهه  آه

مي کردم چون نمي خواستم هيچ کسي قبل از  نگاهم کرد. ولي جواب ديگري برايش نداشتم. انکار  منگ

 خودم اين احساس را برايش بازگو کند. چون حاال حتي به من اعتماد هم نداشت. 

سراغ گاوصندوق و دسته تراول ها را بيرون آوردم و توي يک پاکت گذاشتم: گفته بود نقد ولي اگه  رفتم

 بخواي ميريزم به حسابت

 هام رو گاهي چک مي کنه بابام حساب… نه همون نقد بهتره -

با داشتن چنين پدر کنترل گري باز هم حاضر شده بود به فندق کمک کند يک دنيا برايم ارزش داشت.  اينکه

 پرسيدم: از اون دوستت چه خبر .. اسمش چي بود؟

 مليحه -

 شرط مي بندم بدش نياد کله ي منو بکنه… آهان ملي  -

 مي دونم چرازد: آره از شما خيلي بدش مياد، ن لبخند 

روشن بود. ته رفتارهاي آن دخترک يه جور تقال مي ديدم براي جلب توجه. درست مثل دختر خاله  جوابش

ي فندق. من شاخک هايم اين جور وقت ها خوب کار مي کرد و خوب بلد بودم جواب اين تقالها را با بي 

 زحمتي نداشت. توجهي بدهم و طرف را حرصي کنم. حرصي کردن آن دخترک بيست ساله که 

 زدم: شما دختر خيلي مودب و محترمي هستي، خوشحالم که شادي همچين دوستي داره لبخند 

 روي لبش جان گرفت: ممنون ولي چرا براتون مهمه دوستهاي شادي کي هستن؟ لبخند 

تخس از موضعش پايين نمي آمد. حق داشت. دختر يک نظامي بود و البد لجبازي جزو عادت هايي  دخترک

 که بهش ياد داده بودند. شايد هم يک چيز موروثي بود که از پدرش بهش رسيده بود. بود  

 و دستي به موهايم کشيدم: نمي دونم، شايد چون دلم براش ميسوزه که توي زندان گير افتاده خنديدم

 يک وري شد. نگاهم را دزديدم و پاکت را بردم مقابلش: اينم بيست و پنج ميليون نقد لبخندش

 گرفت: نشمارم؟ درسته  را  پاکت

 خنديدم: البته دندون اسب پيشکشي رو که نمي شمارن ولي اگه شک داري مي توني بشمري بلند 

 سر به زير انداخت: آخه نمي خوام کاري رو که قبول کردم خراب کنم خجول

 را از دستم گرفت و از جا بلند شد: من خيلي دير کردم، خانواده ام االن نگران ميشن پاکت

 پشت ميزم نشستم: صبر کن رفتم
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ايستاد. اشاره کردم بنشيند. نگران نشست. گوشي را برداشتم و به رفعت گفتم: يه تاکسي سرويس  همانطور 

 خبر کن

 راحت شد. گفتم: ميشه يه خواهشي بکنم؟ خيالش

 چي؟ -

 انواده اشهروقت شادي زنگ زد به من بگو، مي خوام بدونم قراره اين پول ها رو چطوري برسونه دست خ -

 باشه -

را صدا زدم. ترنم پول ها را گذاشت توي کيفش. رفعت آمد توي اتاق و گفتم: زنگ بزن يه پيتزا بيارن  رفعت

 برام

 نگاهم کرد: مي مونيد؟ متعجب

 عيبي داره؟ -

 نلب نه گفت و بيرون رفت. تا پيتزا برسد، تاکسي ترنم هم رسيد. تا جلوي در همراهش رفتم و در تمام اي زير 

مدت ساکت بوديم. جلوي در به دو طرف خيابان نگاه کردم. ساعت هشت شب بود و توي سرماي پاييزي  

شود. مطمئن شدم   دور کسي آن اطراف نبود. ترنم خداحافظي کرد و سوار شد و منتظر ماندم تا ماشين 

ه يک بود ب کسي دنبالش نيست. ولي نگران بودم مبادا کسي مزاحمش بشود. همه چيز برايم تبديل شده

 بازي ترسناک. 

 باال و رفعت را ديدم که آماده رفتن مي شود. بهش لبخند زدم: ممنون برگشتم

 هم لبخند زد: خواهش مي کنم او 

کرد و برگشتم توي اتاقم. ديگر جايي نبود که بتوانم کمي توش راحت باشم. نه خانه ي همايون،   خداحافظي

زنگ زدم به يک هتل و يک اتاق رزرو کردم. مجبور بودم مدتي  نه خانه ي خودم و نه حتي خانه ي عليرضا. 

. . کمي خوشحال بودم فقط کميتاد آواره باشم ولي مهم نبود. فندق هم آواره بود. يادم به حرف هاي ترنم اف

مطمئن نبودم ترنم حقيقت را به من گفته باشد. شايد فندق ازش خواسته بود به دروغ بگويد عالقه آن 

است تا مبادا اذيتش کنم. مبادا به خاطر اينکه آن پسرک را دوست دارد بروم و عشقش را  پسرک يک طرفه

 آزار بدهم. کاش راهي بود بهش بفهمانم اشتباه فکر مي کند. 

 زنگ مي خورد. شماره ماجدي بود، جواب دادم: سالم تلفنم

 سالم، تونستم برات يه وقت مالقات جور کنم -

 شدم: کي؟ خوشحال

 يا خوشبختانه بعد از تاري    خ اولين جلسه ي دادگاه متاسفانه -
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 امروز رفتي مالقاتش؟ -

 آره زنگ نزدي بپرسي چي شد -

 سرم شلوغ بود حالم هم خوب نبود -

 شايد هم از دستش عصباني بودي آره؟ -

دستم را مي خواند. بعد از حرف هاي ديروز فندق يک جور دلخوري مانعم شده بود به ماجدي زنگ  خوب

و راجع به مالقات امروز ازش بپرسم. سکوتم را که ديد گفت: عيب نداره، حالش خوب بود. گفت قول  بزنم

 مي دم باهات توي دادگاه همکاري کنم

 حالش خوب بود پس؟ -

 آره خوشحال بود -

 زدم: خوبه لبخند 

بايد  گفته بودم  هم خداحافظي کرديم و کمي خيالم راحت شد. برعکس ديروز، امروز روز خوبي بود. به آنا  از 

از هم جدا شويم. به فندق کمک کرده بودم و به زودي همديگر را مالقات مي کرديم. بعد از دو روز بي 

 اشتهايي مي توانستم يک لقمه غذا بخورم. 

**** 

ريز ريز مي لرزيدند. هيجان تا گلويم جلو آمده بود و نزديک بود معده خالي ام به هم بپيچد و باال  پاهايم

 پنج نفر بوديم. گفتند به صف شويد. کنار هم ايستاديم. با لباس هاي کهنه، چادرهايي رنگ و بياورم
ً
. جمعا

رو رفته و دمپايي هاي پالستيکي. زندانباني جلو آمد و پاهايمان را به هم زنجير کرد. بعد نوبت دست هايمان 

 شد. دست هايم رعشه داشتند. بغل دستي ام گفت: پوشک کردي خودت رو؟

 خنديدند. زندانبان گفت: حرف نباشه يهبق

ساکت شدند. راه افتاديم طرف خروجي. اين اولين بار بود که بعد از زنداني شدنم بيرون را مي ديدم.  همه

همين هيجان زده ام مي کرد. عين يک صف به هم متصل با قدم … زندگي را … آدم هاي شهر را … شهر را 

ک آرم حمل زندانيان با ي شينطرف استيشني که مخصوص بردن ما بود. ماهايي کوتاه کوتاه راهمان انداختند 

 راست بود؟ من که بهش هيچ عالقه اي نداشتم. حداقل در 
ً
بزرگ ترازو روي آن. ترازوي عدالت. ولي واقعا

حق من يکي بي عدالتي شده بود. تا قبل از زنداني شدن فکر مي کردم زنداني ها را با ماشين مخصوص و جدا 

من نيستم که امروز نوبت دادگاه دارم. يک ماشين براي همه  فقطبراي محاکمه مي برند ولي بعد دانستم  جدا 

ي آنهايي که با همديگر و در يک جا نوبت داشتند. موشرابي مي گفت شانست بزند و تکي بروي. شايد بتواني 

فته بود پرسيده بودم يعني چي و گفرار کني. مي گفت براي بعضي زنداني ها حتي ماشين از بيرون مي گيرند. 

سرباز آش خور تو را بر مي دارد و کنار خيابان تاکسي دربست مي گيرد و مي رويد دادگاه. فکر مي   يکهيچي 
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کردم دستم انداخته ولي چند نفري حرفم را تاييد کردند و يکي گفت به شرطي که جرمت خيلي سنگين 

ز دستهامان پاهامان هم به هم وصل بود. سوار استيشن شديم. نباشد و فقط دستبند الزم باشي. اما حاال ج

استيشني که با ميله هاي فلزي از بخش راننده جدا بود. پنجره ها را سفت بسته بودند و کلي غصه خوردم. 

دلم لک زده بود براي صداها و بوهاي شهر. بوي درخت ها، بوي نانوايي ها و حتي بوي اگزوز ماشين ها. دوتا 

و يک مامور زن عقب نشست. با فاصله اي معين.  جلو رقه همراهمان بودند. يک سرباز آش خور مامور بد

ماشين که راه افتاد قلب من تندتر از چرخهايش بناي تپيدن گذاشت. از در اصلي زندان بيرون آمديم و زندگي 

ند کنار ما رد مي شد  جلوي رويم نمايان شد. گردن چرخاندم به طرف پنجره و به ماشين هايي که بي خيال از 

ها که زرد شده بودند و برگ هايي که روي زمين ريخته بود. وقتي مي آمدم زندان  ختچشم دوختم. به در 

برگ درخت ها تازه داشت سبز تيره مي شد. زندگي مي چرخيد فرقي هم نمي کرد من باشم يا نه و همين 

. د ز بود و هنوز کسي توي خيابان پرسه نمي  غصه دارم مي کرد. از خيابان هاي خلوت رد مي شديم صبح زود 

جز ماموران شهرداري که مشغول هرس کردن شاخه هاي خشک درختان وسط بلوارها بودند. زني با نان گرم 

تازه در يک دست و ظرف حليم در دست ديگر توي پياده رو رد مي شد. پيرمردي سحرخيز جلوي مغازه اش 

هيچ کسي هم عين خيالش نبود من توي اين استيشن با چه حسرتي را از برگ هاي خشکيده تميز مي کرد و 

تمام اين منظره ها را مي بلعم. کم کم جاي هيجان اندوه مي نشست. به همراهانم که سرشان را تکيه داده 

 برايشان مهم نبود اين چيزها را ببينند؟ مامور 
ً
بودند به ديواره ي ماشين و چرت مي زدند نگاه کردم. واقعا

هم عجيب بود که من اين طور با دقت دور و برم را نگاه مي   او اما حواسش به من جمع بود. البد براي  بدرقه

 کنم. البد فکر مي کرد مي خواهم فرار کنم. 

فرار موج هيجان انداخت به جانم. ديشب به ترنم زنگ زدم و ازش پرسيدم احوال دوستت خوب …  فرار

وب بود حاال چکار کنم؟ خيالم راحت شد. باورم نمي شد مهرداد به بود؟ اول کمي گيج زد و بعد گفت آره خ

د تا را عقب انداخته بو  هاين راحتي، به اين سرعت معامله را قبول کرده باشد. البد چون خودش جلسه دادگا

به »به من وقت بدهد تصميم بگيرم. جاي صبر کردن نبود ديگر. پري ماه با دمش گردو مي شکست.گفت: 

ر بريم. وقتش ميگم 
 
دم  و من نگران بو « پول رو چطور و کجا برسوني دست اونايي که مي خوان کمک کنن د

دورم بزند. از ديشب تا صبح کابوس ديدم. کابوس  ماهکه امروز بروم دادگاه و بگويم قاتلم و از آن طرف پري 

ايستاده بود و يک طناب دار که مهرداد دور گردنم مي انداخت و بلند مي خنديد. پري ماه هم جفتش 

همراهش مي خنديد. هم بندي هايم بلند و يک صدا مي گفتند احمق احمق احمق. دو دل شده بودم ولي 

 نمي توانستم صبر کنم. 

جلوي دادگاه و دوباره ترس جاي غصه را گرفت. درب ماشين را باز کردند. جمعيت جلوي دادگاه  رسيديم

بودند دنبال بدبختي هايشان و ديدن ما برايشان يک زنگ  برگشتند و به ما نگاه کردند. جمعيتي که آمده

خودم جمع  تويتفري    ح حساب مي شد. همه شان چشم دوخته بودند به سر و وضعمان و من از خجالت 

شده بودم. صداي آشناي مامان و بابا مجبورم کرد سر بلند کنم. دوتاشان با حال زار و نزار آمدند جلو و مامور 

عقب. مامان نتوانست جلوي خودش را بگيرد و گريه کرد. بابا هم کم مانده بود گريه  بدرقه نهيب زد عقب 

به چشم هاي کنجکاو مردم نگاه کنم جلو رفتم.  نکهکند. سعيد هم بود. عين ميرغضب نگاهم مي کرد. بي آ

 دو سه نفري آمدند جلو و يکي پرسيد: شادي بهشتي؟ شادي بهشتي؟
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 داد زد: عقبنگاهش کردم. سرباز دوباره  منگ

فهميدم اينها خبرنگار هستند. چند متر جلوتر از پله ها باال رفتيم. مامان و بابا پشت سرمان بودند. جلوي  تازه

ورودي همايون و ناهيد را ديدم. زل زدم توي چشم هاي ناهيد. چقدر الغر شده بود. با مانتويي ساده و 

 آنها هم از ديدن سر و وضع من م
ً
مهرداد را ديدم. اخم کرده … جلوتر  کميتعجب بودند.  يکدست سياه. حتما

 نتوانستم خيلي نگاهش کنم. يکي از همراهانم گفت: بچه ها امروز کلي فيلم داريم… و 

خنديدند. حق داشتند چون انگار امروز من مهمترين زنداني اين دادگاه بودم. يک لحظه مهرداد خودش  بقيه

 سرت اومده؟را به ما رساند و گفت: عزيزم چه بر 

ر عقب راندش. گيج و منگ به چشم هاي غمگينش نگاه   نتوانستم
ُ
جوابش را بدهم. مامور بدرقه با توپ پ

 کردم. بغل دستي ام گفت: آخ آخ چه عاشق جيگري هم داري

ت ترنم پش… ! اين طرز نگاه. اين لحن حرف زدن. همه معادله هايم يک لحظه فرو ريختند. مهرداد عاشق؟

ود شادي دوستت خيلي نگرانته خيلي. مهرداد نگران من بود؟ فرصت فکر کردن نداشتم. جلوي تلفن گفته ب

شدم. اتاقي بود با کتابهاي  داخليکي از اتاق ها من را از همراهانم جدا کردند و سرباز در اتاق را باز کرد و 

 ي؟ت: شادي بهشترنگارنگ و قطور. مردي ريشو پشت ميز نشسته بود. نيم نگاهي به من انداخت و گف

تکان دادم. از جا بلند شد و از دري که به اتاقي ديگر مي رسيد بيرون رفت. مي توانستم االن فرار کنم؟  سر 

راهرو شلوغ بود. سرباز جلوي در را چکار مي کردم؟ با اين لباس ها خيلي تابلو بود جلوي در گير مي افتادم. از 

و اشاره کرد بروم توي اتاق. به زحمت چادر  آورد را از در بيرون ترس آب دهانم را فرو دادم. مرد ريشو سرش 

را با دو دست روي سرم جلو کشيدم و وارد اتاق شدم. ماجدي لبخند به لب کنار ميزي بزرگ ايستاده بود. 

 مردي ديگر پشت ميز نشسته بود. ماجدي گفت: سالم خانوم

. نگاهي مطمئن و لبخندي گرم. شايد ماجدي مي اولين برخورد محترمانه بعد از آمدنم به اينجا بود  اين

 خواست کمکم کند. ولي اينجا چه مي کردم؟ مرد مسن پشت ميز گفت: شادي بهشتي تويي؟

 گفتم: بله  آرام

 گفت: جناب قاضي ببينيد سن و سالي هم نداره  ماجدي

ينم خب تا بب من توي اتاق قاضي چه کار مي کردم؟ مرد دستي به ريش جوگندمي اش کشيد: خيلي قاضي؟

 چه مي شه، بفرماييد

 ماجدي بيرون رفتيم. همان طور لبخند بر لب گفت: اميدوارم زود برگردي بيرون همراه

 …: اونجا واسه چي پرسيدم

 شايد بتونيم موقتي هم که شده بياريمت بيرون -
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 يا دارم بدبخت مي به تاپ تاپ افتاد. آب دهانم را فرو دادم. اين يعني چي؟ يعني من شانس آورده ام قلبم

شوم؟ هيچي نگفتم. همراه ماجدي و سرباز وارد يک اتاق ديگر شديم. سرباز پرونده ام را تحويل داد و رفت. 

 
ً
ده شبيه چيزهايي که توي فيلم ها دي بر خالف تصورم دادگاهي که قرار بود من را داخلش محاکمه کنند اصال

ميان راهي که به رديف اول صندلي ها مي رسيد رد شديم  بودم نبود. يک اتاق بزرگ و چند رديف صندلي. از 

و همانجا نشستيم. در باز شد و کم کم بقيه هم آمدند. همه جز همايون و وکيلشان پشت سرمان نشسته 

بودند. سرچرخاندم به عقب و ديدم مامان و بابا آنقدر گريه کرده اند که چشم هايشان سرخ سرخ است. 

از من بر نمي داشت نگاه کردم. او هم الغر و درهم ريخته بود. آنا اما مثل ماده دوباره به مهرداد که چشم 

ديبا و دکتر فرحي و حشمت شريف هم بودند. ديبا صورتش هيچ … سگي هار نگاهم مي کرد. نمي دانم چرا 

مي ن انگار گناهکارترين موجود روي زمين را ديده باشند اخم داشتند. چند نفر ديگر که بقيهحسي نداشت. 

. زندان …بود … آمده … يکيشان را مي شناختم. همان که … يا نه … شناختم هم بودند، شايد خبرنگار بودند 

 حاال جفت مامان و بابا نشسته بود. ماجدي گفت: حواست به من باشه…. 

 نگاهش کردم. زل زد به چشم هايم و بعد متعجب برگشت رديف هاي پشتي را نگاه کرد: چيه؟ چرا  ترسيده

 مي ترسي؟

 دهانم را فرو خوردم. سر باال انداختم: هيچي آب

آمد. منشي دادگاه هم آمد. و جلسه شروع شد. اول نماينده دادستان بلند شد و با صداي بلند متن   قاضي

کيفرخواست را خواند، چشم بستم و شنيدم که مي گفت: در اين پرونده شادي بهشتي بيست ساله، به 

سر ميبرد. با توجه  هخرداد سال جاري در بازداشت موقت ب 72يارش دولتشاه از روز اتهام مباشرت در قتل ک

ليوان آغشته به سم پاراکوات با نام تجاري گراماکسون در محل  –به شكايت اولياي دم، كشف آلت قتاله 

دن به ب جرم، گواهي پزشكي قانوني كه حاكي از آن بود کيارش دولتشاه به دليل ازکارافتادگي اعضاي حياتي

خاطر بلعيدن سم فوت كرده و همچنين قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را گناهكار شناخته و براي او 

 تقاضاي اشد مجازات دارم. 

براي يک لحظه از کار افتاد. صداي ناله هاي مامان و حتي بابا و چکش قاضي که مي خواست ساکت  قلبم

 : هنوز هيچي معلوم نيست. خودت رو نبازباشند. اتاق دور سرم چرخيد. ماجدي گفت

راه افتاده بود. لعنت به من که نمي توانستم خودم را جمع کنم. کم مانده بود شلوارم را خيس کنم بعد  اشکم

مي خواستم فرار کنم؟ تنم داغ داغ بود. وکيل همايون که اسمش الکاني بود خواست اليحه اش را بدهد، 

 به دک و پزش نمي  هآمد تا متن اليحه را بخواند. اول دو آيقاضي اجازه داد و الکاني جلو 
ً
قرآن خواند که اصال

آمد و بعد خيلي جدي گفت: بر اساس گزارش و تحقيقات ماموران آگاهي و بازپرسي شعبه ?، بررسي صحنه 

 جرم، مستند سازي، شهادت شاهدان عيني که در فرصت مناسب فراخوانده مي شوند

اين زن ناآشنا يکي از کساني باشد که در ميهماني بوده؟ حاال آمده شهادت بدهد؟ چرا اين يعني ممکن بود  …

 …صداي الکاني حواسم را جمع کرد…. من يادم نمي آمد
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مطابق نظريه افسر كاردان فني متهم، کشف آلت قتل و ساير قرائن که به پيوست براي ثبت در پرونده  و 

و گواهي پزشک قانوني با توجه مواد ???،??? و ??? از  خدمت مقامان محترم دادگاه تقديم شده است

 …و  اسرع وقت را داريم ر قانون مجازات به نيابت از اولياي دم از حضور عاليجنابان تعيين کيفر و رسيدگي د

 را جمع کردم. تنم به لرز افتاده بود. ماجدي آرام گفت: نترس دختر پاهايم

 يحه رو که دادين، بفرماييد بشينيد. متهم قيام کند. خواست حرف بزند که قاضي گفت: متن ال  مي

توانستم جلوي لرزش پاهايم را بگيرم. مگر من چندبار همچين جاهايي حاضر شده بودم؟ ماجدي  نمي

خواست بايستم. همان طور لرزان ايستادم. قاضي چند لحظه مکث کرد. پرونده را زير و رو کرد و بعد رو کرد 

 زداشت با کي هماهنگ شده؟به بازپرس و گفت: قراربا

متوجه بازپرسي که من را بارها و بارها به گريه انداخته بود شدم. از جا بلند شد و چند اسم آورد و قاضي   تازه

 گفت: خيلي خب کافيه

 کرد به من و گفت: خودت رو معرفي کن  رو 

ر که گفته بود د  هايم به هم چسبيده بود. مغزم قفل کرده بود. از يک طرف حواسم به ماجدي بود  لب

به زحمت گفتم: شادي … جواب سوال ها چه طور جواب بدهم و از يک طرف حواسم پي آن قيافه بود

 رگانيز بهشتي هستم بيست ساله بدون سابقه کيفري. ساکن منظريه تهران. دانشجوي سال دوم مديريت با

 ؟ دستگيرش مي کردند؟برمي گشتم و همين حاال مي گفتم اين زن من را تهديد کرده چه مي شد  اگر 

پرسيد: طبق محتويات پرونده و كيفرخواست صادره از دادسراي جنايي تهران، كشف آلت قتاله و   قاضي

گواهي پزشكي قانوني كه علت مرگ مقتول را مشخص كرده شما متهم به قتل عمد کيارش دولتشاه هستيد، 

 اتهام را قبول داريد؟

دستگير مي کردند بعد ازش تحقيق مي کردند؟ بعد مي فهميدند کي  بايد مي گفتم بله؟ اگر آن زن را  االن

 دوربين هاي مداربسته اتاق مالقات قيافه اش را ثبت کرده بود. موشرابي گفته بود 
ً
کيارش را کشته. حتما

بين جوري مي گيرند که دور  را بعضي وقت ها دوربين ها کار نمي کنند. بعضي ها حواسشان است و صورتشان 

 د قيافه شان را تشخيص بدهند. هزار اتفاق ممکن بود بيفتد که نفهمند او من را تهديد کرده است. ها نتوانن

 گفت: اتهام را قبول داريد؟  قاضي

با لبخند سعي کرد آرامم کند. ماجدي داشت کمکم مي کرد. مهرداد گفته بود عزيزم. يعني بايد  ماجدي

 نهبيخيال فرار مي شدم؟ نبايد االن چيزي مي گفتم: 

 گفت: جزئيات شب حادثه را بيان كنيد  قاضي

همه ي اينها به خاطر ديدن دنياي بيرون بود چه؟ نکند دارم اشتباه مي کنم. نکند به خاطر ترس از فرار  اگر 

همه چيز را عوضي مي فهمم. نکند چون از آدم هاي زندان دور شده ام پاهام شل شده و به ماجدي و مهرداد 
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دنبالم، لباس پوشيدم و رفتم  مد دانستم. به زحمت گفتم: ساعت نه شب مادرم او  اطمينان کرده ام. نمي

 مهموني. مامانم از راه ديگه اي رفت و من هم از راه جدا. موقع اومدنم حس کردم کسي توي خونه هست. 

 چرا؟ -

جا اون صداي ريختن چندتا قوطي رو شنيدم. ترسيدم و پا به دو اومدم به سمت خونه ي آقاي دولتشاه.  -

 چون کسي رو نمي شناختم همين طور وسط مهمونا مي چرخيدم. 

 با کيارش دولتشاه هم حرف زدين؟ -

 بله، پرسيد چرا دوستهام رو دعوت نکردم -

 دوستهات رو مي شناخت؟ -

 گفتم توي پرونده هست… يک بار ديده بودشون  -
ً
 همه ي اينا رو قبال

 ه را زير و رو کرد و گفت: خبرا ماجدي گفته بود بگويم. قاضي پروند اين

 بعد يک سر رفتم پيش مادرم. آقاي دولتشاه هم بود.  -

 کدوم دولتشاه؟  -

 مهرداد دولتشاه… مهرداد  -

 خب -

 مادرم سفارش کرد من رو توي شرکتشون استخدام کنند. همش توي پرونده هست.  -

بشوم. نبايد خودم را ببازم. ولي هم   باز سوال پرسيد و باز جواب دادم. ماجدي گفته بود نبايد کالفه ولي

کالفه بودم و هم خودم را باخته بودم. گاهي جواب مي دادم و همايون مي غريد. يا مامان صداي ناله اش بلند 

. گيج بودم. توي سرم هزار اما و د مي شد. يا ناهيد اشک مي ريخت و نظم به هم مي خورد و همهمه مي ش

ابا تمرکزم را به هم مي زد. آب سردي توي دهنم جمع شده بود. بايد چه کار اگر بود. صداي گريه ي مامان و ب

مي کردم؟ بايد اعتراف مي کردم؟ پاهايم بي حس شده بودند. سردم بود. وقت داشت مي گذشت. نکند 

فسم گريه ام گرفته بود. ن… مامان و بابا را اذيت کنند. نکند مهرداد به خاطر معامله اي که زيرش زده بودم 

باال نمي آمد. بي اجازه قاضي آوار شدم روي زمين. تنم يخ کرده بود. صداها توي سرم اکو مي شد. به هوش 

بودم و به هوش نبودم. نشاندنم روي صندلي. ديگر کسي از من سوال نمي پرسيد. منگ بودم. حتي جان 

گونه که اطالع داريد نداشتم لب از لب تکان دهم. و تنها صداي ماجدي را مي شنيدم که مي گفت: همان

متهم فاقد هرگونه سابقه کيفري است و بنا به گواهي چند نفر از اساتيد محترم و معتمد دانشکده اي که 

در  بتثخانم بهشتي در آن مشغول به تحصيل بوده اند مبني بر حسن رفتار متهم که به پيوست جهت 

؛ ه به ناکافي بودن قرائن و مستندات پروندهپرونده حضور جنابعالي تقديم شده است؛ بناء عليهذا: با توج
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اعتراض خود را به قرارتأمين )بازداشت موقت( اعالم ميدارم و خواهشمنداست دستورات مقتضي مبني بر 

 ……….تبديل قرار تأمين به قرار وثيقه مستند به ماده 

ردم آمدم فکر مي ک بستم. نمي خواستم گوش کنم. يعني قبول مي کردند؟ امروز صبح که از زندان مي چشم

مي آيم و مي گويم قاتلم و برمي گردم زندان و نقشه فرار با پري ماه را عملي مي کنم ولي حاال ماجدي داشت  

 …کمکم مي کرد. شايد آزاد مي شدم. شايد هم 

 حرفش راتمام کرد.: مساعدت حضرتعالي موجب امتنان خواهد بود.  ماجدي

 ت باشند و نظم جلسه را حفظ کنند. شد. قاضي دوباره دستور داد ساک همهمه

گفت: با اجازه قاضي محترم، طبق تواقات حاصله بازپرس پرونده و دادستاني قرار تامين صادر شده و   الکاني

قرار وثيقه همچنان که مستحضريد ضعيف ترين نوع از انواع قرارهاي تامين کيفري براي اين نوع مجازات 

ه به نظر مي رد. بدينوسيل يمانت معنوي در قبال قتل نفس ناکافاست و ضمانت اجرايي آن معنوي است، ض

 اعتراض خود را مبني بر تبديل قرار تامين به قرار وثيقه اعالم مي دارم. 

موج نااميدي بر وجودم سايه انداخت. حتي نا نداشتم اشک بريزم. گيرم که قاضي قبول مي کرد و  دوباره

اط نداشتند. نبايد شل مي زدم. به خودم نهيب زدم شادي احمق وثيقه مي خواست. مامان و بابا آه در بس

و اينجا  را جرينگي نداده که ت ننباش. محکم باش. کاري را که بايد انجام بدهي انجام بده. بيست و پنج ميليو 

 گند بزني به همه چيز. 

 خونه گفت: چرا مي لرزي؟ ببين االن قاضي قبول مي کنه وثيقه مي گذارن زود برمي گردي  ماجدي

چشم هاي خيس به لبخند دلگرم کننده اش نگاه کردم. دلم مي خواست سرم را مي گذاشتم روي سينه اش  با 

و او مثل يک پدربزرگ نوازشم مي کرد. اين قدر بيچاره بودم. ناليدم: از کجا بيارن مامان و بابام هيچي ندارن 

 هيچچي

داشت تند تند چيزي مي خواند و فوت مي کرد طرفم. هايم را پاک کردم و دوباره نگاهشان کردم. مامان  اشک

البد براي اينکه چشم نخورم يا آزاد شوم. بابا غمگين بهم لبخند زد ولي من خنده ام نمي آمد. آن زن نبود. 

رفته بود. چطور اجازه دادند بيايد اينجا؟ شاهد بود؟ پس چرا رفت؟ کي بهش اجازه داده بود بيايد؟ جز ما و 

شاه، ماموران مربوط به پرونده و خبرنگارها کسي اجازه نداشت بيايد اينجا. شايد خودش را خانواده دولت

جاي خبرنگار جا زده. وقتي مي تواند بيايد مالقاتم البد مي تواند اين کار را هم بکند. واي حاال که رفته بود 

 ه مهرداد نگاه کردم. اخم هايش در و بابام را اذيت کند. دلم زير و رو شد. ملتمسانه ب نممکن بود ماما… يعني 

هم بود. اما نگاهش يک جور مهربان بود. از رفتارهايش سردرنمي آوردم. مگر او نبود که اين بساط ها را راه 

 انداخته بود؟ اشکم تندتر فرو ريخت. 

و الکاني رفته بودند جلوي ميز قاضي مشغول حرف زدن بودند. چشمم به صورت ماجدي بود که  ماجدي

 به لحظه بيشتر در هم مي رفت. برگشت و نشست. گفتم: چي شد؟ لحظه
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کرد چيزي نگويم. قاضي بازپرس پرونده را خواست و با هم حرف زدند. چشمم به آنها بود و دل توي   اشاره

 دلم نبود. 

با چکش روي ميز کوبيد تا همهمه بخوابد و بعد گفت: با توجه به عدم سابقه کيفري متهم و نظر به  قاضي

هيم اتهام، متهم مي تواند وثيقه اي به مبلغ پنج ميليارد ريال معادل پانصد ميليون تومان جهت ضمانت تف

حضور در جلسه بعدي دادگاه به حساب دادگستري واريز نمايد يا سند اموال منقول يا غير منقول معادل اين 

 …مبلغ را بعد از کارشناسي در ثبت اسناد 

د نمي شدم. همه ي اين قصه کشک بود، کشک. حتي حاال که مطمئن نبودم نه آزا…. ميليون تومان پانصد 

مهرداد پشت قضيه هست باز هم همه چيز نامفهوم و ترسناک بود. کي پشت اين قضيه بود جز مهرداد؟ کي 

رل من و اوضاع در کنت ستبود؟ هرکي بود حتي راه نداشتم باهاش معامله کنم. تا االن فکر مي کردم مهرداد ا

و حاال مي ديدم ممکن است اشتباه کرده باشم. ممکن بود کسي که کيارش را کشته من را بيچاره تر از است 

حاال بکند. همين حاال برود سراغ مامان و بابا. اين مبلغ وثيقه به کل نااميدم کرد. اينکه مي ديدم معادله ام 

د بدجنس نباشد و يکي ديگر دنبال را بيچاره کند. مهرداد شاي ناشتباه جواب داده، ماجدي اجير نشده م

 اذيت کردن مامان و باباست. اشکم باز راه افتاد. ماجدي گفت: نترس

 داشت حرف مي زد. چکش کوبيد روي ميز: ختم جلسه قاضي

يک لحظه از پشت پرده اشک مامان و بابا را ديدم که عين دوتا موجود بي پناه جلوي همايون با آن همه  براي

خودشان جمع شده بودند. يادم رفت خودم توي چه بيچارگي اسير هستم و دلم  شکوه و جبروت توي

رده ام که بدهد من قبول نک بر برايشان کباب شد. حاال که وثيقه اي در کار نبود، حاال که آن زن رفته بود تا خ

ه مامان و ري بقاتلم، تنها کاري که از دستم بر مي آمد همين بود که خيال آن قاتل لعنتي را راحت کنم تا کا

 باباي بي پناهم نداشته باشد. 

 من رو اعدام کنيد راحت بشم… من کشتمش … جا بلند شدم: من کشتمش  از 

 لرزيدم. ماجدي آستينم را کشيد و داد زد: بشين مي

به قاضي گفت: جناب قاضي با توجه به اعالم ختم جلسه خواهشمند است اين بخش در پرونده ثبت  رو 

 نشود

 تمومش کنيد… مايون بلند شد و رو به جمعيت گفت: خودش اعتراف کرد. خودش گفت شد. ه همهمه

 چيز به هم ريخت. قاضي با چکش محکم تر روي ميز کوبيد: ختم جلسه همه

 معترض شد. قاضي جلسه را ترک کرد. ماجدي عصبي نگاهم کرد: ديوونه شدي؟ الکاني

. سربازي که مامور همراهم بود جلو آمد. نمي فهميدم را رها کرد و دنبال سر قاضي از آنجا بيرون رفت من

چه کار کنم. مي لرزيدم. اگر اعتراف نمي کردم باليي سرشان مي آمد. من آزاد نمي شدم. چشم هايم سياهي 

 رفتند، تنها ناليدم خدايا و ديگر نفهميدم چه شد. 
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**** 

رخيدند زل زدم. مردمي که هرجاي دادگاه به مردم که عين قوم سرگردان اين طرف و آن طرف مي چ جلوي

ديگري مي ديدمشان فکر مي کردم خوشبختند ولي انگار همه ي ما بدبخت بوديم فقط بدبختي هايمان با 

ويد.  عليه فندق بگ ههم فرق داشت. همايون با الکاني مشغول چک کردن چيزهايي بود که قرار بود در دادگا

اخت. با هم حرف نمي زديم. همديگر را جز چند دقيقه اي  گاهي هم برمي گشت و نگاه تندي به من مي اند

 من را از دايره توجهات همايوني اش حذف کرده بود. آنا هم 
ً
که مي آمد به شرکت سر بزند نمي ديديم و کال

چيزي نمي گفت. برايم مهم نبود چه حالي دارد. ناهيد به زحمت سرپا ايستاده بود. دو سه تا از بچه هاي 

خواست الکاني آمده بودند. زويا فرهمند، مرجانه دانش و روزبه سرمد. رفعت را هم خودم شرکت هم به در 

خواسته بودم بيايد. مي خواستم وقتي حواسم نيست توي اتاق چه مي گذرد او چشم سوم من باشد. انوري 

ديک نز  مثل ماجدي که هيچ توجهي به من نداشت او هم مثل عابري کنجکاو  ستهم همان دور و بر بود و در 

به ما مي چرخيد جوري که جلب توجه نکند. قرار بود بعد از دادگاه همديگر را توي پرند مالقات کنيم. يک 

ون جلوي دادگاه نگه داشت و يک رديف زن به زحمت از آن پياده شدند. پاهاشان را به هم زنجير کرده 

 . خبرنگاري گفت: اومدندند بو 

دم براي فندق آمده چرخيدم به سمت صف زنجيري. چشم  واکنش به حرف خبرنگار که مطمئن بو  در 

گرداندم توي صورت ها و ديدمش. براي چند ثانيه. فقط چند ثانيه. دنيا چرخيد و بر فرق سرم آوار شد. 

سرم تير کشيد. جلوتر رفتم تا باور کنم دختر الغر و رنگ پريده اي که زير چشم هايش گود رفته بود و 

ه چشم هايش مثل يک مرده بي حس و حال بود و لب هايش شبيه يک هالل دماغش ورم داشت؛ دختري ک

اين فندق بود؟! فندق من را به چه روزي انداخته بودند بي انصاف ها؟ … برعکس به پايين کشيده شده بود 

در حرکاتش موج مي زد. فندق  ابروي پله ي سوم ايستاده بودم و او حواسش به مامان و باباش بود. اضطر 

يده بود. کاش که مي توانستم بروم و آن زنجيرهاي آشغالي را از پاهايش باز کنم. از دست هاي  من ترس

کوچکش. رسيد به من و با آن نگاه مظلومش بيچاره ام کرد. چرا من اين قدر بي عرضه بودم که به اين روز 

ش راه افتادم. دنبال سر  بيفتد؟ تف به زندگي ات مهرداد. ببين چه بر سر اين بچه آوردي. بي توجه به بقيه،

دلگرم مي شد ها؟ جمعيت را  … يک کمي … بايد همين جا بهش مي فهماندم نگرانش هستم. شايد يک کمي 

کنار زدم. يکي گفت کوري؟ چه خبره؟ توجهي نکردم و خودم را رساندم بهش. حواسش به من نبود. 

 چه بر سرت اومده عزيزم؟چشمش دو دو مي زد روي آدم هاي دور و برش. نزديکش شدم و گفتم: 

بخواهم چيز ديگري بگويم سربازي فرياد کشيد عقب. نگاه حيرانش قفل شد توي نگاهم. مي فهميد چقدر  تا 

حالم بد است؟ کاش مي فهميد. کاش نمي ترسيد از من. از خودم بدم آمد. چرا چيز بهتري به ذهنم نرسيد. 

م گفت: يعني امروز ب  و ت کنم؟ مندلي آمد کنارم چرا بهش نگفتم نگران نباش، من اينجا هستم که کمک
 
چ

 راحت ميشه؟

به اشک نشسته بود. سرم را پايين انداختم. مامان فندق گريه کنان التماس کرد: تو رو به روح  چشمهايش

م از کف رفت
 
 برادرت قسم يه کاري بکن آقاي دولتشاه بچ
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دم: خودم را ميباختم. بهشان نگاه کردم و لبخند ز را رو به سقف گرفتم و نفسم را بيرون فرستادم. نبايد  سرم

 آقاي ماجدي کارش رو خوب بلده. امروز مي خواد صحبت کنه با وثيقه بياد بيرون

 گفت: وثيقه؟  مندلي

 هم بود. بي آنکه به من نگاه کند خودش را قاطي بحث کرد: سند خونه هست سعيد 

 گفتم: وثيقه اش شايد يک ميليارد باشه  عصبي

 دق گفت: تومن؟! فن مامان

 ….زدم به سعيد: بله يک ميليارد تومن  زل

 به مندلي نگاه کردم: نگران نباشيد، من هستم بعد 

 لب به هم فشرد و آرام گفت: خدا خودش کمک کنه مندلي

 : بريم؟گفتم

حرف دنبال هم راه افتاديم به سمت طبقه ي دوم. اميدوار بودم جلسه خصوصي قاضي و ماجدي خوب  بي

د. مي خواست قبل از جلسه فندق را ببرد و بگويد حقش نيست توي زندان بماند و تلف شود. مي پيش برو 

شد آن صورت مظلوم و غمگين را ببيند و دلش نسوزد؟ وارد اتاق شديم. از رفعت خواستم همان آخرها 

به هم بريزد.  ا بنشيند تا پرش به پر همايون گير نکند. نمي خواستم اينجا بحثي جز حل مشکل فندق تمرکزم ر 

 رفعت با نگاهش گفت حواسم هست و نگران نباشم. 

و رديف دوم پشت سر فندق نشستم. جلسه شروع شد و فندق بي توجه به من برگشت به مامان و  رفتم

باباش نگاه کرد. همايون هم به من نگاه کرد و اخم هاي درهم و غليظش پررنگ تر شد. زير لب چيزي غريد 

يدم چرا. . نفهمد ماجدي هم چيزي کنار گوش فندق گفت و بعد برگشت به عقب نگاه کر ولي اهميتي ندادم. 

آنا و ناهيد هم کنارم نشستند و ديدم که آنا چاره ندارد همين جا بپرد گلوي فندق را پاره کند. آرام کنار  

 گوشش گفتم: اين طوري نگاش نکن مي ترسه

ايد ولي مي خواست هم خودش و هم من را زجر بدهد.  اش از خشم مي لرزيد. حقش بود. گفته بودم ني چانه

کيفرخواست را خواندند و الکاني هم چرت و پرت هايش را به هم بافت. من تمام حواسم به فندق بود که 

وي نکرد. گفته بود ت نگاهممي لرزيد. انگار که حالش رو به وخامت مي رفت. به ماجدي اشاره زدم و او حتي 

ي دست خودم نبود. تکيه دادم به صندلي. خواستند فندق بايستد و سوال پيچش  دادگاه آشنايي ندهم ول

کردند. نا نداشت حرف بزند. ته دلم يک دلشوره ي عجيب بود. انگار که قرار باشد اتفاقي بيفتد و همه چيز 

اشت داز تهديدهاي همايون و فروتن ديگر کسي جرات ن بعد به هم بريزد. برگشتم به خبرنگارها نگاه کردم. 

عکس بيندازد ولي چه فايده، عکس فندق را همان اول کار توي روزنامه هاي دوزاريشان چاپ کرده بودند. 

همه شان گوش به حرف هاي فندق داشتند. رفعت هم حواسش جمع آنها بود. بي آنکه حرفي بينمان رد و 

وي د با شهادت کساني که تپاي حل کردن پرونده ي فندق. الکاني اميدوار بو  کبدل شده باشد، شده بود ي
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ميهماني بودند زود پرونده را به سمت و سوي دلخواهش ببرد ولي محال بود با وجود ماجدي بتواند چنين  

کاري بکند. يک آن حواسم به فندق جمع شد که مثل موجودي خسته زانوهايش خم شدند و روي زمين 

شيند روي صندلي و ماجدي بلند شد تا اختيار نيم خيز شدم. مامور همراهش کمک کرد بن بيپخش شد. 

اعتراضش را براي بازداشت موقت اعالم کند. همايون مشتش را گره کرده بود و از همين جا هم معلوم بود 

شت. گ  ميفکش از شدت فشار دندان ها روي هم قفل شده است. الکاني تند تند دنبال چيزي توي پرونده 

فتاده بود. ماجدي سعي داشت او را آرام کند و الکاني داشت به ماجدي حرفش را تمام کرد. فندق به گريه ا

 درخواست ماجدي اعتراض مي کرد. 

هردوشان را جلو خواند و من تمام مدت چشمم به فندق بود که شانه هايش مي لرزيدند. کاش مي شد  قاضي

ت راجع به داش بغلش کنم و بگويم نلرز من کنارت هستم. برگشتند و همه چشم دوختيم به دهان قاضي که

وثيقه حرف مي زد. نفسي از سر آسودگي کشيدم. تمام شد. هرچي سند متعلق به خودم بود را آورده بودم و 

مبلغ وثيقه نصف چيزي بود که انتظار داشتم. همين امروز مي رفتم دنبال کارهايش. نمي خواستم حتي يک 

 ثانيه بيشتر توي آن لجن زار بماند. 

جلسه را عالم کرد. بلند شدم تا زودتر بروم دنبال کارهاي وثيقه. فندق با چشمان چکش کوبيد و ختم  قاضي

مم  اعدا… من کشتمش … اشکي نگاهم کرد و دلم زير و رو شد. يک آن از جا بلند شد و گفت: من کشتمش 

 کنيد راحت بشم

د و رو به جا ميخکوب شدم. ماجدي مجبورش کرد بنشيند. اتاق شلوغ شد و همايون از جا بلند ش سر 

 تمومش کنيد… خبرنگارها گفت: خودش اعتراف کرد. خودش گفت 

دستش را باال گرفته بود و فکر کردم شبيه مجسمه آزادي امريکا شده است. اعصابم در هم ريخت. بلند  يک

 شدم و شانه هايش را محکم گرفتم: بشين

 دوباره محکم روي ميز چکش کوبيد: ختم جلسه قاضي

ت. الکاني هم همين طور. مجبور بودم همايون را بگيرم بيشتر از اين بهانه ندهد دنبل سرش رف ماجدي

ته چشمم به فندق بود که از حال رف«. قاتل ارباب اعتراف کرد»دست روزنامه نگارها. البد فردا تيتر مي زدند 

مد  غ شده بود. آنا آاز اندازه شلو  بيشبود. مامان و باباش عين دوتا پرنده ي اسير بال بال مي زدند و اوضاع 

 اين طوري چيزي حل نمي شه… کنارم و دست همايون را گرفت: آروم 

بروم طرف فندق ولي همه مان را هل دادند به طرف خروجي اتاق. بيرون اتاق آنا و فروتن همايون را  خواستم

بهشتي  آقايمي بردند. خبرنگارها چسبيده بودند به مندلي و آن پسره ي مزخرف. رفتم طرفشان و گفتم: 

 بياييد

 مي خواد بگه بچه ام به ناحق اسير شده… فندق گفت: ولش کن  مامان

مي لرزيد. سعي کردم کنترل اعصابم را دست بگيرم. آرام گفتم: اين طوري بدتر مي شه بياييد  صدايش

 خواهش مي کنم
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 ريدقاضي گفت وثيقه بيا… به حرف من راه افتادند طرف خروجي. مندلي گفت: وثيقه  گوش

 به صورتم کشيدم: آوردم، نگران نباشيد. اجازه بدين آقاي ماجدي بياد ببينم بايد چه کارکنيم دستي

و فروتن همايون و ناهيد را مي بردند. هيشکي برايش مهم نبود من هستم يا نه، شکايتي هم نداشتم. در  آنا 

طرفم: شما مهرداد دولتشاه  آن لحظه فقط نگران بودم بدانم چطور فندق را خالص کنم. خبرنگاري آمد 

 هستيد؟

 زل زدم به صورتش. با اخم هاي در هم. ولي سمج بود: شما فکر مي کني شادي بهشتي قاتل نيست؟ فقط

 : برو تا نزدم فکت رو پياده کنمگفتم

 زد: انگيزه شما از کمک به شادي بهشتي چيه؟ پوزخند 

از پله ها پايين مي آمد. رفتم طرفش و همراه نفر ديگر هم آمده بودند. چشمم افتاد به ماجدي که  چند 

خانواده ي فندق رفتيم طرف ماشينم. خبرنگارها عين مگس دور و برمان بودند. ماجدي گفت: تا شکايت 

 نکردم به جرم مزاحمت بريد به سالمت

 عقب ايستادند. ماجدي کالفه گفت: چرا اين کار رو کرد؟ کمي

 چي شد؟ بريم وثيقه رو بذاريم؟ -

 را چپاند توي کيفش: نه خير دهپرون

 و مامان فندق همزمان گفتيم: چرا؟ من

 نگاهي به خبرنگارها انداخت و گفت: مگر نديدي چي شد؟ نيم

 : چه ربطي داشت؟ حالش خوب نبودگفتم

 توي دادگاه روزي صد نفر ميان حالشون خرابه ما به اين چيزا عادت داريم -

 مي لرزيد: چي شد دکتر؟ صدايم

اظ قانوني با وثيقه موافقت شد ولي با اين حرکتي که کرد قاضي گفت وثيقه نياريد که کاري پيش نمي از لح -

 ره

 نمي فهمم -

 يعني اين قدر گير و ايراد به وثيقه مي دن که از آوردنش پشيمون بشي. حاال روشنه؟ -

 چرا آخه، درست حرف بزن ببينم -
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بودم. بي قرار نگاهش کردم. کمي از خانواده فندق فاصله   و جدي نگاهم کرد. کنترلم را از دست داده سرد 

گرفتيم و گفت: االن فقط تونستم اون دو جمله آخر رو از پرونده اش حذف کنم. گفتم حالش مساعد نبود.  

ي بعد معلوم نيست الکان ليکالفه بود. اميدوار بود با وثيقه مشکلش حل بشه يک دفعه اين طور بريد. و 

گذاشتن وثيقه و حذف اون دوتا جمله از پرونده مجبور بودم دومي رو انتخاب کنم.   اعتراض نذاره. بين

قاضي نمي تونه با فشاري که اين روزنامه نگارها وارد مي کنن هم اون اعتراف بيجا رو حذف کنه و هم وثيقه 

وزنامه ها که ر همچين اتفاقي بيفته. بعد گزک مي افته دست  هرو قبول کنه. يعني الکاني بيکار نمي شينه ک

 بعله دارن پارتي بازي مي کنن. خدا مي دونه اگه بفهمن وثيقه مال توئه چه بکنن. متوجهي؟

 مگر نگفت ختم جلسه، اين که ديگه حساب نيست -

 سر تکان داد: اينجا همه چي ممکنه االن هم بايد برم با اجازه کالفه

 سرش راه افتادم: جلسه بعدي کي شد؟ دنبال

ه بايد بفهمم چرا يک دفعه زد ب… بايد ببينمش … اميدوارم زود نباشه … فتن اعالم مي کنن نمي دونم. گ -

 حس مي کنم اتفاقي اين وسط افتاد که من درست متوجهش نشدم… سرش 

 فردا من خودم مي رم مالقاتش مي فهمم… فردا  -

 نرو -

 راه رفتن ايستادم: چرا؟ از 

از جون خودش گذشته فکر نمي کنم ديدن تو کمکي بکنه، بذار بري هم چيزي ازش در نمياد. اين دختر  -

 خودم ببينمش

 اين پا و آن پا کردم: ميرم، بايد برم.بايد سعيم رو بکنم عصبي

 خداحافظ…تکان داد: نمي دونم. زنگ مي زنم بهت  سري

 نماند و از ما دور شد. مندلي و مامان فندق آمدند طرفم منتظر 

 : چي شد؟ حاال چطور مي شه؟ فندق گريه کنان گفت:  مامان

 بايد مي رفتم توي جلد آدم هاي اميدوار: نگران نباشيد. مشکلي نيست.  باز 

 قبول کردن؟ کي وثيقه ميگذاريد؟ -

 به چشم هاي خيس اعظم نگاه کردم: وثيقه رو قبول نمي کنن ديگه درمانده

 دست به صورتش زد: يعني چي؟ چرا؟ با 
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نديدن  …بايد بهشون مي گفتين … بچم تحملش تموم شده … في که زد اين حر … کالفه گفت: اين   مندلي

 حالش خوب نيست؟ ديدن؟ ها؟

لبخند زدم: بله ديدن، نترسيد اون حرفا رو حساب نميارن ولي خب گفتن به خاطر همون حرفا وثيقه  غمگين

 رو هم قبول نمي کنن

 آمد کنارم: آقاي دولتشاه؟ رفعت

 رگردم، امري نداريد؟نگاهش کردم: من بايد ب برگشتم

 تکان دادم: نه برو سري

چرخاندم وسط جمعيت. انوري هم رفته بود. ماجدي هم رفته بود. من مانده بودم. من تنها و کالفه و  چشم

 عصباني. از دست فندق. چرا اين طوري شد؟

 مامان و باباش نگاه کردم: بهتون خبر مي دم هر اتفاقي افتاد نگران نباشيد به

يشان تکان نمي خوردند. دل نمي کندند. انگار منتظر يک جمله ي جادويي بودند که خيالشان را از جا ولي

راحت کنم. ولي من جمله ي جادويي نداشتم. هرچه در توانم بود به کار برده بودم و نمي توانستم بيشتر از 

 اين اميدوارشان کنم. بي حال لبخند زدم: برسونمتون منزل؟

وثيقه   …بهناز بهتون چي گفت؟ ديدين حاال … ف آمد: بريم خاله؟ اينا همش تياتره آن پسره به حر  دوباره

 کجا بود؟

مي خواست تالفي تمام اتفاقات مزخرف امروز را با يک مشت توي صورتش فرود بياورم. مندلي گفت:  دلم

 خبرمون کنيد

-  
ً
 حتما

هاي بي خاصيت دور و برم فرود مي  جدا شدم و توي ماشين نشستم و مشتي را که بايد توي دهن آدم ازشان

 آوردم روي فرمان ماشين کوبيدم. 

 سياهم زنگ مي خورد. گوشي را برداشتم: بله؟ تلفن

 چي شد؟ وثيقه گذاشتي؟ -

 کجايي؟  -

 همين دور و بر -

 نه نشد. آخر کاري يک دفعه برگشت گفت من قاتلم -

 چي؟!  -
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 يد برگردم شرکت، بگو کي بيام؟نفسم را بيرون فرستادم: ميام ميگم چي شد، با خسته

 يک کاري دارم ميرم سمت طرشت. اونجا زنگ مي زنم با هم برگرديم پرند -

به همان حال ماندم. استيشن نبود. رفته بود. سرم را روي فرمان گذاشتم و چشم بستم. همه  چنددقيقه

بايد محکم مي ماندم تا  چيز در عرض چند دقيقه به هم ريخته بود ولي من نبايد خودم را مي باختم. من

 مشکل را حل کنم. ماشين را روشن کردم و رفتم به طرف شرکت. 

 رسيدم رفعت با يک فنجان قهوه آمد سراغم. فنجان را گذاشت جلوي رويم و گفت: خانم فرهمند نيومد تا 

 بلند کردم و ميخ شدم توي چشم هايش: کجا رفت؟ سر 

 نمي دونم. حالش خوب نبود.  -

 شته؟آنا هم برنگ -

 نه -

 خيلي خب به فروتن بگو بياد -

 چشم -

 راستي -

 و منتظر ماند.  ايستاد 

 ممنون که اومدي.  -

 زد: خواهش مي کنم. گفتم که من به شما اعتماد دارم و هرکاري که بهتون کمک بکنه انجام ميدم لبخند 

دم و فايل از کشو بيرون کشي به نشانه تاييد تکان دادم و رفت. پرونده قراردادي را که به هم خورده بود  سري

هايي را که خودم آماده کرده بودم کنارش گذاشتم. يک جرعه از قهوه خوردم و همه ي چيزهايي را که الزم 

 بود مرور کردم. فروتن آمد داخل اتاق: با من کاري داشتيد؟

 …يا  آنکه نگاهش کنم گفتم: بله، زنگ بزنيد به آرمان سازه چک کنيد قرار هنوز پابرجاست بي

 تعجب گفت: آرمان سازه؟ با 

 بلند کردم: بله مشکليه؟ سر 

 جلوتر و نشست روي مبل: اونا که به توافق نرسيدن با ما آمد 

 خب االن حرف مي زنيم به توافق مي رسن -
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 …خانم دادخواه  -

اي به جاينجا من مدير هستم، خانم دادخواه قرار بود قراردادها رو تنظيم کنن که االن نيستن پس شما  -

 ايشون کار رو انجام ميدي البته اگه نمي خواي قبلش با خانم دادخواه هماهنگ کني

 نشد؟… يعني ميگم اون روز همه چي تموم شد … نگاهم کرد: نه  منگ

هايم را ستون کردم روي ميز و لبم را مکيدم. اقتداري که زماني متعلق به من بود پاک از بين رفته بود.  دست

اجازه مي داد بيايد و بحث کند و نظر بدهد و آخر سر گند بزند به اعصاب داغان من. االن هرکسي به خودش 

 به خاطر اين قرارداد کوفتي باز  همايونوقتش نبود. االن که مي خواستم ميخم را محکم اينجا بکوبم مبادا 

ودمان ما را بر ه لعنتي دفيلش ياد کارگاه زدن بکند و کارم را سخت تر کند. حسي ناخوشايند مي گفت اين کارگا

 باد مي دهد و حاال وقتش نبود. حاال مهمترين چيز نجات فندق بود از آن مخمصه. 

 آقاي دولتشاه؟ -

بلند کردم و خيلي جدي گفتم: از اين به بعد حرفم رو يک بار مي زنم. اما و ولي و اگر نداريم. هرکي هم  سر 

 ناراضيه مي تونه بره

 من مي خواستم زودتر از اينها بيام واسه استعفا ولي خانم دادخواه نگذاشت… تش پا و آن پا کرد: حقيق اين

 نگذاشته بود برود. پرسيدم: چرا؟ آنا 

 …نمي دونم گفتن من اينجا تنهايي از عهده ي کارها برنمي يام  -

 نه .. چرا مي خواستي بري؟ -

 ماند.  ساکت

 ي؟جا بلند شدم و مقابلش ايستادم: چرا مي خواستي بر  از 

 برم از ايران، خيلي وقته فرم هاي مهاجرت رو پر کردم -
ً
 قصد دارم کال

 خيلي وقت يعني از کي؟ -

 يعني از اواخر سال گذشته -

 بعد االن بايد بفهمم؟ -

 چه فرقي مي کرد؟ خانم دادخواه مي دونست -

البد اميد  ه بود. چرا؟چيزي نمي توانستم بگويم. آنا مي دانست فروتن در حال رفتن است و چيزي نگفت ديگر 

داشته راضيش کند بماند.چرا؟ چون جز او به کسي اعتماد نداشت. فروتن چرا مي خواست برود؟ از دست 
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ن چيزها کردن به اي  فکر آنا خسته شده بود؟ موقعيت بهتري داشت؟ به قتل کيارش مربوطبود؟ حاال وقت 

 نبود. 

فصل حرف بزنيم. ديروز زنگ زدم به يکي از سمت ميزم: خيلي خب بعد يه جلسه مي گذارم م برگشتم

دوستام دوباره يه قرار مالقات جور کردم با شرکت آرمان سازه. زنگ بزن مطمئن شو ميان خودت هم باش 

 براي تنظيم قرارداد

 باشه ولي من تا آخر امسال بيشتر نيستم در خدمتتون -

 سعي کن   -
ً
کارت رو خوب انجام بدي تا سفته هات رو متوجه شدم، هنوز پنج ماه تا آخر سال مونده فعال

 برگردونم

بيرون و بي اختيار زنگ زدم به انوري ولي برنداشت. کالفه بودم. دوباره ذهنم درهم ريخته بود. نفس  رفت

عميقي کشيدم و يک نخ سيگار روشن کردم و سعي کردم تمرکز کنم. امروز قرارداد را يکسره مي کرديم و بعد 

ه رو فردا چطور باهاش رو ب هشب وقت داشتم به حل مشکل فندق فکر کنم. به اينک مي رفتم پيش انوري. 

 بشوم. 

را تا ته کشيدم و قهوه ام را هم تا ته خوردم. فايل ها را دوباره چک کردم و استعالم قيمت هاي تازه را  سيگار 

ا  ود. بايد مي فهميد پهم گذاشتم دم دست. آنا بايد مي فهميد بدون او همه چيز روي روال خودش پيش مي ر 

 همين قدر کافي بود تا تکليف خودم را با اين شرکت درهم 
ً
 خوب نيست. فعال

ً
کردن توي کفش من اصال

 ريخته و زندگي شخصي ام معلوم کنم. 

به قراردادها نگاه کردم. مابين ستون ها يک خط در ميان قيافه فندق جلوي چشمم مي آمد. کالفه  دوباره

بيدم و چرخيدم طرف دماوند. ماجدي مي گفت يکي فندق را تهديد کرده، حاال با اي پوشه را روي ميز کو 

ناتفاقات بيشتر از قبل مطمن بودم که درست حدس زده، شايد اگر مي فهميدم کي بوده زودتر به قاتل مي 

 يرسيدم. کي بوده که حوصله اش از بازي تازه من سر رفته؟ کي بوده که مي خواسته چوب الي چرخ ماجد

بگذارد؟ هرکي بوده از قبل مي دانسته که من ماجدي را وارد پرونده کرده ام. فکر کن مهرداد. ماجراي 

 همه مظنونين مي دانستند. ف
ً
حشمت، آناهيتا که خودش دست به کار شده  رحي،استخدام ماجدي را تقربا

ي شود  اين قدر نترس و جسور مبود، عليرضا که او را پيشنهاد داده بود. نمي توانستم بفهمم چطور يک قاتل 

که يکي را توي زندان بفرستد سراغ فندق. هرکسي پشت قتل کيارش بود يا خيلي جسور بود يا خيلي مطمئن  

باشد پس ممکن است همه مظنونيني که حاال توي ليست انوري بودند اشتباه  دومکه لو نمي رود. اگر مورد 

د که ميهمان ها آمده اند. رفتم داخل جلسه. اينجا قلمرو من باشند؟ بايد با انوري حرف بزنم. رفعت خبر دا

. ناختمشبود. جايي که اگر تمرکز کافي و اعصاب راحت داشتم بهتر از هرکسي پستي ها و بلندي هايش را مي 

از تمام چم و خم و درز و دوزهايش مطلع بودم و خوب بلد بودم چطور از پيچ هاي تندش عبور کنم. آنا بايد 

د نمي تواند روي اعصابم يورتمه برود و بعد لبخند بزند و از فروافتادنم کيف کند. چون تمام زندگي مي فهمي

 بيرون آمدن.  روز و هدف من هميشه همين بود. نشستن بر سر ميز مذاکره و پي
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 رو به ميهمان ها و نگاهشان کردم: خيلي خوش اومدين نشستم

 ر حقوقي شرکتحاضر را معرفي کردم: آقاي فروتن، مشاو  افراد 

 ها انگار او را مي شناختند. سري به تاييد تکان دادند.  ميهمان

 خانم رياضي مدير فروش -

از مردها چرخيد و زل زد به صورت رياضي. انگار از قبل او را مي شناخت. و گفتم: من هم که معرف  يکي

 حضورتون هستم

ار يل دادم.اين بار ماجرا فرق مي کرد. اين بمطمئني به سه نفري که رو به روي ما نشسته بودند تحو  لبخند 

برعکس جلسه قبل به من مطمئن بودند. يعني مي توانستم فندق را هم راضي کنم به من اعتماد کند و حرف 

و هيچ کسي هم نبود  داشتمدلش را به من بزند؟ مطمئن نبودم. من هيچ آشنايي با اين قلمروي تازه ن

 راهنمايي ام کند. 

پيشنهاد تازه ما صحبت کرد و آنها قند توي دلشان آب شد. شرايط را بررسي کرديم و تا به راجع به  رياضي

خودم بيايم جلسه دو ساعته تمام شد. انوري سه بار زنگ زده بود ولي نمي توانستم جوابش را بدهم. گوشي 

 دارمرا گذاشته بودم روي سايلنت. نمي خواستم کسي بداند من يک خط ديگر هم 
ً
ه در فروتن ک. مخصوصا

طول جلسه مدام در فکر فرو مي رفت. جز زويا او هم حاال مظنون به شمار مي رفت و انوري زودتر بايد 

تکليفم را با اين مظنونان که پشت سر هم به تعدادشان اضافه مي شد معلوم مي کرد. با لبخند مهمان هايي را  

 ببندند بدرقه کردم. بگذار خيال کنند برده اند. دو  که باالخره راضي شده بودند با شرايط جديد با ما قرارداد 

ماه ديگر مي فهمند جنسي که گرفته اند در انحصار ماست، آن وقت مجبور مي شوند عالوه بر تخفيف 

 درشتي که اين طور شنگولشان کرده يک چيزي هم اضافه بدهند تا بتوانند پروژه شان را سر و سامان بدهند. 

 به فروتن: به پدرم زنگ بزن گزارش کار رو بهشون بده سالن انتظار رو کردم توي

 خانم دادخواه -

 گفتم حرفم رو يکبار مي زنم  -

ماند. برگشتم توي اتاق و بساطم را جمع کردم. رفعت بي در زدن آمد داخل و گفت: آقاي سرمد هم  ساکت

 رفتن

 طور که مشغول جمع کردن فايل ها بودم سر بلند کردم: خب؟ همان

 م خانم فرهمند بهشون زنگ زدفکر کن -

 چطور؟ -

 فقط با زويا اين جوري حرف مي زنه -
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 باال پريد: چه جوري؟ ابرويم

 نمي دونم، يه جوري که من حس مي کنم -

 را برداشتم و همراهش تا نزديک در رفتم: خيلي خب، اگه چيزي بود زنگ بزن به موبايلم کيفم

 باز سيگاري آتش زدم و به انوري زنگ زدم.  از آن روزهاي پر تنش بود. توي ماشين امروز 

 کجايي مرد حسابي؟  -

 توي راه، شما کجايي؟ -

 من پرند هستم، وقتي زنگ مي زنم جواب بده -

 نمي شد. مگر نگفتي احتياط کن؟ جايي بودم که آدم هاي مشکوک پرونده هم بودن -

 خيلي خب بيا منتظرم -

يب بود که هيچ خبري از علي نبود. بايد بهش زنگ مي هاي از دست رفته گوشي را چک کردم. عج تماس

زدم؟ نه وقتش نبود. دود سيگار را بيرون فرستادم و سعي کردم آرام باشم. مهم نبود وثيقه را قبول نکرده اند. 

 يک راه ديگر پيدا مي کردم. فقط کمي آرامش و بعد بر مي گشتم توي مسير. 

کنار بازارچه محلي پارک کردم و يک تاکسي دربست گرفتم به را نزديک به فلکه اصلي ورودي شهرک   ماشين

طرف خانه ي انوري. نمي خواستم يک لحظه ريسک کنم و کسي را متوجه آمدنم پيش اين کاراگاه خصوصي  

کنم. با اين وضعيت درهم ذهني نمي توانستم اطرافم را درست کنترل کنم و حتي اگر يک درصد احتمال 

قل اين طوري غافلگير مي شد و جا مي ماند. چندبار پشت سرم را نگاه کردم و داشت کسي تعقيبم کند حدا

 باالخره تاکسي جلوي خانه نگه داشت و پياده شدم. 

که فکر ميکردم با انرژي مضاعف به خاطر آزادي فندق و بستن قرارداد ادامه پيدا مي کند حاال کمي   روزي

ه قبل توي سالن نشسته بود. کاغذهاي مربوط به پيچيده و خسته کننده شده بود. انوري برخالف دفع

د. با باز نگاهشان مي کر  و بازپرسي ها و تحقيقات اوليه را روي موکتي که به ديوار وصل بود، چسبانده بود 

 شدن در سالن چرخيد طرفم: چي شد؟

داشت به عالمت تاسف تکان دادم و خودم را روي مبل نزديک به ديوار ولو کردم: هيچي، همه چي  سري

 خوب پيش مي رفت يک دفعه بلند شد گفت من کيا رو کشتم

مقابلم ايستاد و در سکوت نگاهم کرد. هوا سردبود و من حسابي خسته بودم. دلم چايي مي خواست  انوري

 حتي اگر چايي تي بگ بود. نگاهش کردم: به چي فکر مي کني؟

 چيزي شد؟ توي موهايش کشيد و بي جواب رفت توي اتاق. بلند گفتم:  دستي

 جوابم را نداد. با يک ليوان بزرگ برگشت و آن را گرفت مقابلم: يک دفعه يعني چي؟ اما 
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 يني همين که گفتم. قاضي داشت شرايط وثيقه رو مي گفت بلند شد گفت من کشتمش -

 توي دادگاه هم حاضر بوده -
ً
 ماجدي درست مي گه يکي تهديدش کرده، يکي که احتماال

 يد: يني چي؟توي گلويم پر  چايي

 نمي دونم چطور ولي تهديد شده، مي دونست تو قراره وثيقه بگذاري؟ -

 نه -

 ممکن بود به خاطر مبلغ وثيقه نااميد شده باشه؟ -

 بيرون مياد -
ً
 فکر نکنم. ماجدي کنارش بود تمام مدت. بهش گفته بودم مطمئنش کنه که حتما

 کرد؟  -

 ائم داشت بهش اميدواري مي دادآره خودم پشت سرشون نشسته بودم. ديدم د -

 يکي تهديدش کرده -
ً
 خب پس حتما

 کي؟  -

 ساکت به ديوار مقابل زل زد. بلند شدم و کنارش ايستادم: کي؟ باز 

نگاهم کرد. تازه فهميدم وقتي فکر مي کند جواب نمي دهد. ترجيح دادم ساکت بمانم تا فکرش را  منگ

تم. برگشتم و روي مبل نشستم و چايي را مزه مزه کردم. کي متمرکز کند چون خودم هم همين اخالق را داش

 چطور آمد
ً
 بود توي جلسه هتهديدش کرده بود؟ کي حاضر شده بود ريسک کند و بيايد دادگاه؟ اصال

 دادرسي؟

 کي اومده بود براي جلسه؟  -

 به سرمدخانواده شريف، دکتر فرحي، فروتن و خانواده خودمون، مرجانه دانش، زويا فرهمند و روز  -

 برسيم به  رفت
ً
جلوي ديوار موکت پوش و دور چند اسم خط کشيد. دوباره چرخيد طرفم: خب فعال

 تحقيقات من

را کنار پاهام روي زمين گذاشتم و چشم دوختم بهش. اما انگار هنوز فکرش مشغول حرفي بود که زده  ليوان

 …يده بود نگاه کرد. چرخيد طرفم: خب بودم. دوباره برگشت و به دايره هاي سبزرنگي که دور اسم ها کش

اومدم  چنين امکاني نبوده، يرونمن تمام احتماالتي رو که مي شه به خونه سرايداري رسيد بررسي کردم. از ب

و خونه رو ديدم. توي اون ساعت از شب، اون هم آخر هفته طرف خيلي هم که ماهر بوده باشه بايد بتونه 

پره اون طرف ديوار بدون اين که کسي ببيندش. از روي پشت بوم خونه نهايتش ظرف ده دقيقه از ديوار ب
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 نمي تونسته چون درست مشر 
ً
هست به يک برج ده طبقه و تا اونجايي که من پرس و  فسرايداري هم اصال

 جو کردم توي فاصله ده شب تا يازده مورد مشکوکي ديده نشده

 از کي پرس و جو کردي؟ -

 نگهبان برج -

 اون ساعتشايد نبوده  -

 البته برادران محترم توي آگاهي هم همين راه رو رفته بودن ولي خب من يه کمي تخصصي تر پرسيدم.  -

؟ -
ً
 مثال

 اون ساعت شب ماهواره يه سريال ترکي ميداده که نگهبان برج نتونسته بود ببينه -

 چون؟ -

ينه که تمام مدت مجبور بوده دل بده چون رفقا آنتن پارازيت انداز رو ميزون کرده بودن روي منطقه شما. ا -

 به رفت و آمدهاي خونه ي شما بلکه کمتر حوصله اش سر بره. حاال هي ملت مي گن پارازيت بده

خنديد و ادامه داد: به هرحال بعيد مي دونم از درهاي خونه وارد شده باشن و قاتل محترم توي خونه  بلند 

نه. در منتهي به استخر توي کتابخونه که دوستان کشف تشريف داشته. مي رسيم به راه هاي خروج از خو 

 جرم زحمت کشيدن و خودشون حذفش کردن. از طبقه دوم تا استخر هم کنسله

 چرا؟ -

 چون دوتا از کسايي که از قضا توي جشن نبودن داشتن توي استخر مکاشفات معنوي انجام مي دادن -

 

 

 باال پريد: کي؟ ابرويم

 تر شعباني و يکي از بانوانزد به صورتم: جناب دک زل

 تررر شعباني؟ مي دوني چند سالشه؟…هايم از تعجب باز ماند: دک لب

 هفتاد و پنج -

 با کي؟ -

 پويه رضوي….يکي از مهموناي دعوتي مادرتون -
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 پويه شصت سالشه…. ملت چه دلي دارن … پويه؟ خدايا  -

 اين دوتا کفتر عاشق خيلي….بگذريم…  آره خب همه که مثل من و شما همش پي پول جمع کردن نيستن -

. …بخوان به خودشون زحمت بدن و برن ته باغ و برگردن موقع نماز صبحه پس قضيه خودشون منتفيه 

 کنار مي رن ولي خب من همچنان سپردم روشون 
ً
چون هيچ انگيزه مشترکي هم براي قتل نداشتن فعال

 تحقيقات بشه و نتايج جالبي هم داشته

 چي؟ -

 تنها راه ممکن براي اينک -
ً
ه جناب دکتر يکي دوتا هم توي آب نمک نداره به هرحال اين مهم نيست. فعال

رفتن از عمارت شما به ته باغ از انباريه. توي اون ساعت سه تا از خدمه توي آشپزخونه بودن به عالوه مادر 

 خانم بهشتي. طبق صحبت هاشون چيز مشکوکي هم نديدن

 اشتنشايد خود خدمه دست د -

 جز يکيشون که مدت هاست  -
ً
 معلوم نيست. رفتم همون موسسه اي که اينا رو فرستاده بود. ظاهرا

ً
فعال

اونجا کار مي کنه بقيه شون فقط شيش ماه اومده بودن. فرض بگيريم اين قتل از خيلي وقت پيش برنامه 

 همنتفيريزي شده، پس مسئول موسسه بايد با قاتل هماهنگ مي بوده که همچين چيزي 

 چرا؟ -

 يه موسسه خانوادگيه و مدير جديد  -
ً
چون مدير موسسه خودش فقط يک ماه بوده که اونجا اومده. ظاهرا

به جاي مدير قبلي که زن داداشش بوده اومده تا خانوم برن براي وضع حمل. دليل خيلي موجهيه. پيشينه 

 بدي هم نداشته و هيچ مورد مشترکي هم با خانواده شما نداشته. 

 شايد خدمه رو بيرون موسسه ديدن و به نوعي اغفال کردن -

ممکنه. من تونستم فقط با دوتاشون حرف بزنم. يکيشون موقع اون اتفاق توي سالن بوده و يکيشون هم  -

 توي آشپزخونه. اون سه تا هم ديگه اونجا کار نمي کردن

 چرا؟ -

از اين موسسه به اون موسسه دائم در حال کوچ طبيعيه. اين کارگراي خدماتي مثل مرغ مهاجر مي مونن.  -

 همون چيزهايي 
ً
 کار نکنن ديگه. اون دوتا هم عينا

ً
هستن. تا االن نتونستم بفهمم کجا کار مي کنن. شايد اصال

 نگفتن دروغرو تحويلم دادن که به افسر تحقيق تحويل داده بودن. که اين يعني 

 شايد خيلي تمرين کردن -

ا را با بيني به ريه کشيد: به هرحال بعد از بيست سال سر و کله زدن با هزار مدل آدم خالف باال برد و هو  ابرو 

 نه اينا اين کاره نبودن… خوب مي فهمم طرف حسابم چقدر زرنگه 
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 پس قاتل چطور از جلوي چشمشون رد شده؟ -

وس  کمي مهندسي معک  اين سواليه که منو هم ديوونه کرده. ولي ترجيح مي دم براي فهميدن اين جواب يه -

 کنيم

  حرفش
ً
را نيمه تمام گذاشت و رفت توي اتاق. سرم را تکيه دادم به پشتي مبل و چشم بستم. گره قتل ظاهرا

 همه ي اين  
ً
خيلي کور بود. خب اگر نبود که فندق حاال توي زندان نبود. پليس با آن همه دم و دستگاه حتما

 م چي مي شد؟کارها را کرده بود. اگر به جواب نمي رسيد

با يک ليوان چايي و چند کاغذ آ چهار برگشت بيرون: بذار از آدم ها و انگيزه هاشون شروع کنيم تا  انوري

 تعداد مظنون ها رو کم کنيم

را گذاشت روي ميز و کاغذها را برد طرف موکت و تازه ديدم که اسم مظنونين است که با فونت  ليوان

 …ا رديف کرد جفت هم و گفت: خب درشت روي کاغذ تايپ شده. آن ها ر 

 يک قلپ چايي خورد و به من که روي اسم ها ميخ شده بودم نگاه کرد: اول از همه مادرت هست برگشت

 هايم گرد شد: چي؟ چشم

 يک قلپ چايي خورد: مادر شما و دکتر فرحي دوباره

 خيز شدم: چي؟ نيم

 قاتل پيدا بشه درسته؟ مکث کرد و آرام تر گفت: ببين مهرداد جان تو مي خواي کمي

را ندادم. ادامه داد: به هرحال ممکنه اين وسط يک چيزهايي بفهمي که خوشايندت نباشه، تحملش  جوابش

 رو داري؟

 دست کشيدم به صورتم: آره آره بگو کالفه

طرف موکت و گفت: مادر شما و دکتر فرحي ارتباط تلفني زيادي با هم داشتن که بعد از قتل برادرت  رفت

 متوقف شده. نمي دونم چرا بچه ها توي آگاهي به اين مساله توجه نکردن و هيچ سوالي هم راجع تق
ً
ريبا

 گرفتم و طبق  ونبهش نشده ولي خب من از طريق آشناهاي خودم يک هيستوري شش ماهه از مکالماتش

ه. در جريان بوداون پرينت تلفن ظرف مدت شش ماه قبل از وقوع قتل تا خود اتفاق هر روز اين مکالمه ها 

 مدت زمانشون هم از نيم ساعت بوده تا حتي دو ساعت

 …يعني  -

فرض کن کيارش متوجه يک رابطه شده و دنبال اين قضيه بوده که پدرت رو در جريان بگذاره اين وسط  -

 برباد مي رفته. پس يه انگيزه قوي داريم به اسم رابطه نامشروع. 
ً
 دودمان دکتر فرحي مطمئنا
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خرين شبي افتاد که همه ميهمان ما بودند. زن دکتر فرحي سعي داشت ناهيد را آرام کند و ناهيد به آ يادم

 مرتب بي تابي مي کرد. 

 به چي فکر مي کني؟ -

 خب… نگاهش کردم: بله؟ هيچي  منگ

 ليوان چايي اشاره زد: بخورش سرد مي شه به

 ميل ندارم -

 بخش گياهيهچايي نيست يه آرام… خوبه برات …. مي گم بخور  -

 اکراه ليوان را به بيني ام نزديک کردم. هيچ بوي عجيبي نمي داد. کنجکاو نگاهم کرد: مي بيني به

 چي؟ -

 جالبه چون فکر مي کردي توي ليوان چايي هست خيلي بهش توجه نکردي.  -

 يعني چي؟ -

ه همون فکر مي کن يعني گاهي بعضي چيزا اون قدر بديهي به چشم ميان که حواس آدم به طور پيش فرض -

 چيزي هستن که بايد باشن

 نگاهش کردم: يعني چي؟ گيج

 مي فهمي. االن مطمئن نيستم لبخند 
ً
 زد: بعدا

در فکر چيزي بودم که گفته بود. ناهيد و دکتر فرحي؟ سعي کردم جزئيات رابطه خانواده هايمان را به  هنوز 

ري بعضي پيش فرض هاي ذهني آدم را گول مي خاطر بياورم. چيز مشکوکي به نظرم نيامد ولي به قول انو 

ان دکتر فرحي؟! امک ا زنند. ولي مگر مي شد؟ يک رابطه غيرطبيعي هميشه غيرطبيعي است. ناهيد؟! ب

 نداشت. همايون تيزتر از اين حرف ها بود. 

 مگر نگفتي پدرت پشت تلفن گفته چطور ممکنه مرگ کيا به اون زنيکه ربط داشته باشه؟ -

 …هوم  -

ب فرض کن پدرت هم متوجه چيز عجيبي شده و بعد پي ماجرا رو گرفته و رسيده به اين قضيه مسلمه  خ -

 که توي اين شرايط با عرض شرمندگي زنيکه مي شه مادر شما

رابطه ناهيد و دکتر فرحي برادرم را فرستاده بود زير خاک؟ کالفه گفتم: دکتر فرحي آخرين موردي  يعني

 نمهست که من بهش فکر مي ک
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 مظنون هستن ولي چرا اين طور فکر مي کني؟ -
ً
 خب به هرحال اينا فعال

اگر قاتل از توي عمارت رفته بيرون چطور مي تونم به فرحي شک کنم در حالي که حداقل چهارتا شاهد  -

 داشته

 بهتره دنب… آهان  -
ً
ل ااين شد همون معماي بيرون رفتن قاتل از عمارت که نقطه بن بست ماجراست. فعال

 مدارکي باشيم که ثابت کنه قتل کار دکتر فرحي هست شايد خودش بعد برامون بگه چطور رفته موافقي؟

جا بلند شدم و کالفه شروع کردم به قدم زدن: چطور؟ چطور ثابت کنيم. راحته؟ پليس با اين همه اهن و  از 

 تلوپ نتونسته شما چطور مي توني؟

نيست ماجراي اخراجم رو برات بگم ولي همين قدر بدون اون  مطمئني زد و گفت: ببين االن جاش لبخند 

پرونده اي که به خاطرش من رو دک کردن خيلي زودتر از اينکه همون بچه هاي آگاهي برسن به جوابش من 

 حلش مي کنم. پس نگران اين بخش ماجرا نباش

يه تهديد نباشم. اگه فرض نمي توانستم نگران نباشم. دوباره دست کشيدم به صورتم: نمي تونم نگران ولي

درست باشه، االن جون شادي در خطره، همين االن هم که ديدمش حالم خراب شد. نمي تونم صبر کنم تا 

 ابد اونجا بمونه مي فهمي؟

باال انداخت: به هرحال اين کار رو من کنتراتي که برنداشتم، اگه به من اعتماد داري بايد بهم فرصت  شانه

 يستبدي. چاره ديگه اي ن

دوباره شلوغ شد. يادم به حرف هاي آنا افتاد: ممکنه فرحي به خاطر منافع اقتصادي با مادرم باب  ذهنم

 آشنايي باز کرده باشه؟ يادته گفتم زنم درباره انگيزه فرحي چي گفته؟

آره اين مي تونه همون پاشنه آشيل باشه. همون درزي که باعث مي شه مدارک اثبات جرم خود به خود  -

 ر بشن تا اون موقع بايد يه کم صبر کنيمجو 

 جلوي موکت و گفتم: خب ديگه؟ ديگه چه مظنون هايي داريم؟ ايستادم

 دنبال اون خدمه هاي غيب شده هستم و جمع کردن مدارک  چاييش
ً
بذار  …را تا ته سر کشيد و گفت: فعال

 قدم به قدم پيش بريم

 و روي مبل نشستم: باشه برگشتم

ت مانديم. هردومان توي فکر بوديم و من از تصور اينکه ناهيد چنين کاري کرده باشد دقيقه اي ساک چند 

 سرم داغ شده بود. 

 : کي مي ري ببيني خانم بهشتي رو؟پرسيد 

 افکارم پاره شد. زير لب ناليدم: فردا رشته
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 راجع… کنارم و گفت: مستقيم ازش نپرس کسي تهديدت کرده چون بيشتر مي ترسه   نشست
ً
تهديد به  اصال

 بعد خودش بهت خبر ميده که کي…. سعي کن بهش بفهموني نگرانشي تا بهت اعتماد کنه … حرف نزن 

 تهديدش کرده البته دختر باهوشيه

 کردم: ميدونم ولي تو چطور به اين نتيجه رسيدي؟  نگاهش

 زد: از چيزهايي که نوشته توي دفتر خاطراتش لبخند 

 داري دفترش رو؟ -

 ي يک کپي دارم. اما اجازه بده امانت پيش خودم بمونهخودش رو که نه ول -

 چرا؟ -

به هرحال تو دوستش داري ممکنه يه وقت توي مکالمه هات باهاش حرفي بزني که به ضرر همه تموم  -

 بشه. هم خودت، هم خودش و هم من که اين پرونده رو به لطايف الحيل گير آوردم

 فره مي دونمدو طرف سرم را فشار دادم: از من متن محکم

 خنديد: فقط يه چيزي بگم اميدوار بشي بلند 

 نگاهش کردم: چي؟ مشتاق

 دنبال يه مرد رويايي مي گرده که از قضا خصوصياتش به تو خيلي شباهت داره -

 چطور؟ -

خب اون تو رو از بيرون ديده ولي چيزهايي که از يه مرد توي ذهنش داره به مهردادي که من ديدم خيلي  -

 ز اين بابت شانس آورديا… شبيه 

نشست روي لبم. حتي براي يک لحظه فراموش کردم که ممکن است مادرم مسبب مرگ برادرم بوده  لبخند 

باشد. آه کشيدم و چشم به هم فشردم. انوري به شانه ام زد: فکر کنم واسه امروز بسه. تو برو خودت رو 

يلي زودتر گره معما خ  يي تهديدش کرده، اين جور بساز که بري زير زبون اين خانم کوچولوي باهوش ببينيم ک

 از اون چيزي که فکر کني باز مي شه

به تاييد تکان دادم و از جا بلند شدم. غمگين به چهره جاافتاده انوري نگاه کردم: کاش به علي شک  سري

 نداشتم

تحانش رو ليرضا امزد: دوستي که از شک و دودلي به سالمت بگذره ارزشش خيلي بيشتره، اميدوارم ع لبخند 

 خوب پس بده
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دومين باري بود که از انوري جدا مي شدم در حالي که احساس اضطراب داشتم. دلم نمي خواست باور   اين

کنم ناهيد اين کار را کرده، دلم نمي خواست به خاطر نجات فندق مجبور به انتخاب شوم. آن هم چنين 

 ؟انتخابي. يعني من هم امتحانم را خوب پس مي دادم

 اولين بار به آسمان نگاه کردم و گفتم: کيا برام دعا کن براي

**** 

از اتفاقات ديروز تب داشتم. تمام مدت توي سلول خوابيده بودم و حتي وکيل بند هم اجازه داد به  هنوز 

جاي هواخوري توي حياط ديواربلند و سايه گير و دلگير زندان روي تخت دراز بکشم. موقع برگشتن 

 چه باليي آن اعتراف بعد تموباره شهر را ببينم. نتوانستم مامان و بابا را ببينم و حتي نمي دانسنتوانستم د
ً
ا

سرم مي آورد. برگشتيم زندان و توي درمانگاه يک مولتي ويتامين و آرامبخش بهم تزريق کردند و برگشتم بند. 

 ت به بهانه گرفتن دو دانه مسکنپزشک زندان مهربان بود، با من مثل يک آدم رفتار مي کرد چون مي دانس

نزده ام. به خاطر خالص شدن از زندان رگ زني نکرده ام و تمام  ريضيبراي فرار از درد خماري خودم را به م

اضطراب و تبم را ربط داد به بي تجربگي ام. حق داشت. من بي تجربه بودم. تنها تجربه من ميان خط به 

تادن توي اين ديگ جوشان تجربه اي بود که هيچ کسي دلش نمي خط کتابهاي داستان رقم خورده بود. اف

باشد. براي همين با سخاوت تمام به من آرامبخش زد و وقتي برگشتم به سلولم گيج و منگ  هخواست داشت

بودم. تنم عرق نشسته بود و دلم خواب مي خواست. يک خواب بدون کابوس هاي ترسناکي که حتي بيداري 

 چييرده بود. هم بندي هايم خوب فهميدند که روز سختي پشت سر گذاشته ام. هام را مثل شب سياه ک

نپرسيدند و اجازه دادند بخوابم. حتي باز اصرار کردند يک نخ سيگار بکشم ولي نتوانستم. به بوي سيگار 

حساسيت داشتم و هيچ وقت هم بهش عادت نکردم. دراز به دراز افتادم روي تخت و نفهميدم چي شد تا 

کردم. به زحمت دو   ميع ناهار امروز. درست بيست ساعت خوابيده بودم و احساس ضعف و بي حالي موق

لقمه خوردم و تن عرق نشسته ام را دوباره روي تخت انداختم. انگار تمام انرژي ام ته کشيده بود. چطور مي 

 ه بود؟توانستم به فردا اميد داشته باشم وقتي ديگر هيچ منبع اميدي برايم باقي نماند

تخت پهلو به پهلو شدم و بعد از گذشتن يک روز از دادگاه سعي کردم به جزئيات توجه کنم و بفهمم آن  روي

زن لعنتي را کجا ديده ام. ممکن بود از ميهمان ها بوده باشد؟ بعيد نبود. آن شب همه لباس ميهماني پوشيده 

ولي آن زن با چادر و مقنعه و عينک بدون  بودند. موهايشان را حالت داده بودند و آرايش غليظ داشتند 

آرايش هيچ شباهتي با زن هاي ميهماني نداشت. پس کجا جز ميهماني مي توانستم او را ببينم؟ به اين نتيجه 

رسيدم که اين زن توي ميهماني بوده اما چطوري توانسته هم کيا را بکشد و هم بيايد سراغ من تهديدم کند و 

يا يک نفر بهش شک کند؟ شايد او هم مثل من مجبور بود. مگر نه  مش؟من ببينعين خيالش هم نباشد که 

اين که من به خاطر محافظت از مامان و بابا مجبور شدم اعتراف کنم. البد او هم مجبور بوده. پس قاتل او 

 نبود. 

 بهتري؟ -

 تن؟به طرف صدا. موشرابي بود. نشست لبه ي تخت: ديروز خيلي قاطي بودي، چي گف چرخيدم
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 جوابش فقط آه کشيدم و به تخت زل زدم. موهايش را پشت گوش انداخت و گفت: پول جور شد؟ در 

االن دست آن کسي بود که مي خواست ما را نجات بدهد ولي پري ماه سرسنگين شده بود. باهام حرف  پول

اتفاقي  م بعدش چهنمي زد. هيچ جا کنارم نمي نشست حتي نگاهم نمي کرد ولي مجبور بودم صبر کنم تا بدان

مي  بيرون نزنم بعدش چي نجا مي افتد. هيچي دستم نبود. هيچي. اعتراف کرده بودم و معلوم نبود اگر از اي

 شود. 

 شنيدم توي دادگاه گرد و خاک کردي -

بود؟ از کي؟ البد از روزنامه خوان هاي زندان. قصه ي زندگي من شده بود خوراک اين ها. از دست  شنيده

کفري بودم. چرا اجازه مي داد روزنامه هاي تاري    خ روز به دستشان برسد؟ آن هم روزنامه هايي به خانم دباغ  

 سوادشان باال مي رفت؟ جز اين که سوژه داغ پيدا کنند و وقت بيکاري شان را با آن پر  
ً
اين مسخره گي. مثال

 کنند چه فايده ديگري بود توي اين روزنامه ها؟

 مي کنن تکانم داد: دارن صدات آرام

را جمع کردم و نيم خيز شدم. دوباره اسمم توي بلندگو پخش شد. به زحمت از روي تخت پايين  حواسم

آمدم و چادرم را برداشتم. قرار بود خانم شرزه بيايد با هم حرف بزنيم. حوصله اش را نداشتم. مي نشست و 

پاي درد و دلهاي من  يقهود يک دقيک ساعت از اميدواري و توکل به خدا حرف مي زد در حالي که حاضر نب

بنشيند. البد بعد هم مي رفت بيرون و خيال مي کرد عجب کار خوبي دارم. کمک به آدم هاي گمراه. بعد هم 

قورمه سبزي اش را مي پخت و از آخرين مدلهاي برداشتن ابرو با دوست هايش حرف مي زد و کلي هم پز مي 

 ي است. داد که چه شغل سختي دارد و چه آدم موفق

را زدم زير بغلم و لخ لخ کنان راه افتادم طرف اتاق مديريت. خانم دباغ نگاهم کرد: اگه حالت خوب  چادر 

 نيست نرو

 نگاهش کردم: کجا؟ منگ

 مالقاتي داري -

به سرعت به تمام حواسم هجوم آورد. راست ايستادم و آب گلويم را فرو دادم. گلويم درد داشت.  هوشياري

 بيش از اندازه تارهاي صوتي ام و بغضي که نمي شکست.  به خاطر انقباض

 مالقاتي؟ با کي؟ -

را نداد. ماموري آمد و منتظر ماند تا چادر را کامل بپوشم. همراهش راه افتادم. قلبي که ديروز تا حاال   جوابم

در فشار تحمل  ن قگاهي تند مي تپيد و گاهي از حرکت مي ايستاد دوباره بناي باال و پايين شدن گذاشته بود. اي

يا  حتي گنجايش تپش هاي قلبم را نداشت. دير  مکرده بودم که ضربان تند قلبم را به وضوح مي شنيدم. بدن

زود از پا مي افتادم. مثل خيلي از زن هايي که زندان از پا انداخته بودشان و وقتي حکم آزادي شان مي آمد 

ه بودند. مترسک هايي با مريضي هاي مزمن روحي و تبديل مي شدند به مترسک هايي که از درون خالي شد



 

 
293 

 اگر برمي گشتم بيرون مي توانستم ادامه بدهم؟ شايد 
ً
جسمي. آينده ام داشت اين طور به فنا مي رفت. واقعا

 حوصله اش را نداشتم. 
ً
 هم ماجدي بود و مي خواست برود زير زبانم بفهمد چرا يک دفعه ديوانه شدم. اصال

يم و در را باز کرد تا وارد اتاق مالقات بشوم. چشم گرداندم دنبال مامان و بابا يا ماجدي و راهرو بلند گذشت از 

با ديدن مهرداد دولتشاه پاهايم ميخ شدند روي زمين. نشسته بود پشت ميز و دست هايش را هم قفل کرده 

را  ت و تن منبود توي هم. عجب زندان بي در و پيکري بود. هرکي عشقش مي کشيد وقت مالقات مي گرف

 مي لرزاند. مامور آرام هلم داد جلو: دم در وانستا

قدم جلو رفتم و در بسته شد. امروز روز مالقات نبود. چند نفري با وکيل هايشان دو به دو نشسته بودند.  دو 

يي  اباالخره متوجه من شد و اخم هايش از هم باز شدند. تازه يادم افتاد به کارهايي که ديروز کرد. به حرف ه

نش برايم عقب کشيد تا بنشينم. بوي ادکل را که زد. لخ لخ کنان جلو رفتم و جلوي ميز نيم خيز شد و صندلي 

 
ً
دلنشين بود. براي من که اين چيزها ناياب بودند حتي يک رايحه از دنياي بيرون خواستني مي شد و واقعا

 مهم نبود که از پيرهن کسي مثل مهرداد دولتشاه برخاسته باشد. 

پشت ميز. در يک نگاه توانستم بفهمم نسبت به ديروز سرحال تر است. اينجا آدم ياد مي گرفت با  شستمن

يک نگاه خيلي چيزها کشف کند چون توي جنگل دائم بايد مراقب کمين ها باشي. يک نگاه، يک حرف يا يک 

زندان  حضور او در حرکت مي توانست باعث بدبختي ات بشود. مسخره بود که به جاي فکر کردن به علت 

 
ً
به اين چيزهاي پيش پا افتاده فکر مي کردم شايد به اين خاطر که ذهنم توان تحليل بيشتر نداشت. مثال

 همين حاال داشتم فکر مي کردم چقدر مودب شده است. برايم صندلي عقب مي کشد. 

 گفت: خانم بهشتي؟  آرام

آوردم. گيجم مي کرد. حداقل تا قبل از اينکه به زندان من را محترمانه صدا مي زند. سر از کارهايش در نمي  يا 

بيايم راحت مي توانستم رفتارهايش را بفهمم چون هميشه يک جور رفتار مي کرد. با اخم و گاهي با خشم. اما 

عصباني و در هر دوبار به حرفم گوش داده  ار حاال دوبار تلفني حرف زده بوديم. يک بار مهربان بود و يک ب

 ديوانه شده بود انگار. حال خودش را نمي فهميد.  بود. ديروز 
ً
 هم که کال

 نگاه نمي کني؟ -

سر بلند کردم و به چشم هايش نگاه کردم. آن قدر توي زندان از زبان اين و آن درباره عشق هاي رويايي و  آرام

ي هايم بندقيافه هاي جذاب شنيده بودم که ناخواسته ذهنم به مقايسه هاي مسخره و گاهي خنده دار هم 

 جذاب تر از   بيلدرباره جذابيت مردها منحرف مي شد. از نظر هم بندي هاي من يک مرد س
ً
کلفت قطعا

پسرهاي موسيخ کرده و ابرو تيغ انداخته بود. مردي که تنش بوي سيگار مي داد مرد بود. اگر کسي حرف از 

 بايد پرپشت مي بود گاهيادکلن مي زد به نظر بقيه سوسول پسند لقب مي گرفت و موي مردها هم 
ً
هم  حتما

. نه مهرداد نمي توانست به نظر هم بندي هاي من اهنشفرفري. بي اختيار چشمم چرخيد روي يقه ي پير 

مرد جذابي باشد چون موهاي سينه اش مثل يک دسته علف هرز تا زير گلويش باال نرفته بود. سبيل هم 

اشت و سيگار هم که نمي کشيد. يک سوسول به تمام نداشت. موهايش فرفري نبود، جاي زخم هم البد ند
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معنا. اما استخوان بندي صورتش به نظر من شبيه مردهاي جذاب رمان ها بود. به نظر من مردهايي که 

صورتشان گرد بود جذاب نبودند و مهرداد صورتش خيلي زاويه دار بود. چانه اش مربعي بود. چانه چسباند 

 گاه کرد. با دست صافش کرد و گفت: خسته اي؟به گودي گردنش و به يقه اش ن

وسط اين همه فکر به اين چيزها توجه مي کردم؟ آنقدر خسته بودم که به دنبال يک لودگي بودم؟ يک  چرا 

چشم چراني براي تخليه فشارهاي عصبي؟ آن هم با مهرداد دولتشاه؟! خب چه عيبي داشت. چهارماه بود  

سر تا  بند از فرق اياي سرکشي به بند آمده بود و تا شب نصف زن هکه جز رئيس کل زندان که يک بار بر 

نوک انگشتش را روي ميز لودگي و هرزگي تشري    ح کردند هيچ مردي نديده بودم. جز ماجدي که جاي بابا 

 در خاطرم نمانده بودند. حاال يک مرد رو به 
ً
بزرگم بود. يا قاضي پير و بقيه هم که توي طوفان ديروز اصال

ود با سر و صورتي شيک و لبخندي مهربان. مگر خودش نگفته بود آن مهردادي را که مي شناختي رويم ب

 فراموش کن؟

 حوصله داري يه کم حرف بزنيم؟ -

که اين طوري زمزمه وار حرف مي زد. صدايش درست مثل يک آرامبخش قوي توي سلول به سلول تنم   حاال 

. آه کشيدم و سعي کردم برگردم به دنياي واقعيت: شما مي نشست. حتي حال نداشتم به اين فکرها بخندم

 اينجا چه کار مي کني؟

 خب اومدم… پررنگ شد: گفتم که ميام ببينمت  لبخندش

از عقده هاي فرو خورده به سرم هجوم آوردند و نتيجه اش شد يک پوزخند: اون بيرون کم آزارم  موجي

 ولتشاه براي زجرکش کردن من آدم هستدادي؟ نگران نباش اينجا به اندازه ده تا مهرداد د

پلک روي هم گذاشت و نفسش را از بيني بيرون فرستاد. تکيه دادم به صندلي. اثر منگي و بي حالي  آرام

ديروز از تنم بيرون مي رفت و انرژي ام داشت برمي گشت. مي توانستم همين جا بترکانمش ولي عوض اين  

 به آب مي زدم.  دار ن نمي دانستم چرا آمده و نبايد بي گکار ساکت و دست به سينه نگاهش کردم. چو 

 از هم باز کرد: ديروز حالت بد شد االن بهتري؟ پلک

 به تو چه؟ -

نگاهم کرد ولي اخم نکرد. اين آدم چطور آدمي بود؟ کسي که از ديدن من وسط ميهماني شان به حد  ساکت

ورتش هم تکان نمي خورد. آرام زل زده بود به مرگ عصبي مي شد حاال با اين زبان درازي ها يک جزء از ص

 صورتم و کم کم از اين نگاه هاي خيره معذب مي شدم. 

 …برات پول آوردم و کارت تلفن و يک مقدار هم  -

 کي گفته؟ الزم ندارم صدقه هاي شما رو  -

 پوزخند زدم: ببر سر خاک کيارش بيچاره خيرات کن باز 
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ه ابروهايش. لب به هم فشرد. داشتم عصباني اش مي کردم. خوب صورتش در هم رفت. اول از هم باالخره

بود. خواب بيست ساعته مغزم را کار انداخته بود انگار. توي عصبانيت آدم ها قصد و غرض واقعي شان را 

رم پر و مثل من يک ت شاهنشان مي دهند به شرطي که مثل سيمين نباشند. يا مثل پري ماه. نه مهرداد دولت

 ندگي توي زندان پاس نکرده بود و نمي توانست مثل آن دوتا باشد. پيمان درس ز 

 به ترنم زنگ زدي؟ بهت گفت پول رو گرفته؟ -

داشت سيگنال مي فرستاد؟ بايد مطمئن مي شدم که او دنبال کشتن من است يا نجاتم. نفسم را ممتد  االن

 عتراف کردم؟بيرون فرستادم: آره گفت. خب االن اومدي تشکر کني که به قتل کيا ا

 نشست: فکر مي کني من کيارش رو کشتم؟ برادرم رو؟ صاف

 ماند. شانه باال انداختم: چرا فکر نکنم. اينجا آدم داريم مادر خودش رو هم کشته منتظر 

 اخم هايش توي هم رفت: يک دليل بيار که به خاطرش کيارش رو بکشم دوباره

 …دليل بياره من زدم: دليل؟ من دليل بيارم؟ پليس نتونست  پوزخند 

 تو با ما زندگي کردي. تو مي دوني رابطه هاي ما چطور بوده، پس تو بهتر مي توني دليل بياري درسته؟ -

ماندم. لبخند به صورتش برگشت: فکر مي کردم دختر باهوشي هستي. فکر مي کردم همون قدر که  ساکت

 ارش چطور بودهمن مطمئنم تو قاتل کيارش نيستي تو هم درک کني رابطه من و کي

شرزه هم از اين ترفندها استفاده مي کرد. اول کلي برچسب مي زد به طرف که بعله تو دلت صاف  خانم

است. تو ذاتت خوب است و بعد که طرف خر مي شد مجبورش مي کرد نصيحت هايش را قبول کند. حاال 

 …دراز شد  هامميگي االن گوش مهرداد مي خواست من را خر کند. خنديدم و سر تکان دادم: بله شما درست 

 ببين پشتش هم مخمليه

کشيد به صورتش. خوب بود وقتي کالفه مي شد اين طوري دست مي کشيد به صورتش. جدي چقدر   دست

رفتارهايش را خوب بلد بودم. بس که هميشه حواسم بهش بود مبادا از کمين بيرون پرد خرخره ام را بجود. 

 خوبي در وحشي شدن داشتم.  اين هم يک نشانه که من استعداد 

خب پس به نظرت من کيارش رو کشتم، بعد اومدم با تو معامله کنم و بيست و پنج ميليون بهت دادم که  -

اعتراف کني؟ االن اينجا چکار مي کنم؟ هوم؟ من اين قدرها هم خر نيستم. تو که اينجا حسابي واسه خودت 

 اين چيزا رو خوب بفهمي قلدر شدي با آدماي حقه باز سر و کله زدي بايد 

نداشتم. باز زل زده بود به چشم هايم. نگاهم لغزيد روي انگشت هايش که روي ميز جا خوش کرده  جوابي

بود. انگشت هاي کشيده و قشنگي داشت. متوجه نگاه خيره ام شد و کف دستش را رو به من گذاشت: من 

 ي بيروناومدم اينجا کمکت کنم، دستت رو بده به من که زودتر بيا

 اختيار برگشتم نگاهش کردم. لبخند مي زد. دستش را روي ميز جلو آورد: باشه فندق من؟ بي
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باال پريدند. قلبم گاپ گاپ تپيد. خون پمپ شد توي سرم. چندبار پلک زدم. لبخندش پر رنگ شد:  ابروهايم

 فتمي کردي به کيمثل اون سه تا کله ي گردي که آويزون … آخه شبيه فندقي. که خيلي هم بانمکه 

از پس هضم جمله ي اولش برنيامده بودم و چندتا جمله ي ديگر رديف کرد پشت هم. قفسه سينه اش  هنوز 

 …باال و پايين مي شد. هيجان داشت؟ او هم خوب عالقه هاي من را مي شناخت. به من مي گفت فندق 

 لب جنباند: دوستت دارم آرام

 هم از گوش هايم. داغ شده بودم. داشت چي مي گفت؟شدم. دود از سرم بلند شد. شايد  منگ

االن گيج شدي، مي دونم ولي بايد بدوني که من بيشتر از هرکسي دلم مي خواد تو بياي بيرون. قول ميدم  -

ولي اول بايد بدوني که دلم مي خواد کمکت کنم. توقع … باهات خوش رفتار نبودم … برات توضيح بدم چرا 

 مهم نيست ب هم ندارم به اين زودي
ً
 حتي اگه بعد… فکر کني هشدرک کني چرا دوستت دارم. االن اصال

ً
ا

ش فقط بذار کمکت کنم که زودتر برگردي پي… برگردي بيرون و نخواي ريخت من رو هم ببيني درک مي کنم 

 باشه؟…. بابا و مامانت 

کنم   عني وقت مي خواستم تا فکر گلويم را فرو خوردم. لبم باز مانده بود. ولي هيچي هم نداشتم بگويم. ي  آب

 اين حرف ها يعني چي. 

 زبان باز کرد: باشه عزيزم؟ دوباره

تندتر تپيد. لبخند از لبش پاک نمي شد. هرچي آن بيرون اخم تحويلم داده بود حاال به جاش لبخند مي  قلبم

 …زد. ماجدي را هم او گرفته بود. وقتي بيست و پنج ميليون مي داد ترنم پس ماجدي 

 وکيلم رو تو عوض کردي؟ -

.  پلک
ً
 روي هم گذاشت. يعني بله. پس مي خواست برايم وثيقه بگذارد؟ حتما

 گفت نترس. گفت امروز وثيقه مي گذاريم بيايي بيرون: چرا؟  ماجدي

 شد روي ميز: چرا چي؟ خم

حقير هيچي زدم به صورتش. سعي کردم يک دور تمام جزئيات رابطه ام را با او مرور کنم. جز اخم و ت زل

« مدوستت دار »نبود. بايد همين جا تکليفش را روشن مي کردم. نمي دانم اگر همان آدم گذشته بودم اين 

 برايم چه مفهومي داشت. خب شايد تعجب مي کردم. 

 تعجب مي کردم. بعدش چي؟ بعدش آن شادي گذشته چه کار مي کرد؟ نمي دانستم. من ديگر آن  نه
ً
حتما

خودم را به جاش بگذارم. چهارماه هرشب با يک چشم باز خوابيده بودم که کسي  شادي نبودم که بخواهم

تنم مورمور شد. چهارماه هرشب مي خوابيدم و …. به خاطر … به خاطر پول دستش نخزد زير لباس هايم 

اه مدعا مي کردم فردا يک اتفاق خوب بيفتد و صبح همان اتفاق هاي تکراري اما تلخ روز قبل رخ مي داد. چهار 

با بوي گند، مشامم آزرده شده بود. گوش هايم آنقدر حرف هرز شنيده بود که براي يک عمر کافي بود. 
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بودم، لباس هاي نو نپوشيده بودم و داشت  هچهارماه آدم هاي معمولي نديده بودم، غذاي معمولي نخورد

فهمم اگر اين دو  يادم مي رفت يک صبح بدون ترس چه جور صبحي است. آن وقت چطور مي توانستم ب

 کلمه را بدون پشت سر گذاشتن اين تجربه ها مي شنيدم چه کار مي کردم. 

 شادي؟ -

االن فقط مي دانستم که اين دو کلمه جز تعجب يک چيز برايم دارد. بي اعتمادي و ناباوري. بايد يک  اما 

و بعد از انجام  جوري مي فهميدم قصدش از اين کارها چيست. راست مي گفت مسخره بود بيايد زندان

ه بود. او از من سوخت برايممعامله اي که سرگرفته مالقاتم کند. شايد کيارش به خوابش رفته بود. شايد دلش 

بزرگ تر است. مي داند اين اتفاق ها چطوري آدم را ترسو و بي اعتماد مي کند. براي همين دارد از خودش 

 ف
ً
 قط يک دلسوزي ساده است؟مايه مي گذارد که بهش اعتماد کنم. چرا؟ واقعا

 به چي فکر مي کني شادي؟ من رو نگاه کن -

 آناهيتا. مي خواهد اين جوري به او   بهش
ً
زل زدم. شايد هم قاتل نيست. اما قاتل به او نزديک است. مثال

کمک کند. خب حاال در آخرين خانه ي شطرنج گير افتاده بودم و مي خواست کيش و ماتم کند. نه من اينجا 

ود . ترنم پول را داده بود. مهم نبهگرفته بودم کيش و مات کنم. نفسم را با لرزش بيرون دادم. چرا که نياد  

بدانم چرا ولي مهم بود بدانم با من است يا مقابل من. هنوز منتظر بود چيزي بگويم. لبخند زدم: من از اينجا 

 داديميام بيرون، تو کمکت رو به من کردي، با همون پولي که به ترنم 

نگاهم کرد. ولي نتوانست چيزي بگويد. وقت مالقات تمام شد. پاهايم مي لرزيد. اگر باهوش بود مي  منگ

ر بروم ولي 
 
فهميد منظورم چي هست. اگر با من بود هيچي نمي گفت شايد هم خودش کمکم مي کرد زودتر د

 يک جوري جلوم را مي گرفت. معلوم نبود شايد هم 
ً
 فرستاد سراغم دخلم را  ييکي ماگر عليه من بود حتما

بياورد. نمي توانست برود بگويد مي خواهم فرار کنم چون ترنم شاهد بود پول را او داده است. پاي خودش  

ر رفتم ازش  
 
گير بود. خيالم از اين بابت راحت بود ولي اين جوري امتحانش را پس مي داد و شايد بعد که د

ن پنج ميليون باقي مانده را از ترنم مي گرفتم. يک هويت تقلبي هم کمک مي گرفتم. باالخره يک جوري بايد آ

مي خواستم. او مي توانست اين کارها را برايم بکند. اما اگر مي باخت. اگر همه اينها نقش بازي کردن بود از 

همين حاال خوره به جانش مي افتاد و مي فهميد بدجوري از من رو دست خورده است. و باالخره دست از 

 ِکيف مي داد. خيلي زياد. …. ِهه … کردن من بر مي داشت. فندق   خر 

*** 

سرعت و با قدم هايي نامتعادل طرف ماشينم دويدم و در حالي که دست هايم مي لرزيد سعي کردم  به

 شماره انوري را بگيرم. تلفن دو بوق خورد تا جواب داد: رفتي؟

 بايد باهات حرف بزنم -

 کرد.   مکث
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 کجايي؟ دارم ميام…  يه چيزي هست که -

 نيستم داخل شهر -

 به موهايم چنگ انداختم: مهمه کالفه

کليد توي درز ديواره. از کف زمين سه رديف برو باال. چهارمين آجر از سمت راست. دو ساعت ديگه   -

 ميبينمت

ورتم ص را قطع کرد. به صفحه خاکستري آن نگاه کردم و عصبي شماره را گرفتم. خاموش بود. محکم به تلفن

دست کشيدم. تلفن خودم را درآوردم. به کي زنگ بزنم؟ به کي؟ عليرضا مي دانست جرم فرار از زندان 

 درست فهميدم؟ منظورش همين بود 
ً
چيست. ماجدي هم مي دانست ولي نمي خواستم به آنها بگويم. اصال

؟ با کي؟ چطوري؟ مي شد با بيست ميليون؟
ً
 دقيقا

و به سمت دانشگاه حرکت کردم. به ترنم زنگ زدم اما جواب نداد. برايش  درنگ ماشين را روشن کردم بي

پيامک فرستادم. جواب داد خانه هستم و خواهش کرد زنگ نزنم. جواب دادم مهم است. خودش زنگ زد و 

 ده؟در حالي که سعي مي کرد آرام حرف بزند گفت: بله، چي شده؟ اتفاقي براي شادي افتا

 …ي کردم هيجانم را کنترل کنم: مگه قرار نشد اگه شادي بهت زنگ زداي نگه داشتم و سع گوشه

 زنگ نزد -

 پس چه طوري پول رو رسوندي به خانواده اش؟ -

کرد. يک لحظه شک کردم نکند با همديگر اين نقشه را کشيده اند و به خيال خودشان سرم کاله    مکث

 گذاشته اند. پرسيدم: ها؟ چرا ساکتي؟

ي زنگ بزنه ولي نزد. توي دانشگاه بودم يکي اومد سراغم گفت امانتي شادي رو بده به من منتظر بودم شاد -

من. گفتم االن پيشم نيست. همراهم اومد تا در خونه. شادي همون بار اول که زنگ زد به من گفت پنج تاش 

 وقتي اومد بيرون خودش ميگيره، فکر مي کردم همين 
ً
 مياد بيرون زوديا رو نگه دارم بعدا

 ِکي امد؟ چه شکلي بود؟ -

 يعني چي؟ چيزي شده؟ -

 دادي بهش؟ -

يه خانم مسن بود. فکر کردم خاله شادي باشه. گفتم البد باهاش حرف زده و قراره اون پول رو … خب آره  -

بده به خانواده اش. ازش هم پرسيدم چرا شادي تلفن نزده که گفت از توزندان زنگ زدن سخته. پول رو دادم 

 بهش رفت

 از خودت نپرسيدي شايد دروغ گفته باشه؟ -
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چي؟ دروغ؟ امکان نداره. مي دونست شادي زندانيه، مي دونست دست من امانتي داره. حتي اسمم رو هم  -

 مي دونست. چي شده آقاي دولتشاه؟

در هم ريخته بود. کالفه گفتم: هيچي. اگه هرکي اومد سراغت به من زنگ بزن. هرکي حتي پدر و  فکرم

 مادرش

 دارين نگرانم مي کنين. کار اشتباهي کردم؟ -

 گرفتم: نه، ولي کاري که گفتم بکن  نفس

اي زير لب گفت و قطع کردم. چند نفس عميق کشيدم و سعي کردم خونسردي ام را حفظ کنم. تلفنم  باشه

 و توي اينزنگ مي خورد. همايون بود. جوابش را ندادم. االن اگر راه مي افتادم يک ساعت ديگر پرند بودم 

 ديوانه مي شدم. تلفنم باز زنگ خورد. همايون گير داده بود 
ً
  ول نمي کرد. يک لحظه شک و يک ساعت حتما

 کردم نکند بداند کجا هستم. جواب دادم: بله؟

 کجايي؟  -

 بيرون، کاري داريد؟ -

 فروتن چي ميگه؟ با آرمان سازه قرارداد بستي؟ -

 نده. نرم و دلجويانه بود. کمي هم شرم لحنش

 گفتم: مشکليه؟  خونسرد 

 …ديدم تخفيف درشت هم دادي ولي خب فردا دستشون بره زير سنگ ما  -

 نداشتم، گفتم: بعد زنگ مي زنم حرف بزنيم االن جايي هستم حوصله

 صبر کن -

 يکي توي زندان گولش زده بود.  کالفه
ً
لبم را زير دندان فشردم. چشم بستم و سعي کردم تمرکز کنم. حتما

 ا اين بچه چرا اين کارها را مي کند. خداي

 الو گوشت بامنه؟ -

 بله منتظرم بفرماييد -

آن دفعه چي گفت؟ گفت پس مي توني بياي مالقاتم. براي يک لحظه ذهنم … کسي که تهديدش کرده   نکند 

روشن شد.کسي که تهديدش کرده بود توي زندان نبود. آمده بود مالقاتش. براي همين نمي توانست به من 

 اعتماد کند. فکر مي کرد يکي را فرستاده ام مالقاتش تهديدش کند. 

 ….ببين مهرداد رفتي براي دختر مندلي وکيل گرفتي، دنبال کارهاش هستي، فردا  -
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ً
حوصله بحث سر اين موضوع را نداشتم. گفتم: فکر نمي کنم حرفي مونده باشه.کاري که مي کنم  اصال

 درسته شما هم خوب مي دوني

 . تمرکزم بر هم خورده بود. نمي خواستم شک کند ولي اين سکوت مي گفت شک کرده است. کرد   مکث

 : يعني مي گي من مي دونم اون بيگناه افتاده زندون و دارم دستي دستي مي فرستمش اون دنيا؟خنديد 

و ول ر به هم فشردم: نمي دونم. هيچي نمي دونم. تا وقتي خودم مطمئن نشم گناهکاره دنبال اين قضيه  پلک

 نمي کنم

 وکيل گرفتي بفهمي کي گناهکاره يا اون دختره رو از زندون بکشي بيرون -

 ممکن بود فهميده باشد من با انوري کار مي کنم؟ يعني

 وقتي تبرئه بشه مجبورن قاتل رو پيدا کنن. غير از اينه -

 شد.  ساکت

القات جور کند پس آن قاتل پست مي توانست برود مالقاتش؟ وقتي ماجدي مي توانست براي من قرار م کي

 فطرت هم مي توانست. نکند کسي که تهديدش کرده آشناست؟

 مهرداد بگذار خودمون مساله رو حل کنيم -

 جمع شد: خودمون؟ خودمون يعني کي؟ حواسم

 من و تو -

 بود. بعد از آنا حاال نوبت همايون بود پيشنهاد همکاري بدهد.  جالب

 چرا؟ -

 وري باشه که زندگي همه مون رو بر باد بدهمن مي ترسم قضيه ج -

نمي توانستم اين همه … فرمان را فشار دادم. پس ممکن بود انوري درست حدس زده باشد. نه  کالفه

نه ام حتي فکرش هم ديوا…. بدبختي را يک جا تحمل کنم. فندق خل شده بود. مادرم مشکوک به يک رابطه 

دارد داشت  مشکوک ابطهود و همايون که فکر مي کردم با يک زنيکه ر مي کرد. کيا به خاطر اين رابطه مرده ب

آبروي زنش را با خون فندق مي خريد. آبروي مادرم را ولي مهم بود؟ اين نبايد به قيمت جان فندق تمام مي 

شد. همين لحظه حس مي کردم انتخابم را کرده ام. انتخاب دردناکي بود. گفتم: مهم نيست. آدم بايد تاوان  

 حيوون چيه؟ شتري رو کرده خودش بده وگرنه فرق ما با يه مکا

چيز ديگري بگويد. گوشي را قطع کردم و راه افتادم به سمت پرند. بايد يک فکري هم به حال  نگذاشتم

ماشينم مي کردم. بايد يک ماشين جديد مي گرفتم که کسي نتواند ردش را بزند اگرچه االن هم معلوم نبود 



 

 
301 

قم را . يعني من رفيخيد ميده باشند. فکرم به شکل وسواس گونه اي دور عليرضا مي چر قضيه انوري را فه

 اشتباه شناخته بودم؟

و درمانده خودم را به پرند رساندم. کليد را برداشتم ولي اول زنگ زدم و انوري در را باز کرد. عجيب بود   کالفه

رد. اگر فندق توي زندان ديوانه شده بود، که زودتر از من رسيده بود. شک و دودلي داشت ديوانه ام مي ک

 من هم اينجا آزاد مي چرخيدم و يواش يواش ديوانه مي شدم. 

 داخل و گفتم: جرم فرار از زندان چيه؟ رفتم

 و مبهوت نگاهم کرد و بعد خنديد: چي؟!  مات

م يک مي ترس جلوتر و گفتم: شادي اون پول رو واسه خانواده اش نمي خواسته واسه فرار مي خواسته.  رفتم

 …باليي سر خودش بياره که 

 بشين…خيلي خب آروم -

خونسردي اش عصبي شده بودم. درمانده نگاهش کردم. من را مجبور کرد بنشينم. بساط چايساز را آورده  از 

بود بيرون و روي کانتر آشپزخانه گذاشته بود. سر فرصت برايم چايي ريخت و تعارفم کرد: تونستي بفهمي  

 رده؟کي تهديدش ک

 سوالم رو جواب بده دارم رواني ميشم -

مقابلم و دست هايش را مثل ژاپني ها عمود کرد جلوي صورتش، ته آرنج هايش را روي زانو گذاشت:   نشست

 گفته مي خواد فرار کنه؟

 مستقيم نگفت ولي نقشه اش همينه -

 جرمي نداره -

 نگاهش کردم.  متعجب

 ميگم. اگه توي تکيه
ً
مسير زندان به دادگاه يا بيمارستان يا چه مي دونم هرجاي ديگه اي  داد به مبل: واقعا

فرار کنه جرمي نداره. برمي گرده زندان. اگه از توي زندان هم فرار کنه چندتا ضربه شالق. البته بايد خسارت 

 خرابي هايي رو که به خاطر فرار از زندان به بار آورده بده

 ي دونم ديگه چکار کنمبستم و سري به تاسف تکان دادم: نم چشم

ببين تو زندان پر از آدم قالتاقه. بيست و پنج ميليون واسه خيلي هاشون يعني يه زندگي. زبون چرب و نرم  -

 هم دارن. اين طفلک هم که اوضاعش ميزون نيست الکي خامش کردن

 چي ميشه حاال؟ -
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 پول شما پريده همين -
ً
 هيچي احتماال

 …تو گفتي پول رو بده  -

 حاال فهميديمگفت  -
ً
 م که بدونم نيتش چيه و ظاهرا

 همين؟ -

 پرونده پر از گره کوره باالخره يعضي وقتا هم مجبوريم يه تيري توي تاريکي پرت کنيم اين

زنگ زدم به دوستش. فکر مي کردم شادي بهش زنگ بزنه ولي نزده بود. يکي بيخبر رفته بود سراغ  -

 دوستش پول رو گرفته بود

 خامش کرده خوب بلد بوده چکار کنه خب پس هرکي -

 بخواد فرار کنه؟ کمي
ً
 به جلو خم شدم: ممکنه واقعا

بر فرض هم که نقشه فراري در کار باشه با بيست ميليون نمي شه دو نفر رو فراري بدي. خونه ي پرش يک  -

 نفر. هرکي بوده شادي خانوم رو قال مي گذاره و در ميره

 نمي خواد اطالع بديم؟ -

 اطالع بديم؟ بگيم يکي مي خواد از زندان فرار کنه حواستون رو جمع کنيد؟ به  بلند
ً
قهقهه زد: چي رو دقيقا

مي گن همه اينجا توي همين فکر هستن. ديوار حاشا هم که بلنده. به طرف گير بدن … ريشمون مي خندن 

 ده. ت ديوونه و از دنيا بريمش يهميگه خواب ديدي خير باشه. بابا اين خانوم توي بند اعدامي هاست. يعني 

 ابرو به چايي اشاره زد: بخور با 

 جرعه خوردم. گفت: چيکار کردي؟ يک

 به حدسم افتاد وگفتم: به نظرم اوني که تهديدش کرده توي زندان نيست. از بيرون رفته مالقاتش يادم

 خب؟ -

 يعني بايد بري توي نخ اين قضيه… خب نداره  -

هيچي کم نداري. من نمي دونم طرف ِکي رفته مالقات. با اسم و رسم « دودو گروهبان»خنديد: جدي از  باز 

واقعي رفته يا جعلي. زن بوده يا مرد. اين يعني بايد يه مثنوي هفتاد من رو بگردم دنبال چيزي که معلوم 

 چيه. يعني وقت تلف کردن بيخود. گفتم که شما حداقل بايد 
ً
ه يه رو جلب کني ک اعتمادشنيست دقيقا

 رنخي بده بعد بيفتيم دنبال اين رد پاس

نفسم را بيرون فرستادم. چايي را تا ته خوردم و گفتم: خيلي لجبازه. من از هر دري مي خوام وارد بشم  کالفه

چنگ ميندازه توي صورتم. ديشب تا صبح فکر کردم که چي بهش بگم. از چه دري وارد بشم نتيجه اش شد 
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هم نگه داشته  . پنج تاش رو ليونرو به من کردي با همون بيست و پنج مي اين که برگشته بهم ميگه تو کمکت

 واسه مبادا

 باهوشه ولي تجربه نداره هنوز… غش خنديد: جدي؟  غش

 کشيدم. تجربه نداشت که نفهميد من دوستش دارم. نفهميد دارم کمکش مي کنم.   آه

 يه: از ريختت معلومه چقدر خسته اي. برو تو اتاق اون طرفي بخو گفت
ً
 اب. منو کشوندي اينجا گفتم حتما

 سرنخي پيدا کردي

جا بلند شد: من بايد برگردم. بخواب همينجا. ساکته. تلفنت رو خاموش کن به خودت يه کم استراحت  از 

 بده. نگران هم نباش. فراري در کار نيست، باشه هم شادي خانوم توش نيست

 دکتر فرحي هيچي ديگه گير نياوردي؟ و … کشيدم و ولو شدم روي مبل: جز فرضيه مادرم   آه

به سينه جلويم ايستاد. هنوز لبخند مي زد: برعکس خيلي چيزا گير آوردم. منتها همش به هم بي  دست

 ربطه

؟ صاف
ً
 نشستم: مثال

 همه آدمايي که دنبال سابقه شون  دستي
ً
پشت سرش کشيد و زل زد به کفش هايش: اينکه جز خودت تقريبا

 زدن دارنهستم چند مورد تيک 

چيزي بگويم که گفت: نگو کي با کي تيک مي زده که وقت ندارم. وقتي مطمئن شدم چيزايي که دارم  خواستم

 استراحت کن. اين برات از هرچيزي بهتره
ً
 به اين پرونده مربوطه خودم يکي يکي برات ميگم، فعال

د ي احتياج داشتم. از جا بلنمطمئن و اميدوارکننده بود. در اين وضعيت بلبشو به همچين حرفهاي لحنش

 جايي ندارم که بروم. کجا مي رفتم؟ 
ً
شدم و با هم دست داديم. اول تصميم گرفتم بروم ولي ديدم واقعا

همين جا بمانم و به  مشرکت؟ خانه اي که معلوم نبود روي چي بند است؟ يا اتاقم توي هتل؟ ترجيح داد

 توصيه انوري گوش کنم. 

دم را ولو کردم روي تخت باريکي که يک تشک سفت رويش بود. پتو را باال کشيدم را شل کردم و خو  کمربندم

و توي خودم جمع شدم. آدرنالين خونم رفته رفته کم مي شد و اضطراب از وجودم دور مي شد. چشم بستم 

لم که روي هيک  نشو اولين تصويري که پيش چشمم جان گرفت صورت فندق بود. چشم هاي اخمو و غمگي

د. به نظرش جذاب بودم؟ بي تجربه بودم ولي خوب مي فهميدم اين طرز نگاه ها خريدارانه است. مي چرخي

پس به نظرش جذاب بودم. لبخند نشست روي لبم. شايد او هم حاال تنهايي به حرف هاي من فکر کند و از 

ب را جلوي ديشمنگ نگاهم کرد. تمام  رمخر شيطان پايين بيايد. يعني مي شد؟ وقتي بهش گفتم دوستت دا

آيينه تمرين کردم تا اين دو کلمه ناقابل را خوب ادا کنم و فکر نمي کردم وقتي ببينمش تمام وجودم بشود 

خواهش و عين زمزمه روي لبم بيايد. کاش مي شد دستش را بگيرم. شايد اين طوري يک حسي نسبت به من 

 شده بود عالمت تعجب. اسمش فندق است تع ياالتمپيدا مي کرد. از اينکه فهميد توي خ
ً
جب کرد. اصال
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حتي اگر اين اتفاق ها هم نيفتاده بود و همان شادي قبل بود باز هم تعجب مي کرد ولي چاره اي نداشتم. 

نمي دانستم چطور بايد اعتمادش را جلب کنم. نه وقت داشتم و نه موقعيتم مناسب بود. بايد همانجا کار را 

ين بود که گفت چه قصدي توي کله ي فسقلي اش هست. شايد هم اعتماد  تمام مي کردم. حداقل فايده اش ا

کرده بود که اين را گفت. اگر اين اتفاق ها نيفتاده بود چطور بهش مي گفتم؟ خب اول سعي مي کردم 

اخالقم را خوب کنم. از آنا جدا مي شدم و بهش مي گفتم بيايد شرکت کارآموزي. به رفعت هم مي گفتم 

باشد. فوقش همايون مي فهميد توي سرم چي مي گذرد و نقشي را که تا االن خودم بر عهده   هوايش را داشته

گرفته بودم او برعهده مي گرفت و مي شد برج زهرمار. ناهيد هم از آن طرف اذيتش مي کرد بعد بايد يک 

 کلي م… کيا بود   ر زمينه اي مي ريختم که آنها را راضي کنم که اذيتش نکنند. آخ اگ
ً
شايد هم  ي خنديد. حتما

ا را از مرگ کيا تمام اين سنگ ه…. بهش برمي خورد که برادر بزرگش به همبازي بچگي هايش نگاه چپ کرده

حاضر  …جلوي پايم برداشته بود و در عوض يک حفره عميق توي زندگي ام کار گذاشته بود. اگر کيا بود 

ا از شيرين مي شد. البته اول بايد آن پسره مزلف ر  فندق برسم. بعد زندگي بهبودم کوه را هم جابه جا کنم تا 

ذهنش بيرون مي کردم و خودم را به جاش مي کاشتم توي دلش. يک جوري که خودش من را انتخاب کند. 

من را دوست بدارد. دستش را مي گرفتم با هم مي رفتيم رستوران، دوست داشت اين چيزها را؟ دخترها 

د. ديگر چي دوست دارند دخترهاي هم نسل فندق؟ هيکل ورزشکاري. به جاهاي فانتزي هستن تنعاشق رف

خب چاق که نبودم. زحمتش يک ثبت نام باشگاه بود. ولي نه، فندق در بند اين چيزها نيست. آهان بايد 

 برايش يک ماشين آلبالويي هم مي خريدم. يک چيزي که به قد و باالش بيايد. ذوق مي کرد حتم
ً
عد دست . با

توي جا چرخيدم. چشم …. ور گردنم و روي نوک پنجه مي ايستاد و زل مي زد توي چشم هايم مي انداخت د

 هايم سنگين شده بود. پتو را گلوله کردم توي بغلم. بيني ام را کردم توي پرزهاي نرمش. 

نبض داشت. دست و پا داشت و صورتي متعجب. پتو شکل فندق بود. نه خود فندق بود. سرش را کرده  پتو 

وي سينه ام و بيني اش را توي گودي گردنم مي ماليد. يقه پيرهنش تا روي شانه پايين آمده بود. آرام بود ت

پوست سفيد و  ويدست کشيدم روي موهايش که بوي گل مي داد. يک بوي خنک. دستم را لغزاندم ر 

م د روي صورتنرمش. لبم را گذاشتم روي موهايش و بوسيدم. توي بغلم جا به جا شد. نيم خيز شد و خم ش

 و تنم داغ شد. 

از جا پريدم. خواب ديده بودم. بوي نرم کننده پتو زير دماغم بود. کالفه نشستم و به شلوارم نگاه   هراسان

کردم. لعنتي. بايد بر مي گشتم هتل دوش مي گرفتم و لباس عوض مي کردم. فشارهاي عصبي و فکر کردن به 

راي ابد آتش بسوزانمش و بعد ب مثلولين باري که کنارش بنشينم فندق حالم را خراب کرده بود. مي ترسيدم ا

 از من متنفر مي شد. چه مصيبتي. 

*** 

زود بود ولي من روي تخت زانو در بغل گرفته بودم و به يک جايي توي هوا زل زده بودم. محو شدن  صبح

 نيمه روشن بود ولي پنجر 
ً
ن ه اي در کار نبود تا مهمين بود؟ اينکه نداني چي جلوي چشمت است؟ هوا حتما

 چرا براي اتاق هاي زندان پنجره نمي گذ
ً
 ساختماِن آن را جوري نمي اشتند؟آسمان گرگ و ميش را ببينم. واقعا

ساختند که بشود براي اتاق هايش پنجره بگذارند. اين روزها که همه چيز پيشرفت کرده بود. مي توانستند 
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ي از دنيا بريده آن را نشکنند. مي توانستند ميله هاي دزدگير شيشه هاي ضخيم بگذارند که اين ديوانه ها

بگذارند که کسي خيال در رفتن به سرش نزند يا حتي به پنجره ها آالرم وصل کنند که اگر کسي زيادي باهاش 

ور رفت آژيرش بلند شود. خيلي کارها مي توانستند بکنند که ما از ديدن يک صبح محروم نشويم ولي 

نبود. برايشان مهم نبود که ما حتي اگر محکوم به مرگ باشيم حداقل اين چند صباح باقي مانده برايشان مهم 

را مثل آدميزاد سر کنيم. همين ديشب يکي ديگر را بردند براي اعدام. تنها لطفي که در حقش کردند اين بود  

سيدم اگر به اين نقطه مي ر که اجازه بدهند توي يک سلول تاريک و نمور تنهايي با خدا مناجات کند. من که 

ببندم و خيال کنم اينها  چشمترجيح مي دادم مثل اختر تا صبح ور دل همين ديوانه ها زر زر گريه کنم. 

خانواده ام هستند و کمي از بار غصه ام را زمين بگذارم. يعني ممکن بود به همچين جايي برسم؟ موهاي 

زه آن پنجره اي که حاال آرزويش را داشتم فقط يک پشت دستم سيخ شدند. يک روزنه کوچک، نه به اندا

روزنه کوچک از اميدواري توي دلم باز شده بود. آن نگاه ها، آن لحن پر از خواهش، آن التماس هاي بر زبان 

 دلش برايم سوخته بود؟ داشت التماس مي کرد بهش اعتماد کنم؟… نيامده 
ً
 يعني مهرداد واقعا

شار دادم. تصويرش جلوي چشمم نقش بست. پيراهن کتاني راه راه باريک ام را محکم روي زانو ف پيشاني

 اين جور لباس هايي نمي پوشيد. يعني از طيف خاکستري و سورمه اي و سياه به 
ً
سورمه اي و سفيد. معموال

زحمت پايين مي آمد. خيلي هنر مي کرد توي تابستان رنگ پيراهن هايش مي شدند آبي کمرنگ. آن هم به 

 به ترکيب رنگها عالقه اي ندارد برعکس کيا که کل هفته از ندرت. ه
ً
ميشه پيش خودم فکر مي کردم کال

نارنجي پرتقالي به سبز کاهويي تغيير رنگ مي داد. چرا اين طوري بود؟ چرا هيچ وقت توي لباس هاي راحتي 

آدم  رياست کردن بر  راحت نبود؟ اين جوري مي خواست بگويد خيلي با ابهت است يا تنوع ظاهري به اندازه

هاي دور و برش مهم نبود؟ بعد يک دفعه چرا بعد از اين همه سال با يک پيراهن طرح دار آمده بود مالقات 

من؟ پيراهني که مد روز بود و با سرآستين ها و دکمه ها و حاشيه باريک يقه سورمه اي و برش هاي 

انگار مي خواست خودش را جوان نشان  بيست و پنج ساله مي خورد. …  تمخصوصش به درد پسرهاي بيس

بدهد. حتي مدل آرايش موهاش هم فرق کرده بود. صورت صاف و سه تيغه اش هم يک ته ريش مرتب 

 براي ديدن من آن هم 
ً
 يک چيزي بود بين يک مرد جا افتاده و يک جوان بيست ساله. يعني واقعا

ً
داشت. کال

 شايد آنا  زحمت داده بود و به اين شکل شتوي زندان به خو 
ً
درآمده بود؟ آنا هيچي بهش نگفته بود؟ اصال

خودش مي خواسته اين طوري بيايد که راحت تر مخ من را بزند. توي اين همه سال نديدم خودش به فکرش 

کند    امدبرسد يکبار شکل و ظاهرش را عوض کند. گاهي فکر مي کردم با اين همه پول حداقل يک آدمي استخ

نگ هاي تکراري يک چيز تازه را هم امتحان کند. همه چيزش تکراري بود. اخم که يادش بدهد جز آن ر 

چشم بسته مي توانستم بگويم چه … هايش، مدل عصباني شدنش، راه رفتنش، لباس پوشيدنش 

 قبل از اينکه يک حرف مهم بزند گلو صاف مي کرد. يا وقتي عصباني 
ً
د محکم ش ميخصوصياتي دارد. مثال

قتي خوشحال بود لبخند مطمئن روي لبش مي نشست. همه ادا و اصولش را حفظ قدم بر مي داشت. و 

شايد هم باثبات بود. توي هيچ رماني درباره طرز لباس پوشيدن مردهاي محبوبم … بودم بس که تکراري بود 

ننوشته بودند تا بدانم طرز لباس پوشيدن چقدر به اخالق آنها ربط دارد. خب حق داشتند. آن رمان هايي  

که من مي خواندم مال صد سال پيش بودند. آن موقع شايد مد نبود اين چيزها را بنويسند. تازه مگر مهرداد 

 مرد محبوب من بود که از روي يک رمان بفهمم اخالق هايش چي هستند. 
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ً
خب ما دعوت نبوديم. مامان بهش … مهرداد چه طور مردي بود؟ يادم است روزي که عروسي کرد  واقعا

بود اما بابا برايش مهم نبود. براي اين که از دل مامان دربياورد او را برداشت دوتايي با هم رفتند برخورده 

ا من  روز مسابقه من و کيا مهرداد ب هامامزاده صالح. من ديگر خيلي به کيارش فکر نمي کردم. با آن رفتاري ک

نمي دانم چرا …. پيش آمد و  کرد همه چيز برايم عوض شد. بعدش هم که گند خوانندگي ام توي استخر 

 وقتي به اين دوتا خاطره لعنتي فکر مي کنم آن سومي هم خود به خود مي آيد سراغم. 

روي تخت دراز کشيدم و مالفه را انداختم روي صورتم. اولين بار هفت سالم بود که درباره اش حرف  کالفه

درست مثل حاال که ناخودآگاه مالفه را  زدند و همان موقع هم دلم مي خواست خودم را يک جايي قايم کنم. 

 روي صورتم کشيدم. 

ميهماني جمع و جور خانوادگي بود. صندلي ها را کنار باغچه گل چيده بودند و از هواي خوب يک عصر  يک

تابستاني لذت مي بردند. من و کيا و چندتا از بچه ها دور آبنما مي دويديم و جيغ جيغ مي کرديم. کيا روي 

به مهرداد که جفتش  يونمي پاشيد و حياط را روي سرمان گذاشته بوديم. يک دفعه هماهمه مان آب 

 نشسته بود گفت: برو اين ها رو ساکت کن

 آن موقع هفده هجده سالش بود. آمد طرفمان و داد زد: بازي بسه مهرداد 

ن ساکتشون کزودتر از همه سرجا خشکم زد. همايون داشت شطرنج بازي مي کرد. بلند خنديد: گفتم  من

 اينجوري که خودشون رو خيس مي کنن از ترس

خنديدند. بعد همايون بلند بلند آن خاطره را گفت. مامان داشت پذيرايي مي کرد. مهرداد رفت توي  همه

عمارت. حتي او هم خجالت کشيد. من اول نمي فهميدم دارند درباره خودم حرف مي زنند بعد پسر دکتر 

غش خنديد.  غشجيش کردي و … رگتر بود رو کرد به من و گفت جيش کردي فرحي که دو سال از ما بز 

خجالت زده دويدم طرف خانه مان و کلي گريه کردم. ماجرا را به بابا گفتم و او هم خنديد و گفت:عيب نداره 

 خودشون هم بچه بودن جيش مي کردن… بچه بودي 

 کرد به مامان و گفت: ما هم همين جور بوديم نبوديم؟  رو 

 غرزد که خرس گنده ها بچه ام را ناراحت کرده اند.  امانم

 وقتي ناهيد  بار 
ً
دوم دوازده سالم بود. چاق شده بودم و دلم مي خواست هيکلم را با چاقو بتراشم. مخصوصا

هي چاقي ام را وقت و بي وقت به رويم مي آورد. توي عمارت بوديم. زمستان بود. کيارش بلد نبود انشا 

را کش برود و به من  ربتياست در ازاي نوشتن انشا از قفسه داروهاي مامانش شيشه شبنويسد و مي خو 

بدهد تا بخورم و الغر شوم. هرچند بعدها وقتي بزرگ تر شديم غش غش خنديد و گفت: شادي يادته گفتم 

 مامانم از اين شربت مي خوره الغر مي شه؟

گفت: شربتش مولتي ويتامين بود. فقط اگه   خباثت توي چشم هايش سوسو مي زد. نگاهش کردم و او  برق

 بهت مي گفتم ديگه تمرين هام رو نمي نوشتي
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کردم ديدم در ازاي هر يک قاشق از آن مولتي ويتامين کوفتي چندتا انشا نوشته ام و چقدر تمرين   حساب

قتي چرا و درس هاي ديگر را برايش پاکنويس کرده ام. چقدر ساده بودم که گولش را خوردم. تاره فهميدم 

د آب گشنگي و بع  عثشربت را مي خوردم بيشتر گرسنه مي شدم و به خيال خودم فکر مي کردم شربت با

 شدن چربي هايم مي شود. 

روز زمستاني که به اميد يک قاشق از شربت جادويي الغري که کيارش حتي اجازه نمي داد نوشته هاي  آن

ار بند و بساط بار نشسته بودم و سعي مي کردم قوه رويش را بخوانم مبادا دستش رو بشود توي سالن کن

 خواست نتخيلم را به کار بيندازم و درباره موضوع انشاي کيارش چيزي بنويسم. همايون م
ً
 را ديد و مثال

 انگ… تشويقم کند و رو به مامانم که وسايل عصرانه را آماده مي کرد گفت: چقدر زود بزرگ شد 
ً
ار نه اصال

 بغل مهرداد خودش رو خيس کرده انگار يه روزي توي

هم بلند خنديد. مهرداد توي سالن شرقي نشسته بود و به واکنش حرف باباش مجله اي را که توي  باز 

 
ً
 دستش بود روي ميز کوبيد و گفت: دست از سر اين قصه مزخرف برداريد لطفا

 خجالت کشيدم. تمام بدنم گر گرفت. مغزم ديگر  اين
ً
کار نمي کرد. دفترم را   حرف دل من هم بود. واقعا

برداشتم و رفتم توي آشپزخانه و از آنجا هم برگشتم خانه خودمان. حتي رو نداشتم از در اصلي و از جلوي 

 چشم هاي مهرداد که دانشجو بود رد بشوم. باز هم اشکم راه افتاده بود. 

 داد به بابا بگويد تا با همايون پشت سرم آمد و دلداري ام داد که شعور ندارند. موهايم را بوسيد و قول مامان

 حرف بزند که دست از سر اين موضوع مسخره بردارد ولي گريه هاي من شدت مي گرفت. 

سومين باري بود که اين خاطره برايم زنده شد. مراسم جشن توي باغي حوالي تهران … عروسي مهرداد  روز 

رفته فاتي بزرگ مديريت جشن را برعهده گبود. مامان و بابا رفته بودند گردش و تفرج چون يک شرکت تشري

بود و نيازي به مامان نبود. نقش مامان پشت ديوارهاي اين خانه تمام مي شد. پس الزم نديدند آنها را دعوت  

کنند و بابا براي اين که از دلش دربياورد او را برد بيرون. مي فهميدم که دلشان مي خواهد دو نفري بروند و 

ه خاطر دعوت نشدن به آن جشن خيلي هم دل و دماغ همراهي باهاشان نداشتم. فقط واقعيت اين بود که ب

بيايد و بروم دانشگاه و زود درسم را تمام کنم و پولدار بشوم و از  کور خدا خدا مي کردم زودتر نتيجه هاي کن

 اين خانه برويم. چه خياالت خامي. 

ده بودم و انگشت هايم را توي آب خنک بازي بازي مي آبنما نشسته بودم و بيخيال دامن لباسم را باال ز  کنار 

دادم. اگر ناهيد اين صحنه را مي ديد خونم مباح بود ولي انگار يک حس لجبازي داشتم که دور از چشمشان 

مي دانستم اين عادت مهرداد است  هحرصم را خالي کنم. صداي صاف کردن گلوي يک نفر از جا پراندم. نديد

 نشد. روز عروسي اش بود، پس اينجا چه غلطي مي کرد؟ولي تا نديدم باورم 

را انداختم و جلوي رويش صم بکم ايستادم. کت و شلوار و پاپيون مشکي و مدل موهايش از او يک آدم  دامنم

ديگر ساخته بود. يک چيز تازه که از مهرداد تکراري جذاب تر بود. آمد جلو و گفت: پدر و مادرت کجا 

 تون نبودنهستن؟ رفتم توي خونه 
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 رفتن بيرون… رفتن … تند پلک زدم: رفتن  تند 

بيرون رفتن بي اجازه همايون و ناهيد جرم بود. حتي نپرسيدم اينجا چه کار مي کند آن هم توي همچين  انگار 

 روز مهمي. 

 …جوابم را داد: من اومدم يک چيزي الزم دارم ببرم، اگر دوست داري  خودش

نبود به جاي داماد بيايد دنبال آن چيزي که نمي دانستم چي هست؟  چشمي نگاهم کرد. يعني کسي زير 

 …عجيب بود. از آن عجيب تر پيشنهادش براي بردن ما به مراسم جشن بود. آب گلويم را فرو دادم: راستي 

 تبريک ميگم

پريد. حتي يک اخم نامحسوس هم روي صورتش نشست. چند لحظه همان طور ساکت رو به روي  پلکش

ديم. حرفي نمانده بود ولي نمي رفت. دست کرد توي جيبش و اخم هايش دوباره پررنگ شد. هم ايستا

ناخودآگاه قلبم شروع به تند تپيدن کرد. اين اخم ها مثل يک عالمت هشدار بود. که االن مي شود برج 

تم: گف  زهرمار و يک چيزي مي گويد و اشکم را در مي آورد. دلم نمي خواست همچين اتفاقي بيفتد. سري    ع

 ببخشيد

کنارش به احتياط رد شدم. همان حسي که توي استخر بر سرم آمده بود را دوباره تجربه مي کردم. اينکه   از 

اين سکوت و اين نگاه هاي خيره يک چيزي توش هست. يک چيزي که گيجم مي کرد. گفت: دامنت خيس 

 شده

 موقع آب بازي يادم رفته بو به لبه دامنم جمع شد که تا جايي نزديک زانوهايم نم کش حواسم
ً
د يده بود. حتما

 عادت داري لباس هات رو 
ً
درست جمعش کنم که توي آبنما نيفتد. سري به تاييد تکان دادم و گفت: کال

 خيس کني. گاهي هم لباساي کسي که بغلت کرده

زنم که حرفي برا پايين انداختم. آخر کار خودش را کرد. تکه اش را انداخت. بيشعور ساديسمي. بي آن سرم

چشم هايم آماده بودند بغضم را بيرون بريزند. خودم را جمع کردم. درست که بابا با همايون حرف زد و او از 

خير يادآوري آن خاطره مسخره گذشت ولي انگار بايد خودم هم از خودم دفاع مي کردم. عصباني زل زدم 

البد خدا به از … نکردي؟ البد نه  توي چشم هايش: شما دو ساله که بودي هيچ وقت خودت رو خيس

مابهترون از همون بچگي فهم و شعور ميده همه چيزشون فرق کنه. ولي ما که يه زندگي معمولي داريم چون 

آدم هستيم همه ي رفتارهامون مثل آدمهاست. همه آدم ها هم توي دوسالگي خودشون رو خيس مي کنن. 

 بغل کردي و لباست خيس شده… تقصير از شما بوده که يه بچه دو ساله رو 

 …باال برد و نفس عميقي کشيد: از مابهترون؟ يعني تو از يکي مثل از مابهترون  ابرو 

حرفش را بزند. اخم کردم و ازش جدا شدم و رفتم خانه مان و درها را هم از داخل قفل کردم. فکر  نگذاشتم

 ر سوزاندن من يا هرچيزي که ممکن بود توينمي کردم بخواهد بيايد دنبال سرم. براي دلجويي يا براي بيشت

ي اشک و من دوباره از ناراحت نيامد فکر کثيفش باشد ولي کار از محکم کاري عيب نمي کرد. فکرم درست بود. 

ريختم. اگر مامان کنارم بود باز اخم مي کردم و بهش مي گفتم چرا من را بردي توي ميهماني و مامان باز 
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اورد بچه که بودي خيلي تپلي و شيرين بودي. هرکي مي آمد آنجا ناهيد مي مجبور مي شد قسم و آيه بي

و بانمکي ات ذوق کنند. بعد هم استدالل مي کرد ناهيد  وشگليخواست تو را نشان بدهد و بقيه هم از خ

چون خودش دختر نداشت دوست داشت يک دختر تپل و موفرفري که دوتا دندان جلوش از هم فاصله 

خنديد داشته باشد. يک دختر مثل تو. من که فکر مي کردم مامان اين ها را مي گويد که داشت و همش مي 

 آنقدر بانمک بوده ام که مهرداد دوازده ساله هم  يد ناراحتي ام کم شود ولي شا
ً
هم دروغ نمي گفت. حتما

ي بوده حتي وقت بدش نيايد من را بغل کند. نمي دانم چرا فکر مي کردم مهرداد از وقتي به دنيا آمده اخمو 

رفتم  يمدوازده سالش بوده هم اخمو بوده. حتي وقتي من را که توي بي حواسي بقيه داشتم از پله ها باال 

آن موقع هم اخمو بوده. بعد من اخم هايش را که ديده ام از ترس خودم را خيس  …. بغل گرفته که نيفتم 

 کرده ام و لباسش را به گند کشيده ام. 

راست  حتي اگر …. اخمو با يک شکل و شمايل جديد آمده بود مالقاتم. بهم گفته بود فندق همان مهرداد  حاال 

آخه فندق؟ يعني حاال هم که ديگر اين قدر چاق نبودم بايد …هم گفته باشد. حتي اگر دوستم داشته باشد

د به البخاک بر سر.  نيستابراز احساساتش هم مثل آدم …. بانمک… به من بگويد فندق؟ آره جون خودش 

 آناهيتا هم مي گويد خيارچنبر. چون قد بلند و الغر است. از تصور اين حرف خنده ام گرفت. 

که کسي را جز کيارش دوست نداشتم، دلم چه طور ابراز احساساتي مي خواست؟ کيارش يک جايي ديگر   من

ا درباره وارهاي اينجيا به قول همبندي هايم يک رفيق پايه. از آنهايي که روي دي…تبديل شد به يک دوست

ن رفيق و ناموس و وطن. ولي اگر يکي بود که … شان نوشته بودند 
 
عاشقش مي شدم  منسالمتي سه ت

 همين ايمان ايران پناه 
ً
 اين جور ک… دوست داشتم مثل توي کتابها بهم بگويد دوستت دارم. مثال

ً
ارها اصال

ود محدوده خيالبافي هايم به فرو رفتن توي آغوش بهش مي آمد؟ تا قبل از اينکه پام به همچين جايي باز ش

يک مرد خالصه مي شد جوري که موهايم را ببوسد. با دست موهايم را ناز کند و نهايت تصورم از يک بوسه، 

چسبيدن لب کسي که دوستش داشتم روي پيشاني ام بود. ولي حاال دايره المعارفي از تمام تجربيات زشت 

شان نمي آمد. تازه از تعريف جزء به جزئش لذت هم مي بردند ولي من فقط بودم. هم بندي هايم که بد

احساس چندش بهم دست مي داد. گاهي هم تعجب. يعني مي شد رفتار مردها توي خلوت جور ديگري 

باشد؟ حتي نمي توانستم تصور کنم يکي مثل ايمان ازش چنين کارهايي بربيايد. ولي همه شان بهم مي 

از جلد جدي و … فکر کن مهرداد و آناهيتا توي تخت …. د جوجه تازه از تخم درآمدهخنديدند و مي گفتن

  د عبوسش بيرون بياي
ً
و آن جوري که اين زن ها تعريف مي کردند رفتار کند. به هيچ کدامشان نمي آمد. اصال

دند  ي کر اين کارها به هيشکي نمي آمد فقط اين زن هاي منحرف با لذت ازش حرف مي زدند و هي تحقيرم م

مي   ور جکه تو با اين چشم و گوش بسته اگر شوهر مي کردي سر دو روز نشده طرف يک زاپاس براي خودش 

 با يکي ديگر بوده هيچ وقت عروسي نمي کنم و اين بار 
ً
کرد. عصبي مي شدم و مي گفتم من با کسي که قبال

ه نفر را ل از زن گرفتن ترتيب دو سبلندتر مي خنديدند که چقدر چيز خل هستي که فکر مي کني مردها تا قب

 جز اين آدم کي مي شناختم که يک ذره بهش عالقه داشته باشم؟ تنها … نداده باشند. يعني ايمان هم 
ً
اصال

 …مردهايي که تا االن بهشان فکر کرده بودم يا بقيه راجع بهش با من حرف زده بودند سه نفر بودند. کيارش 

د به سعيد همچين کارهايي مي آمد بس که الت و لوت است. به مهرداد که ايمان و سعيد خاله مه لقا. شاي

 نمي آمد. کسي که اين 
ً
خر است و به طرف توي بار اول مي گويد فندق و بعد يک هو زل مي زند  قدر عمرا
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قلبم از يادآوري حرفش لرزيد. به خودم بابت اين فکرهاي … « دوستت دارم»توي چشم آدم و مي گويد 

فحش دادم. مالفه را از روي سرم عقب کشيدم و صورت موشرابي جلوي رويم ظاهر شد. نيشش منحرفانه 

 را باز کرد و دندان هاي زرد از سيگار کشيدن زيادي بيرون افتاد: داشتي چه خيالي مي بافتي زير مالفه؟

 از فکرهاي مزخرفي که توي سرش بود گفتم: اون چيزاي آشغالي که فکر مي کني نبود عصبي

 حاال خوش تيپ بود طرف؟… به من چه … را خيس کرد: خب گيرم که بوده باشه  شلب

خوشتيپ بود؟ مي شود آدم پولدار باشد. لباس هاي خوش دوخت بپوشد. عطرهاي گرانقيمت بزند.  مهرداد 

پوست صورتش به خاطر غذاهاي خوب، کار کردن توي محيط خوب و مسافرت هاي آنچناني خوشرنگ و 

 فتجو خوشتيپ نباشد؟ خب خوشتيپ بود ديگر. مثل همايون قدش هم بلند بود. حداقل بدون لک باشد 

من که مي ايستاد بلندي قدش بيشتر به چشم مي آمد. اهل ميخوارگي هم نبودکه شکمش جلو بيايد. آره 

 خوشتيپ بود ولي من باهاش توي خيال کاري نداشتم و نخواهم داشت. 

 دنت؟امروز روز مالقاته، کسي مياد دي -

 بابا مي آمد. لبخندي پررنگ روي لبم نشست.  امروز 

آره خب ذوق هم داره راه به راه مالقاتي داري. جدي چقدر پول دادن که دم به دقه ميان ديدنت؟ خوبه  -

 وگرنه برات اتاق خواب هم رديف مي کردن… زندانه 

 دا شانس بدهکردم و بي آنکه باهاش حرف بزنم از سلول بيرون رفتم. بلند گفت: خ  اخم

توي راهرو ها زدم و برگشتم توي سلول. تا وقت مالقات خيلي مانده بود و اين انتظار کشنده هنوز  چرخي

 روزهايي که نوبت بابا بود. دلم مي خواست بعد از آن دادگاه لعنتي باهاش 
ً
برايم عادي نشده بود. مخصوصا

مين روزها مي آيم بيرون. نه اين را بهش نمي  حرف بزنم. حتي مي خواستم بهش بگويم مهرداد پول داده و ه

گفتم. نمي خواستم نگران بشوند. راستي بعدش بايد چکار مي کردم؟ پري ماه ديشب کمي ناخوش احوال 

بود. مراقبش بودم و دور و برش مي چرخيدم بلکه يک کلمه درباره فرار بگويد. آخرش هم سرم داد کشيد و 

 نگران بمن را پرت کرد بيرون از سلول. وا
ً
. نکند دورم بزند؟ بعد چکار مي کردم؟ نه بعدش خوش ودمقعا

اخالق شد. گفت وقتي حالم بد است دور و برم نباش. اگر پري ماه من را بيرون مي برد بايد يک فکري هم 

براي مخفي شدن مي کردم. يک راهي که بتوانم پولم را از ترنم بگيرم. شايد هم مثل همدست پري ماه بيخبر 

 ….همه مي فهميدند… رفتم دانشگاه مي 

 دوباره عين کنه چسبيد به تختم: کي ميري بيرون؟ موشرابي

 بستم: هروقت معلوم بشه قاتل نيستم چشم

 مي دوني منظورم چيه… خودت رو به اون راه نزن  -

 زدم توي چشم هايش: به تو چه زل
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 نيشش از هم در رفت: شنيدي سيمين چي شده؟ باز 

 حس مي شد. يعني همه مان از رفتنش نفس راحتي مي  سه روزي ب سيمين
ً
ود رفته بود. جاي خاليش واقعا

 کشيديم. چرخيدم طرفش: نه چي شده؟

 کوبيد روي ران خودش: نفهميدي؟  محکم

 نگاهش کردم. بعد از دادگاه و بعد مالقات مهرداد همش توي خودم بودم. گفتم: نه بگو خب منگ

 گفتن يه مدتي….را پشت گوشش انداخت: آقا بردنش تيمارستان روي تخت نشست و موهايش چهارزانو 

 ديوونه است يا ادا درمياره
ً
 اونجا بمونه ببينيم واقعا

 نبرده بودنش واسه آزمايش -
ً
 يعني شک داشتن؟ مگر قبال

 چه مي دونم. من که از اين چيزا سردرنمي يارم -

 کنند تا مچش را بگيرند. نشستم: خب؟من سر در مي آوردم. مي دانستم کلي سوال و جوابش مي   ولي

هيچي ديگه گفتن ديوونه اس. بعد يکي رفته اونجا ادعا کرده اين زني که جرمش اعدام بوده و حاال خودش  -

 رو تو جلد ديوونه ها جا زده شوهرش رو کشته

 اين زنه هموني نبود که سيمين مي گفت با شوهرش فرار کردن -

شکايت و شکايت کشي و دعوا بعد کاشف به عمل اومده شوهره هم ديوونه خالصه … سر تکان داد: آره  تند 

 بوده

 هايم از هم باز شد: يني چي؟ چشم

هيچي زنه کلي پرونده از شوهره رو کرده که بعله آقا يه مدتي توي يه شهر ديگه بستري بوده و به خاطر  -

 مقضا خوردن به پست سيمين خانحرف فاميل اومدن تهران که کسي نفهمه شوهرش يه تخته اش کمه و از 

 پس راست مي گفت که وضع زندگيمون خوبه -

باال انداخت: آره ولي با اون گندي که باال آورد خانواده اش ديگه اسمش رو هم نياوردن. خالصه معلوم  شانه

 ميشه مرض شوهرش هموني بوده که سيمين هم ادعا مي کرد داره

يمين عاشقش شده بود دوشخصيتي بوده است. البد براي همين از هم باز ماند. يعني مردي که س دهانم

 يادش رفته زن و بچه دارد و با سيمين روي هم ريخته. 

 عجب بيشرفي بود…. گفت: هرچي ادا سيمين در آورده بود از عشق عزيزش ياد گرفته   موشرابي

 چند وقت با هم بودن؟… مگه … مگه  -
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 داييش سيمين عاشقش بود. عکسش رو نشونم دادولي خ…. چه مي دونم البد سه چهار سال  -

 جدي؟ -

ي نمي دون… اگر مريض نبود شرط مي بندم مي تونست بازيگر بشه … خيلي خوش قيافه بود … آره  -

 سيمين چه اشکي مي ريخت براش

شدم. پرسيدم: اون که هيچ وقت نمي گفت کسي رو دوس داشته، وقتي مي رفت توي جلد پري مي   گيج

 يادش نمي اومد با يکي ريخته …. ي خواسته به من تجاوز کنه گفت مردک م
ً
وقتي هم سيمين بود که کال

 روي هم

تازه اين زنه هم که ادعا  … را خاراند: چه مي دونم البد يه وقتايي يادش مي اومد يکي رو دوس داره  سرش

 کرده همه اينا فيلمش بوده پس يني هرچي جلوي ما بازي کرده کشک

 را بيرون فرستادم: هيشکي نرفته از خانواده اش بپرسه سيمين سالم بوده يا نه؟نفسم  درمانده

زد به ديوار مقابل: شايدم گفتن ديوونه بوده، وضعش خوب بود، البد براش پرونده درست کردن. شايد  زل

 همين که نمي اومدن سراغش جزو نقشه شون بوده

 : کي اينا رو فهميده؟گفتم

 غش خنديد: مرجان غش

هم دوباره رگ ديوانگي اش گل کرده بود و رعشه به جانش افتاده بود. مرجان يکي بود که عصبي بود  نمرجا

ولي ماندن اينجا ديوانه اش کرده بود. همه ما يکي ديگر بوديم و وقتي به اينجا مي آمديم و يکي ديگر مي 

 شديم اگر از اينجا مي رفتيم. من اگر مي رفتم چطور آدمي مي شدم؟

ک اونجايي که ف…د روي بازويم: ولي شادي خانوم ماه هيچ وقت پشت ابر نمي مونه مطمئن باشکشي  دست

ستي يکي پيدا مي شه و ِخرت رو مي چسبه
 
 مي کني ج

زد توي چشمم و من دلم ريخت. داشت تهديدم مي کرد؟ يا اميدوارم مي کرد بمانم و صبر کنم تا شايد  زل

 قاتل کيارش پيدا شود؟

القات صدا زدند. زود دويدم به طرفي که ما را مي بردند براي سالن مالقات. انتظار کشنده ام را براي م اسمم

تمام شده بود. چادرم را مرتب کردم و تصميم گرفتم ماجراي مهرداد و حرف هايي را که زده بود به بابا بگويم. 

ست سيمين دوباره برگردد آمد ممکن ا ادمچون به قول موشرابي ماه هيچ وقت پشت ابر نمي ماند. تازه ي

 بقيه بهش رحم نمي کردند که بخواهد همچين کاري  
ً
اينجا. يعني دوباره جلوي ما نقش بازي مي کرد؟ اصال

کند. زنداني ها با کسي که باهاشان رو راست نبود خوب تا نمي کردند. اگر من فرار مي کردم و دوباره برمي  

د از فرار برگشته بود کلي معروف و محبوب شده بود، من طوطي وقتي بع ؟گشتم چه باليي سرم مي آوردند 
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هم همين طوري مي شدم؟ حتي دلم نمي خواست وسط اين آدم ها بپلکم چه برسد به اينکه معروف و 

 .…محبوبشان هم باشم. محبوبيت من پيش اينها همان قدر مسخره بود که محبوبيت من براي مهرداد

**** 

ذشته را ورق زدم. آمار فروش از نصف هم پايين تر آمده بود. توقع داشتم کالسه آمار فروش سه ماه گ  پوشه

وضع به هم ريخته باشد ولي نه تا اين اندازه. مرگ کيارش من را به هم ريخته بود. همايون را خانه نشين  

  قتدر عقرب حقوقشان را سر و  قمر کرده بود ولي بقيه چه مرگشان بود؟ بقيه آدم هايي که توي اين اوضاع 

گرفته بودند. هرجا ناليده بودند من گوش شنوا و سنگ صبورشان شده بودم و همراهي شان کرده بودم چرا 

ل زده بودند؟ اگر همايون اين آمار را مي 
ُ
توي اين مصيبت به جاي کمک به حال ما يا حداقل به حال من ش

 مي توانستم با قصه ي تکراري ب
ً
 م. راکد ساخت و ساز مجابش کن ازار ديد عمرا

سال پيش هم همين وضع مزخرف را تجربه کرديم. همان وقت که دولت قبلي روي کار ماند و توي  چند 

اوضاع بلبشوي تحريم مشتري هاي قديمي از ترس اينکه کله گنده هاي باالسري غضبشان نکنند حاضر 

 
ً
اي توي بازار  سابقهچه نشدند با ما کار کنند و چسبيدند به دو سه تا شرکت تازه واردي که معلوم نبود قبال

ساخت و ساز داشته اند. همايون خيلي عصبي بود. چپ مي رفت و راست مي آمد مي گفت يک مشت 

خرچران و ماست بند شده اند همه کاره بازار. يکي نبود بهش بگويد آن روزي که تو تصميم گرفتي بشوي يک 

 
ً
زماني خرچران بوديم البته از نظر کهنه   کي آدمي توي همين بازار بقيه هم همين را مي گفتند. ما هم ظاهرا

کارهاي بازاري که توش کار مي کرديم. اگر نبودند امثال فرحي ها که راه و چاه نشان همايون بدهند شايد 

شريف تبديل مي شد شرکت مشاوره ساخت و ساز. خب آن سال عوض  –نهايتش معامالت ملکي دولتشاه 

 چهارتا خرچران م
ً
با چندتا آدم آشنا به اوضاع کار آمده بودند نبض بازار را  همايونثل شدن دولت هم حتما

 ورشکسته بوديم و من 
ً
دست بگيرند و اينطوري شد که آمار فروش ما سقوط کرد به زير چهل درصد. عمال

 جان کندم تا خودمان را باال کشيدم. جان کندم به تمام معنا تا جلوي زيرآبي هاي همان خرچران هاي تازه وارد 

را بگيرم. تا خودمان را به مشتري هاي چاپلوس ثابت کنم و حقم نبود حاال که کيارش رفته، حاال که فندق 

اسير شده کارمندهايي که حتي توي آن روزهاي سخت هم هوايشان را داشتم پشتم را خالي کنند. اگر آنا بود 

درآمده به جايشان مي آورد و   خمز تهمان وقت همه شان را از دم اخراج مي کرد. يک مشت نيروي کار تازه ا

کاري مي کرد از سايه اش هم بترسند. حقشان بود همچين آدمي باالي سرشان باشد. حقشان يکي مثل من 

 نبود که اگرچه سخت مي گرفتم ولي به وقتش جبران مي کردم. 

 شماره داخلي رفعت را گرفتم: به خانم رياضي بگو بياد عصبي

د. همه شان مي دانند وقتي برزخ مي شوم هيچي حاليم نمي شود. چند دقيقه فرصت ندادم چيزي بگوي حتي

 طول کشيد. دوباره گزارش فروش را نگاه کردم. در اتاقم آرام باز شد و رياضي آمد داخل: سالم

سر تکان دادم. آمد و نشست روي مبل. پوشه را پرت کردم روي ميز و سعي کردم خشمم را کنترل کنم:  فقط

 اين چيه؟



 

 
314 

باز کرد ولي صورت گيجش مي گفت نمي داند منظورم چيست. از جا بلند شدم و گفتم: شما مدير  هاند

؟
ً
 فروشي مثال

 پوشه انگشت کوبيدم: اين گزارش مزخرف چيه جلوي منه؟ روي

 کمي بلند شده بود.   صدايم

 …ون عميقي کشيد و گفت: آقاي دولتشاه خب اوضاع خيلي به هم ريخته بود، بازار هم خودت نفس

اگه قراره وقتي من نيستم همه گند … را قطع کردم و داد زدم: بهونه هاي خودم رو واسه خودم نيار  حرفش

بزنن به سر تا پاي اين شرکت پس شما اينجا چه کاره اي؟ ها؟ حقوق ماهي سه ميليون مي گيري که بشيني 

و فسخ  سازه چرا قراردادش ر  ن؟ زرياينجا واسه من بهونه بتراشي؟ بتن آرمه چرا ديگه سفارش تازه نگرفته

 کرده؟ اين همه آمار مرجوعي چيه اينجا؟

 از زير گيره در آمده بودند. پوشه را محکم روي ميز کوبيدم و يک ورق آن جدا شد و  کاغذهاي
ً
پوشه تقريبا

روي زمين افتاد. چشم هاي رياضي ميخ شده بود روي کاغذي که با روان نويس قرمز دور عددهايش خط  

 يده بودم. کش

سرمد هم بگو  به… پشت ميز و داخلي رفعت را گرفتم: به ترابي زنگ بزن بگو همين االن بياد اينجا  برگشتم

 بياد

م مي هرچي چش… را کوبيدم سر جايش: من بايد تکليفم رو با شماها معلوم کنم. هرچي کوتاه ميام  گوشي

اب چک کنين که با حقوقش برين آنتاليا فقط سر ماه بلدين حس… هرچي روي خودم نمي گذارم … بندم 

 برنزه کنين برگردين؟

يه  …نشسته بود و هيچي نمي گفت. ولي هنوز خالي نشده بودم. دست کشيدم به صورتم: يه دليل  ساکت

… ازه بساز يه قصه ت…. بازار کساد رو بريز دور…. که خودم يادتون نداده باشم ….دليل بيار که من بلد نباشم

گيريم  نيست بگذار پول ب ونخودم زحمتش رو بکشم کيارش مرده، گفتين خوبه اينا هم حاليش يا نه بگذار 

 گور باباي کار آره؟

اتاق دوباره باز شد. سرمد آمد داخل. قيافه اش داد مي زد حالش خوب نيست. معلوم نبود با زويا فرهمند  در 

روي پوشه اي که هر ورقش يک چه گندي کاشته اند که حال هردوتاشان خراب است. چشمش سر خورد 

 طرف ولو شده بود. گفت: اتفاقي افتاده؟

مي خواست گردنش را بشکنم. اينکه خوب مي دانست چه خبر است و خودش را به خريت مي زد حالم  دلم

را خراب مي کرد. پوشه را پرت کردم توي سينه اش. تمام کاغذهايش بيرون ريخت. هردوشان هاج و واج 

  نيست زمهاي خط خطي شده ي پخش زمين شده بود. خم شد جمعشان کند. داد زدم: النگاهشان به کاغذ

 گندي رو که زدي جمع کني، بگو چطوري اين قدر خوب گند زدين
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واقع او فقط مسئول حساب و کتاب بود ولي االن اگر قرار بود زهر چشم بگيرم همه شان بايد حاضر مي  در 

 بودند که فردا رياضي با اشک تمساح و 
ً
ننه من غريبم بازي نگويد آدم ظالمي هستم. خب بگويد. جهنم. اصال

 همه شان به جهنم. 

 با احتياط آمد توي اتاق: ببخشيد رفعت

 پشت چشم نازک کرد.  رياضي

 زدم: بله؟ داد 

 نگاهم کرد و بي حرف بيرون رفت. هنوز ساکت بودند. رو کردم به رياضي: خب؟ حيران

 چيه شايد بتونم توضيح بدمخونسرد گفت: اگر بدونم ع خيلي
ً
 لت عصبانيت شما دقيقا

 …اين همه کاغذ رو مگر شما زيرش امضا نزدي … نفسم را بيرون دادم: آمار فروش  کالفه

خيز شدم روي ميز و انگشت اشاره ام را گرفتم طرفش: ببين خانم واسه من کوچه علي چپ نرو که بن  نيم

 پايين اومده قشنگ بگو چرا آمار فروش اين قدر …. بسته 

نفس عميق و کوتاه کشيد: من تمام علت ها رو آخر گزارشم نوشتم ولي خب اگر الزمه خودم هم  يک

توضيح مي دم. اول اينکه همين چند وقت پيش چندتا از بازاريابا اخراج شده بودن. خودتون که در جريان 

 هستين

 اونو که جلسه گذاشتم حل شد -

 گار هنوز دلخور هستنبله به ظاهر حل شد ولي خب ان -

م اين مال سه ماه پيش تا االنه خان… بعد هم مگر اين گزارش به يکي دو هفته پيش مربوطه … به جهنم  -

 محترم

منم که نگفتم کل دليلش اين بوده، يک بخشي هم به آقاي ترابي مربوطه. از خودشون بپرسيد براتون ميگن  -

ه ما. موجش االن رسيده ب… مربوط به وضع کساد بازاره  يک بخشش هم چه شما قبول بکنيد چه نکنيد …. 

ي ميرم مسافرت تفريح گر خيلي بده که به خاطر حقوقي که حقم بوده اين طوري به من توهين کنيد. من ا 

توي وقت آزادم ميرم. بقيه وقتم رو هم که اينجا هستم در خدمت شرکت. اگه راضي نيستين حسابش 

 جداست

ه ماه نبودم و همه شان ياغي شده بودند. همه شان دمشان را گذاشته بودند س…کرد. فقط سه ماه   مکث

ر بروند. آن از فروتن که اولتيماتوم مي داد آخر سال گورش را گم مي کند و اين 
 
روي کولشان و مي خواستند د

ي اگرچه يک هم از اين يکي که تهديدم مي کند. ولي االن وقتش نيست. االن احتياج به بحران تازه ندارم. اين

زن است ولي يک مدير فروش پوست کلفت است و مثل او نمي توانم به راحتي پيدا کنم ولي نبايد کوتاه بيايم  

 که خياالت برش دارد. حداقل تا يکي به جاش نگذاشته ام. 
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را ندادم و رو کردم به سرمد: گزارش تمام تنخواهي که دادين به بخش فروش براي سفارش هاي  جوابش

مام چک هاي وصول نشده، تمام طلب هايي که داريم و خالصه هرچي مربوط به بخش فروش بعدي، ت

و آمار  لبهست رو قشنگ به تفکيک آماده مي کني جدا جدا، هرچي هم گزارش مربوطه به انبارگردوني ماه ق

ش روي هرچي جنس که توي انبار هست از اول سال تا االن رو هم آماده مي کني مي خوام تا فردا صبح هم

 ميزم باشه روشنه آقاي سرمد؟

 تکان داد: بله چشم سر 

 مردها زودتر حاليشان مي شود جلوي رييسشان شاخ و شانه  خب
ً
اين يکي حساب کار دستش آمد. اصال

نکشند. شايد يک دليلش اين باشد که مي دانند مجبورند خرج خانه شان را بدهند يا خرج دوست دخترهاي 

 مزخرفي مث زويا فرهمند. 

 من برم؟ -

تکان دادم که برود. دستش به دستگيره بود که پرسيدم: خانم فرهمند چرا اين روزا شيش و هشت مي  سر 

 زنه؟

 وضوح لب باالييش پريد: نمي دونم به

 نمي دوني؟ مگر مديرش نيستي؟ -

 آنکه نگاهم کند گفت: مربوط به کار نيست بي

 لي خب بفرماييدخواستم جلوي رياضي بيشتر حرف بزنم. گفتم: خي نمي

رفعت را دوباره گرفتم. زيرچشمي حواسم به رياضي بود که چشم دوخته بود به کاغذهاي ولو شده   شماره

 کف زمين: به ترابي زنگ زدي؟

 آرام گفت: بله. رفته بود کرج اومدم بپرسم واجبه که االن بيان که شما اجازه ندادين رفعت

 کرج چکار داره؟  -

 امروز يه تحويل بار داشتنگفت رفتم سر پروژه ظا  -
ً
 هرا

 هيشکي نبود توي انبار که خودش راه افتاده رفته کرج؟ ده تا آدم اونجا نون مي خورن که زير سايه بشينن؟ -

 به رفعت اين چيزها ربط نداشت. گفتم: خيلي خب شماره اش رو بگير باهاش حرف بزنم  ساکت
ً
ماند. واقعا

 يه قهوه هم بيار

نبود. خوب بود که آنا نبود وگرنه معلوم نبود باز چه بساطي مي شد. دست هايم را بود که همايون  خوب

 قفل کردم توي هم: خب مي فرمودين
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را زير دندان فشار داد: من دلم نمي خواد منت بگذارين که حقوقم چقدره، به اندازه حقوقي که ميگيرم   لبش

 کار هم مي کنم

 …. اگه راضي نيستم… نه جواب سوالم رو بده  -

 تسويه کنيد اين قدر سخته که مستقيم مي پرسيد؟ -

 زدم: جالبه خيلي جالبه پوزخند 

 چي جالبه آقاي دولتشاه؟ -

وقتي مي پرسم اين گزارش چيه جلوي من، خودت رو مي زني به اون راه ولي وقتي حرف خودت … هيچي  -

 نصفه مي مونه توقع داري من تا تهش رو خودم حدس بزنم

باره بينشان نگاهي رد و بدل شد. معلوم بود چشم ديدن همديگر را ندارند. حدس مي زدم چرا آمد و دو  رفعت

البد رياضي با همين دماغ باال داده و فيس و افاده به رفعت دستور مي دهد و حاال که مي داند رفعت … 

 پشتش به من گرم است حرصش گرفته. باالخره هردوشان با هم آمدند اينجا. 
ً
وي زماني ت رفعت يک اصال

بخش فروش بود بعد يواش يواش رفت توي حاشيه و تبديل شد به منشي. وقتي هم ازش سوال کردم چرا 

دل به کار نمي دهي گفت ترجيح مي دهم تلفن جواب بدهم تا با يک مشت مشتري سبيل کلفت و بي ادب 

ري داد بکشد. يا مشت سر ساختمان يکي به دو کنم. فرقشان اين بود. رياضي عار نداشت که مديرش سرش

هاي رنگارنگ شرکتمان دهنشان از ديدنش آب بيفتد. چون آخر ماه حقوقي که مي گرفت جبران همه ي اينها 

 را مي کرد. 

قهوه نگاه کردم و گفتم: عيبي نداره اگر فکر مي کني حقوقي که ميگيري کافي نيست مشکلي نيست.  به

باالخره سابقه کار کردن توي اين شرکت خودش کلي مطمئنم هزارجاي ديگه هستن که استخدامت کنن. 

ه برگشت ک  اييپوئن مثبته ولي تا وقتي تمام طلب هات رو از مشتري هايي که داشتي وصول نکردي و چک ه

 خورده پول نشدن همين جا در خدمتتون خواهيم بود

لي يه من تا طلب هاي قبپاش را تکان تکان داد و از جا بلند شد: خودتون خوب ميدونيد اين کار نشدن عصبي

 …رو وصول کنم باز يه مشتري تازه مياد توي ليست و 

 مديريت بخش فروش رو خودم به عهده ميگيرم  -
ً
ارش شما وقتي گز … نه الزم نيست. از اين به بعد موقتا

 ….هاي آقاي سرمد اومد همون کاري رو که الزمه 

اينجا نيروي مفت خوري نباشم، فکر نمي کنيد با من تمام سعيم رو کردم که …. ببينيد آقاي دولتشاه  -

 لجبازي کارها جلو نمي ره؟

 کردم. غير مستقيم داشت تهديدم مي کرد.   تعجب
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جلوي رويم ايستاد. قد بلند بود يا کفشش خيلي پاشنه بلند بود؟ هيچ وقت توجه نکرده بودم. صورتش  آمد 

 بدک نبود ولي نصف بيشترش به خاطر آرايش غليظ بود. 

: اگر راضي نيستيد از کارم همين االن برگه تسويه ام رو آماده کنيد ولي اينکه بخواهيد گروکشي کنيد گفت

 بي انصافيه
ً
 واقعا

يد تا طلب ها رو وصول نکن… دادم به صندلي ام: گروکشي؟ هرجاي ديگه هم بريد براي کار همينه  تکيه

رکت بره ولي هشتصد ميليون سفته داره بريد االن آقاي فروتن مي خواد از ش… سفته هاتون آزاد نمي شه 

له تا خود که سه  انادا تا وقتي چک و سفته هاشون پيش منه ک… ازش بپرسيد براتون روال رو توضيح ميده 

االن ترتيب ممنوع الخروجي شما رو هم ميدم باالخره از آقاي فروتن که پست … دبي هم نمي تونه بره 

 باالتري نداريد

لفن اتاق زنگ خورد. گوشي تلفن اتاق را برداشتم، ترابي بود. رياضي همان طور ايستاده بود همزمان با ت تلفنم

 مقابلم و منتظر بود. به ترابي گفتم: کجايي آقاي ترابي؟

 گفت: من برم؟  رياضي

جور آدم ها را بايد اين طوري خرد مي کردي. که يک وقت هوا برشان ندارد چون خيلي کار بلد هستند از  اين

 سري شان هم بيشتر حاليشان است. چرخيدم طرف پنجره و جوابش را ندادم. از اتاق بيرون رفت. باال 

به ترابي جمع شد که داشت توضيح مي داد چرا خودش به جاي کارگرهاي زير دستش رفته کرج. مهم  حواسم

 نبود. گفتم: اوضاع فروش چرا قمر در عقرب شده؟

 ن گيرم به خدا: مهندس ميام شرکت حرف مي زنيم االگفت

بي اختيار روي لبم نشست. ترابي پنجاه و چند ساله خوب مي دانست چه موقع روي حرف رئيسش  لبخند 

حرف بزند. االن يکي از همان موقع ها بود. قانون نانوشته کار همين بود هميشه فقط به خاطر کاري که 

 خيلي مانده بود به ترابي برسد. نفعش به رئيست هم مي رسد مي تواني جواب او را ندهي. رياضي هنوز 

 برم مهندس؟ -

 صد دفعه گفتم مهندس نيستم آقاي ترابي -

 چشم چشم اجازه مي دين کار رو تموم کنم برگردم؟ -

اجازه ما دست شماست جناب ترابي فقط آقا حواست به بچه هاي انبار هست؟ گند زده شده به فروش  -

 ها

 از نه و ده نمي رم خونه که کسي گند نزنه ميام توضيح مي دمبله به جون جفت نوه هام من شب زودتر  -

 خيلي خب خداحافظ -
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را گذاشتم و دو طرف پيشاني ام را فشار دادم. قهوه ام يخ کرده بود. زنگ زدم به رفعت: خانوم يه قهوه  تلفن

 ديگه بيار

ي را م که حتي گزارش رياضبه کاغذها نگاه کردم. اسم کيارش هم آن وسط ها بود. آنقدر عصباني بود دوباره

نخواندم. بلند شدم و برگه ها را جمع و جور کردم و برگه اي که اسم کيا رويش بود را خواندم. دود از سرم 

 داده بود
ً
رم تير  س…. دست کيارش. آخ کيارش  يمبلند شد. تمام بخش هاي زيان ده همان هايي بود که موقتا

لط کاش بودي و من غ…. اال که نبودي تا جواب گندهايت را بدهي کشيد. حاال بايد سر کي داد ميزدم کيا؟ ح

 …کاش ….مي کردم به خاطر ضرر اين شرکت کوفتي سر تو داد بزنم

 آقاي دولتشاه؟!  -

 پشت پرده اشک تار بود. با دستمال چشمهايم را خشک کردم: بله؟ رفعت

 حالتون خوبه؟ -

 قهوه آوردي؟ -

 بله -

 ست برود که گفتم: خانم رفعت مي توني يه مدت بري بخش فروش؟را روي ميز گذاشت. خوا قهوه

 باال پريد: من؟ ابرويش

 اونجا نبودي؟…. گرفتم: آره شما   نفس
ً
 مگر قبال

 اگر کارم خوب بود که همونجا مي موندم… خب … من  -

ورت کردن مجب کردم بنشيند. يک جرعه قهوه خوردم. داغ بود و لبم را سوزاند: راست بگو بلد نبودي يا   اشاره

 بياي بيرون؟

 را کج و معوج کرد: خب کار کردن با يارا راحت نيست خيلي لبش

 يارا؟ -

 خانم رياضي -

 : انگار اونقدر صميمي هستي که به اسم کوچيک صداش کنيخنديدم

 همه خانم ها رو به اسم کوچيک صدا مي کنم -
ً
 من تقريبا

 حتي اونايي که ازشون دل خوشي نداري؟ -

 مساله ما کاره با هم کينه شخصي که نداريم… د: حتي اونا ز  لبخند 
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 نگاهش کردم.  خيره

 داريم؟ -

 ميگم شما چي خوندي توي دانشگاه؟… باال انداختم: نه  سر 

 يه چيز به درد نخور -

 چي؟ -

 فلسفه -

 خنديدم: فلسفه به درد نخوره؟ باز 

س باشي ِاي بدک نيست ولي اگه فلسفه اينجا اگه دکتر باشي خوبه اگه مهند… واسه اين مملکت آره  -

بخوني تهش ميشي منشي شرکت خيلي شانس بياري دبير دبيرستان که تازه اونم بس که توي مدرسه ها 

فته و گ  چيمعلم محتاج به اضافه کاري هست به عنوان درس اضافه مي دن بهشون، کي براش مهمه کانت 

 علوم انساني هگل بدبخت دنبال چي بوده که يه فارغ التحصيل فلس
ً
فه خودش درس بده به بچه ها. اصال

 اينجا به لعنت خدا نمي ارزه خوِب خوبشون حقوقه که آخرش بشي وکيل

 خب چرا رفتي اگه مي دونستي به درد نمي خوره؟ -

 خانوادگي ژن حماقت داريم  -
ً
 کال

 هايش خنده دار بود. يک جرعه ديگر قهوه خوردم: يعني همگي فلسفه خوندين؟ جواب

نه همگي رشته هاي به درد نخور خونديم. بابام علوم سياسي خونده، مامانم تاري    خ خونده خواهرم جامعه  -

 شناسي خونده، فقط برادرم رياضي خونده، منم که از همشون بدتر

 پس دسته جمعي علماي علوم انساني هستين -

ينيم و حرف مي زنيم. هرکي از بار نوبت او بود بخندد: توي خونه خودمون شايد وقتي دور هم مي ش اين

نظر خودش ماجرا رو تفسير مي کنه. ولي توي جمع هاي خانوادگي که همش صحبت پول و امکانات ماديه 

 يه مشت عقب افتاده خل وضعيم

 توي خونه راجع به چي حرف مي زنيد؟ -

 اينکه چرا بنزين ماشينا کيفيت نداره يا چرا پرايد بي خاصيت شده ماشين بي -
ً
 شتر مردممثال

 خب چرا؟ -

 باال رفت: چراش که توي دو خط جا نمي شه حرف يه بحث ده پونزده ساعته هست ابرويش
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 حاال شما که اين قدر خوب همه چي رو توي دو خط توضيح مي دي اينو هم خالصه کن -

 بابام مي گه به خاطر جغرافياي سياسي کشوره که چون دو … خب هرکي يه نظري داره ديگه  -
ً
و برمون   ر مثال

 …کشوراي پيشرفته نيست البد فکر مي کنن شق القمر کردن که همچين چيزايي رو امکانات مي دونن 

 ترکمنستان… همسايه هامون همشون هم پسرفته نيستن ها  -
ً
 خيلي کشور رو به رشديه يا مثال

ً
 ترکيه مثال

 ….ان هست من رفته بودم اونجا اين خط هاي وسط الين اتوب… خيلي کشور پولداريه 

 عالمت خط سبقت -

 ترکمنستان کف زمين مهتابي کار گذاشتن… همه جاي دنيا با رنگ روي آسفالت عالمت ميگذارن … آره  -

 کرد: شوخي مي کنيد  تعجب

و روش ر … ببين چقدر پول دارن که کف زمين رو يه خط ممتد مهتابي کار گذاشتن … نه شوخي چيه  -

 دوازده ساعت برق مصرف شيشه نشکن ضخيم گذاشتن که تريل
ً
ي هم رد بشه خط بر نمي داره بعد دقيقا

 حداقل توي پايتختشون که اينجوري بود… مي کنه و روشنه 

 نمي دونم -

زنگ مي خورد. بي وقفه. شماره را نگاه کردم. ترنم بود. به رفعت گفتم: بعد حرف مي زنيم. روي  تلفنم

 هرجا کم آوردي خودم هستم…پيشنهادم فکر کن

 جا بلند شد و بيرون رفت. جواب گوشي را دادم: بله؟ ز ا

 آقاي دولتشاه؟ -

 بله خودم هستم بفرماييد -

 کرد و نگران شدم. از جا بلند شدم و ايستادم: اتفاقي افتاده؟  مکث

 …ببخشيد مزاحم شما شدم ولي فکرم به جاي ديگه  -

 حرفت رو بزن…. بگو  -

 باباي شادي -

 روي شقيقه ام نشسته بود شره کرد پايين. سردي که از عصبانيت  عرق

من زنگ زدم ديروز به مامانش مي …. بيمارستانه … گفت: حالش خوب نيست. يعني خيلي حالش بده   ترنم

 خواستم بدونم پول رو گرفتن يا نه

 بهشون درباره پول گفتي؟!  -
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يلي ه حال باباش بد شده خولي خيلي ناراحت بود. شادي اگه بفهم… نه نه فکر کردم مامانش خودش ميگه  -

 غصه مي خوره ميشه برين پيششون؟

 بستم و موهايم را محکم عقب کشيدم: چي شده؟ حالش چرا بده؟ پلک

 من امروز رفتم مالقاتش بيمارستان -

 بيمارستان؟!  -

 …راستش فکر مي کنم از فشارهايي که روشون هست به اين روز افتاده … بله گفتم که حالش خيلي بده  -

 ر مي گفت به خاطر سم پاشي و اينا ريه هاش اذيت شدن ولي من مي دونم به خاطر نبودن شاديهدکت

مي لرزيد. معلوم بود دارد گريه مي کند. نشستم روي صندلي. فکرم مختل شده بود. دندان روي هم  صدايش

 
ً
 ساييدم: باشه آدرس رو برام بفرست لطفا

 …اون پولي که … زم داشته باشن ببخشيد مزاحم شما شدم فکر کردم اگه پول ال -

 باشه ميرم. آدرس رو … خواستم پشت تلفن درباره آن پول حرف بزند براي همين گفتم: خيلي خب  نمي

 سري    ع بفرست برام

 مي فرستم. خودم هم کالسام تموم بشه ميام اونجا دوباره -

 منتظرم… اوکي  -

 اق مي زد. را قطع کردم و دست کشيدم به صورتم. کسي به در ات گوشي

 شدم کاغذها را تند جمع کردم. دوباره تقه اي به در خورد: بله؟ بلند 

برگشته بود. آمد جلوي رويم ايستاد. سر بلند کردم و منتظر ماندم بدانم چه کار دارد. اين پا و آن پا کرد.  يارا 

، خود ، مامان فندقرد سياهي زير چشمش مي گفت گريه کرده. تا به حال گريه چند زن را ديده بودم؟ ناهيد 

 فندق، دوست فندق، آنا، رفعت و حاال نوبت اين يکي بود. چقدر زن گريان دور و برم بود. 

 بله؟ -

 …فکر کنم يه کمي تند رفتم … من مي خواستم معذرت خواهي کنم  -

و حوصله نداشتم. به وقتش خوب رفتار نمي کرد و بعد حاال آمده بود ماله کشي. با مشتري ها هم  حال

 چطوري اين قدر پيشرفت کرده بود وقتي اين قدر خنگ بود که نمي فهميد 
ً
همين جور رفتار مي کرد؟ اصال

 پايين بود. 
ً
 هرکجا چه جور رفتار کند؟ قدرت انتقالش ظاهرا

 مهم نيست همين؟… خيلي خب  -
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ر  ده به خاطتکان داد و بيرون رفت. زود مدارک را جمع کردم. شايد هم مي دانست نصف گندهايي که ز  سر 

فکر کرده کيارش که ديگر مرده و … کار خودش است. شايد بيخود همه اش را روي دوش کيارش انداخته 

 بايد مي فرستادمش برود ولي نه حاال… نمي تواند توضيح بدهد چه بهتر 

 را برداشتم و از اتاق بيرون رفتم. رو به رفعت گفتم: هرچي قرار دارم تا عصر کنسل کن کيفم

 …فقط  باشه -

 بله؟ -

 ببخشيد ميشه اون پيشنهاد رو بيخيال بشين واسه من اينجا کار کردن راحت تره -

 مقابلش. چند ثانيه نگاهش کردم. نگاهش را دزديد.  ايستادم

 : برنامه کارهات رو بردارگفتم

 چي؟ -

 دفتر برنامه هات رو بردار با هم ميريم جايي -

 …آخه .. کسي نيست تلفن ها رو  -

 دم به آبدارخانه: جان ممد؟کر   رو 

 افغاني بيرون آمد و دست به سينه مقابلم ايستاد: بله آقا پسرک

 دست بهش اشاره کردم: بيا با 

 آمد. به رفعت گفتم: زودباش ديگه جلو 

يک سررسيد و دفتر تلفن را برداشت و از پشت ميز بلند شد. به جان محمد گفتم برود پشت ميز:  رفعت

نگ زد با من يا هرکي ديگه که االن نيست کار داشت اسمش رو مي نويسي و ميگي بعد ميشيني اينجا هرکي ز 

 تلفن بلدي وصل کني؟… زنگ مي زنيم 

 مسئوليت هوا کردن آپولو را بهش داده باشم خوشحال گفت: بله بلدم انگار 

 خيلي خب اگه با کسي کار داشتن که خودش بود تلفن رو وصل مي کني به اتاقش فهميدي؟ -

 بله چشم -

 يادت نره اگه کسي کار داشت با من يا پدرم يا هرکي که االن نيست چه کار ميکني؟… خوبه  -

 اسمش رو مي نويسم ميگم بعد زنگ بزنه -
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نفسم را بيرون دادم: بعد خودمون زنگ مي زنيم، خودمون. تا شيش مي موني بعدش اگه خانم رفعت  کالفه

 برنگشت مي توني بري

 داد. به رفعت گفتم: بفرماييدتند سر تکان  تند 

راه افتاد به سمت خروجي. پشت سرش نيم نگاهي به کل دفتر انداختم. ساکت بود. داد و بيدادهايم  جلوتر 

 انگار همه شان را فرستاده بود توي سوراخ. 

 مآسانسور را نگه داشته بود که برسم. وارد اتاقک شدم و در بسته شد. گفتم: کاري رو که جان ممد ه رفعت

 مي تونه بکنه يکي که فلسفه خونده که نبايد بکنه ها؟

نگفت. با هم رفتيم طرف ماشينم و سوار شديم. ماشين را راه انداختم. ساکت و منتظر نشسته بود.  چيزي

پيامک ترنم را چک کردم. بيمارستان امام. بايد مي رفتيم مرکز شهر. به ساعتم نگاه کردم، چهار بعد از ظهر 

 بود. با اين 
ً
 ترافيک شش عصر مي رسيديم احتماال

 يعني دوست نداري پيشرفت کني؟… : خب پس اينجا راحت تري گفتم

 تا پيشرفت چي باشه -

 قضيه رو فلسفي نکن خانم، پيشرفت همينه ديگه زندگي خوب و ايده آل -

 دمه تحصيل بمن از زندگي خودم راضي هستم ولي اگه گفتم اينجا راحت ترم واسه اينه که مي خوام ادام -

 همين را کم داشتم که رفعت هم ساز رفتن کوک کند.  فقط

پوزخند زدم: فوق ليسانس هاي مهندسيش بيکار مي چرخن توي شهر شما مي خواي فوق فلسفه  عصبي

 بگيري کجا برسي؟

ا خيلي چر …. بقيه رو نمي دونم ولي من عاشق فکر کردن هستم. عاشق اينکه مدام از خودم بپرسم چرا  -

 ي ذهنم هست که دوست دارم بهش فکر کنمتو 

جورهايي مثل عليرضا بود. عليرضايي که سه هفته نديده بودمش و او هم شکايت نکرده بود. حتي  يک

 سر تکان دادم: خب بعدش چي؟… نيامده بود بپرسد چه کار ميکنم. بي معرفت شده بود يا 

مي   م به نتيجه فکر کنم، البته مي دونم فکر بعدش و قبلش معلوم نيست که بخوا… دنيايي که ته نداره  -

 کنيد خل هستم ولي خب چه اشکالي داره همه که نبايد عاقل باشن بعضي ها هم با خل بودن لذت مي برن

 . بلند. خنده ام يک جور تخليه فشار عصبي بود. گفتم: جدي مي خواي ارشد فلسفه بخوني؟خنديدم

 بله فلسفه علم -
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 يک زماني خودش هم مي خواست همين باال رفت. عليرض ابرويم
ً
ا مي دانست فلسفه علم چيست. اصال

رشته را بخواند. گفتم: ولي تا اونجايي که مي دونم پيش نياز فلسفه علم علوم پايه است بايد ليسانس فيزيک 

 داشته باشي يا رياضي فکر کنم

 گرايش فلسفه علوم اجتماعي مي خوام بخونم ولي ليسانس فيزيک هم دارم  -

 اختيار برگشتم نگاهش کردم: مگر نگفتي فلسفه خوندي بي

 منافاتي با هم داره؟ فلسفه خوندم، فيزيک هم خوندم -

 کي خوندي که ما خبر نشديم؟  -

 زيرپوستي بود هيشکي نفهميد… زد: پيام نور خوندم  لبخند 

 خنديدم.  باز 

منظورم از نظر پيشرفت شغليه ولي …  داد: اگه مي خواستم با يارا کار کنم االن يکي مث اون بودم ادامه

ترجيح دادم يه کمي گوشه گيرتر باشم که بتونم به عالقه هاي خودم برسم. اون وامي هم که دنبالش بودم 

درس ها  دانشجوي کار دست ندتا يعني اين رشته کالس کنکور نداره خب بايد با چ… واسه کالساي کنکور بود 

 ينه بردارهرو دوره مي کردم کالس تکي هم خب هز 

 گيرم که قبول بشي و بخوني بعد چي؟  -

 بعد شايد از ايران برم… نمي دونم  -

 کجا؟  -

 آلمان…. مهد فلسفه …. معلومه  -

نمي کردم وارد شدن به دنياي يک منشي من را به مهد فلسفه برساند. همه منشي ها اين جوري بودند يا  فکر 

 دومي. منشي بي حاشيه اي که کارش را چون رفعت با بقيه منشي ها فرق داشت نگهش دا
ً
شته بودم؟ قطعا

ا مي ي…کسي هم تيک نمي زد  ا عين ربات خوب انجام مي داد. بهانه نمي آورد. غر نمي زد. فضول هم نبود. ب

 زد؟ او جزو مظنونين نبود. اگر بود انوري مي گفت. 

 مي خواي بورسيه بگيري واسه دکترا آره؟ -

 لي خب چاره اي ندارمالبته خيلي سخته و … بله  -

آشيلش پيدا شد. پيچيدم توي خياباني ديگر و رسيديم به گره کور ترافيک. مطمئن لبخند زدم: ببين  پاشنه

خانم رفعت من درک مي کنم به خاطر عالقه هات از بعضي چيزا چشم بپوشي. باالخره خودم هم همچين 

که از نظر   با چيزايي سته هايي که توي قلبت هآدمي بودم ولي يک جاهايي بايد اولويت قائل بشي بين عالق

 عقلي تو رو به اون عالقه مي رسونند. ميگيري چي ميگم؟
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 شما که االن تازه فهميدي عالقه قلبيت يه دختر کوچولوي بيست ساله است ولي ناچاري واسه  -
ً
بله مثال

 رسيدن بهش با منطق زندگي فعلي کنار بياي تا زودتر برسي به مقصد

 ت و رک گويي اش جا خوردم. چرخيد طرفم: درست ميگم؟جسار  از 

حساب جواب نداشت. گفتم: حاال که مي فهمي چي ميگم پس همين طور که داري خودت رو آماده  حرف

مطمئن باش حقوقش اون قدري هست که وقتي درست تموم … ميکني واسه امتحان ارشد برو بخش فروش 

 هشد بدون بورسيه گرفتن راحت بري مهد فلسف

 نمي تونم -

 چرا؟ -

ور آدم بايد با هزارج… چيزي که من دنبالش هستم با پيشنهاد شما تضاد داره. بخش فروش خيلي شلوغه  -

سر و کله بزني. اونم آدمهايي که به نظر من توي سرشون به جاي مغز گچه اين اذيتم مي کنه و ديگه نمي 

 تونم تمرکز کنم روي هدف خودم

يم و رسيديم به يک گره ديگر: من فک مي کنم چيزي که شما مي خوني ربط بند ترافيک خالص شد از 

نمي شه بري توي يه اتاق تنهايي بشيني و نسخه بپيچي واسه دنيايي که نصف … مستقيمي داره با آدما 

 بيشتر آدم هاش به جاي مغز گچ توي کاسه سرشونه

کنن ارزش نسخه پيچي داشته باشن. به   من فکر نمي کنم همه آدمايي که روي اين کره خاکي زندگي مي -

مي  …واسه اونايي که از خودشون درباره زندگي سوال دارن … نظر من دنيا آفريده شده واسه يه عده معدود 

 چي مي خوان بقيه سياهي لشکر هستن 
ً
آفريده شدن تا اون  کهيه مشت موجود  …. دونن از زندگي واقعا

ر مردم بيشت… اينکه خودشون متوجه اين نقش بي اهميت باشن  آدماي اهل فکر رو به هدف برسونن بدون

امروز اين راه زندگي مده اونا هم …. مي شينن ببينن موج اونا رو کجا مي بره … حوصله فکر کردن ندارن 

امروز اين آدم معروف ميشه همين آدم …. ميرن  الشفردا يه راه ديگه مد ميشه باز هم دنب…. دنبالش ميرن 

ه بابام مي گفت ي… فردا يکي ديگه معروف ميشه اون مي شه الگوي زندگيشون … ه شون ميشه اسطور 

کر نمي  حتي يک لحظه ف… زماني اوشين الگوي خيلي زناي ايروني بوده، فکر کنيد اوشين که روسپي بوده 

 درست مثل کسي که هيپنوتيزم شده باشه….کنن چرا دارن دنبال يکي راه ميرن

ي شديم. توي صورتش آرامشي بود که من در نگاه فندق هم ديده بودم. او هم از بيمارستان نزديک م به

 خودش همچين سوال هايي مي پرسيد؟

نگاهم کرد: دنيا آفريده شده واسه اونايي که براي کله گچي ها تصميم ميگيرن و از تصميمايي که  برگشت

 ميگيرن کلي کيف مي کنن

ه من مي دانستم از زندگي چي مي خواهم و داشتم برايش مي مي گفت. من جزو کله گچي ها بودم؟ ن راست

جنگيدم. نفسم را بيرون دادم و ماشين را يک جايي دورتر از بيمارستان پارک کردم: ولي من روي تصميمم 
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مون بيفتي. اينجوري هردو  هتاکيد دارم خانم رفعت. شما از فردا ميايي بخش فروش. خودم کنارت هستم تا را

من هم به همون دختر  … ميرسيم. شما به پولي که بتونه شما رو برسونه به آرزوهات به هدف هامون 

 کوچولوي بيست ساله که هيچي ازش نمي دوني

 اون دختر کوچولو به آدم نادري برخورده اميدوارم قدرش رو بدونه… زد: ولي شما رو ميشناسم  لبخند 

شرکت شب شده. اگه دوست داري مي توني نگاهش کردم: خب حرف من تموم شد. ولي تا برگردي  غمگين

 ممکنه کارهام طول بکشه… صبر کني برگردم برسونمت خونه ولي اگه خودت بري بهتره 

 زد: نمي شد همين ها رو توي شرکت بگين؟ لبخند 

امشب به جاي فکر کردن به چراهايي که توي ذهنته به اين فکر کن که فردا … يه جور مديريت زمان کردم  -

.… 

 …من دوست ندارم برم ميدون مين … بگذاريد از اين دعوايي که راه انداختين دو روز بگذره … ا نه فرد -

 اينجوري براي شما هم بهتره

 ماشين پياده شديم: باشه ولي خيلي هم نمي تونم صبر کنم. اوضاع شرکت درهم برهم شده از 

 از اين همه اصرا جلوي
ً
 ر پشيمون نشيمدر بيمارستان گفت: قبوله اميدوارم بعدا

تکان دادم و ازش جدا شدم. ترنم وسط جمعيت چشم چشم مي کرد من را ببيند. نيم نگاهي به رفعت که  سر 

 داشت مي رفت انداخت و صبر کرد از پله ها باال بروم. جلو آمد و گفت: ببخشيد مزاحمتون شدم

 کجاست االن؟  -

 بايد منتقل…. اتفاقات  -
ً
 …ش کنن يه بيمارستان ديگه از ديشب بستريه ولي احتماال

 مهم نيست خودم ترتيبش رو ميدم. خانم بهشتي کجاست؟ -

 کشيد: امروز نوبت مالقات بود. فکر کنم رفته مالقات شادي  آه

لرزيد. اگر مي فهميد باباش حالش خوب نيست خيلي اذيت مي شد. لبم را به هم فشار دادم: شما  قلبم

 همين جا باش تا برگردم

با چند پرس و جو توانستم مندلي را پيدا کنم. الغرتر از دفعه قبل که همديگر را ديديم روي  داخل و  رفتم

تخت خوابيده بود. خواب بود. نمي خواستم بيدارش کنم. با دکترش صحبت کردم و گفت ريه هايش خيلي 

ش را به تيب انتقال. تا تر دارد مشکل دارند. گفت نبايد ديگر کار قبلي اش را دامه بدهد و نياز به استراحت 

 بيمارستان ساسان بدهم دو ساعت طول کشيد. تلفنم زنگ مي خورد. تلفن سياهم. انوري بود. 

پيش مندلي که هنوز با ماسک اکسيژني روي صورتش چشم بسته بود. موقع بيرون آمدن از اتاق  برگشتم

ودش را با ناخن چنگ مامان شادي هم رسيد. چشم هايش از گريه زياد قرمز بود. معلوم بود صورت خ



 

 
328 

دلي انداخت و  من بهانداخته. خسته بود و از ديدنم تعجب نکرد. البد ترنم بهش گفته بود. دلخور نيم نگاهي 

 گفت: سالم

 حالشون خوب ميشه نگران نباشيد. االن ترتيبش رو دادم مي برنشون بيمارستان ساسان -

 ساسان کجاست؟ -

د ولي بيمارستان خوبيه از اينجا بهتره دکتر خودش پيشنهاد داد خيلي از اينجا دور نيست نگران نباشي -

 ببريمشون اونجا. زنگ زدم به يکي از کارمندهام مياد کارهاي ترخيص و بستري توي ساسان رو انجام ميده

بود. حتي جان نداشت نسبت به اين تصميم واکنش نشان بدهد. دلم مي خواست مي گفت با شادي  خسته

 حرف زده يا نه. دلم مي خواست از شادي چيزي بگويد ولي زبانم نمي چرخيد بپرسم. درباره اين قضيه 

 من ديگه نمي کشم…. بيرونه هرکاري الزمه بهش بگين … سعيد … کشيد: خواهر زاده ام   آه

راه افتاد. درمانده به مندلي نگاه کرد: بچه ام افتاده توي اون خراب شده، باباش بي هوش و گوش  اشکش

 خدا من رو از روي زمين برداره… ينجا افتاده ا

باز زنگ خورد. نمي توانستم جواب بدهم. مجبور بودم با زن مندلي همدلي کنم. از اتاق بردمش  تلفنم

دي هم شا…. اونجا مراقبش هستن … بيرون: اين حرف رو نزنيد. گفتم که مي بريمش يه بيمارستان خوب 

 مياد بيرون

 جونش به جون باباش بسته است…. نتظر بود باباش بياد ديدنش را پاک کرد: بچم امروز م اشکش

 نمي توانستم صبر کنم: بهش که نگفتين ديگر 

م مي شه که به طفل معصومم خبر مصيبت ندم. ميبينيد چه باليي  دلخور  ر  و رنجيده نگاهم کرد: اين قدر س 

من که حاللش نمي کنم. من  … اد سر ما آوردين؟ حق ما اين بود آقا مهرداد؟ باباتون خوب حق مندلي رو د

 که هيچي نگفتم ولي اون بچه از نگاه آدم مي فهمه يه خبري هست. 

. شده بود …هي بهش ميگم مامان چيزي نيست …. گريه اش راه افتاد. بريده بريده گفت: التماسم کرد   باز 

 خدايا من رو بکش اين روزا رو نبينم…. مرغ سرکنده 

تم. دلم مي خواست سرم را بکوبم به ديوار. گفتم: من بايد برم دنبال کارهاي را با دست به هم ريخ موهايم

 مگر نگفتم هر اتفاقي افتاد به من زنگ بزنيد؟…. يه آقايي به اسم اکبري مياد اينجا … شادي 

شد: زنگ بزنم چي بگم؟ که يه سقف باالي سرمون نداريم آواره خونه مردم شديم؟ که مندلي بيچاره  براق

 ه لقمه نون صبح تا شب بايد جون بکنه دلش هم نگرون بچه اش باشه؟ گفتن داره؟براي ي

آقاي بهشتي بود. قبول … خودم خجالت کشيدم. آرام گفتم: من اگر پيشنهاد کمک ندادم به خاطر خود  از 

 مي کنه؟
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 نگاهم کرد: نه نمي کنه هنوز خدامون هست که محتاج بنده هاش نباشيم طلبکارانه

 .باشه؟…هرکاري بود به من زنگ بزنيد… فقط خواهش مي کنم … ن فکر کنم يه راهي پيدا کنم اجازه بدي -

 مي خواستند درباره شادي حرف بزنند. تنهايي  مندلي
ً
بي سر  …بيدار شده بود. بايد مي رفتم پيشش؟ حتما

 گفتم: فردا ميام بازم، اقاي اکبري اومد خودتون هستين که؟…. خر 

 تکان داد.  سر 

 شب بخير :گفتم

رش هم جفتش ايستاده بودند.  جوابم
ُ
ن
ُ
را نداد. رفتم بيرون. ترنم يک گوشه ايستاده بود و سعيد و خواهر ن

 رفتم جلو و هردوشان بق کردند. رو به ترنم گفتم: شما نرفتي؟

 خودتون گفتين بمونم -

 امر؟ قدر ذهنم شلوغ بود که يادم مي رفت چي گفته ام و چي خواسته ام. سعيد گفت:  آن

 را ندادم. رو به ترنم گفتم: بفرماييد جوابش

اسمش چي بود؟ چرا اسم زن ها توي خاطرم نمي ماند؟ اسم رفعت چي بود؟ اسم رياضي؟ … سعيد  خواهر 

 فندق. …من فقط يک اسم را توي خاطرم تکرار مي کردم

 دسعيد گفت: باز اومدين فيلم بازي کنيد؟ آقاي محترم دست از سر ما برداري خواهر 

نگاهش کردم. از اينکه خودش را قاطي ماجرا مي کرد حيران بودم. ترنم گفت: ايشون اومده کمک   متعجب

 کنه

 سينه سپر کرد: ما کمکش رو نخواهيم کيو بايد ببينيم؟ سعيد 

 ترنم نگاه کردم: شما بفرماييد. ماشينم جلوتره به

هيچ ربطي به شما نداره توي مسائلي که  از ما جدا شد و رو کردم به سعيد: کمک کردن يا نکردن من ترنم

 …ربطي 

 ام را چسبيد و هلم داد عقب: تو چيکاره ي مملکتي مردک؟ يقه

اسم خواهرش بهناز بود. آمد جلو و گفت: ولش کن سعيد فردا … سه نفري کنجکاو نگاهمان کردند. بهناز  دو 

 وکيلش رو مي فرسته تو رو هم ميندازه زندان

دم و بي آنکه جوابش را بدهم راه افتادم به سمت ماشينم. فکم از فشار دندان هايم پيرهنم را صاف کر  يقه

روي هم درد گرفته بود. ترنم جلوي ماشين بود. جالب بود که فهميد کدام ماشين مال من است. خب وسط 
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اشين را مآن همه پرايد و پژو حاشيه خيابان ماشين گنده ي من خيلي تابلو بود. انوري باز زنگ مي زد. قفل 

 زدم و به ترنم گفتم سوار شود. گوشي را جواب دادم: بله؟

 بيا محل قرار -

 چي شده؟ -

را قطع کرد. نشستم پشت فرمان و يک دقيقه در سکوت به رو به رويم زل زدم. ترنم گفت: آقاي  تلفن

 دولتشاه؟

 طرفش: بله؟ چرخيدم

 باباش خوب ميشه نه؟ -

دکتر گفت استراحت کنه خوب … ود. لبخند زدم: خوب ميشه غمگين بود. نگاهش هم غمگين ب لحنش

 ميشه

 را روشن کردم: کجا برسونمتون؟ ماشين

 ….خونه ما دوره از اينجا، اگه جلوي يه آژانس  -

 کدوم سمت برم؟  -

 يوسف آباد -

 مي خواستم برسانمش نزديک صبح مي رسيدم پرند. ولي مجبور بودم. خودم خواسته بودم بماند و حاال  اگر 

 بايد مي رساندمش. 

 ….من خودم ميرم. بابام  -

تعارف نبود. چشم چرخاندم توي خيابان. يک گوشه نگه داشتم و کنار خيابان ايستادم و يک تاکسي  جاي

 زرد را نگه داشتم: دربست يوسف آباد

توي  ن را پياده شد. کرايه را حساب کردم و از هم جدا شديم. خسته بودم. حال رانندگي نداشتم. ماشي ترنم

يک فرعي پارک کردم و دوباره برگشتم سر خيابان و يک دربست گرفتم به سمت پرند. کاش زودتر اين 

 دممصيبت تمام مي شد. بعد سر فرصت خدمت همه ي کله گچي هاي دور و برم را مي رسي
ً
. مخصوصا

 حساب آن پسرک مدعي و الت و خواهر خاک اندازش را

*** 
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ديروز تا به حال همش دم در دستشويي پهن است. هيچي توي شکمش نمي  ماه حالش خوب نيست. از  پري

 …ماند حتي آب. ديروز که رفتم براي مالقات تازه داشت حالش بد مي شد. ديروز که رفتم و به جاي بابا 

 صورت خسته و زخمي مامان را ديدم و توي دلم خالي شد. يعني مهرداد؟

نقدر گريه کرده که پلک هايش مثل دري سنگين نيمه باز مانده رفتم و نشستم مقابلش و تازه ديدم آ جلو 

 است. کي همچين باليي سرش آورده بود؟

 زد: خوبي دورت بگردم؟ لبخند 

خوب مي بودم؟ مهرداد آمده بود و يک مشت اراجيف تحويلم داده بود و رفته بود. حاال به جاي بابا،  بايد 

 وب مي بودم؟ سوال مسخره تر از اين هم بود؟مامان درب و داغان نشسته بود مقابلم. بايد خ

 ….بابا  -

 با بغض شره کرد روي لبم. مامان دست هايم را محکم توي دست گرفت: بابات خوبه خسته بود بابا 

 هايم را بيرون کشيدم: خوبه؟ خوبه؟ دروغ نگو مامان دست

بريزد. به جاش من   هايش نم برداشتند. حتي آنقدر اشک توي چشم هايش ذخيره نداشت که فرو  چشم

کيسه ي اشکي ام پِر پر بود. انگشت کشيد روي اشک هايم: گريه نکن قربونت برم، به جون خودم به جون 

 خودش حالش خوبه

 پس چرا تو گريه کردي؟ چرا صورتت زخميه؟ -

 اشک هايم را پاک کرد: تو نيستي پيشم غصه ام شد گريه کردم. صورتم زخميه؟ دوباره

 د روي صورتش: کو؟ کجا؟تند دست کشي تند 

متهمي باشد که به جرمش اعتراف نمي کند يا من آدمکشي وحشي باشم که طاقت نقش بازي کردن  انگار 

 بقيه را نداشته باشم گفتم: خر گير آوردي مامان؟ من خرم به نظرت؟

 ه؟دبست و درمانده نگاهم کرد. اشکم را تند پاک کردم: چت شده؟ بابا کجاست؟ کسي اذيتتون کر  لب

 مهرداد تا روي لب هايم آمد ولي دهان بستم. نمي خواستم چيزي بگويم که خودم نتوانم جمعش کنم.  اسم

ريه هاش اذيت بود. منم طاقتم تموم شد ترسيدم خودم رو زدم. حاال …بابات يه کم ناخوش احوال بود -

ش حالش خوبه، خاله مه لقا گفت بمونه چند روز اين هواي دودي رو نفرسته توي 
 
دي تو راضي ميش… سين

 بياد پيشت حالش بدتر بشه؟

نه ام لبم لرزيد. چا… نمي کردم. بابا هرجوري هم که بود خودش را مي رساند به اين مالقات مگر اين که  باور 

 مي خواست نگران نشوم ولي نمي دانست اين طوري حالم بدتر مي شود. التماس کردم: مامان 
ً
لرزيد. مثال

 حالش خوبه؟ کجاست؟ بهش زنگ مي زنم جوِن من بگو بابا 
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 زنگ مي زني؟ -

 آره -

 خب بزن -

داشت يک جاي ديگر را نگاه کند. اوايل که اينجا بودم وقتي ازم سوالي مي کردند که نميخواستم  سعي

راستش را بگويم نگاهم را مي دزديدم و طرف تا ته ماجرايم را مي خواند. حاال يک حرفه اي بودم و مي 

 ن ها بلوف است. گفتم: مامان جوِن من بگودانستم اي

به جون خودم به جون بابات حالش خوبه، خاله مه لقا غر زد فردا حالش خراب بشه بره بيمارستان  -

 هيشکي نيست سايه سر شما باشه بابات هم گفت راس ميگه

ي از دند. آنها وقتکشيدم. سر چرخاندم طرف بقيه آدم هايي که دو به دو يا چند نفري داشتند حرف مي ز   آه

اين در بيرون مي رفتند خانه داشتند؟ که مجبور نباشند به حرف خاله مه لقاها و طعنه هايشان از ديدن 

اش به راست مي گفت. ک ندخترشان چشم بپوشند؟ که کمتر طعنه بخورند؟ کنايه بشنوند؟ کاش که ماما

نگرانم کند و ناچار بودم قبول کنم. بايد به خاطر غرهاي خاله مه لقا بابا مي ماند توي خانه. نمي خواست 

 مهرداد زنگ مي زدم. بايد بهش التماس مي کردم دست از سر خانواده ام بردارد. لبخند زدم: ديگه چه خبر؟

تغيير حالتم جا خورد. شايد فکر مي کرد خل شده ام. خب شده بودم ولي خل بودن هم براي خودش  از 

 ناز شوور نکرده هنوز؟فايده هايي داشت. لبخند زدم: به

روي لبش پررنگ شد: واي دختره آخر مي ترشه روي دست خاله ات. هرکي مياد ميگه پيف پيف من  لبخند 

 وکيل مملکت بشم زن اين؟

 کي تازگي ها اومده خواستگاريش مگر؟  -

 پسر داش غالم -

اش غالم که نمي دانم چرا اختيار خنده ام گرفت. پسر داش غالم خاطره نوجواني هاي من و بهناز بود. د بي

به اين اسم معروف بود يک دکه درب و داغان سر خيابان خاله مه لقا داشت که هميشه دو قلم جنس توي 

غالم  مي گفت داش يشهآن تمام نمي شد يکي مگس کش هاي قرمز و ديگري قلک هاي پالستيکي. بهناز هم

ه شان مي دانستند براي خريدن يک قلم قاتل مگس هاي محله است چون تابستان که مي شد همه ي محل

مگس کش نو دنبال کي بروند. ولي من مي گفتم داش غالم قاتل جيب باباهاست چون سعيد هر شش ماه 

يک قلک پالستيکي مي خريد و باباي خدابيامرزش را خام مي کرد که مي خواهم پس انداز کنم و ازش پول تيغ 

خالي سر شش ماه پاره مي کرد و مي گفت پولش الزم شده براي  مي زد. قلک هاي نو و بي زبان را هم خالي

اين کار و آن کار و باز روز از نو روزي از نو. به نظرم کل پسرهاي محله به همين بهانه هرروز مي رفتند خريد 

 و تا بقيه پول را تيغ بزنند و بعد با يک قلک دکوري پول را مي دادند جاي آت  د مامان هايشان را انجام بدهن

آشغال هايي مثل چاقوي جيبي و انگشتر عقيق و مچبندهاي چرمي تقلبي. به خيال خودشان اين طوري مي 



 

 
333 

 ايهشدند ِاند آدم خالفهاي باحال. اگر يک سري به زندان مي زدند حتي بند زنان مي فهميدند که خالف کار 

 وقتي که تو را شبيه يک لقمه
ً
 ينند. چرب و خوشمزه بب باحال هيچ جوري دوست داشتني نيستند مخصوصا

و بهناز هيچ وقت نفهميديم چرا داش غالم حتي جاروهاي هاي پالستيکي اش هم تمام مي شد ولي اين  من

دو قلم جنسش هيچ وقت تمام نمي شد. آن سالي که داش غالم به خاطر ماندن زيادي توي دکه کهنه اش 

دلمان  پانزده ساله و  هناز سيزده ساله مي شدم و ب سرما خورد و توي جا افتاد و مرد سال غمگيني بود. من تازه

براي دکه اي که هميشه باز بود و آن زمستان تمام مدت بسته بود خيلي گرفت. بهناز از آن دکه کلي خاطره 

داشت. چندتا پسر که به بهانه خريدن هله هوله و ترقه آنجا را کرده بودند پاتوق خودشان نوبتي تبديل مي 

بهناز. اين پسرها به سن سربازي مي رسيدند و غيب مي شدند و تا دوسال بعد که شدند به عشق هاي 

برگردند بهناز يکي ديگر جايگزينشان مي کرد تا وقتي که بهناز دانشجو شد و آن پاتوق از نظرش تبديل شد به 

ود چون بمحل تجمع عالف هاي بيسواد. تنها کسي که توي آن دايره مورد توجه بهناز نبود پسر داش غالم 

کالس بود که پسر دکه دار محله که همه پسرها يک دور ازش چيزي کش رفته بودند و   يبه نظرش خيلي ب

 بين آنها به غالم خله معروف بود بشود پدرشوهرش. حاال همان پسر آمده بود خواستگاري بهناز. 

حشش داد. همه که مثل ذوق زده از خنده من اضافه کرد: بهناز کلي حرص خورد. خاله ات هم کلي ف مامان

 دختر من خوشگل و خانوم نيستن خواستگاراي خوب داشته باشن

 هايم کار افتاد: ها؟ شاخک

 ايمان…زد: هم دانشگاهيت اومد خونه خاله ات حالت رو پرسيد لبخند 

 نگاهش کردم و او بي خيال گفت: سعيد برزخ شد، بهناز هم همش مي گفت خدا شانس بده منگ

شانس داده بود که حاال اينجا بودم؟ بهناز چقدر احمق بود که فکر مي کرد داشتن خدا به من  شانس؟

 ايمان آمده بود خواستگاري؟… خواستگار 

 مامان چيکار داشت؟ -

 گفت نگرانه کلي هم از وکيلي که داري تعريف کرد  -

طمئني نبود. کردم. وکيلم تعريف داشت. خيلي زياد. ولي کسي که او را استخدام کرده بود آدم م  اخم

 پرسيدم: چقدر پول گرفت ازتون؟

 شد. زل زدم توي چشم هايش: ها؟ خودتون گرفتين؟ دستپاچه

 با ناخن شست لکه سفيد روي چادرش را تراشيد و گفت: پسر داش غالم مي دونستي دانشگاه رفته؟ ساکت

ند. گفتم: به من حتي اسمش را هم نمي دانستم بعد مامان مي خواست اين طوري حواس من را پرت ک من

 بابا چرا گذاشت مهرداد وکيل بگيره برام؟… چه 

 هايش باز شدند. پلک هاي متورمش باال رفتند: کي گفته اون وکيل گرفته؟ کسي اومده مالقاتت؟ چشم
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 از اين موش و گربه بازي بي فايده نفسم را بيرون فرستادم: ولش کن اسم پسر داش غالم چيه؟ کالفه

شاورزي خونده خيلي هم پسر آقايي هست ولي بهناز نشسته طاق آسمون بترکه يکي  مهندسي ک… قاسم  -

 که نمونه اش رو خدا نيافريده براش پايين بيفته

آنکه ساعت داشته باشم حس مي کردم وقت مالقات دارد تمام مي شود گفتم: مامان مواظب خودت و  بي

 بابا باش تو رو خدا

هيچي رو نخور دفعه ديگه بابات مياد خودش سر و مر و گنده خيالت  تند سر تکان داد: هستيم تو غصه تند 

 راحت

زدم. لبخندي کاغذي که روي صورت نگرانم زيادي نازک به نظر مي رسيد. براي همين خوشحال نشد.  لبخند 

بايد برمي گشتم. از جا بلند شدم. پيشاني ام را دور از چشم مامورها بوسيد و بوي اشک شوري که نريخته 

 توي مشامم پيچيد. مثل بوي باراني بود که دل دل مي کرد ببارد.  بود 

توي سلول و ديدم پري ماه به خودش مي پيچد. همه جمع شده بودند دور و برش. بردنش درمانگاه  برگشتم

و وقتي برگشت دراز به دراز افتاد روي تخت. پيرهنش از روي شکمش باال رفته بود و جاي چند زخم کهنه که 

 نشده بود معلوم شد.  هنوز خوب

باز هم داشت به خودش مي پيچيد. روي لبش هم تبخال زده بود. معلوم نبود چه مرگش است. اگر مي  حاال 

 مرد من چه غلطي مي کردم؟ نشستم جفتش و گفتم: پري مي خواي خانم دباغ رو خبر کنم؟

ري طرف مديريت و گفتم حال پ به نشانه تاييد تکان داد. دم سلول نرسيده ديدم که عق زد. دويدم به سري

ماه خيلي بد است. خانم دباغ با آن هيکل گنده مثل غولي بود که دنبالم کرده باشد. پشت سرم تند قدم برمي 

م بقيه را کنار زد تا خان موشرابيداشت. رسيديم توي سلول. چند نفري جمع شده بودند دور و بر پري ماه. 

 نسبت به مرگ آدم دباغ برسد باالي سر پري ماه. من توي 
ً
آن جمع از همه نگران تر بودم. اگر مي مرد؟ قبال

ها دل نازک تر بودم. حتي مردن داش غالم هم من را غصه دار مي کرد ولي حاال مرگ يک هم بندي يا اعدام 

نبود. عوض شده بودم و داشتم قانون بقا را ياد مي گرفتم. فقط از  هميشدن يکي ديگر انگار اتفاق خيلي م

دن کساني نگران مي شدم که به من ضرر مي زد. پري ماه را به زحمت از بند بيرون بردند. ريحانا کنار  مر 

 گوشم پچ پچ کرد: ايدز داره؟

از فرق سرم رد شد و تيره پشتم را لرزاند. شانه باال انداخت: يه رفيقي داشتم ايدز گرفته بود عين پري  برق

 ماه بود حالت هاش

. …اسهال و تب لرزه … ايدز را که توي اينترنت خوانده بودم به خاطر بياورم. ايدز  کردم تمام عاليم  سعي

يعني پري ماه ايدز داشت؟ راه هاي انتقالش چي بود؟ سرنگ …. ايدز و تبخال … ايدز و زخم هاي مزمن 

ستم از انگرفته بودم. خو  يدز نه من ا… آلوده، ترزيق خون و ارتباط جنسي محافظت نشده. با ليوان آب که 

 
ً
ريحانا بپرسم مگر عالمت هاي ايدز يک دفعه ظاهر مي شوند ولي رفته بود. ترس برم داشت. اگر واقعا
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معلوم مي شد ايدز دارد مي گذاشتند اينجا بماند؟ مي رفت؟ مي مرد؟ پس من چي؟ آن پولي که داده بودم 

 چي؟

ه ن رفته بود دل نداشتم زنگ بزنم. نه ببي خواسته ي من کشيده شدند طرف تلفن. از ديروز که ماما پاهايم

خودش و نه به مهرداد. ترجيح مي دادم در دنياي خياالتم سر زير برف بکنم و باور کنم مامان راست گفته و 

گار . اما اگر پري ماه مي رفت انزنمبه مهرداد هم بايد کمي صبر مي کردم تا فکرم کار بيفتد و بعد زنگ ب

هر روز صبح به اين اميد بيدار مي شدم که از زبان پري ماه نقشه فرار را  اميدهاي من هم تمام مي شد. 

ر؟
 
 بشنوم. تمام روز به اين اميد مي گذشت که پري ماه زبان باز کند و حاال همه ي اميدهايم پ

يک آدم زنداني مثل ابر بهاري بود که با تابش بي رحمانه يک واقعيت راحت بخار مي شد و هوا مي  اميدهاي

حاال مهم نبود اين واقعيت دلپيچه ساده هم بندي ات باشد يا مرض ايدز. من از کي مثل زنداني ها فکر  رفت. 

 مي کردم؟ از همان روزي که دل بستن به اين اميدهاي ساده ايمانم را به آن بااليي سست کرد؟

شده آنقدر شجاع ن کارت تلفنم را هل دادم توي دهان تلفني که من را به بيرون وصل مي کرد. هنوز   کالفه

بودم که به بابا زنگ بزنم. من افسرده و سست و شکننده تر از آن بودم که با واقعيت تلخي مثل از پا در 

دم و قهرمان زندگي ام. آه کشي هآمدن بابام رو به رو شوم. آن هم بابايي که توي يک نيمه شب تبديل شد ب

 نوعي منطق پيروي مي کرد.  شماره مهرداد را گرفتم. حتي ترتيب شماره اش هم از 

هر بوقي که مي خورد قلب من هم تندتر مي تپيد و من نمي فهميدم چرا اين بال سرم آمده است. عجيب  با 

بود که تلفنش را جواب نمي داد. چرا بارهاي قبل جواب داده بود؟ خواستم انگشت بگذارم روي شاسي که 

 صدايي زنانه گفت: الو؟

بود را روي زبانه فلزي فشار دادم. تپش قلبم کوبنده تر شد. کي بود که تلفن که توي هوا مانده   انگشتي

مهرداد دولتشاه را جواب داده بود؟ حدس هاي پررنگي که داشتند کم رمق مي شدند دوباره قوت گرفتند. 

 انگشتي توي پشتم خورد: حاجت گرفتي بزن کنار مام دخيل ببنديم

که درست گرفته ام. دوباره همان صدا اما اين بار کمي آرام تر و با دو شماره را گرفتم تا مطمئن شوم   دوباره

 بوق

 الو؟ -

 من با آقاي دولتشاه کار دارم -

 شما؟ -

تازه توي مغزم نشسته بود و يادم مي آمد مال کيست. آناهيتا بود. با پشت دست عرق پيشاني ام را پاک   صدا 

 کردم: خانم دادخواه؟

 شما؟ -
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 …لي من نمي ترسيدم برعکس حسي خجالت بار ته وجودم رنگ مي گرفت. انگار که تهديدگر بود و  لحنش

 به خودم آمدم. اينها با هم همدست بودند. گفتم: ميشه با آقاي دولتشاه حرف بزنم؟

 ايشون نيستن، امرتون -

 شادي هستم… من  -

ه مت وقت داشت من فقط سطوالني برقرار شد. چشمم به پالس هايي بود که مي افتاد. اگر او تا قيا مکثي

 دقيقه فرصت داشتم. گفتم: شادي بهشتي

هايش مثل رگبار به گوشم فرو رفت: دختره ي هرجايي هرزه ي بي سر و پا چطور جرات مي کني زنگ  حرف

 بزني به مهرداد؟ احمق بابات گوشه بيمارستانه تو از اونجا دنبال چي هستي؟ ها؟

نوجوان را در خودش جا داده بود گوشه ي کمدي که پناه گاه من در  نيمه شبي پاييزي توي اتاقي که مِن  توي

وقت دلخوري ها بود کز کرده بودم و به اين فکر مي کردم چه باباي بي عرضه اي دارم که زندگي ام اين قدر 

من را از خانه شاهانه شان بيرون  دهد حقيرانه است. آنقدر حقيرانه که مهرداد دولتشاه به خودش اجازه مي 

بيندازد و با اخم هايش به من زل بزند تا حس هرجايي بودن بهم دست بدهد. همان نيمه شب زمزمه هاي 

مامان و بابا را مي شنيدم که درباره بدخلقي هاي من حرف مي زدند. مامان مي گفت نمي دونم چي شده که از 

 براش اون گوشي رو کهمي داد تقصير خودته که نگذاشتي  جوابغروب کز کرده گوشه ي اتاقش و بابا 

دوست داشت بخرم و مامان باز حاضر جوابي مي کرد مگر نگفتي دستهام تاول زده؟ فردا زبونم الل افتادي 

يک گوشه گوشي به اون گروني به چه دردش مي خوره؟ بابا سرفه مي کرد دستهاي من تاول بزنه بهتره يا 

هش هرچي خواست بخر براش دستهاي من سالم گوشي ناقابل دق کنه؟ فردا برو همرا  هبچه ام از غصه ي

باشه که دل شادي زخم بخوره؟ فرداش حتي بي آنکه خودم بخواهم يک گوشي قرمز خوشگل نصيبم شد و 

بابا ازم قول گرفت هيچ وقت به خاطر اين آت و اشغال ها غمباد نگيرم، حداقل تا وقتي که او باالي سرم 

 .ستا

ه جرمي نکرده هرجايي شده بودم و بابايي که همان شب با دست هاي پشت گوشي تلفن زندان، باز ب حاال 

 تاول زده اش قهرمان زندگي من شد با دست هاي نرم و موذي مهرداد افتاده بود گوشه بيمارستان. 

به هم نزديک شدند. حتي نزديک تر از ديوارهاي سلولم. سقف پايين آمد و روي سرم فشار آورد،  ديوارها 

و مچاله شدم کف زمين. ديوارها من را چالندند و زير سراميک هاي چرک راهروي زنداني   زانوهايم خم شدند 

 که تنگ تر از هر وقت ديگري بود مدفون شدم. 

**** 

بيمارستان ايستادم و به پنجره هايش نگاه کردم. توي سلول به سلول اين بيمارستان آدم هايي روي  جلوي

 نگران بودند. اگراين اتفاق ها نيفتاده بود و باز مندلي حالش بد مي تخت درازکش افتاده بودند که نزديکانشان

. همايون و ناهيد بهش سر مي زدند اهشد ما هم جزو مالقات کنندگانش بوديم؟ شايد در حد يک مالقات کوت

اما من نه. کيارش هم به احتمال زياد به خاطر فندق مي آمد و حاال اوضاع جوري شده بود که من تنها کسي 
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ز خانواده بودم که نگران حال مندلي بود. زندگي فرق کرده بود و من خيلي بيشتر از قبل با زندگي آدم هاي ا

عدي و ساده نبود و مي دانستم براي خودش  ال دور و برم آشنا شده بودم. حا
ُ
حتي رفعت هم يک منشي تک ب

ت آمار تک به تک بچه هاي شرکت و زندگي اش برنامه هايي دارد. ديشب درباره اش با انوري حرف زدم و گف

 را در آورده است. 

اين بود که بعد از صحبت هاي ديروزمان توي ماشين وقتي در مسير پرند مي رفتم همان حس ناشي  حقيقت

 از بي اعتمادي و ترس تمام ذهنم را درهم ريخت و فکر کردم نکند رفعت هم جزو گروه مظنونان باشد. 

 .…، به انوري گفتم: يه منشي داره شرکتمون به اسم بيتا رفعت محض اينکه وارد ساختمان شدم به

 يکتا رفعت -

 هايم گرد شد: ميشناسي؟ چشم

 بنشينم و گفت: تک به تک کارمندهايي رو که به نوعي با کيارش آشنا بودن خواست

پليس  : روي کاناپه جلوي موکتي که با کلي کاغذ روي آن، ديگر چيزي از رنگ قهوه ايش معلوم نبود  نشستم

 هم همچين کاري کرده؟

 نه اونا به مدارک صحنه جرم بيشتر اهميت مي دن -

 خب حاال اين خانوم چطور آدميه؟ -

 لبه ميزي که کنار ديوار بود: چرا يک دفعه اسم اون رو آودري؟ نشست

يه  ز قرار شده چشم سوم من باشه توي شرکت، امروز يه کمي بيشتر با هم حرف زديم و حس کردم بيشتر ا -

 منشي ساده است االن من فقط به خودم مشکوک نيستم حتي از سايه خودم هم مي ترسم

 ولي دختر جالبيه مي دونستي دوتا ليسانس داره؟… خوبه  -

 فيزيک و فلسفه -

 زد: به نظرم بيشتر از يه کم با هم حرف زدين حواست که هست؟ نيشخند 

 حرف وا بدم شدم: اين قدر اسکل نيستم که با چار کلمه عصباني

را رو به سقف گرفت و بلند خنديد: چرا جوش مياري؟ به هرحال حواست باشه اين يه اصل ثابت  سرش

 شده است که مردها جلوي زن ها زودتر وا مي دن چون پاشنه آشيلشون بدجايي کار گذاشته شده

 ….سر تکان دادم: خيلي خب حواسم هست  کالفه

هاي جاسوسي خيلي از نفوذيا زن هستن. گفتم که يه وقتي درباره من و رو به رويم ايستاد: توي سازمان آمد 

 اين قول و قرارا حرفي نزني که همه چي به هم بريزه
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 حاال چطور آدمي هست رفعت؟ مي تونه تو ليست مظنونين باشه؟ -

 تا االن که چيز بدي نديدم. توي مهموني هم که دعوت نبوده، چي شد که اون رو کردي چشم سوم؟ -

نمي دونم حسم مي گفت آدم قابل اعتماديه، توي اين چند سال چيز بدي که اعتمادم رو بشکنه ازش  -

 نمي دونم شايد همه ي اينا… نديدم. منشي بود و دم دست 

 چرا اين حس رو به دوستت نداري؟ به عليرضا؟ -

 عصبيم مي کرد…. چون خيلي از آناهيتا طرفداري مي کنه … نمي دونم  -

 ييد تکان داد و ديگر حرفي نزد. به تا سري

نماي بيمارستان و بعد به ساعتم نگاه کردم. وقت مالقات رو به تمام شدن بود. بايد سري به مندلي مي  به

زدم و برمي گشتم شرکت. بعدش هم به همايون و ناهيد سر مي زدم. انوري خواسته بود بيشتر کنارشان 

خودش خواسته  مايونمي خواست خودم مي رفتم و حاال هباشم. با چيزهايي که ديشب گفت اگر او هم ن

 بود من را ببيند. 

ماشين پياده شدم و راه افتادم به سمت ورودي. محوطه را رد کردم و طبق آدرسي که داشتم رسيدم به  از 

همه شان به خاطر مندلي آمده بودند؟ يک عده … اتاق مندلي. اتاقش مگر خصوصي نبود؟ اين همه آدم 

مي  . وقتي از جلوشان رد مديوار روي دو پا نشسته بودند و زن ها آن طرف گلوله شده بودند کنار هشان کنار 

شدم همه شان به هم نگاه کردند حتي به وضوح ديدم که چند نفري با آرنج به بغل دستي شان اشاره زدند تا 

سه غريبه ايستاده بودند.  من را ببينند. مامان فندق و خانواده خواهرش توي اتاق کنار تخت مندلي با دو 

بهتر است. مجبور نيست به خاطر نفس کشيدن به تقال  وريمندلي هنوز خواب بود. دکتر گفته بود اين ط

بيفتد و ريه هايش بيشتر آسيب ببيند. يک جور بيهوشي خودخواسته بود انگار. مامان فندق من را که ديد 

وز پريشان نبود. بهش لبخند زدم: سالم خانم بهشتي جلو آمد. صورتش خسته بود اما ديگر به اندازه دير 

 خوبيد؟

 کاري داشتين؟… به تاييد تکان داد: شکر خدا  سري

يک لحظه مغزم قفل شد. مگر بايد به خاطر کار مي آمدم اينجا؟ چرا اينها به من به عنوان يک عضو  براي

در باورشان نمي گنجيد که به خاطر  تازه اعتماد نمي کردند؟ خب حق داشتند. باهاشان بد تا کرده بوديم. 

 نگراني بخواهيم سراغشان را بگيريم. 

 اومدم ببينم حال آقاي بهشتي چطوره… نه  -

 خوبه الحمدالله، دکتر گفته يه هفته ديگه مرخص ميشه -
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به تاييد تکان دادم. چشم هاي کنجکاو روي صورتم زوم شده بود. حتي دو سه نفري هم آمده بودند  سري

ببينند من کي هستم و چکار دارم. اين وضعيت، مامان فندق را هم معذب کرده بود. شايد بهتر بود  جلوي در 

 تلفني حالش را مي پرسيدم؟ گفتم: نگران بودم

 رفتم و کنار دستش ايستادم: فاميل هستن؟ جلوتر 

 يک دور روي آدم ها چرخيد: فاميل و دوستهاي مندلي و همسايه ها چشمش

مايون مي افتاد توي بيمارستان همسايه هاي ما مي آمدند مالقاتش؟ حتي نمي دانستيم  اگر ه… ها  همسايه

 کي هستند. بقيه چطور؟ خاله نرگس که رابطه اش کمي بهتر شده بود شايد مي آمد. دوستها چطور؟

 فندق من را به خود آورد: دستتون درد نکنه مامان

 …يگه تکرار نمي کنم د… کردم: وظيفه بود، اگر چيزي الزم داشتين   نگاهش

تند سر تکان داد. خواهرش جلوتر آمد و موشکافانه نگاهم کرد ولي هيچي نگفت. البد پسر کله گچي اش  تند 

ديشب کل ماجرا را برايشان تعريف کرده بود. اين اخم ها نشانه همين بود. تلفنم زنگ خورد. معذرت 

 ايستادم: بله؟ ر ر شدم و کنار يک ديواخواستم و بيرون رفتم. رفعت بود. قدم زنان از جمعيت دو 

 کي تشريف مياريد؟… آقاي ترابي اومدن  -

 يه کاري دارم طول مي کشه بگو با آقاي سرمد کارهايي رو که گفتم چک کنن تا برگردم… ميام  -

 باشه -

 خبري نيست؟ -

 نه از وقتي رفتين يارا و آقاي سرمد دارن همون کاري رو که گفتين انجام ميدن -

 خوبه ميام حاال -

را قطع کردم و راه افتادم به طرف اتاق. بايد زود خداحافظي مي کردم و برمي گشتم شرکت اما پچ پچه  تلفن

هاي چند زن که در ديد من نبودند همان جا پشت پيچ ديوار نگهم داشت. داشتند درباره فندق حرف مي 

 زدند. 

 دختره رو انداختن زندون که صداي کلفتي داشت، گفت: ميگن اينا خودشون  يکيشان

صداي پير متعجب پرسيد: واه از اون طرف انداختنش زندون از اين طرف براي مندلي تو بيمارستان اتاق  يک

 ميگيرن؟ قسم حضرت عباسشون رو باور کنيم يا دم خروسشون رو؟



 

 
340 

ون کنجکاو و فضول جواب داد: معلوم نيست کي راست ميگه، اعظم مي گفت اومده دلجويي چ  صدايي

خودشون مي دونن شادي گناهي نداره، ولي سميرا همسايه شون ميگه تو روزنامه ها نوشتن دختره باهاشون 

 يه سر و سري داشته

 صدانازک گفت: استغفرالله چه سر و سري؟ زني

 کي توي اين دور و زمونه مياد دلجويي قاتل بچه… صدا کلفت گفت: تا نباشد چيزکي مردم نگويند چيزها  زن

 اينم همچين آدماي از کون فيل افتاده ايشون؟ 

 کي توي همچين بيمارستاني اتاق خصوصي ميگيره….فضول ادامه داد: همين زن

 پير گفت: البد يه ريگي به کفششون بوده، حاال هم ميان پول خرج کنن دم دهن مردم رو گل بگيرن زن

 …با خودش هم  صدا نازک نچ نچ کرد: سر و وضعش که مي گفت خيلي پولدارن. البد  زن

ديگر به جمعشان اضافه شده بود انگار که گفت: والله من يه بار رفتم ديدن اعظم ديدم خونه و  يکي

 …زندگيشون رو 

ماند. انگار همه شان منتظر بودند تازه وارد تعريف کند. او هم با آب و تاب گفت: چه خونه و زندگي،  ساکت

رو ديدم هم اوني که مرده، هم اين يکي که اومده اينجا، خونه نبود که کاخ بود. من خودم جفت پسراش 

 غلشونشادي همچين باهاشون گرم گرفته بود کم مونده بود خودش رو بندازه توي ب

 کلفت گفت: خدايا توبه  صدا 

 فضول هم گفت: با اين يکي هم؟ زن

ش. دست طرف وارد گفت: با هردوتاشون. يکيشون نشسته بود اين طرفش، يکيشون نشسته بود اون تازه

 انداخته بودن دور گردنش. شادي زبون ميريخت اينا هم هي ماچش مي کردن

حيرت دهانم باز ماند. از اين همه رذالت و دروغ که از عقده سرچشمه مي گرفت. بيچاره فندق، بيچاره  از 

 خانواده فندق و بيچاره من. 

چي نگفت به دختر چشم سفيدش؟ صدا نازک گفت: پس بگو چرا اين قدر هواشون رو داره. اعظم هي زن

 مندلي بدبخت بايد کالهش رو بگذاره باالتر

همين طور حرفشان ادامه پيدا مي کرد قضيه بي ناموسي به مادر بدبخت فندق هم مي رسيد. عصبي از  اگر 

پشت ديوار بيرون آمدم و همه شان خفه خون گرفتند. دلم مي خواست همه شان را يکجا مي فرستادم پاي 

 يدار. از کنارشان رد شدم و خيلي جدي و بلند گفتم: خانم بهشتي تشريف بيار چوبه د

نگاه هاي کنجکاو بقيه مامان فندق آمد رو به رويم ايستاد. جاي شاخ و شانه کشيدن نبود. موش ها  زير 

 تهميشه عادت داشتند از زير پاي آدم شروع کنند به کندن حفره هاي زيرزميني. با موش ها نمي شد رو راس
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و  و راست و دروغ را مي بلعيدند  د مبارزه کرد. همين که سرت را بر مي گرداندي دهان گشادشان را باز مي کردن

جويده جويده اين طرف و آن طرف پخش مي کردند. کشيدمش يک جاي خلوت تر و گفتم: امروز مي گردم 

شه انم مشکلش برطرف ببراتون يه خونه ميگيرم نزديک بيمارستان. وقتي مرخص شدن تا وقتي دختر خ

خوام حالشون بدتر بشه. نزديک بيمارستان مي   يهمونجا بمونيد. الزم نيست آقاي بهشتي بره سر کار. نم

گيرم که اگر مشکلي پيش اومد راحت بتونيد رفت و آمد کنيد. دکتر گفت به خاطر اين مشکل بايد تحت نظر 

 باشه

 لطف مي کنيد ولي مندلي قبول نمي کنه -

ه سعيم رو مي کنم که اين مشکل رو حل کنم توقع دارم شما هم طرف من باشيد. به خاطر من هم -

 دخترتون. نمي خوام بيشتر از اين توي فشار باشيد

و غضبناک به زن هايي که مثل موش يک گوشه جمع شده بودند نگاه کردم. مامان فندق حس کرد  برگشتم

 کنم؟  چيز ناخوشايندي شنيده ام. غمگين گفت: من چکار 

طرفش: آقاي بهشتي رو راضي کنيد حداقل تا وقتي که دخترخانومتون مشکلش حل بشه کاري رو که  برگشتم

 کاري  
ً
من مي خوام انجام بدن. بعد که آزاد شد مختاريد هرطور مي دونيد زندگي کنيد ولي اجازه بدين فعال

 راحت تره يالشي هم خکنيم که مشکالت شما هم کمتر بشه. مطمئنم شما که خوشحال باشيد شاد

بار بود اسم شادي را جلوي مادرش به زبان مي آوردم. عالمت سوال توي چشم هايش نشسته بود.  اولين

 لبخند زدم: کمکم مي کنيد؟

 سر تکان داد. گفتم: وقتي خونه رو گرفتم بهتون خبر ميدم منگ

 به آناهيتا خانم سالم برسونيد -

حاال که به فندق گفته بودم دوستش دارم، الزم بود يکي برود جلو و يعني؟ مهم نبود شک کرده باشد.  اين

ذهنش را نسبت به من آماده کند. چه کسي بهتر از مادرش. همين که بداند نگران وضعيت خودش و خانواده 

 اش هستم کافي است که بداند من هيوال نيستم. 

 ين دلواري را بيرون کشيدم. آدرس آژانسجدا شدم و توي ماشين نشستم. از توي کيفم کارت تلفن نازن ازشان

امالکش نزديک پارک وي بود ولي خب امتحانش ضرري نداشت. شماره آژانس را گرفتم. زني تلفن را جواب 

 داد. 

 با خانم دلواري کار دارم -

 شما؟ -

 هستن؟…. يه مشتري قديمي  -

 چند لحظه گوشي -
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اه افتادم. صدايش از پشت تلفن بيشتر تودماغي مي رفت روي آهنگ انتظار. ماشين را روشن کردم و ر  تلفن

 شد. گفت: بفرماييد

 توي يک فرعي ميان بر: سالم وقت داريد شرطي روکه باختيد پس بدين؟ انداختم

کرد. البد داشت ته بايگاني ذهنش دنبال شرط و شروط هاي باخته اش مي گشت. يک دفعه گفت:   سکوت

 سالم چطوري من رو پيدا کردين؟

هيجان زده بود. البد فکر مي کرد تمام زندگي ام را براي پيدا کردن او و سورپرايز کردنش تعطيل کرده  صدايش

يادتون که هست حدسم راجع … ام. خنده ام گرفت: تصادفي از جلوي محل کارتون گذشتم، اونجا ديدمتون 

 به شغلتون درست بود؟

 ديمجدي؟ تشريف مي آوردين داخل از نزديک زيارتتون مي کر  -

 فرصت زياده، االن يه خواهشي داشتم -

 امر -

زيادي قلدرمآبانه شد. انگار بخواهد بگويد آن رفتار بچه گانه يک تصميم گذرا بوده و زني خودساخته  لحنش

 است. چرا زن ها وقتي مي خواستند خودشان را ثابت کنند اداي مردها را در مي آوردند؟

 دن تهران براي دوا و درمان. احتياج دارن به يک خونه مبلهراستش يک آشنايي دارم من، مدتي اوم -

 کجا؟  -

 بيمارستانش بلوار کشاورزه -

 محدوده کاري ما پارک وي به باالست -

 چيزي بگويم که زود اضافه کرد: ولي ميسپارم به همکاراها که يه خونه خوب براشون رديف کنن خواستم

 آمد. گفتم: لطف مي کنيدآن هيکل ريزه ميزه اين مدل حرف زدن نمي  به

 خب حاال کي بريم براي خوردن بستني؟ -

 اين مشکل من رو حل کن گفتم که وقت زياده -
ً
 شما فعال

 ماند. گفتم: کي زنگ بزنم؟ ساکت

 از امروز که گذشت، فردا مي گردم براشون، چند نفرن؟ -

-  
ً
 مهم نيست هزينه اجاره اش… دو نفر يک زن و شوهر ولي يه خونه خوب باشه لطفا

 چشم فقط چطوري بهتون خبر بدم؟ -
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يعني شماره تلفن رد کن بيايد. توي اين سرشلوغي ها دادن شماره تلفنم فقط يک دردسر اضافه بود.   اين

 گفتم: اجازه بدين خودم فردا بعداز ظهر يک سري بهتون بزنم خوبه؟

 عاليه، سعي مي کنم تا عصر چند تا مورد آس براتون رديف کنم -

 طف مي کنيد خانمل -

 نفرماييد -

 را زود جمع کردم که کار به تکه پاره کردن تعارف نکشد و راه افتادم طرف شرکت.  بحث

چندپاره شده بود. يک بخش آن درگير اطالعاتي بود که انوري مي داد. يک بخش ديگرش درگير  ذهنم

بودم و حاال هم مشکالت  مشکالت شرکت بود. يک بخش آن روابط خانوادگي نامتعادلي که دچارش شده

يدن به براي رس تا خانواده فندق اما قلبم يک پاره بود. يک پارچه بود. اميدوارانه مي تپيد و کمکم مي کرد 

 خواهانش بودم تالش کنم. آن دخترک خياالتي که بار اول دلم برايش لرزيد، که معادالت 
ً
آرامشي که واقعا

هول تازه رو به رو کرد و ذهنم را آشفته کرد حاال جواب تمام زندگي حساب شده و روي اصولم را با يک مج

دست هايش را بگيرم و توي چشم هايش نگاه کنم و  يمعادالت ذهني ام بود. اميدوار بودم باالخره يک جاي

 معادالت زندگي ام را جواب مي دهد؟ در اين وضعيت ناهماهنگ و تلخ اين تنها اميدي بود که  
ً
ببينم واقعا

رد ادامه بدهم. از بودنش حتي بي آن که خودش بداند ممنون بودم. از اين که به خاطر داشتنش کمکم مي ک

به اطرافم توجه کنم. کمي بهتر آدم هاي زندگي ام را بشناسم و سوال هاي بيشتري  تر توانسته بودم کمي بيش

دوچندان مي کرد.  درباره خودم و زندگي ام توي ذهن داشته باشم خيلي خوشحال بودم و همين ارزشش را 

 نمي دانم اگر به خاطر عشق به او نبود زندگي ام چه جوري پيش مي رفت. 

 ترافيک مانده بودم و صداي ضبط صوت ماشين کناري بلند بود و خواننده مي خواند:  پشت

 مون آينده اي روشن آينده

 جدايي رو نزن با من حرف

 خوبي پيش رومونه فرداي

 به رفتار تو مديونه دنيا 

 که خوبيت عاشقم کرده  حاال 

…. 

سبز شد و ماشين گاز داد و رفت. فرصت نکردم بدانم آخر اين ترانه به کجا ختم مي شود ولي دلم را،  چراغ

دل تنها و غمگينم را آرامش بخشيده بود. عليرضا از اين آهنگ ها هم گوش مي داد؟ عليرضاي بي معرفت 

.… 
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ن تا پارک کند و خودم راهي طبقه باال شدم. توي آسانسور جلوي شرکت. ماشين را دادم دست نگهبا رسيدم

 باز مکالمه ام با انوري ذهنم را مشغول کرد. 

که باعث شده بود بخواهد من را زودتر ببيند ذهنم را قلقلک مي داد. ديشب از بحث رفعت که   چيزي

 خالص شديم ازش پرسيدم: خبر مهمي داشتي که گفتي بيام؟

 بش نشست: امروز پدرت رفته مالقات دکتر فرحيرضايت بخشي روي ل لبخند 

رفته بود مالقات فرحي؟ چرا؟ صورتم مي گفت که متعجبم. براي همين گفت: پس توقع نداشتي  همايون

 همديگه رو ببينن

را تکيه دادم به مبل: نه همايون وقتي با کسي کار نکنه ديگه سراغش نمي ره. فرحي خيلي وقته راهش از  سرم

 ما جدا شده

 پس نمي توني حدس بزني چرا همديگه رو ديدن؟ -

 نگاهش کردم: به خاطر مادرم؟ نااميد 

 تکان داد: نمي دونم. من که اونجا نبودم سري

لحظه به فکرم رسيد چرا براي همايون ميکروفن استراق سمع کار نمي گذاشتيم. پرسيدم: نمي شد  يک

 بفهمي؟

 چرا اگر بهش ميکروفن وصل مي کرديم ميشد -

 مي شد وصل کنيد؟ن -

چندمين بار خنديد: خيلي قضيه رو جاسوسيش کردي، جرمه برادر من حتي داشتنش هم جرمه نمي  براي

 دونستي بدون

 جرم بودنش دليل نمي شه که کسي نداشته باشه -

 نمي ارزه، چند وقت پيش يه خانومي عينک ديد در شب وارد کرده بود پدر صاحبش  -
ً
ولي به زحمتش واقعا

آوردن چند سال زنداني بود به جرم جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي. مي شد جور کنم ولي خب اون رو در 

تل برادر پرونده ق درستهوقت يه جورايي دست کرده بودم توي لونه زنبور. فکر نکن حواسشون نيست حاال 

 تو اين قدر راحت بسته شده ولي حواسشون به اين چيزا خيلي هست

 م چي گفتن و چي شنيدنحاال چطور بفهمي -

 ثانيه زل زد توي چشم هايم و چشم هايش برق زد.  چند 

 : بپرسم ازش؟گفتم
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نه مستقيم. يه جوري حرف تلفني رو که زده بود پيش بکش جلوي پدر و مادرت. فقط مي خوام بدونم اين  -

 قضيه يه رابطه عاطفي بوده يا نه همين. مي توني اين کار رو بکني؟

رستادم: از تونستن که مي تونم ولي دردسرش زياده. همايون اگه حرفي نزده يعني داره پرس را بيرون ف نفسم

و جو مي کنه بفهمه اين تلفن هاي بين مادرم و فرحي واسه چي بوده. البته اگه فهميده باشه با هم تلفني 

 حرف مي زدن، اخالقش رو مي شناسم

تا گره که اين فرضيه ثابت يا رد بشه واسه من کافيه. چندما نمي تونيم صبر کنيم تا به نتيجه برسه، همين   -

 همزمان افتاده توي پرونده بايد يکي يکي بازشون کنم

 چي بوده ديگه؟ -

 همون موقعي که پدرت رفته بود سراغ فرحي، فروتن هم همون دور و بر مي چرخيده -

 ل سردرآوردن از ماجراستالبد اونم جاسوس آناهيتاست. يادته که گفتم بهش مشکوکه. اونم دنبا -

 شايد. اما اينا مهم نيست چيزي که مهمه اينه که بفهمم دوست دختر کيارش کي بوده -

 خيز شدم: دوست دختر کيارش؟!  نيم

دسته کاغذ گذاشت جلوي رويم. پرينت حساب و يک ليست مکالمه بود که به تلفن کيارش مربوط مي  يک

 يده بود. شد. روي يک شماره با ماژيک اليتر خط کش

 ابرو باال دادم و به انوري نگاه کردم: زويا دوست…. پرينت حسابها نگاه کردم و با ديدن اسم زويا فرهمند  به

 دخترشه؟

آسانسور باز شد و بيرون آمدم. از صبح که به شرکت آمده بودم تمام حواسم به زويا بود. به سوالي که  درب

الکي رفتم بخش حسابداري و تمام مدت زويا را در حال پيامک ديشب از انوري پرسيده بودم. به بهانه هاي 

فرستادن با گوشي اش غافلگير کردم. دلم مي خواست گوشي را از دستش مي گرفتم و تمام پيامک هايش را 

مي خواندم. حتي دلم مي خواست مستقيم ازش مي پرسيدم تو قاتل کيارشي؟ ولي انوري گفته بود تابلوبازي 

 درنياورم. 

 عت گفتم ترابي را صدا کند و رفتم توي اتاقم. بايد مي فهميدم فرضيه انوري درست است يا نه. رف به

ديشب گفت: نمي دونم زويا دوست دخترش هست يا نه ولي پرينت حسابهاش ميگه که تا يک ماه  انوري

ها مربوط به نقبل از قتل پولي از طريق حساب کيارش به حساب زويا منتقل ميشده. توي بازجويي ها گفته اي

 حساب و کتابهاي شرکت بوده و گزارش همش موجوده

 اين طوري بوده؟پرسيدم
ً
 : واقعا

 اينو تو بايد بفهمي، مگر حسابرسي مالي نداريد؟ -
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 داريم ولي کارهاش برعهده آناهيتاست. حاال پيگيري مي کنم -

ش يلي جالبه. يک مدتي کيارش باهاشماره تلفن را با انگشت نشان داد: اين شماره بي رد و نشون هم خ انوري

در تماس بوده، نمي دونم از کي ولي هيستوري که گرفتم نشون ميده حداقل تا زمان نامزدي کيارش و ديبا با 

 …. ااين شماره از تلفن کيارش تماس گرفته شده و بعد تماس ها قطع شده ت

قرار : دو ماه قبل از قتل که دوباره تماس ها بر برگه از پرينت مکالمه ها را ورق زد و به تاري    خ ها اشاره کرد  چند 

 شده و دو روز قبل از قتل هم ديگه هيچ تماسي نداريم

به شب ميهماني افتاد و گفتم: هم شادي و هم ديبا گفتن شب قتل انگار کيارش با يکي تلفني حرف مي  يادم

 زده

  توي موهايش کشيد: تماس هاي تلفني شب قتل رو چک کردم. کسي بهش دستي
ً
 زنگ نزده بود. احتماال

 ميس کال انداخته و کيارش وانمود کرده داره حرف مي زنه

 ميشه تلفنش رو چک کرد و آخرين شماره هاي ميس کال رو هم درآورد -

 اينم ميشه. تلفنش کجاست االن؟ -

 شايد پيش مادرم باشه… نمي دونم  -

 بعيد مي دونم چيزي پيدا بشه ولي اگه چک کني خوبه -

 وم نيست اين شماره مال کيه؟معل -

پليس که نتونسته ردي پيدا کنه. در حال حاضر شماره در شبکه نيست. هرکي بوده سيم کارت رو منهدم   -

کرده. جالبه انگار طرف نمي خواسته به هيچ قيمتي هويتش فاش بشه. خب طبيعيه برادرت نامزد داشته و 

 يکي از بچه هاي شرکته و مو 
ً
 قعيتش بد به خطر مي افتادهاين دوست دختر حتما

شايد کيارش و زويا با هم در تماس بودن و بعد قضيه حق السکوت به ميون اومده و اين پول ها هم حق  -

 السکوت بوده مي تونه اين طور باشه؟

باال انداخت: نه تاري    خ مکالمه ها مال قبل از اومدن زويا فرهمند به شرکت بوده پس يا زويا قبل از اومدن  سر 

 اين مکالمه ها متعلق به زويا نيست. تاري    خ واريزي حساب ها هم مال  به
ً
شرکت با کيا در ارتباط بوده يا اصال

از اومدنش به شرکت با هم دوست بودن و  قبلقبل از نامزدي کيارش و ديبا بوده، حاال يا زويا و کيارش 

ا ب بعد مکالمه ها قطع مي شه و دوبارهمکالمه هاشون با هم ادامه داشته تا وقتي که کيارش نامزد مي کنه و 

هم آشتي مي کنن و مکالمه ها از سر گرفته ميشه يا يکي ديگه دوست دختر کيا بوده و قضيه هيچ ربطي به 

 زويا نداره

 …پس اين پول ها  -
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بايد بفهميم ادعاي زويا فرهمند توي بازجويي درست بوده يا نه. بعيد مي دونم بررسي نکرده باشن و  -

 با يک حساب سازي درست و حسابي طرف هستيم که پليس هم چيزي درنياوردهاح
ً
 تماال

 برسي نکرده عصباني
ً
 بودم: شايدم پليس اصال

 نگاهم کرد: ببين آقاي دولتشاه درسته ديگه پليس نيستم ولي مي دونم کارشون رو خوب انجام ميدن خيره

 با هم دوست بودن؟ اگر اين را به نشانه تسليم باال آوردم: خيلي خب از کجا  دستم
ً
بفهميم کيارش و زويا قبال

زويا و کيا با هم دوست بودن، بعد هم کيارش نامزد کرده و زويا ازش …. طور بوده باشه مساله حل ميشه 

 حق السکوت مي گرفته

 ِد نه ديگه شما ميگي زويا حق السکوت مي گرفته، ولي واريزي ها مال قبل از نامزدي بوده -

 اينکه تهديد کرده قضيه رو به همايون مي گم يا نميشه  -
ً
از قبل قضيه حق السکوت مطرح شده باشه؟ مثال

 براي دلجويي اين پول ها رو به زويا داده باالخره کيارش هم وجدان داشت. شايد خواسته اين طوري 
ً
مثال

 جبراني بزنه

؟  زد: شما پولدارها پول نداشتين چطوري کالس اخالق رو پاس مي پوزخند 
ً
 کردين وجدانا

برخورد. زل زدم توي چشم هايش: من خيالم از خودم راحته، با پول وجدانم رو راحت نمي کنم. راجع به  بهم

 برادرم هم به هرحال اينا همش حدسه

هايمان ديشب مدام دور همين مساله مي چرخيد. پول هايي که به حساب زويا رفته بود و شماره  صحبت

ال کي هست و مالقات همايون و فرحي و پرسه زدن فروتن اطراف شرکت فرحي.  تلفني که نمي دانستيم م

ا را اند؟ زوي بودهکلي هم سوال داشتم. اينکه آيا زويا و کيارش قبل از آمدن زويا به شرکت با هم دوست 

 و  سرمد پيشنهاد داده بود. يعني کيا از سرمد خواسته بود زويا را استخدام کند؟ پس زويا با سرمد چه سر 

سري داشت اگر دوست دختر کيا بوده؟ شايد هم هردوشان نقشه کشيده بودند با همديگر کيا را سرکيسه  

ور ماجرا را لو بدهد و او را کشته اند. شايد منظ ستهکنند. اين منطقي بود. بعد هم کيا قضيه را فهميده و خوا

او فندق را توي زندان نگه داشته بود؟  همايون از زنيکه زويا بود. پس چرا کاري باهاش نداشت؟ چرا به جاي

ممکن بود همايون از کيا به عنوان پوشش استفاده کرده باشد و با زويا روي هم ريخته باشد؟ کيا اين قضيه را 

اين ها را از انوري پرسيدم و او گفت تا اطالعات بيشتري پيدا نکند حرفي ندارد. به قول خودش  همهفهميده؟ 

بود. يا اينکه چرا فروتن رفته بوده سراغ فرحي؟ انوري مي گفت وقتي ديده همايون  قضيه ناهيد و فرحي هم

فرحي را  ته و توي ماجراي هآنجاست زود برگشته بي آنکه فرحي را ببيند. يعني فروتن به خواست آنا داشت

 در مي آورده؟ سرم داشت مي ترکيد. گنجايش فکر تازه نداشتم. 
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در تو و شب تا صبح کلنجار رفتن با تک به تک اين سوال ها، بعد از مالقات بعد از آن همه فکرهاي تو  حاال 

مندلي و شنيدن آن حرف هاي صدمن يک غاز از دوست نماها و آشناهاي فضولشان، توي اتاقم نشسته 

جا ريشه  بارآورده از ک شبودم و منتظر بودم ترابي بيايد و توضيح بدهد گندي که يارا رياضي در بخش فرو 

 است. گرفته 

مسئول انبار، آمد توي اتاقم و رفعت هم با دو فنجان چايي آمد. وقتي ترابي اينجا بود هردومان چايي  ترابي،

مي خورديم. نمي دانم چرا. شايد براي اينکه هروقت مي ديد قهوه مي خورم يک روضه مفصل درباب زيان 

 هاي قهوه و سود چايي برايم مي خواند. 

 ستم رو به رويش: خب به کجا رسيدي آقاي ترابي؟را تعارفش کردم و نش چايي

 را هورت کشيد: والله آقا مهندس چي بگم چاييش

 به حرف انوري افتاد. ترابي وا داده بود؟ نيش خند زدم يادم

 : چيه مهندس؟ به جون جفت نوه هام اگه خام اشک هاش شده باشمگفت

نشستيم تمام گزارش ها رو با هم زير و رو کرديم.  و او ادامه داد: االن با آقاي سرمد و خانم رياضي خنديدم

ناراحت هم ميشي ولي اون روزي که گفتم اين بچه هنوز دست راست و چپش رو از هم تشخيص نميده 

ز ا… ولي خب  دشخدابيامرز … نگذاريدش روي همچين کار بزرگي پدرت مي خواست گردن من رو بشکنه 

 حرف حق هم که نمي شه گذشت

 ه ضرر همش به کيارش مربوط بوده؟يعني اين هم -

اون قراردادهايي که فسخ شدن حداقل به خود … همه ي همش که نه ولي يه بخش بزرگيش بله  -

 ….خدابيامرزش مربوط بوده، از وضعيت دادگاه چه 

سر تکان دادم و او هم ساکت شد. نمي خواستم با کارمندانم راجع به ماجراهاي دادگاه حرف بزنم و  کالفه

ماجراهايي که حرفش پشت سرم بود. مهم نبود چي فکر مي کنند. من را چطور آدمي مي بينند يا درباره  حتي

و احساسم نسبت به همه ي   مام چه نظري دارند. مهم اين بود که خودم درباره کارهايم چه احساسي دار 

 کارهايم خوب بود. 

ن بلند نشده بود؟ پس آن عکس ها و آن شد کيارش خودکشي کرده باشد؟ گندي زده بود که هنوز بوي آ مي

صحنه سازي ها چي بود؟ يعني کار خودش بوده؟ نه امکان نداشت. کيارش گند زياد مي زد ولي بعد با هرهر و  

کرکر خودش را عقب مي کشيد چون مي دانست ما آنقدر دوستش داريم که به خاطر گندهايش توبيخش 

 خرابک
ً
 کيا چرا بايد خودش را بکشد و  نکنيم. اگر هم همچين چيزي بود حتما

ً
اريش خيلي بزرگ بوده. اصال

گناهش را بيندازد گردن فندق؟ گردن همبازي دوران بچگي هايش؟ گيج بودم. به ترابي نگاه کردم: جز اين ها 

 دليل ديگه اي نبوده؟
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ب گل از آ کساد بازار و سه ماهي که شما نبودين و خب يه عده هم توي نبودن شما ….همون حرفاي تکراري -

 …آلود ماهي گرفتن و 

به آناهيتا و تصميمات يک هويي اش بود. البد حاال که مي دانست رابطه مان با هم خوب نيست  منظورش

او هم مي خواست يک ماهي از اين برکه گل آلود بگيرد. جوابش را ندادم. نگاهش کردم: خيلي خب ممنون، 

 ه من بگيد مي دونيد کهتوقع دارم اگر چيزي بود که الزم بود بدونم ب

 جز اين بوده؟ از 
ً
 مگر قبال

ً
 جا بلند شديم و دست داديم، زل زد توي چشم هايم: بله حتما

 زدم: نه لبخند 

 اتاق بيرون رفت. به رفعت زنگ زدم. آمد داخل. پرسيدم: خب چه خبر؟ از 

رخاش  مرخصي بهش پ خبري نيست فقط زويا ديگه خيلي تابلو ناراحته، امروز آقاي سرمد بهش گفت برو  -

 کرد

 
ً
دلم مي خواست بدانم چي بينشان گذشته است. رفعت گفت: امروز يک آقايي اومد اينجا باهاش کار  واقعا

داشت. رفتن بيرون. با هم بحثشون بود. صداشون هم يه کمي باال رفت ولي نفهميدم چي به همديگه گفتن 

 چون همون موقع يارا صدام کرد ازم درباره ديروز پرسيد

 ديروز؟ -

 بله فکر مي کنم حدس زده که شما مي خواي يکي رو جايگزينش کني -

 بهش گفتي؟ -

 نه -

هاي محکمش را حواله ام کرد. پرسيدم: به نظرت زويا و کيارش با همديگه دوست « نه»هم يکي از آن  باز 

 بودن؟

 يه بار پرسيدين گفتم نه -

 چرا؟ چرا فکر مي کني نبودن؟ -

 خب نبودن -

 سر تکان دادم: ممنون کالفه

پشت ميز و ليست تمام دخترهايي را که از طرف شرکت آن شب توي ميهماني بودند جلوي رويم   نشستم

گذاشتم. زويا فرهمند، يارا رياضي، مرجانه دانش. همين بود. کيارش قبلش از من پرسيد از بچه هاي شرکت  

 کي دعوت است. همان شب هم شک کردم با يکي تيک مي زند. 
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که شاهد داشت تمام وقت توي سالن بوده است. يکيش سرمد که تاييد کرده بود زويا توي سالن بوده،   يا زو 

ساسان پسرعموي چشم چران و مست ديبا هم بود. خب شايد توي عالم هپروت متوجه نشده زويا از سالن 

 دو جين شاهد داشت 
ً
توي يک  که با همه  بسبيرون رفته ولي چه جوري بيرون رفته؟ مرجانه هم که تقريبا

ساعت اختالط کرده بود. يارا هم که ساعت هشت از ميهماني رفته بود چون با نامزدش قرار بود بروند کيش. 

به کيش هم  01يعني دو ساعت قبل از کل ماجراها. انوري چک کرده بود و اسمش توي ليست پرواز ساعت 

 اين  وييارا فرداش برگشت. اسمش ت00و  01بوده. کيا بين ساعت 
ً
ليست مسافرهاي برگشتي هم بود. اصال

دختر جزو زن هايي که کيارش بپسندد نبود. اگر هم بود يکي زودتر قاپش را دزديده بود. کيا اهل الس زدن با 

زن شوهردار نبود. اين را مطمئنم. يا حداقل اميدوار بودم راجع بهش اشتباه نکرده باشم. پس کي بوده؟ 

 انوري چرا دنبال اين سوال مي گشت؟ چرا ازش نپرسيدم؟  تهدوست دختري که کيا داش
ً
 کي بوده؟ اصال

ساعتم نگاه کردم. کاغذها را جمع کردم. بايد يک حسابرس درست و کاربلد پيدا مي کردم همه چيز را  به

 بررسي کند. اين طوري حداقل مي فهميدم زويا راست گفته يا نه. 

ش موبايلم نگاه کردم. چي ميشد فندق زنگ مي زد و با هم ماشين شدم و نااميدانه به صفحه خامو  سوار 

حرف مي زديم؟ چي ميشد زنگ مي زد و از من مي خواست هواي باباش را داشته باشم؟ چقدر حس خوبي 

مي   تکيه نبود که من مرد قوي او باشم. احساس خوشايندي داشت که بدانم کسي که دوستش دارم به م

 د مي کردم. کند. اين طوري بيشتر بهش اعتما

را روشن کردم و راه افتادم. اين روزها که مدام در رفت و آمد بودم به خيلي چيزها فکر مي کردم.  ماشين

 اين که يک مرد حق دارد بخواهد زنش بهش تکيه کند؟ عليرضا 
ً
هرچيزي برايم جاي سوال داشت. مثال

سطح پايين نگه مي  مانها را در ه هميشه بر سر اين موضوع با من بحث مي کرد. از نظر او اين طوري زن

داشتيم. همين که مي خواستند قوي شوند مجبورشان مي کرديم همان موجود بي دست و پاي هميشگي 

بمانند و چشمشان به تکيه گاه زندگيشان باشد. خب همين االن آنا بود که خط بطالن روي همه فرضيه 

بودم  نمي کند. من به آنا اجازه داده هيچ جوري تکيهاي عليرضا بکشد. زني که نخواهد به مردي تکيه کند ه

مستقل باشد؟ شايد. دلم نمي خواست بشود يکي مثل ناهيد. اگر مجبورش مي کردم مستقل نباشد هم 

قبول نمي کرد. اين دست من نبود که کسي را وادار به تکيه کردن کنم. خود زن معلوم مي کرد اهل تکيه کردن 

يک جورهايي دلم مي خواست زني کنارم باشد که حتي اگر شده گاهي به من  هست يا نه. ولي خب ته دلم

تکيه کند. اين ديگر به طرز فکر من مربوط نبود. اين به غريزه هاي من مربوط بود. از نظر من اين طور زني 

خواستني تر بود. آنا مي توانست حداقل توي خلوت اين طوري باشد. نمي توانست؟ يعني زن هاي مستقل 

 با شوهرشان مثل آنا با من رفتار مي کردند؟ يا فقط آنا اين طوري بود؟ لوته شان توي خهم

چه طور زني مي شد؟ مي گذاشت گاهي توي آغوشم بگيرمش و بگويم نگران نباش عزيزم من هستم؟  فندق

هميشه  ا مي شد هرجا کسي بهش زور گفت، به جاي آن که داد و فرياد کند و نقشه انتقام بکشد، کاري که آن

حداقل جاهايي که من  جا،بيايد و ناز شود و از من بخواهد هوايش را داشته باشم؟ حاال نه همه … مي کرد 

راحت تر مي توانستم از حقش دفاع کنم. من بدون اين که جواب اين سوال ها را بدانم اميدوارم بودم که 

ارش غوغا مي کرد. از آن طرف خيلي فندق اين طور دختري باشد. حسم مي گفت که هست. زنانگي توي رفت
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. جايي رفيق، جايي همکار، جايي شوهر اشمعزت نفس داشت. خب اين يعني مي گذاشت من کنارش مرد ب

مي توانست با مردي که ده سال ازش بزرگ تر است ادامه بدهد؟ وقتي سي ساله مي شد من چهل ساله …. 

شد که در آستانه بزرگسالي بود. مي ترسيدم. از اين که مي شدم. توي اوج جواني اش ناچار بود کنار مردي با

عاشق شده بودم. يا قبل از او زن گرفته بودم. انگار با اين مقام و موقعيت  ر من را نخواهد. به اين جرم که دي

 در مقابلش هيچ به تمام معنا بودم و اين غمگينم مي کرد. 

با تمام وجود حس کردم. اگر فندق به خاطر همه پا به داخل عمارت گذاشتم براي يک لحظه پوچي را  وقتي

اين دليل ها من را پس مي زد بعدش چي مي شد؟ تبديل مي شدم به مردي تنها که مجبور بود خودش را در  

بدهم. من مثل خيلي از  لکار غرق کند؟ من خودم را مي شناختم. من کسي نبودم که هر ماه به يک دلربا د

همان هايي که وقتي از عشق سرخورده مي شدند تبديل مي شدند به  مردهايي که مي شناختم نبودم. 

معتادان جنسي. هر روزشان با يکي مي گذشت. نمونه اش سهراب، دوست مشترک من و علي. کسي که بعد 

از کلي عشق و عاشقي فهميد زنش پشت سرش هرز مي پريده و حاال هم تک و تنها زندگي مي کند با دو جين 

ارنگ. استداللش هم اين بود که دارم انتقامم را از زن ها مي گيرم ولي به قول علي اين دوست دخترهاي رنگ

اسمش انتقام نيست. اين فوران همان احساسي است که توي زندگي زناشويي به اسم تعهد يک جاي وجود 

  طرف قلنبه شده و حاال که بهانه اي پيش آمده در حال تخليه است. آن عشق و عاشقي سهراب و زنش

تظاهر بوده و خودگول زني. نه من هيچ وقت خودم را گول نزده … نقش بوده … کشک … کشک بوده 

بودم. مني که حتي عاشق آنا هم نبودم بهش متعهد بودم. نکند اين تعهد به خاطر مشکل جنسي باشد؟ 

ين ا توي اوگرنه چرا وقتي به فندق فکر مي کنم داغ مي شوم؟ ي ستنکند سرد مزاجم؟ نه من حالم خوب ا

نفسم را محکم بيرون فرستادم و نگاهي به عمارت انداختم. ناهيد نبود. …. سن و سال با خواب يک بوسه 

همايون هم نبود به جاي آنها آنا نشسته بود توي سالن شرقي و مشغول زير و رو کردن کاغذهاي جلوي 

ود همديگر را درست و حسابي نديده آمدنم نشد. گلو صاف کردم و از جا پريد. چند روز ب جهرويش بود. متو 

 هيچ حسي نداشتم. 
ً
بوديم؟ اگر احساسي باقي مانده بود االن بايد با ديدنش خوشحال مي شدم ولي واقعا

حداقل دلتنگش نبودم که وقتي ديدمش خوشحال بشوم. او هم انگار همين حس را داشت. چون از ديدنم 

خوشحال مي شود، نمي شود؟ دست به سينه نگاهم   جا خورد. زني که دلش پيش شوهرش باشد با ديدنش

 کرد: از اين طرفها؟ خبر ميدادين براتون گوسفند قربوني کنيم

 تو اينجا مي موندي شبا؟ -

 نه مگر تو نمي اومدي؟ -

 نه من توي هتل هستم -

اه سمت ر بود که ناهيد و همايون از حال ما بي خبر بودند. شايد هم روي خودشان نمي آوردند. رفتم  عجيب

 پله ها: همايون و ناهيد کجا هستن؟

 ناهيد جون توي اتاقه، همايون هم باالست -
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 اينجا چه کار مي کني؟ -

 را دسته کرد: نمي دونم همايون خواست بيام کاغذها 

نگفتم. بايد اول دوش مي گرفتم. از ديروز مدام در حرکت بودم. دلم يک دوش آب گرم مي خواست.  چيزي

يکي کردم و رسيدم پشت در اتاقم. ديدن تخت وسوسه ام کرد بخوابم. خسته بودم خيلي. دراز   پله ها را دوتا 

 کشيدم روي تخت و چشم بستم. آنا هم دنبالم آمده بود. بوي عطرش زير مشامم بود. نشستم. 

 : چيه مي ترسي بهت تجاوز کنم؟خنديد 

و يک دست پيرهن و شلوار که اينجا نگه در ناخودآگاه همين حس را داشتم. بي حال از جا بلند شدم  شايد 

داشته بودم از توي کمد برداشتم. هنوز پشت سرم بود. انگار مي خواست حرفي بزند. همان طور که پشتم 

 بهش بود گفتم: چيزي مي خواي بگي؟

 اکبري به بچه ها گفته بود ديشب ازش خواستي باباي دختره رو ببره بيمارستان بستري کنه -

م فشردم و پشت گردنم را ماليدم: حالش خوب نبود، ريه هاش به خاطر کار کردن با سم پلک به ه خسته

 داغون شده

اين ها را بهش توضيح مي دادم؟ چرا اکبري دهان گشادش را نبسته بود؟ کجاي زندگي ام را بايد مديريت  چرا 

ردم. ي سر آستينم را باز کمي کردم وقتي هرکاري مي کردم يک جاييش مي لنگيد؟ کتم را در آوردم و دکمه ها

 پيرهن و شلوار را روي تخت انداختم و با حوله رفتم توي حمام. 

آب را باز کردم و خودم را سپردم به دست جريان آبي که مثل باران روي سرم مي ريخت. حس خوبي  شير 

کوکش ن مشبود. چشم بستم و سعي کردم کمي آرام بمانم. چطور بايد با همايون سر صحبت را راجع به تلف

 چرا خواسته بود من و آنا بياييم اينجا؟ ميان شرشر آب و سو 
ً
 هايي که از هر طرف روي الباز مي کردم؟ اصال

سرم مي باريد حس کردم صداي زنگ موبايلم بلند شده است. کمي دقت کردم. نه اشتباه کرده بودم. موبايل 

نگ مي خوردند صدايشان تو گوشم بود. سياه را زير صندلي ماشين گذاشته بودم. بس که چپ و راست ز 

 … مثل همين حاال 
ً
دم و حوله را پوشي… خورده باشد. نکند فندق  زنگيک لحظه به ذهنم رسيد شايد واقعا

بيرون دويدم. موبايلم دست آنا بود. عصباني به صفحه اش زل زده بود. رفتم جلو و موبايل را از دستش 

 ر. به آنا نگاه کردم: جواب دادي؟بيرون کشيدم. فندق زنگ زده بود. دوبا

 نگفت. داد زدم: جواب دادي؟ هيچي

 زد: حالم ازت به هم مي خوره مي فهمي؟ حالم ازت به هم مي خوره پوزخند 

داد مي زد. عصباني فرياد زدم: پس چرا نميري؟ چرا چسبيدي به من لعنتي؟ حال تو کي از من به هم  داشت

 نخورده؟ کي؟
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ک فقط ي….و رد ناخن هاي بلندش پوستم را خراش داد. ديوانه شده بود. يک بار انداخت به شانه ام چنگ

بار همچين حالتي بهش دست داد. يک بار که زورش به يکي از مشتري هاي کله گنده مان نرسيد و نتوانست 

حالش را بگيرد. خودکاري را که توي دستش بود پرت کرد طرف آن مرد. آن روز هم مثل حاال زده بود به 

سرش. رد خون روشن روي پوست شانه ام راه افتاده بود. هيچ وقت دست بزن نداشتم ولي در آن لحظه 

 دلم مي خواست سرش را به ديوار مي کوبيدم. 

 از داد و فريادهاي ما آمده بود توي اتاق. بلند داد زد: چته مهرداد؟ همايون

ي کرد. ناهيد هم سر رسيد. رنگش پريده کنج اتاق چسبيده بود و مي لرزيد. همايون متعجب نگاهش م  آنا 

 بود. رد زخم را که روي پوستم ديد جلو آمد: چي شده؟

 چرخيد طرف آنا: چي از جونش مي خواي؟ تا سکته اش ندي ول نمي کني؟ غضبناک

 افتادين به جون هم؟… مي لرزيد. همايون گفت: خودت رو جمع کن مهرداد. خجالت بکش  آنا 

 دور خودم و عصبي به آنا نگاه کردم. آرام گفتم: برين بيرون، مي خوام لباس بپوشم را محکم تر پيچيدم حوله

و همايون رفتند ولي آنا همانجا گوشه ديوار ايستاده بود. بهش پشت کردم و لباسم را پوشيدم. ناراحت  ناهيد 

. …. همش هم تقصير بودم. چرا اين موبايل کوفتي را با خودم نبردم توي حمام؟ حاال باز از من متنفر مي شد 

خواستم بچرخم طرفش که با دو دست کمرم را سفت گرفت و چسبيد بهم. قفل دست هايش را باز کردم: 

 برو بيرون احمق

چشم هايش هيچي نبود. خالي خالي. حتي اشک هم نمي ريخت. آمد جلو و محکم حوله را از روي  توي

به خنديدن. متعجب نگاهش کردم. داشت  شانه ام عقب زد. هلم داد روي تخت و يک دفعه شروع کرد 

ديوانه مي شد؟ آناهيتاي مغروري که اول کار مي خواست بدبختي من را با فندق ببيند و حتي از عرضه کردن 

 خودش به شوهري که ديگر خواهانش هم نبود نگذشته بود حاال ديوانه وار مي خنديد. ايستادم: چته؟

ل زدم توي چشم هايش: چته؟ چرا اين جوري مي کني؟ اين همه زن لرزيد. محکم بازوهايش را گرفتم و ز  مي

 اين کارا چيه مي کني؟… جدا شدن … و مرد با همديگه نساختن 

 شد توي چشم هايم. دوباره زد زير خنده. ولش کردم و عصبي لباسم را پوشيدم.  خيره

 : تو مشکل داري نه؟گفت

 کردم. پيروزمندانه بود. چرخيدم طرفش و منگ نگاهش   لحنش

 آره؟ مشکل داري؟ مث کيا -

خنديد. نمي فهميدم چي مي گويد. موهاي نم دار و شامپو نخورده ام را با حوله خشک کردم. زيرچشمي  باز 

حواسم بهش بود که رفت نشست روي صندلي گوشه اتاق و پا روي پا انداخت: واسه اينه که نمي خواي با 

 توني؟ منه که نمي از فکر مي کني مشکل … عد بهت بخندم من بخوابي چون مشکل داري، مي ترسي نتوني ب
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مي گفت من به خاطر ضعف جنسي ازش دوري مي کنم؟ نوبت من بود بخندم. سري به تاسف تکان  داشت

 دادم: ديوونه شدي

 کردم: مي فهمي؟ ديوونه شدي  نگاهش

ته واسه پوشوندن انگشت به خودش اشاره زد: من؟ من ديوونه شدم؟ چند وقته؟ مي دوني خيلي زش با 

 عيبت منو بکني سيبل تيراندازي. بگو که مشکل داري

 پوزخند زد: کيارش هم مشکل داشت دوباره

نگاهش کردم. از حرف هايش سردرنمي آوردم. کيا مشکل جنسي داشت و به آنا گفته بود؟ محال بود.  منگ

 چرا بايد به او بگويد؟

رد ديده بودم. کدوم مردي تو بيست سالگي داروي تقويت جوابم را داد: داروهايي رو که مصرف مي ک خودش

 جنسي ميخوره؟ تو هم مشکل اون رو داري؟

 مشکل داشتم؟… لب تخت: من مشکل دارم؟ تو که زن من بودي بگو  نشستم

 آره داشتي. به دقيقه نکشيده تموم بود کار -

ومه اينو  ه به دقيقه نکشيده کار تمبه صورتم کشيدم: آره خب هر مردي ماهي يه بار با زنش برنامه بر  دستي

 که خودم صدبار بهت گفتم لعنتي

خنديد: نه شما ژنتيکي مشکل دارين. کيا هم داشت، تو هم داشتي. االن رسيدي به سي سالگي ديگه کار  باز 

 به اونجاها نمي کشه که بخواي با زنت باشي

 با او مشکل داشتم. بودنش حتي تحريکم مي کرد که بهش ثابت کنم مشکل ندارم؟ معلوم بود که داشت

تحريکم هم نمي کرد. به قول خودش حاال به مرحله رابطه هم نمي رسيدم ولي گفتم: ببين بخوام ثابت کنم 

 اون وقت تا صبح به غلط کردن مي افتي

 باز شد: تا صبح؟ شوخي مي کني نيشش

 حمل کردنت جزو محاالت شدهخواستم چيزي را ثابت کنم: فردا مي رم درخواست طالق ميدم. ديگه ت نمي

 پس مشکل داري -

 به سمت در: آره مشکل دارم رفتم

 ام مي سوخت.  سرشانه

بيمارستان ايستادم و به پنجره هايش نگاه کردم. توي سلول به سلول اين بيمارستان آدم هايي روي  جلوي

حالش بد مي  ه بود و باز مندليتخت درازکش افتاده بودند که نزديکانشان نگران بودند. اگراين اتفاق ها نيفتاد
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. همايون و ناهيد بهش سر مي زدند اهشد ما هم جزو مالقات کنندگانش بوديم؟ شايد در حد يک مالقات کوت

اما من نه. کيارش هم به احتمال زياد به خاطر فندق مي آمد و حاال اوضاع جوري شده بود که من تنها کسي 

د. زندگي فرق کرده بود و من خيلي بيشتر از قبل با زندگي آدم هاي از خانواده بودم که نگران حال مندلي بو 

عدي و ساده نبود و مي دانستم براي خودش  ال دور و برم آشنا شده بودم. حا
ُ
حتي رفعت هم يک منشي تک ب

و زندگي اش برنامه هايي دارد. ديشب درباره اش با انوري حرف زدم و گفت آمار تک به تک بچه هاي شرکت 

 ورده است. را در آ

اين بود که بعد از صحبت هاي ديروزمان توي ماشين وقتي در مسير پرند مي رفتم همان حس ناشي  حقيقت

 از بي اعتمادي و ترس تمام ذهنم را درهم ريخت و فکر کردم نکند رفعت هم جزو گروه مظنونان باشد. 

 .…ن به اسم بيتا رفعت محض اينکه وارد ساختمان شدم، به انوري گفتم: يه منشي داره شرکتمو  به

 يکتا رفعت -

 هايم گرد شد: ميشناسي؟ چشم

 بنشينم و گفت: تک به تک کارمندهايي رو که به نوعي با کيارش آشنا بودن خواست

روي کاناپه جلوي موکتي که با کلي کاغذ روي آن، ديگر چيزي از رنگ قهوه ايش معلوم نبود: پليس  نشستم

 هم همچين کاري کرده؟

 به مدارک صحنه جرم بيشتر اهميت مي دن نه اونا  -

 خب حاال اين خانوم چطور آدميه؟ -

 لبه ميزي که کنار ديوار بود: چرا يک دفعه اسم اون رو آودري؟ نشست

قرار شده چشم سوم من باشه توي شرکت، امروز يه کمي بيشتر با هم حرف زديم و حس کردم بيشتر از يه  -

 دم مشکوک نيستم حتي از سايه خودم هم مي ترسممنشي ساده است االن من فقط به خو 

 ولي دختر جالبيه مي دونستي دوتا ليسانس داره؟… خوبه  -

 فيزيک و فلسفه -

 زد: به نظرم بيشتر از يه کم با هم حرف زدين حواست که هست؟ نيشخند 

 شدم: اين قدر اسکل نيستم که با چار کلمه حرف وا بدم عصباني

بلند خنديد: چرا جوش مياري؟ به هرحال حواست باشه اين يه اصل ثابت را رو به سقف گرفت و  سرش

 شده است که مردها جلوي زن ها زودتر وا مي دن چون پاشنه آشيلشون بدجايي کار گذاشته شده

 ….سر تکان دادم: خيلي خب حواسم هست  کالفه
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ن و فتم که يه وقتي درباره مرو به رويم ايستاد: توي سازمانهاي جاسوسي خيلي از نفوذيا زن هستن. گ آمد 

 اين قول و قرارا حرفي نزني که همه چي به هم بريزه

 حاال چطور آدمي هست رفعت؟ مي تونه تو ليست مظنونين باشه؟ -

 تا االن که چيز بدي نديدم. توي مهموني هم که دعوت نبوده، چي شد که اون رو کردي چشم سوم؟ -

يه، توي اين چند سال چيز بدي که اعتمادم رو بشکنه ازش نمي دونم حسم مي گفت آدم قابل اعتماد -

 نمي دونم شايد همه ي اينا… نديدم. منشي بود و دم دست 

 چرا اين حس رو به دوستت نداري؟ به عليرضا؟ -

 عصبيم مي کرد…. چون خيلي از آناهيتا طرفداري مي کنه … نمي دونم  -

 به تاييد تکان داد و ديگر حرفي نزد.  سري

ي بيمارستان و بعد به ساعتم نگاه کردم. وقت مالقات رو به تمام شدن بود. بايد سري به مندلي مي نما به

زدم و برمي گشتم شرکت. بعدش هم به همايون و ناهيد سر مي زدم. انوري خواسته بود بيشتر کنارشان 

خودش خواسته  مايونباشم. با چيزهايي که ديشب گفت اگر او هم نمي خواست خودم مي رفتم و حاال ه

 بود من را ببيند. 

ماشين پياده شدم و راه افتادم به سمت ورودي. محوطه را رد کردم و طبق آدرسي که داشتم رسيدم به  از 

همه شان به خاطر مندلي آمده بودند؟ يک عده … اتاق مندلي. اتاقش مگر خصوصي نبود؟ اين همه آدم 

مي  . وقتي از جلوشان رد مآن طرف گلوله شده بودند کنار هشان کنار ديوار روي دو پا نشسته بودند و زن ها 

شدم همه شان به هم نگاه کردند حتي به وضوح ديدم که چند نفري با آرنج به بغل دستي شان اشاره زدند تا 

من را ببينند. مامان فندق و خانواده خواهرش توي اتاق کنار تخت مندلي با دو سه غريبه ايستاده بودند. 

بهتر است. مجبور نيست به خاطر نفس کشيدن به تقال  وريخواب بود. دکتر گفته بود اين طمندلي هنوز 

بيفتد و ريه هايش بيشتر آسيب ببيند. يک جور بيهوشي خودخواسته بود انگار. مامان فندق من را که ديد 

شتي خانم بهجلو آمد. صورتش خسته بود اما ديگر به اندازه ديروز پريشان نبود. بهش لبخند زدم: سالم 

 خوبيد؟

 کاري داشتين؟… به تاييد تکان داد: شکر خدا  سري

يک لحظه مغزم قفل شد. مگر بايد به خاطر کار مي آمدم اينجا؟ چرا اينها به من به عنوان يک عضو  براي

تازه اعتماد نمي کردند؟ خب حق داشتند. باهاشان بد تا کرده بوديم. در باورشان نمي گنجيد که به خاطر 

 اني بخواهيم سراغشان را بگيريم. نگر 

 اومدم ببينم حال آقاي بهشتي چطوره… نه  -

 خوبه الحمدالله، دکتر گفته يه هفته ديگه مرخص ميشه -
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به تاييد تکان دادم. چشم هاي کنجکاو روي صورتم زوم شده بود. حتي دو سه نفري هم آمده بودند  سري

وضعيت، مامان فندق را هم معذب کرده بود. شايد بهتر بود جلوي در ببينند من کي هستم و چکار دارم. اين 

 تلفني حالش را مي پرسيدم؟ گفتم: نگران بودم

 رفتم و کنار دستش ايستادم: فاميل هستن؟ جلوتر 

 يک دور روي آدم ها چرخيد: فاميل و دوستهاي مندلي و همسايه ها چشمش

هاي ما مي آمدند مالقاتش؟ حتي نمي دانستيم  اگر همايون مي افتاد توي بيمارستان همسايه … ها  همسايه

 کي هستند. بقيه چطور؟ خاله نرگس که رابطه اش کمي بهتر شده بود شايد مي آمد. دوستها چطور؟

 فندق من را به خود آورد: دستتون درد نکنه مامان

 …ديگه تکرار نمي کنم … کردم: وظيفه بود، اگر چيزي الزم داشتين   نگاهش

داد. خواهرش جلوتر آمد و موشکافانه نگاهم کرد ولي هيچي نگفت. البد پسر کله گچي اش تند سر تکان  تند 

ديشب کل ماجرا را برايشان تعريف کرده بود. اين اخم ها نشانه همين بود. تلفنم زنگ خورد. معذرت 

 ايستادم: بله؟ ر خواستم و بيرون رفتم. رفعت بود. قدم زنان از جمعيت دور شدم و کنار يک ديوا

 کي تشريف مياريد؟… آقاي ترابي اومدن  -

 يه کاري دارم طول مي کشه بگو با آقاي سرمد کارهايي رو که گفتم چک کنن تا برگردم… ميام  -

 باشه -

 خبري نيست؟ -

 نه از وقتي رفتين يارا و آقاي سرمد دارن همون کاري رو که گفتين انجام ميدن -

 خوبه ميام حاال -

ه افتادم به طرف اتاق. بايد زود خداحافظي مي کردم و برمي گشتم شرکت اما پچ پچه را قطع کردم و را تلفن

هاي چند زن که در ديد من نبودند همان جا پشت پيچ ديوار نگهم داشت. داشتند درباره فندق حرف مي 

 زدند. 

 که صداي کلفتي داشت، گفت: ميگن اينا خودشون دختره رو انداختن زندون  يکيشان

متعجب پرسيد: واه از اون طرف انداختنش زندون از اين طرف براي مندلي تو بيمارستان اتاق صداي پير  يک

 ميگيرن؟ قسم حضرت عباسشون رو باور کنيم يا دم خروسشون رو؟
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کنجکاو و فضول جواب داد: معلوم نيست کي راست ميگه، اعظم مي گفت اومده دلجويي چون   صدايي

ولي سميرا همسايه شون ميگه تو روزنامه ها نوشتن دختره باهاشون خودشون مي دونن شادي گناهي نداره، 

 يه سر و سري داشته

 صدانازک گفت: استغفرالله چه سر و سري؟ زني

 کي توي اين دور و زمونه مياد دلجويي قاتل بچه… صدا کلفت گفت: تا نباشد چيزکي مردم نگويند چيزها  زن

 يشون؟ اينم همچين آدماي از کون فيل افتاده ا

 کي توي همچين بيمارستاني اتاق خصوصي ميگيره….فضول ادامه داد: همين زن

 پير گفت: البد يه ريگي به کفششون بوده، حاال هم ميان پول خرج کنن دم دهن مردم رو گل بگيرن زن

 …صدا نازک نچ نچ کرد: سر و وضعش که مي گفت خيلي پولدارن. البد با خودش هم  زن

فه شده بود انگار که گفت: والله من يه بار رفتم ديدن اعظم ديدم خونه و ديگر به جمعشان اضا يکي

 …زندگيشون رو 

ماند. انگار همه شان منتظر بودند تازه وارد تعريف کند. او هم با آب و تاب گفت: چه خونه و زندگي،  ساکت

که اومده اينجا، خونه نبود که کاخ بود. من خودم جفت پسراش رو ديدم هم اوني که مرده، هم اين يکي  

 غلشونشادي همچين باهاشون گرم گرفته بود کم مونده بود خودش رو بندازه توي ب

 کلفت گفت: خدايا توبه  صدا 

 فضول هم گفت: با اين يکي هم؟ زن

وارد گفت: با هردوتاشون. يکيشون نشسته بود اين طرفش، يکيشون نشسته بود اون طرفش. دست  تازه

 ادي زبون ميريخت اينا هم هي ماچش مي کردنانداخته بودن دور گردنش. ش

حيرت دهانم باز ماند. از اين همه رذالت و دروغ که از عقده سرچشمه مي گرفت. بيچاره فندق، بيچاره  از 

 خانواده فندق و بيچاره من. 

صدا نازک گفت: پس بگو چرا اين قدر هواشون رو داره. اعظم هيچي نگفت به دختر چشم سفيدش؟  زن

 خت بايد کالهش رو بگذاره باالترمندلي بدب

همين طور حرفشان ادامه پيدا مي کرد قضيه بي ناموسي به مادر بدبخت فندق هم مي رسيد. عصبي از  اگر 

پشت ديوار بيرون آمدم و همه شان خفه خون گرفتند. دلم مي خواست همه شان را يکجا مي فرستادم پاي 

 يدلند گفتم: خانم بهشتي تشريف بيار چوبه دار. از کنارشان رد شدم و خيلي جدي و ب

نگاه هاي کنجکاو بقيه مامان فندق آمد رو به رويم ايستاد. جاي شاخ و شانه کشيدن نبود. موش ها  زير 

هميشه عادت داشتند از زير پاي آدم شروع کنند به کندن حفره هاي زيرزميني. با موش ها نمي شد رو راست 
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و  و راست و دروغ را مي بلعيدند  د رداندي دهان گشادشان را باز مي کردنمبارزه کرد. همين که سرت را بر مي گ

جويده جويده اين طرف و آن طرف پخش مي کردند. کشيدمش يک جاي خلوت تر و گفتم: امروز مي گردم 

براتون يه خونه ميگيرم نزديک بيمارستان. وقتي مرخص شدن تا وقتي دختر خانم مشکلش برطرف بشه 

خوام حالشون بدتر بشه. نزديک بيمارستان مي   يزم نيست آقاي بهشتي بره سر کار. نمهمونجا بمونيد. ال

گيرم که اگر مشکلي پيش اومد راحت بتونيد رفت و آمد کنيد. دکتر گفت به خاطر اين مشکل بايد تحت نظر 

 باشه

 لطف مي کنيد ولي مندلي قبول نمي کنه -

نم توقع دارم شما هم طرف من باشيد. به خاطر من همه سعيم رو مي کنم که اين مشکل رو حل ک -

 دخترتون. نمي خوام بيشتر از اين توي فشار باشيد

و غضبناک به زن هايي که مثل موش يک گوشه جمع شده بودند نگاه کردم. مامان فندق حس کرد  برگشتم

 چيز ناخوشايندي شنيده ام. غمگين گفت: من چکار کنم؟

ي کنيد حداقل تا وقتي که دخترخانومتون مشکلش حل بشه کاري رو که طرفش: آقاي بهشتي رو راض برگشتم

 کاري  
ً
من مي خوام انجام بدن. بعد که آزاد شد مختاريد هرطور مي دونيد زندگي کنيد ولي اجازه بدين فعال

 راحت تره يالشکنيم که مشکالت شما هم کمتر بشه. مطمئنم شما که خوشحال باشيد شادي هم خ

م شادي را جلوي مادرش به زبان مي آوردم. عالمت سوال توي چشم هايش نشسته بود. بار بود اس اولين

 لبخند زدم: کمکم مي کنيد؟

 سر تکان داد. گفتم: وقتي خونه رو گرفتم بهتون خبر ميدم منگ

 به آناهيتا خانم سالم برسونيد -

د جلو و ، الزم بود يکي برو يعني؟ مهم نبود شک کرده باشد. حاال که به فندق گفته بودم دوستش دارم اين

ذهنش را نسبت به من آماده کند. چه کسي بهتر از مادرش. همين که بداند نگران وضعيت خودش و خانواده 

 اش هستم کافي است که بداند من هيوال نيستم. 

 جدا شدم و توي ماشين نشستم. از توي کيفم کارت تلفن نازنين دلواري را بيرون کشيدم. آدرس آژانس ازشان

امالکش نزديک پارک وي بود ولي خب امتحانش ضرري نداشت. شماره آژانس را گرفتم. زني تلفن را جواب 

 داد. 

 با خانم دلواري کار دارم -

 شما؟ -

 هستن؟…. يه مشتري قديمي  -

 چند لحظه گوشي -
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دماغي مي و رفت روي آهنگ انتظار. ماشين را روشن کردم و راه افتادم. صدايش از پشت تلفن بيشتر ت تلفن

 شد. گفت: بفرماييد

 توي يک فرعي ميان بر: سالم وقت داريد شرطي روکه باختيد پس بدين؟ انداختم

کرد. البد داشت ته بايگاني ذهنش دنبال شرط و شروط هاي باخته اش مي گشت. يک دفعه گفت:   سکوت

 سالم چطوري من رو پيدا کردين؟

زندگي ام را براي پيدا کردن او و سورپرايز کردنش تعطيل کرده هيجان زده بود. البد فکر مي کرد تمام  صدايش

يادتون که هست حدسم راجع … ام. خنده ام گرفت: تصادفي از جلوي محل کارتون گذشتم، اونجا ديدمتون 

 به شغلتون درست بود؟

 جدي؟ تشريف مي آوردين داخل از نزديک زيارتتون مي کرديم -

 تمفرصت زياده، االن يه خواهشي داش -

 امر -

زيادي قلدرمآبانه شد. انگار بخواهد بگويد آن رفتار بچه گانه يک تصميم گذرا بوده و زني خودساخته  لحنش

 است. چرا زن ها وقتي مي خواستند خودشان را ثابت کنند اداي مردها را در مي آوردند؟

 رن به يک خونه مبلهراستش يک آشنايي دارم من، مدتي اومدن تهران براي دوا و درمان. احتياج دا -

 کجا؟  -

 بيمارستانش بلوار کشاورزه -

 محدوده کاري ما پارک وي به باالست -

 چيزي بگويم که زود اضافه کرد: ولي ميسپارم به همکاراها که يه خونه خوب براشون رديف کنن خواستم

 آن هيکل ريزه ميزه اين مدل حرف زدن نمي آمد. گفتم: لطف مي کنيد به

 بريم براي خوردن بستني؟خب حاال کي  -

 اين مشکل من رو حل کن گفتم که وقت زياده -
ً
 شما فعال

 ماند. گفتم: کي زنگ بزنم؟ ساکت

 از امروز که گذشت، فردا مي گردم براشون، چند نفرن؟ -

-  
ً
 هزينه اجاره اش مهم نيست… دو نفر يک زن و شوهر ولي يه خونه خوب باشه لطفا

 بدم؟چشم فقط چطوري بهتون خبر  -
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يعني شماره تلفن رد کن بيايد. توي اين سرشلوغي ها دادن شماره تلفنم فقط يک دردسر اضافه بود.   اين

 گفتم: اجازه بدين خودم فردا بعداز ظهر يک سري بهتون بزنم خوبه؟

 عاليه، سعي مي کنم تا عصر چند تا مورد آس براتون رديف کنم -

 لطف مي کنيد خانم -

 نفرماييد -

 د جمع کردم که کار به تکه پاره کردن تعارف نکشد و راه افتادم طرف شرکت. را زو  بحث

چندپاره شده بود. يک بخش آن درگير اطالعاتي بود که انوري مي داد. يک بخش ديگرش درگير  ذهنم

مشکالت شرکت بود. يک بخش آن روابط خانوادگي نامتعادلي که دچارش شده بودم و حاال هم مشکالت 

يدن به براي رس تا اما قلبم يک پاره بود. يک پارچه بود. اميدوارانه مي تپيد و کمکم مي کرد خانواده فندق 

 خواهانش بودم تالش کنم. آن دخترک خياالتي که بار اول دلم برايش لرزيد، که معادالت 
ً
آرامشي که واقعا

ه کرد حاال جواب تمام زندگي حساب شده و روي اصولم را با يک مجهول تازه رو به رو کرد و ذهنم را آشفت

دست هايش را بگيرم و توي چشم هايش نگاه کنم و  يمعادالت ذهني ام بود. اميدوار بودم باالخره يک جاي

 معادالت زندگي ام را جواب مي دهد؟ در اين وضعيت ناهماهنگ و تلخ اين تنها اميدي بود که  
ً
ببينم واقعا

خودش بداند ممنون بودم. از اين که به خاطر داشتنش  کمکم مي کرد ادامه بدهم. از بودنش حتي بي آن که

به اطرافم توجه کنم. کمي بهتر آدم هاي زندگي ام را بشناسم و سوال هاي بيشتري  تر توانسته بودم کمي بيش

درباره خودم و زندگي ام توي ذهن داشته باشم خيلي خوشحال بودم و همين ارزشش را دوچندان مي کرد. 

 ر عشق به او نبود زندگي ام چه جوري پيش مي رفت. نمي دانم اگر به خاط

 ترافيک مانده بودم و صداي ضبط صوت ماشين کناري بلند بود و خواننده مي خواند:  پشت

 مون آينده اي روشن آينده

 جدايي رو نزن با من حرف

 خوبي پيش رومونه فرداي

 به رفتار تو مديونه دنيا 

 که خوبيت عاشقم کرده  حاال 

…. 

و ماشين گاز داد و رفت. فرصت نکردم بدانم آخر اين ترانه به کجا ختم مي شود ولي دلم را،  سبز شد  چراغ

دل تنها و غمگينم را آرامش بخشيده بود. عليرضا از اين آهنگ ها هم گوش مي داد؟ عليرضاي بي معرفت 

.… 
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ور شدم. توي آسانسجلوي شرکت. ماشين را دادم دست نگهبان تا پارک کند و خودم راهي طبقه باال  رسيدم

 باز مکالمه ام با انوري ذهنم را مشغول کرد. 

که باعث شده بود بخواهد من را زودتر ببيند ذهنم را قلقلک مي داد. ديشب از بحث رفعت که   چيزي

 خالص شديم ازش پرسيدم: خبر مهمي داشتي که گفتي بيام؟

 فرحي رضايت بخشي روي لبش نشست: امروز پدرت رفته مالقات دکتر  لبخند 

رفته بود مالقات فرحي؟ چرا؟ صورتم مي گفت که متعجبم. براي همين گفت: پس توقع نداشتي  همايون

 همديگه رو ببينن

را تکيه دادم به مبل: نه همايون وقتي با کسي کار نکنه ديگه سراغش نمي ره. فرحي خيلي وقته راهش از  سرم

 ما جدا شده

 ديدن؟پس نمي توني حدس بزني چرا همديگه رو  -

 نگاهش کردم: به خاطر مادرم؟ نااميد 

 تکان داد: نمي دونم. من که اونجا نبودم سري

لحظه به فکرم رسيد چرا براي همايون ميکروفن استراق سمع کار نمي گذاشتيم. پرسيدم: نمي شد  يک

 بفهمي؟

 چرا اگر بهش ميکروفن وصل مي کرديم ميشد -

 نمي شد وصل کنيد؟ -

د: خيلي قضيه رو جاسوسيش کردي، جرمه برادر من حتي داشتنش هم جرمه نمي چندمين بار خندي براي

 دونستي بدون

 جرم بودنش دليل نمي شه که کسي نداشته باشه -

 نمي ارزه، چند وقت پيش يه خانومي عينک ديد در شب وارد کرده بود پدر صاحبش  -
ً
ولي به زحمتش واقعا

سي و اقدام عليه امنيت ملي. مي شد جور کنم ولي خب اون رو درآوردن چند سال زنداني بود به جرم جاسو 

تل برادر پرونده ق درستهوقت يه جورايي دست کرده بودم توي لونه زنبور. فکر نکن حواسشون نيست حاال 

 تو اين قدر راحت بسته شده ولي حواسشون به اين چيزا خيلي هست

 حاال چطور بفهميم چي گفتن و چي شنيدن -

 توي چشم هايم و چشم هايش برق زد.  ثانيه زل زد  چند 

 : بپرسم ازش؟گفتم
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نه مستقيم. يه جوري حرف تلفني رو که زده بود پيش بکش جلوي پدر و مادرت. فقط مي خوام بدونم اين  -

 قضيه يه رابطه عاطفي بوده يا نه همين. مي توني اين کار رو بکني؟

 سرش زياده. همايون اگه حرفي نزده يعني داره پرسرا بيرون فرستادم: از تونستن که مي تونم ولي درد نفسم

و جو مي کنه بفهمه اين تلفن هاي بين مادرم و فرحي واسه چي بوده. البته اگه فهميده باشه با هم تلفني 

 حرف مي زدن، اخالقش رو مي شناسم

افيه. چندتا گره کما نمي تونيم صبر کنيم تا به نتيجه برسه، همين که اين فرضيه ثابت يا رد بشه واسه من   -

 همزمان افتاده توي پرونده بايد يکي يکي بازشون کنم

 چي بوده ديگه؟ -

 همون موقعي که پدرت رفته بود سراغ فرحي، فروتن هم همون دور و بر مي چرخيده -

 البد اونم جاسوس آناهيتاست. يادته که گفتم بهش مشکوکه. اونم دنبال سردرآوردن از ماجراست -

 ينا مهم نيست چيزي که مهمه اينه که بفهمم دوست دختر کيارش کي بودهشايد. اما ا -

 خيز شدم: دوست دختر کيارش؟!  نيم

دسته کاغذ گذاشت جلوي رويم. پرينت حساب و يک ليست مکالمه بود که به تلفن کيارش مربوط مي  يک

 شد. روي يک شماره با ماژيک اليتر خط کشيده بود. 

 ابرو باال دادم و به انوري نگاه کردم: زويا دوست…. با ديدن اسم زويا فرهمند  پرينت حسابها نگاه کردم و  به

 دخترشه؟

آسانسور باز شد و بيرون آمدم. از صبح که به شرکت آمده بودم تمام حواسم به زويا بود. به سوالي که  درب

امک يا را در حال پيديشب از انوري پرسيده بودم. به بهانه هاي الکي رفتم بخش حسابداري و تمام مدت زو 

فرستادن با گوشي اش غافلگير کردم. دلم مي خواست گوشي را از دستش مي گرفتم و تمام پيامک هايش را 

مي خواندم. حتي دلم مي خواست مستقيم ازش مي پرسيدم تو قاتل کيارشي؟ ولي انوري گفته بود تابلوبازي 

 درنياورم. 

 اتاقم. بايد مي فهميدم فرضيه انوري درست است يا نه. رفعت گفتم ترابي را صدا کند و رفتم توي  به

ديشب گفت: نمي دونم زويا دوست دخترش هست يا نه ولي پرينت حسابهاش ميگه که تا يک ماه  انوري

قبل از قتل پولي از طريق حساب کيارش به حساب زويا منتقل ميشده. توي بازجويي ها گفته اينها مربوط به 

 ه و گزارش همش موجودهحساب و کتابهاي شرکت بود

 اين طوري بوده؟پرسيدم
ً
 : واقعا

 اينو تو بايد بفهمي، مگر حسابرسي مالي نداريد؟ -
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 داريم ولي کارهاش برعهده آناهيتاست. حاال پيگيري مي کنم -

شماره تلفن را با انگشت نشان داد: اين شماره بي رد و نشون هم خيلي جالبه. يک مدتي کيارش باهاش  انوري

اس بوده، نمي دونم از کي ولي هيستوري که گرفتم نشون ميده حداقل تا زمان نامزدي کيارش و ديبا با در تم

 …. ااين شماره از تلفن کيارش تماس گرفته شده و بعد تماس ها قطع شده ت

برقرار  ا برگه از پرينت مکالمه ها را ورق زد و به تاري    خ ها اشاره کرد: دو ماه قبل از قتل که دوباره تماس ه چند 

 شده و دو روز قبل از قتل هم ديگه هيچ تماسي نداريم

به شب ميهماني افتاد و گفتم: هم شادي و هم ديبا گفتن شب قتل انگار کيارش با يکي تلفني حرف مي  يادم

 زده

  دستي
ً
توي موهايش کشيد: تماس هاي تلفني شب قتل رو چک کردم. کسي بهش زنگ نزده بود. احتماال

 خته و کيارش وانمود کرده داره حرف مي زنهميس کال اندا

 ميشه تلفنش رو چک کرد و آخرين شماره هاي ميس کار رو هم درآورد -

 اينم ميشه. تلفنش کجاست االن؟ -

 شايد پيش مادرم باشه… نمي دونم  -

 بعيد مي دونم چيزي پيدا بشه ولي اگه چک کني خوبه -

 معلوم نيست اين شماره مال کيه؟ -

نتونسته ردي پيدا کنه. در حال حاضر شماره در شبکه نيست. هرکي بوده سيم کارت رو منهدم   پليس که -

کرده. جالبه انگار طرف نمي خواسته به هيچ قيمتي هويتش فاش بشه. خب طبيعيه برادرت نامزد داشته و 

 يکي از بچه هاي شرکته و موقعيتش بد به خطر مي افتاده
ً
 اين دوست دختر حتما

رش و زويا با هم در تماس بودن و بعد قضيه حق السکوت به ميون اومده و اين پول ها هم حق شايد کيا -

 السکوت بوده مي تونه اين طور باشه؟

باال انداخت: نه تاري    خ مکالمه ها مال قبل از اومدن زويا فرهمند به شرکت بوده پس يا زويا قبل از اومدن  سر 

 
ً
اين مکالمه ها متعلق به زويا نيست. تاري    خ واريزي حساب ها هم مال  به شرکت با کيا در ارتباط بوده يا اصال

از اومدنش به شرکت با هم دوست بودن و  قبلقبل از نامزدي کيارش و ديبا بوده، حاال يا زويا و کيارش 

مکالمه هاشون با هم ادامه داشته تا وقتي که کيارش نامزد مي کنه و بعد مکالمه ها قطع مي شه و دوباره با 

هم آشتي مي کنن و مکالمه ها از سر گرفته ميشه يا يکي ديگه دوست دختر کيا بوده و قضيه هيچ ربطي به 

 زويا نداره

 …پس اين پول ها  -
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بايد بفهميم ادعاي زويا فرهمند توي بازجويي درست بوده يا نه. بعيد مي دونم بررسي نکرده باشن و  -

 با يک حساب سازي درست و حسابي طر 
ً
 ف هستيم که پليس هم چيزي درنياوردهاحتماال

 برسي نکرده عصباني
ً
 بودم: شايدم پليس اصال

 نگاهم کرد: ببين آقاي دولتشاه درسته ديگه پليس نيستم ولي مي دونم کارشون رو خوب انجام ميدن خيره

 با هم دوست ب دستم
ً
دن؟ اگر اين و را به نشانه تسليم باال آوردم: خيلي خب از کجا بفهميم کيارش و زويا قبال

زويا و کيا با هم دوست بودن، بعد هم کيارش نامزد کرده و زويا ازش …. طور بوده باشه مساله حل ميشه 

 حق السکوت مي گرفته

 ِد نه ديگه شما ميگي زويا حق السکوت مي گرفته، ولي واريزي ها مال قبل از نامزدي بوده -

 اينکه تهديد کرده قضيه رو به همايون مي گم ينميشه از قبل قضيه حق السکوت مطرح شده باشه؟ م -
ً
ا ثال

 براي دلجويي اين پول ها رو به زويا داده باالخره کيارش هم وجدان داشت. شايد خواسته اين طوري 
ً
مثال

 جبراني بزنه

؟ پوزخند 
ً
 زد: شما پولدارها پول نداشتين چطوري کالس اخالق رو پاس مي کردين وجدانا

چشم هايش: من خيالم از خودم راحته، با پول وجدانم رو راحت نمي کنم. راجع به  برخورد. زل زدم توي بهم

 برادرم هم به هرحال اينا همش حدسه

هايمان ديشب مدام دور همين مساله مي چرخيد. پول هايي که به حساب زويا رفته بود و شماره  صحبت

ه زدن فروتن اطراف شرکت فرحي.  تلفني که نمي دانستيم مال کي هست و مالقات همايون و فرحي و پرس

ا را اند؟ زوي بودهکلي هم سوال داشتم. اينکه آيا زويا و کيارش قبل از آمدن زويا به شرکت با هم دوست 

سرمد پيشنهاد داده بود. يعني کيا از سرمد خواسته بود زويا را استخدام کند؟ پس زويا با سرمد چه سر و 

يد هم هردوشان نقشه کشيده بودند با همديگر کيا را سرکيسه  سري داشت اگر دوست دختر کيا بوده؟ شا

ور ماجرا را لو بدهد و او را کشته اند. شايد منظ ستهکنند. اين منطقي بود. بعد هم کيا قضيه را فهميده و خوا

همايون از زنيکه زويا بود. پس چرا کاري باهاش نداشت؟ چرا به جاي او فندق را توي زندان نگه داشته بود؟ 

مکن بود همايون از کيا به عنوان پوشش استفاده کرده باشد و با زويا روي هم ريخته باشد؟ کيا اين قضيه را م

اين ها را از انوري پرسيدم و او گفت تا اطالعات بيشتري پيدا نکند حرفي ندارد. به قول خودش  همهفهميده؟ 

ايون غ فرحي؟ انوري مي گفت وقتي ديده همقضيه ناهيد و فرحي هم بود. يا اينکه چرا فروتن رفته بوده سرا 

فرحي را  ته و توي ماجراي هآنجاست زود برگشته بي آنکه فرحي را ببيند. يعني فروتن به خواست آنا داشت

 در مي آورده؟ سرم داشت مي ترکيد. گنجايش فکر تازه نداشتم. 

قات تک اين سوال ها، بعد از مال بعد از آن همه فکرهاي تو در تو و شب تا صبح کلنجار رفتن با تک به حاال 

مندلي و شنيدن آن حرف هاي صدمن يک غاز از دوست نماها و آشناهاي فضولشان، توي اتاقم نشسته 

جا ريشه  بارآورده از ک شبودم و منتظر بودم ترابي بيايد و توضيح بدهد گندي که يارا رياضي در بخش فرو 

 گرفته است. 
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و رفعت هم با دو فنجان چايي آمد. وقتي ترابي اينجا بود هردومان چايي  مسئول انبار، آمد توي اتاقم ترابي،

مي خورديم. نمي دانم چرا. شايد براي اينکه هروقت مي ديد قهوه مي خورم يک روضه مفصل درباب زيان 

 هاي قهوه و سود چايي برايم مي خواند. 

 رابي؟را تعارفش کردم و نشستم رو به رويش: خب به کجا رسيدي آقاي ت چايي

 را هورت کشيد: والله آقا مهندس چي بگم چاييش

 به حرف انوري افتاد. ترابي وا داده بود؟ نيش خند زدم يادم

 : چيه مهندس؟ به جون جفت نوه هام اگه خام اشک هاش شده باشمگفت

 و کرديم. و او ادامه داد: االن با آقاي سرمد و خانم رياضي نشستيم تمام گزارش ها رو با هم زير و ر  خنديدم

ناراحت هم ميشي ولي اون روزي که گفتم اين بچه هنوز دست راست و چپش رو از هم تشخيص نميده 

ز ا… ولي خب  دشخدابيامرز … نگذاريدش روي همچين کار بزرگي پدرت مي خواست گردن من رو بشکنه 

 حرف حق هم که نمي شه گذشت

 يعني اين همه ضرر همش به کيارش مربوط بوده؟ -

اون قراردادهايي که فسخ شدن حداقل به خود … همش که نه ولي يه بخش بزرگيش بله  همه ي -

 ….خدابيامرزش مربوط بوده، از وضعيت دادگاه چه 

سر تکان دادم و او هم ساکت شد. نمي خواستم با کارمندانم راجع به ماجراهاي دادگاه حرف بزنم و  کالفه

ود چي فکر مي کنند. من را چطور آدمي مي بينند يا درباره حتي ماجراهايي که حرفش پشت سرم بود. مهم نب

و احساسم نسبت به همه ي   مام چه نظري دارند. مهم اين بود که خودم درباره کارهايم چه احساسي دار 

 کارهايم خوب بود. 

شد کيارش خودکشي کرده باشد؟ گندي زده بود که هنوز بوي آن بلند نشده بود؟ پس آن عکس ها و آن  مي

ه سازي ها چي بود؟ يعني کار خودش بوده؟ نه امکان نداشت. کيارش گند زياد مي زد ولي بعد با هرهر و  صحن

کرکر خودش را عقب مي کشيد چون مي دانست ما آنقدر دوستش داريم که به خاطر گندهايش توبيخش 

 کيا چرا باي
ً
 خرابکاريش خيلي بزرگ بوده. اصال

ً
شد و  د خودش را بکنکنيم. اگر هم همچين چيزي بود حتما

گناهش را بيندازد گردن فندق؟ گردن همبازي دوران بچگي هايش؟ گيج بودم. به ترابي نگاه کردم: جز اين ها 

 دليل ديگه اي نبوده؟

کساد بازار و سه ماهي که شما نبودين و خب يه عده هم توي نبودن شما از آب گل ….همون حرفاي تکراري -

 …آلود ماهي گرفتن و 

ه آناهيتا و تصميمات يک هويي اش بود. البد حاال که مي دانست رابطه مان با هم خوب نيست ب منظورش

او هم مي خواست يک ماهي از اين برکه گل آلود بگيرد. جوابش را ندادم. نگاهش کردم: خيلي خب ممنون، 

 توقع دارم اگر چيزي بود که الزم بود بدونم به من بگيد مي دونيد که
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 جز اين بوده؟جا بلند شديم  از 
ً
 مگر قبال

ً
 و دست داديم، زل زد توي چشم هايم: بله حتما

 زدم: نه لبخند 

 اتاق بيرون رفت. به رفعت زنگ زدم. آمد داخل. پرسيدم: خب چه خبر؟ از 

خبري نيست فقط زويا ديگه خيلي تابلو ناراحته، امروز آقاي سرمد بهش گفت برو مرخصي بهش پرخاش   -

 کرد

 
ً
ست بدانم چي بينشان گذشته است. رفعت گفت: امروز يک آقايي اومد اينجا باهاش کار دلم مي خوا واقعا

داشت. رفتن بيرون. با هم بحثشون بود. صداشون هم يه کمي باال رفت ولي نفهميدم چي به همديگه گفتن 

 چون همون موقع يارا صدام کرد ازم درباره ديروز پرسيد

 ديروز؟ -

 شما مي خواي يکي رو جايگزينش کنيبله فکر مي کنم حدس زده که  -

 بهش گفتي؟ -

 نه -

هاي محکمش را حواله ام کرد. پرسيدم: به نظرت زويا و کيارش با همديگه دوست « نه»هم يکي از آن  باز 

 بودن؟

 يه بار پرسيدين گفتم نه -

 چرا؟ چرا فکر مي کني نبودن؟ -

 خب نبودن -

 سر تکان دادم: ممنون کالفه

يست تمام دخترهايي را که از طرف شرکت آن شب توي ميهماني بودند جلوي رويم  پشت ميز و ل نشستم

گذاشتم. زويا فرهمند، يارا رياضي، مرجانه دانش. همين بود. کيارش قبلش از من پرسيد از بچه هاي شرکت  

 کي دعوت است. همان شب هم شک کردم با يکي تيک مي زند. 

است. يکيش سرمد که تاييد کرده بود زويا توي سالن بوده،  که شاهد داشت تمام وقت توي سالن بوده  زويا 

ساسان پسرعموي چشم چران و مست ديبا هم بود. خب شايد توي عالم هپروت متوجه نشده زويا از سالن 

 دو جين شاهد داشت 
ً
توي يک  که با همه  بسبيرون رفته ولي چه جوري بيرون رفته؟ مرجانه هم که تقريبا

. يارا هم که ساعت هشت از ميهماني رفته بود چون با نامزدش قرار بود بروند کيش. ساعت اختالط کرده بود 

به کيش هم  01يعني دو ساعت قبل از کل ماجراها. انوري چک کرده بود و اسمش توي ليست پرواز ساعت 

 اي وييارا فرداش برگشت. اسمش ت00و  01بوده. کيا بين ساعت 
ً
 نليست مسافرهاي برگشتي هم بود. اصال
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دختر جزو زن هايي که کيارش بپسندد نبود. اگر هم بود يکي زودتر قاپش را دزديده بود. کيا اهل الس زدن با 

زن شوهردار نبود. اين را مطمئنم. يا حداقل اميدوار بودم راجع بهش اشتباه نکرده باشم. پس کي بوده؟ 

 انوري چرا دنبال اين سو   تهدوست دختري که کيا داش
ً
 ال مي گشت؟ چرا ازش نپرسيدم؟کي بوده؟ اصال

ساعتم نگاه کردم. کاغذها را جمع کردم. بايد يک حسابرس درست و کاربلد پيدا مي کردم همه چيز را  به

 بررسي کند. اين طوري حداقل مي فهميدم زويا راست گفته يا نه. 

 مي زد و با همماشين شدم و نااميدانه به صفحه خاموش موبايلم نگاه کردم. چي ميشد فندق زنگ  سوار 

حرف مي زديم؟ چي ميشد زنگ مي زد و از من مي خواست هواي باباش را داشته باشم؟ چقدر حس خوبي 

مي   تکيه نبود که من مرد قوي او باشم. احساس خوشايندي داشت که بدانم کسي که دوستش دارم به م

 کند. اين طوري بيشتر بهش اعتماد مي کردم. 

تادم. اين روزها که مدام در رفت و آمد بودم به خيلي چيزها فکر مي کردم. را روشن کردم و راه اف ماشين

 اين که يک مرد حق دارد بخواهد زنش بهش تکيه کند؟ عليرضا 
ً
هرچيزي برايم جاي سوال داشت. مثال

سطح پايين نگه مي  مانهميشه بر سر اين موضوع با من بحث مي کرد. از نظر او اين طوري زن ها را در ه

. همين که مي خواستند قوي شوند مجبورشان مي کرديم همان موجود بي دست و پاي هميشگي داشتيم

بمانند و چشمشان به تکيه گاه زندگيشان باشد. خب همين االن آنا بود که خط بطالن روي همه فرضيه 

اده بودم دنمي کند. من به آنا اجازه  ههاي عليرضا بکشد. زني که نخواهد به مردي تکيه کند هيچ جوري تکي

مستقل باشد؟ شايد. دلم نمي خواست بشود يکي مثل ناهيد. اگر مجبورش مي کردم مستقل نباشد هم 

قبول نمي کرد. اين دست من نبود که کسي را وادار به تکيه کردن کنم. خود زن معلوم مي کرد اهل تکيه کردن 

د که حتي اگر شده گاهي به من هست يا نه. ولي خب ته دلم يک جورهايي دلم مي خواست زني کنارم باش

تکيه کند. اين ديگر به طرز فکر من مربوط نبود. اين به غريزه هاي من مربوط بود. از نظر من اين طور زني 

خواستني تر بود. آنا مي توانست حداقل توي خلوت اين طوري باشد. نمي توانست؟ يعني زن هاي مستقل 

 ن رفتار مي کردند؟ يا فقط آنا اين طوري بود؟با شوهرشان مثل آنا با م لوتهمه شان توي خ

چه طور زني مي شد؟ مي گذاشت گاهي توي آغوشم بگيرمش و بگويم نگران نباش عزيزم من هستم؟  فندق

مي شد هرجا کسي بهش زور گفت، به جاي آن که داد و فرياد کند و نقشه انتقام بکشد، کاري که آنا هميشه 

حداقل جاهايي که من  جا،من بخواهد هوايش را داشته باشم؟ حاال نه همه بيايد و ناز شود و از … مي کرد 

راحت تر مي توانستم از حقش دفاع کنم. من بدون اين که جواب اين سوال ها را بدانم اميدورم بودم که 

فندق اين طور دختري باشد. حسم مي گفت که هست. زنانگي توي رفتارش غوغا مي کرد. از آن طرف خيلي 

. جايي رفيق، جايي همکار، جايي شوهر شمداشت. خب اين يعني مي گذاشت من کنارش مرد با عزت نفس

مي توانست با مردي که ده سال ازش بزرگ تر است ادامه بدهد؟ وقتي سي ساله مي شد من چهل ساله …. 

اين که  . از مي شدم. توي اوج جواني اش ناچار بود کنار مردي باشد که در آستانه بزرگسالي بود. مي ترسيدم

من را نخواهد. به اين جرم که دير عاشق شده بودم. يا قبل از او زن گرفته بودم. انگار با اين مقام و موقعيت 

 در مقابلش هيچ به تمام معنا بودم و اين غمگينم مي کرد. 
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مه هپا به داخل عمارت گذاشتم براي يک لحظه پوچي را با تمام وجود حس کردم. اگر فندق به خاطر  وقتي

اين دليل ها من را پس مي زد بعدش چي مي شد؟ تبديل مي شدم به مردي تنها که مجبور بود خودش را در  

بدهم. من مثل خيلي از  لکار غرق کند؟ من خودم را مي شناختم. من کسي نبودم که هر ماه به يک دلربا د

ند تبديل مي شدند به مردهايي که مي شناختم نبودم. همان هايي که وقتي از عشق سرخورده مي شد

معتادان جنسي. هر روزشان با يکي مي گذشت. نمونه اش سهراب، دوست مشترک من و علي. کسي که بعد 

از کلي عشق و عاشقي فهميد زنش پشت سرش هرز مي پريده و حاال هم تک و تنها زندگي مي کند با دو جين 

مم را از زن ها مي گيرم ولي به قول علي اين دوست دخترهاي رنگارنگ. استداللش هم اين بود که دارم انتقا

اسمش انتقام نيست. اين فوران همان احساسي است که توي زندگي زناشويي به اسم تعهد يک جاي وجود 

طرف قلنبه شده و حاال که بهانه اي پيش آمده در حال تخليه است. آن عشق و عاشقي سهراب و زنش  

و خودگول زني. نه من هيچ وقت خودم را گول نزده  تظاهر بوده… نقش بوده … کشک … کشک بوده 

بودم. مني که حتي عاشق آنا هم نبودم بهش متعهد بودم. نکند اين تعهد به خاطر مشکل جنسي باشد؟ 

وگرنه چرا وقتي به فندق فکر مي کنم داغ مي شوم؟ يا توي اين  ستنکند سرد مزاجم؟ نه من حالم خوب ا

فسم را محکم بيرون فرستادم و نگاهي به عمارت انداختم. ناهيد نبود. ن…. سن و سال با خواب يک بوسه 

همايون هم نبود به جاي آنها آنا نشسته بود توي سالن شرقي و مشغول زير و رو کردن کاغذهاي جلوي 

آمدنم نشد. گلو صاف کردم و از جا پريد. چند روز بود همديگر را درست و حسابي نديده  جهرويش بود. متو 

 هيچ حسي نداشتم. بوديم؟ 
ً
اگر احساسي باقي مانده بود االن بايد با ديدنش خوشحال مي شدم ولي واقعا

حداقل دلتنگش نبودم که وقتي ديدمش خوشحال بشوم. او هم انگار همين حس را داشت. چون از ديدنم 

هم  اجا خورد. زني که دلش پيش شوهرش باشد با ديدنش خوشحال مي شود، نمي شود؟ دست به سينه نگ

 کرد: از اين طرفها؟ خبر ميدادين براتون گوسفند قربوني کنيم

 تو اينجا مي موندي شبا؟ -

 نه مگر تو نمي اومدي؟ -

 نه من توي هتل هستم -

بود که ناهيد و همايون از حال ما بي خبر بودند. شايد هم روي خودشان نمي آوردند. رفتم سمت راه  عجيب

 ؟پله ها: همايون و ناهيد کجا هستن

 ناهيد جون توي اتاقه، همايون هم باالست -

 اينجا چه کار مي کني؟ -

 را دسته کرد: نمي دونم همايون خواست بيام کاغذها 

نگفتم. بايد اول دوش مي گرفتم. از ديروز مدام در حرکت بودم. دلم يک دوش آب گرم مي خواست.  چيزي

ت وسوسه ام کرد بخوابم. خسته بودم خيلي. دراز  پله ها را دوتا يکي کردم و رسيدم پشت در اتاقم. ديدن تخ

 کشيدم روي تخت و چشم بستم. آنا هم دنبالم آمده بود. بوي عطرش زير مشامم بود. نشستم. 
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 : چيه مي ترسي بهت تجاوز کنم؟خنديد 

در ناخودآگاه همين حس را داشتم. بي حال از جا بلند شدم و يک دست پيرهن و شلوار که اينجا نگه  شايد 

ته بودم از توي کمد برداشتم. هنوز پشت سرم بود. انگار مي خواست حرفي بزند. همان طور که پشتم داش

 بهش بود گفتم: چيزي مي خواي بگي؟

 اکبري به بچه ها گفته بود ديشب ازش خواستي باباي دختره رو ببره بيمارستان بستري کنه -

نبود، ريه هاش به خاطر کار کردن با سم  پلک به هم فشردم و پشت گردنم را ماليدم: حالش خوب خسته

 داغون شده

اين ها را بهش توضيح مي دادم؟ چرا اکبري دهان گشادش را نبسته بود؟ کجاي زندگي ام را بايد مديريت  چرا 

مي کردم وقتي هرکاري مي کردم يک جاييش مي لنگيد؟ کتم را در آوردم و دکمه هاي سر آستينم را باز کردم. 

 را روي تخت انداختم و با حوله رفتم توي حمام. پيرهن و شلوار 

آب را باز کردم و خودم را سپردم به دست جريان آبي که مثل باران روي سرم مي ريخت. حس خوبي  شير 

بود. چشم بستم و سعي کردم کمي آرام بمانم. چطور بايد با همايون سر صحبت را راجع به تلفن مشکوکش 

 چرا خواسته 
ً
 هايي که از هر طرف روي البود من و آنا بياييم اينجا؟ ميان شرشر آب و سو باز مي کردم؟ اصال

سرم مي باريد حس کردم صداي زنگ موبايلم بلند شده است. کمي دقت کردم. نه اشتباه کرده بودم. موبايل 

سياه را زير صندلي ماشين گذاشته بودم. بس که چپ و راست زنگ مي خوردند صدايشان تو گوشم بود. 

 … مين حاال مثل ه
ً
دم و حوله را پوشي… خورده باشد. نکند فندق  زنگيک لحظه به ذهنم رسيد شايد واقعا

بيرون دويدم. موبايلم دست آنا بود. عصباني به صفحه اش زل زده بود. رفتم جلو و موبايل را از دستش 

 بيرون کشيدم. فندق زنگ زده بود. دوبار. به آنا نگاه کردم: جواب دادي؟

 فت. داد زدم: جواب دادي؟نگ هيچي

 زد: حالم ازت به هم مي خوره مي فهمي؟ حالم ازت به هم مي خوره پوزخند 

داد مي زد. عصباني فرياد زدم: پس چرا نميري؟ چرا چسبيدي به من لعنتي؟ حال تو کي از من به هم  داشت

 نخورده؟ کي؟

ک فقط ي….ديوانه شده بود. يک بار انداخت به شانه ام و رد ناخن هاي بلندش پوستم را خراش داد.  چنگ

بار همچين حالتي بهش دست داد. يک بار که زورش به يکي از مشتري هاي کله گنده مان نرسيد و نتوانست 

حالش را بگيرد. خودکاري را که توي دستش بود پرت کرد طرف آن مرد. آن روز هم مثل حاال زده بود به 

فتاده بود. هيچ وقت دست بزن نداشتم ولي در آن لحظه سرش. رد خون روشن روي پوست شانه ام راه ا

 دلم مي خواست سرش را به ديوار مي کوبيدم. 

 از داد و فريادهاي ما آمده بود توي اتاق. بلند داد زد: چته مهرداد؟ همايون
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کنج اتاق چسبيده بود و مي لرزيد. همايون متعجب نگاهش مي کرد. ناهيد هم سر رسيد. رنگش پريده   آنا 

 . رد زخم را که روي پوستم ديد جلو آمد: چي شده؟بود 

 چرخيد طرف آنا: چي از جونش مي خواي؟ تا سکته اش ندي ول نمي کني؟ غضبناک

 افتادين به جون هم؟… مي لرزيد. همايون گفت: خودت رو جمع کن مهرداد. خجالت بکش  آنا 

 شمگفتم: برين بيرون، مي خوام لباس بپو   را محکم تر پيچيدم دور خودم و عصبي به آنا نگاه کردم. آرام حوله

و همايون رفتند ولي آنا همانجا گوشه ديوار ايستاده بود. بهش پشت کردم و لباسم را پوشيدم. ناراحت  ناهيد 

. …بودم. چرا اين موبايل کوفتي را با خودم نبردم توي حمام؟ حاال باز از من متنفر مي شد. همش هم تقصير 

با دو دست کمرم را سفت گرفت و چسبيد بهم. قفل دست هايش را باز کردم: خواستم بچرخم طرفش که 

 برو بيرون احمق

چشم هايش هيچي نبود. خالي خالي. حتي اشک هم نمي ريخت. آمد جلو و محکم حوله را از روي  توي

شانه ام عقب زد. هلم داد روي تخت و يک دفعه شروع کرد به خنديدن. متعجب نگاهش کردم. داشت 

نه مي شد؟ آناهيتاي مغروري که اول کار مي خواست بدبختي من را با فندق ببيند و حتي از عرضه کردن ديوا

 خودش به شوهري که ديگر خواهانش هم نبود نگذشته بود حاال ديوانه وار مي خنديد. ايستادم: چته؟

ي کني؟ اين همه زن لرزيد. محکم بازوهايش را گرفتم و زل زدم توي چشم هايش: چته؟ چرا اين جوري م مي

 اين کارا چيه مي کني؟… جدا شدن … و مرد با همديگه نساختن 

 شد توي چشم هايم. دوباره زد زير خنده. ولش کردم و عصبي لباسم را پوشيدم.  خيره

 : تو مشکل داري نه؟گفت

 پيروزمندانه بود. چرخيدم طرفش و منگ نگاهش کردم.  لحنش

 آره؟ مشکل داري؟ مث کيا -

د. نمي فهميدم چي مي گويد. موهاي نم دار و شامپو نخورده ام را با حوله خشک کردم. زيرچشمي خندي باز 

حواسم بهش بود که رفت نشست روي صندلي گوشه اتاق و پا روي پا انداخت: واسه اينه که نمي خواي با 

 مي توني؟ه نمنه ک از فکر مي کني مشکل … من بخوابي چون مشکل داري، مي ترسي نتوني بعد بهت بخندم 

مي گفت من به خاطر ضعف جنسي ازش دوري مي کنم؟ نوبت من بود بخندم. سري به تاسف تکان  داشت

 دادم: ديوونه شدي

 کردم: مي فهمي؟ ديوونه شدي  نگاهش

انگشت به خودش اشاره زد: من؟ من ديوونه شدم؟ چند وقته؟ مي دوني خيلي زشته واسه پوشوندن  با 

 ندازي. بگو که مشکل داريعيبت منو بکني سيبل تيرا
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 پوزخند زد: کيارش هم مشکل داشت دوباره

نگاهش کردم. از حرف هايش سردرنمي آوردم. کيا مشکل جنسي داشت و به آنا گفته بود؟ محال بود.  منگ

 چرا بايد به او بگويد؟

يت اروي تقو جوابم را داد: داروهايي رو که مصرف مي کرد ديده بودم. کدوم مردي تو بيست سالگي د خودش

 جنسي ميخوره؟ تو هم مشکل اون رو داري؟

 مشکل داشتم؟… لب تخت: من مشکل دارم؟ تو که زن من بودي بگو  نشستم

 آره داشتي. به دقيقه نکشيده تموم بود کار -

به صورتم کشيدم: آره خب هر مردي ماهي يه بار با زنش برنامه بره به دقيقه نکشيده کار تمومه اينو   دستي

 م صدبار بهت گفتم لعنتيکه خود

خنديد: نه شما ژنتيکي مشکل دارين. کيا هم داشت، تو هم داشتي. االن رسيدي به سي سالگي ديگه کار  باز 

 به اونجاها نمي کشه که بخواي با زنت باشي

تحريکم مي کرد که بهش ثابت کنم مشکل ندارم؟ معلوم بود که با او مشکل داشتم. بودنش حتي  داشت

نمي کرد. به قول خودش حاال به مرحله رابطه هم نمي رسيدم ولي گفتم: ببين بخوام ثابت کنم تحريکم هم 

 اون وقت تا صبح به غلط کردن مي افتي

 باز شد: تا صبح؟ شوخي مي کني نيشش

 خواستم چيزي را ثابت کنم: فردا مي رم درخواست طالق ميدم. ديگه تحمل کردنت جزو محاالت شده نمي

 پس مشکل داري -

 به سمت در: آره مشکل دارم رفتم

 ام مي سوخت.  سرشانه

 مشکل داشته باشم؟ همين يک بدبختي را کم داشتم. اين جوري بايد مي  يک
ً
لحظه شک کردم نکند واقعا

 رفتم از همان سمي که کيا خورده بود مي خوردم و خودم را خالص مي کردم. 

يش را پشت سرش قالب کرده بود و قدم مي زد. ناهيد ها را دوتا يکي رفتم پايين. همايون عصبي دست ها پله

زل زده بود به ساعت شماطه دار کنار بار. رفتم جلوتر و همايون ايستاد و با اخم نگاهم کرد. چقدر شبيه 

البد نشسته بود و يک  حاال ….خودم مي شد وقتي اخم مي کرد. نه جدي ترسناک مي شدم. طفلک فندق

 ود من کيارش را کشته ام. طفلک خودم. قصه تازه مي ساخت که مطمئن ش

 : بيا بشينگفت
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 چند گام محکم رفتم و کنار ناهيد نشستم. پرسيد: زنت کجاست؟ با 

 مي گفت آنا. نگفته فهميدم قضيه به مشکل من و آنا مربوط است. گفتم: باال «زنت؟»
ً
 قبال

 آه کشيد. همايون رفت جلو پله ها و گفت: آنا کجايي؟ ناهيد 

ي محکم و عصبي اش روي پله ها انگار درست روي مغز من فرود مي آمد. دلم قهوه مي قدم ها صداي

 خواست. رو به ناهيد گفتم: کسي نيست قهوه بياره

 غر زد: نه اينجا شده خرابه، شده زباله دوني سگ مي زنه گربه مي رقصه همايون

ادم هيد و فرحي خبر داشت. تازه يبه ناهيد نگاه هم نمي کرد. حدسم درست بود. از قضيه تلفن هاي نا حتي

افتاد خودم هم براي دانستن همين موضوع اينجا هستم. آنا آمد و روي مبلي رو به روي من و ناهيد نشست. 

بش . يک لبخند مطمئن روي لود ناهيد مثل گرگ گرسنه نگاهش مي کرد و آنا انگار دوباره حالش خوب شده ب

شديم سه ضلع يک مثلث و جاي خالي کيارش را يک دفعه  بود. همايون هم روي صندلي ديگري نشست و 

احساس کردم. اگر بود مي نشست کجا؟ هميشه همان جايي که حاال آنا نشسته بود. آنا مي نشست کنار من 

به مرب  ع. يک ضلع اين خانه فرو ريخته بود.  شديمو همايون و ناهيد هم دو ضلع ديگر مي شدند و تبديل مي 

و مي ريخت و اگر قضيه فرحي و ناهيد هم هماني بود که انوري فکر مي کرد ديگر ضلع دومش هم داشت فر 

 هيچي از اين خانواده باقي نمي ماند. مي شديم نقطه هاي پراکنده اي که هيچ وابستگي به هم نداشتيم. 

 گفت: قضيه بين شما چيه؟  همايون

زده بود به من. انگار که همه تقصيرها   بلند کرد و از من جواب خواست. ناهيد هم نگاهم کرد. آنا هم زل سر 

 گردن من باشد. لم دادم به مبل: مي خوايم جدا بشيم

 پريد وسط حرفم: من نمي خوام مهرداد تنهايي مي خواد آنا 

 چرخيد طرفش: اجازه بده خودش بگه همايون

ل ، با هم مشکعجب. يک بار هم بين من و آنا همايون پسرش را ترجيح داد. گفتم: توضيح زيادي نداره چه

 داريم. يعني من مشکل دارم

 گفت: از کي مشکل داري؟  همايون

کي باهاش مشکل داشتم؟ شش ماه پيش؟ يک سال پيش؟ از کي؟ زندگي ما يک خط ممتد بود. ممتد و بي   از 

هيجان. اولش ازدواج بود. بعد يک راست افتاديم توي کارهاي شرکت. بحث و جدل هايمان همان وقت ها 

ث و بح ميشهآنا ديگر همکارم نبود. زنم بود. صاحب بخشي از شرکت هم بود. توي شرکت هشروع شد. 

جدل بود حتي وقتي فقط همکار بوديم ولي آن موقع از بحث کردن باهاش عصبي نمي شدم. چرا؟ چون 

. بزورگويي اش معلوم نبود. ولي مشکل ما اين بود؟ نه بحث ها ادامه داشت تا توي خانه. حتي توي رختخوا
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جايي نظم آن هم به هم خورد.  کهمان جايي که رابطه مان بدون هيچ تنوعي به طور منظم ادامه داشت و ي

 از کي اين جوري شد؟

م مهرداد از کي؟ -
َ
 با توا

از يک سال و نيم پيش. از روز تولدم. از همانجا ديگر من هم اصراري به ادامه نداشتم. اگر قبلش به  درست

غي و هرکوفت ديگري دير مي آمد کنارم بخوابد و من عين يک گداي بدبخت ميرفتم بهانه خستگي و سرشلو 

. بعد چي شد؟ خب با هم د به زور مي آوردمش بعد از آن روز ديدم رابطه اين طوري ارزش منت کشي ندار 

ناهار مي خورديم. جلسه کاري هم ميگذاشتيم. هر يک لقمه اي که مي خورديم عين يک تکه از محصوالتي  

بايد مي فروختيم به نظرم مي رسيد. انگار که پيچ ومهره قورت مي دادم. شام مي خورديم و مسافرت هم  که

 پيدا کنيم.  جديديمي رفتيم ولي فقط به جاهايي که مي خواستيم بازار 

 من نمي تونم باهاش ادامه بدم، باهاش حس بدبخت بودن بهم دست مي ده. حس بي عرضه بودن -

 بيرون داد. عصبي نفسش را  آنا 

 رو کرد به آنا: راست ميگه، منم فهميدم همايون

تعجب کرديم. توقع نداشتم همايون هم احساسم را درک کرده باشد يا حتي طرف من را بگيرد ولي  هردومان

 فهميده بود و طرف من را مي گرفت. 

 دونيگفت: خودش دلش مي خواد بدبخت باشه، هر نظري ازش مي پرسم ميگه هرچي خودت مي   آنا 

مي گفت ولي بي انصاف بود. وقتي مي دانستم اگر نظر بدهم يک دعوا و مرافعه راه مي افتد چه کار  راست

مي کردم؟ وقتي سعي مي کردم قانعش کنم و عين بچه ها لج مي کرد: بگو اگه نظر مي دادم خونم رو توي 

 شيشه مي کردي خب اينا رو هم بگو

ها همش روي دوش من بود. يه دفعه حاال اومدي قلدري مي کني  نه خير خودت رو راحت مي کردي. کار  -

 هرچي مي گفتم خوب بود چي شد يه دفعه اي به نظرت رسيد 
ً
 .…گند مي زني به برنامه هاي شرکت، قبال

يه دفعه اي؟ کاراي شرکت روي دوش تو بود؟ من چغندر بودم اونجا؟ يک باره گي بگو گوشه خيابون گدايي  -

 رو رسوندي به اينجامي کرديم تو ما 

 گفت: بحث کار رو بگذاريد کنار. گفتم مشکل خودتون با هم چيه  همايون

 جز کار هيچ حرفي با هم نداريم اگه اين قضيه مشکل حساب بشه. مي بينيد که همين   نگاهش
ً
کردم: ما ظاهرا

 االن هم بحث ما بر سر کاره

 آه کشيد. خواست بلند شود ولي همايون گفت: بشين ناهيد 
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نشست. حتي ترسيد. با هم راجع به موضوع تلفن ها حرف زده بودند؟ آنا هم متوجه شد. او هم زل  ناهيد 

زده بود به ناهيد. همايون رو کرد به من: از فردا خودم ميام شرکت. اوضاع رو دست ميگيرم. از اول هم 

 شما دوتا هم مي رين يه مسافرت با همديگه…. همين بوده 

 سل بي وقتيهخيز شدم: ماه ع نيم

 گفت: بشين  عصبي

 نگاهش کردم. رو کرد به آنا: نميخوام يه مدت بياي شرکت. ببين شوهرت چي مي خواد معجب

زدم. همايون مي خواست نسخه پوسيده و پالسيده خودش را براي من و آنا بپيچد؟ نسخه نسلي که  پوزخند 

 که آنا قبول مي کرد. آناهيتا هيچ درکي از آن نداشت؟ زن خانه شدن آخرين چيزي بود  

 من حرفي ندارم…. نمي خواد … بر خالف توقعم گفت: مي بينيد  اما 

 عصبي گفت: با اين چيزا؟ ناهيد 

همايون نگذاشت ادامه دهد: با اين چيزا چي؟ زني که سر بکنه تو کار مردا، هم خودش رو بدبخت مي   ولي

 کنه هم شوهرش رو متوجهي خانم؟

 من مي خوام ازش جدا حرف بودار بود. گفتم:  اين
ً
ناهيد راس ميگه با اين چيزا مشکل ما حل نمي شه اصال

 بشم حرف حساب شما چيه؟

نگاهم کرد: جدا بشي بعد چيکار بکني ها؟ رفتي وکيل گرفتي برا دختر مندلي هيچي ِبت نگفتم.  غضبناک

 طرفي رد بشي با منرفتي مندلي رو بستري کردي بيمارستان هيچي ِبت نگفتم ديگه از خط قرمز بخواي 

؟ منو دک مي کنيد از اين خونه؟ از شرکت؟ باشه مگر کيا که رفت  ابرو 
ً
باال فرستادم: چکار مي کنيد مثال

 چيزي با خودش برد؟ منم نمي خوام. همش مال خودتون

اسم کيا ناهيد را به گريه انداخت. آنا هم اخم هايش توي هم رفت. همايون چشم هايش دو دو زد.  آوردن

 فم زيادي ظالمانه بود. حر 

بلند شد ايستاد و دست گرفت طرفم: تو چت شده مهرداد؟ تو چت شده؟ کوري؟ اون دختر گيرم   همايون

که قاتل نباشه کجاي زندگيش به ما مي خوره؟ مي خواي دستش رو بگيري از اون سوراخ موش بياريش روي 

؟ هم قد توئه؟
ً
 برج عاج؟ روت ميشه اصال

ي نگاهش کردم: اون روزي که گفتم مي خوام برم خواستگاري اين خانوم همين حرفا رو پوزخند زد. عصب آنا 

 نزدي؟ نگفتي اينا گدا گشنه هستن؟

 آنا سرخ شد.  صورت

 مي خوام يکي بگيرم هم قد خودم نباشه مشکل چيه؟ -
ً
 اصال
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 گفت: مهرداد؟  ناهيد 

  ظلومانه بيخيال فندق بشوم؟دختريملتمسانه بود. يعني توقع داشت به خاطر اين لحن غمگين و م لحنش

که سه سال روي مخ من بود و خودم و خودش را به خاطر اين حس ناخواسته زجر داده بودم بيخيال 

 بشوم؟ حاال که مي دانستم مي خواهمش؟

 مهرداد چي؟ ها مامان؟ -

 گفت: اون دختر مگر از نعش من رد بشه پاش برسه به اين خونه  همايون

ش: چرا؟ چون پدرش باغبونه؟ چون خونه شون ته همين خراب شده بوده هميشه؟ زدم توي چشم هاي زل

آبروت مي ريزه؟ آره همايون خان دولتشاه؟ آبروي تو به عالقه من بند شده حاال؟ به هيچي ديگه بند 

 مههنيست؟ هيشکي کم و زيادش نکرده؟ يواشکي؟ پشت سرت؟ سرت رو کردي زير برف خيال مي کني 

 آبي نرفته برات؟خوابن؟ کسي زير 

با هم بوده اند. حقش نبود ناهيد را بکنم گوشت قرباني ولي …. پريد. اگر معلوم مي شد ناهيد و فرحي  پلکم

چاره اي نبود ديگر. دلم نمي خواست جلوي آنا بحث راه بيفتد ولي ممکن بود ديگر فرصتي به اين اندازه 

روغ گفتين قبول ميکنم. فقط د  يرو بدين بعد هرچ طبيعي نصيبم نشود. آب گلويم را فرو خوردم: جواب من

 ….نباشه که مجبور مي شم دهن وا کنم 

 به من هجوم آورد و هلم داد روي صندلي: از مادر زاده نشده کسي   همايون
ً
تند به سمتم قدم برداشت. تقريبا

 که توي روز روشن همچين بي ناموسي هايي به ريش من ببنده

ا مي چرخيد. ناهيد انگشت هايش را فرو کرده بود توي گوشت پايش و جالب بود  هاج و واج نگاهش بين م آنا 

 گرفت منظورمن از اين کنايه ها چي بوده است. 
ً
 که همايون دقيقا

 کردم به ناهيد: قضيه تلفن هاي شما به دکتر فرحي چي بوده؟  رو 

يک لحظه ساکت شديم.  آشکارا مي لرزيد. نبض شقيقه ام مي زد. ناهيد رنگش پريده بود. همه همايون

 جلسه اي که براي محاکمه من ترتيب داده بودند حاال تبديل شده بود به محاکمه ناهيد و همايون. 

گفته بود مستقيم نگويم. چون ممکن است برايشان سوال شود چطور اين قضيه را فهميده ام. ولي   انوري

تماس داشتين. از خيلي وقت پيش مي  عصبي بودم و چاره اي نداشتم فقط گفتم: من مي دونم شما با هم

 دونستم. قبل از اينکه کيارش بميره

بريده بريده و عميق نفس مي کشيد. کم مانده بود سکته کند. رنگش کبود شده بود. ناهيد آرام سر  همايون

 بلند کرد و ترسيده به همايون نگاه کرد: همش به خاطر کيا بود

خوردند دو قطره اشک از چشمش فروچکيد. جوابش انگار آبي بود زمان با لب هايي که بي جان تکان مي  هم

روي التهاب تنم. حتي اگر دروغ بود. حتي اگر کيارشي که مرده بود شده بود سپر بالي ناهيد باز هم ترجيح 
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مي دادم اين دروغ را باور کنم. حاال که کيارش مرده بود خيلي ها او را کرده بودند سپر بال. بچه هاي شرکت. 

 ي خود من که به خاطر مرگ کيا راحت تر به فندق رسيده بودم و حاال ناهيد. حت

 هنوز هاج و واج بود. همايون رنگش برگشت. نفسش منظم شد و ناليد: به خاطر کيا؟ آناهيتا 

هق ناهيد بلند شد. تند سر تکان داد. آنا بلند شد و برايش دستمال کاغذي آورد. سعي کرد آرامش کند  هق

 خودش را کنار کشيد. ازش دلخور بود. شايد به خاطر زخمي که روي شانه ام انداخته بود. ولي ناهيد 

 جلوتر رفت: بگو چه کردي، حرف بزن ببينم همايون

به وضوح در رفتارش هويدا بود. انگار او هم مثل من دنبال توجيهي بود تا باور کند زنش، مادر من  کالفگي

د بود. باالخره بر خودش مسلط شد. دماغش را باال کشيد و با انگشت نيست. نگاه همه مان به ناهي« زنيکه»

 داشت کلهاي لرزان اشکش را پاک کرد و به همايون زل زد: خودت که مي دوني مش

چشمم چرخيد روي آنا که پوزخندي گوشه لبش نشسته بود. ناهيد همچنان روي حرفش به  ناخودآگاه

 جاي خودش.  همايون بود که حاال دوباره نشسته بود سر 

به من چيزي نمي گفت، مي ديدم با ديبا سرده. مي خواستم از يکي بپرسم بدونم ربطي به مشکلش داره يا  -

 نه. دکتر فرحي خودش حرف رو پيش کشيد. پرسيد رابطه شون چطوره منم بهش گفتم

تر قحط بود؟ دکدندان به هم ساييد: به اون مرتيکه گفتي پسر من مشکل داره؟ گفتي که چي بشه؟  همايون

 به اون چه ربطي داشت؟ آبروش رو ريختي که چي؟
ً
 اصال

بلندتر زار زد: گفتم که خودش حرف رو پيش کشيد. گفت کيارش رفته پيش يکي از دوستهاش واسه  ناهيد 

 مشکلش. خودش آدرس داده بود به کيا بره. 

من   ثل فرحي درميان گذاشته باشد. نبود اگر کيارش مشکلش را نه با من و نه با همايون که با مردي م عجيب

که سرم توي اين چيزها نبود هيچ وقت. همايون هم که مظهر اقتدار بود هميشه. جلوي او حرف زدن از اين 

رفت. دنبال هرخبري را مي   ميچيزها راحت نبود. اما فرحي خاله زنک بود. مثل يک زن توي بحر همه چيز 

از زنش هم بدتر بود. عجيب نبود اگر کيا همين حاال زنده مي  گرفت. درباره هراتفاقي سوال مي کرد. حتي

شد و مي گفت که وسط شوخي و خنده هاي مزخرفي که وقت پاتيل بودن رد و بدل مي شده چيزي پرانده و 

 هفرحي خاله زنک اصل مطلب را گرفته و تا تهش رفت

 گفتم مي ترسم فردا اون يکي هم بشه مث اين يکي  -

گرفت. لبخند آنا پررنگ تر شد. ناهيد هم فکر مي کرد من و آنا با هم از اين مشکالت   توي سرم جريان خون

 داريم؟

 زيرچشمي نگاهم کرد و عصبي گفت: خب؟ همايون
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آه کشيد و زل زد به عکس کيا که خندان از روي ديوار به ما زل زده بود. از آن دنيا به ريشمان مي  ناهيد 

ت جنسي او و من و البد بعدش هم پدرم؟ همايون چطور بود؟ مگر خنديد؟ که نشسته بوديم به حل مشکال 

ثل البد رفتارهاي کيا م ؟آنا نگفت مشکلمان ژنتيکي است؟ او هم؟ البد. براي همين ناهيد شک کرده بود 

 سرم را کالفه تکيه دادم به مبل. …. لعنت …. همايون بوده 

 برگشت به من نگاه کرد: عيب نيست همه مشکل دارن ناهيد 

 کوتاهش کن سرچرخاندم
ً
 طرفش: من مشکلي ندارم مامان لطفا

طرز رفتار من را ياد همان روزي انداخت که همايون جلوي من يادآوري کرد فندق توي دوسالگي، توي  اين

 بغل من خودش را خيس کرده. به اندازه همان روز عصبي شده بودم

مي  اره. به ديبا ربط داره. بعدش هم همش زنگغمگين ناليد: دکتر فرحي گفت ربطي به مشکل کيا ند ناهيد 

گفت انگار يه نقشه اي دارن …. زد بگه ديبا و پسر عموش با هم دارن زيرزيرکي ساخت و پاخت مي کنن 

 حواسمون رو جمع کنيم

 راجع به کارگاه که حرفي بهش نزدي؟… تند پلک زد: راجع به  همايون

 نشستم. ناهيد ساکت ماند.  راست

 ه بود به دهان ناهيد. هاج و واج بود. يکدفعه گفت: چيزي گفتين؟هم زل زد آنا 

همين چيزهايش ديوانه ام مي کرد. سر اين چيزها يک دفعه خونش جوش … و ناراحت بود. همين  عصبي

مي آمد. واکنش نشان مي داد فقط بر سر چيزهايي که به کار مربوط بود. اما حاال وقت يادآوري اين ها نبود. 

 حرفي زده باشد يعني فرحي هم يک دستش توي قتل است. اگر ناهيد 

 داد زد: چيزي گفتي؟ همايون

مگر عقلم پريده؟ نگفتم چيکار ميکنين فقط گفتم هر غلطي هم بکنن … توي خودش جمع شد: نه  ناهيد 

 همايون حواسش هست. فقط گفتم همايون کلي برنامه داره براشون

 پيشاني کوبيد.  سه نفرمان وا رفتيم. همايون دستي به هر 

 ناليد: نه آنا 

… ه همان ک… من فقط به اين فکر کردم که نکند دوست دختر کيا، دختر فرحي بوده است؟ همان که  و 

اسمش چي بود؟ آميتيس؟ آرتميس؟ همان که همايون مي خواست ببندد به ريش من. دخترک هم سن من 

يست ب ختر ز ناممکن نبود. من چطور عاشق دبود. چطور ممکن بود کيا با او روي هم ريخته باشد؟ هيچ چي

 هيچ چيز ناممکن نبود. خب بعد؟ بعدش چي؟ گيرم حدسم درست باشد 
ً
ساله مندلي شده بودم؟ نه واقعا

 از اين رفاقت چه نفعي به فرحي مي رسيد؟
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 بلند غريد: بهش گفتي يا نه؟ همايون

 زار زد: نمي دونم يادم نيست ناهيد 

 مهم بوده. اين يعني  يعني که چيزهايي گفته اين
ً
بود. چيزهايي که به نظرش خيلي هم مهم نبوده ولي واقعا

 درآورده 
ً
مشکل کيا باعث شده بود فرحي به همين بهانه به ناهيد نزديک شود تا سر از کار ما دربياورد و ظاهرا

ر زير را اين طو  يا نه، فرحي داشت سر ما  ؟بود. حدس آنا درست بود؟ ديبا و فرحي با هم توي يک تيم بودند 

آب مي کرد؟ سر دو خانواده اي که با وصلتشان از او پيش مي افتادند. زويا چي؟ زويا به اين ماجرا بي ربط 

 بود؟ يک سرنخ منتهي به بن بست بود؟

مي کردم وقتي قضيه ناهيد و فرحي رو شود يک گره باز مي شود ولي حاال دوتا ديگر به قبلي ها اضافه  فکر 

کار کي بود؟ فرحي؟ فرحي و ديبا با هم يا کار زويا بود؟ کار هر سه تاشان با هم مي توانست   شده بود. قتل

 غيرممکن نبود.  ز باشد؟ يا هيچ کدام؟ کيا گندي زده بود که خودکشي کرده بود؟ هيچ چي

د ر با انوري حرف مي زدم. بايد از اينجا مي رفتم. همايون شده بود کوه آتشفشان. داد و هوار مي ک بايد 

درست مثل شبي که کيارش مرد. انگار که ناهيد باعث مردن کيارش شده باشد. بي توجه به حضور آناهيتا 

 ….ناهيد … ناهيد را گرفته بود به باد سرزنش و حرف مفت. ناهيد 

ساله بودم. همايون تمام طالهاي ناهيد را بي خبر از او فروخته بود. تکه زميني را هم که داشتيم  هفت

بود. همه اش را ريخته بود توي کاري که تهش معلوم نبود. زمين خريده بود و معلوم نبود پول فروخته 

ه . همايون انگار کشيد بشوند. هفت سالگي هايم پيش رويم بود. ناهيد همين طوري سر همايون داد مي ک

اين اشتباهي مرتکب شده باشد توي خودش جمع شده بود. با دو دست سرش را محکم فشار مي داد. 

 لو دادن نقشه  
ً
فريادهاي همايون يعني ناهيد هم اشتباه کرده بود که حاال هيچي نمي گفت. و اشتباهش قطعا

کارگاه به تنهايي نبود. اين يعني اين وسط او و دکتر فرحي از مشکل کيارش، از نقشه کارگاه رسيده بودند به 

ت و حتي از خودش هم دفاع نمي کرد. مکالمه هاي دونفره زيادي خصوصي. براي همين عذاب وجدان داش

براي همين همايون درست مثل ناهيد در هفت سالگي هاي من فرياد مي کشيد. هيچوقت در تمام اين سال 

ها نديده بودم همايون بر سر ناهيد اين طور فرياد بکشد. برعکسش را ولي زياد ديده بودم. همايون داشت 

 سرش کشيده بودند در مي آورد؟تالفي آن همه داد و فريادهايي را که بر 

بود. زندگي عجيب بود. اينکه جاي آدم ها خيلي راحت عوض مي شد عجيب بود. از جا بلند شدم و  عجيب

 از خانه بيرون زدم. 

تراس ايستادم و به درختان زرد نگاه کردم. باد برگي جلوي پايم انداخته بود. برگ خشکي که با باد اين  روي

ست همين چند ماه پيش با عليرضا روي همين تراس درباره خودم و فندق حرف زده سو و آن سو مي شد. در 

کرد. خانواده ما داشت   قوطبوديم. با نوک کفش برگ را هل دادم جلو. برگ چرخ خورد و از روي تراس س

سقوط مي کرد؟ خانواده اي که خيلي سعي کرده بودم رگ و ريشه اي برايش بسازم تا اصيل شود حاال 
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خشکيده بود که آدم هايش مثل برگ از سر شاخه هايش فرو مي افتادند. به صفحه خاموش موبايلم درختي 

 چشم دوختم. انصاف بود آن دخترک خوشحال را توي چنين باغ خزان زده اي بياورم؟

آنا از پشت سرم آمد: مي بيني همه اشتباه مي کنن. همه يه مشکالتي دارن با خودشون. حتي همايون  صداي

ي تونه مشکالتي داشته باشه، کي مي دونه شايد ناهيد اميدوار بوده بقيه زندگيش رو با يه مرد بي هم م

 مشکل سر کنه. آره؟

 …هايم را مشت کردم. باز داشت مي خنديد و گفت: فکر مي کردم آزاده و حنيف ديوانه اند ولي انگار  دست

گر ديوانه نبودند پس اين دختري که تربيت کرده ادامه بدهد. آزاده و حنيف پدر و مادرش بودند. ا  نگذاشتم

 بودند چرا اين قدر نامتعادل بود؟ از تراس پايين آمدم. بايد زودتر انوري را مي ديدم. 

**** 

در جيب و کالفه طول راهروي بلند و چرک را قدم رو رفتم. من بايد از نقش دخترک بدبخت و گرياني   دست

م خالص مي شدم. مگر اينجا نبودم که وحشي شدن را ياد بگيرم؟ که دم به دقيقه در جلدش فرو مي رفت

ردم. يک کاري مي ک ايد مگر نه اين که مي خواستم فرار کنم؟ خب با اين وضع که نمي شد. نمي توانستم. ب

يک حرکتي مي زدم. من را به کشتن متهم کرده بودند. به هرجايي بودن متهم کرده بودند. مامان فکر مي کرد 

همان دختر لوس و عزيزنازي اش هستم که اين طوري دروغ پشت دروغ حواله ام مي کند. بابات من هنوز 

مريض احوال است. بابات رفته بيرون از شهر کار کند. يک جوري مي گويد انگار من باباي خودم را نمي 

 چه دختري بودم. يادش رفته که من و بابا چقد
ً
يق ر با هم رفشناسم. مامان انگار يادش رفته که من قبال

بوديم. مامان انگار نمي فهمد که نمي تواند با اين دروغ هاي شاخ دار من را خر کند. يعني آن قدر ازشان دور 

رفته کي هستم و چي هستم؟ يعني چي که بابات حالش خوب نبوده و يک دفعه  انشده بودم که يادش

ک بار فنش در دسترس نيست. مي شد بابا يخوب شده، يعني چي که بابات رفته بيرون از شهر کار مي کند تل

 مي خواهند من را آرام نگه دارند؟ مي خواهند 
ً
هم دم دست نباشد تا با من حرف بزند؟ نمي شد؟ مثال

 نشوم؟ اين طوري که ديوانه مي شوم.  رانشاننگ

ين دروغ ا نمي فهمند وضعيت من خيلي بد است و نبايد با اين دروغ هاي دم دستي نگرانم کنند يعني با  چرا 

هاي بي ارزش دارند از من مراقبت مي کنند؟ خب حق دارند. زندگي آنها که فرقي نکرده. من هستم که وسط 

ده اند به خانه خاله مه لقا کوچ کر  اهيک مشت خالف کار از دنيا بريده گير افتاده ام. آنها فقط از کاخ دولتش

مشت ازخودمتشکر بي شعور راحت شده اند.  همين. تازه االن بايد خوشحال تر هم باشند. از دست يک

چهارتا آدم مثل خودشان دور و برشان است که خوب حالشان را مي فهمند. دلداري شان مي دهند. من چي؟ 

بگويم که دردم يکي دوتا نيست. يک طرف اين زن هاي رواني،  يمن بايد با کي درد و دل کنم؟ من بايد به ک

رنگ عوض مي کند و از رفتارهاي عجيبش گه گيجه گرفته ام. نمي دانم يک طرف مهردادي که دم به دقيقه 

چرا وکيل گرفته برايم آن هم وکيلي که توي دادگاه از من خوب دفاع کرد. چرا به ترنم پول داده و بعد بابام را 

م  هگوشه بيمارستان. چرا يکي را فرستاده تهديدم کند و بعد خودش آمده مالقاتم و شوخي شوخي ب  دهفرستا
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 چرا آمده گفته دوستت دارم و بعد زنش را فرستاده فحش بارانم کند. هر فکري مي  
ً
گفته دوستت دارم. اصال

 کنم تهش مي رسد به مهرداد دولتشاه و کارهاي عجيبش. 

ماه آشغال هم که شايعه کرده اند ايدز گرفته. هيشکي از يک قدمي اش هم رد نمي شود. مگر او را قبل از  پري

ندان سه ماه توي قرنطينه نگه نداشتند؟ من را که هزاربار آزمايش کردند. سه ماه توي قرنطينه آمدن به ز 

ا بيايم باشم، که مبادا با اين مرض ه هبودم که خبر مرگم ايدز و هپاتيت و سفليس و هزار کوفت ديگر نداشت

ه مي  باشد؟ دکتر زندان کزندان و يک جمع را به لجن بکشم. يعني ممکن است يکي از زير دستشان در رفته 

 هم قصد فرار نداشت. آن پول ها را هم براي 
ً
 پري ماه ايدز داشت. اصال

ً
گفت امکانش هست. خب پس حتما

 يک کوفت ديگري جز فرار مي خواست. 

از چيزي که فهميده بودم رفتم طرف سلولم. من بايد از جلد دختر بي دست و پا بيرون مي زدم. بايد  عصبي

مي کردم حال مهرداد را بگيرم. يک راهي که گورش را از زندگي ام گم کند. به چه حقي راست يک راهي پيدا 

راست مي گشت و من و بابا و مامان بيچاره ام را آزار مي داد؟ چون پول داشت؟ پولش بخورد توي سرش. 

من پول  مهرداد بهاول بايد پري ماه را مجبور مي کردم بگويد پول را به کي داده بعد هم مي رفتم مي گفتم 

داده تا فرار کنم. ترنم هم مجبور بود حرفم را تاييد کند. فقط اين وسط بايد پري ماه را مجبور مي کردم 

زير همه چيز. که ثابت شود پولي اين وسط براي فرار کردن جا به جا  ند بگويد پول را به کي داده تا فردا نز 

ه ام نداده است، داده که من به قتل برادرش اعتراف کنم. شده و مهرداد آن پول را به نيت کمک به خانواد

 اد دقضيه تهديد توي زندان را هم مي گويم. که بفهمند مهرداد يکي فرستاده مالقاتم تهديدم کند. بعد به مهر 

آشغال عوضي وحشي نشان مي دادم با يک دختر بدبخت طرف نيست. درخواست مالقات با بازپرس مي 

ا مي گفتم. بهش مي گفتم که مهرداد با من معامله کرده و يکي را فرستاده تهديدم  دادم و بهش همه چيز ر 

 . من ديگر آن شاديمبعدش مهم نبود. فقط حاال هرجوري بود بايد حالش را مي گرفت…. بعد … کند. بعد 

ي پول بنبودم که اگر کسي اذيتم کرد بنشينم گوشه اتاق و زر زر اشک بريزم. آن شادي که برايش مهم نبود 

است و جفِت گوش يک مشت پولدار مفت خور زندگي مي کند. حاال که بابام گوشه بيمارستان بود و من 

 .ودعزيزترين چيزهاي زندگيم را از دست مي دادم هيچي مهم نب

توي سلول و به پهلوي پري ماه که بي جان افتاده بود گوشه تخت لگد زدم: تنه لش چشمت رو باز کن  رفتم

 ببينم

 ماه تکان نخورد. فقط ناليد.  پري

 داد زدم: گفتم چشم باز کن ببينم کثافت بلندتر 

هايش به زحمت باز شدند. چند نفري آمدند نزديک سلول. خوب بود. جرات نداشتند بيايد داخل. آن  چشم

قدر بي سواد بودند که فکر مي کردند ايدز توي هوا پخش است. يک مالفه از روي تخت برداشتم و انداختم 

 روي مچ دستش و محکم مچش را فشار دادم و گفتم: پولهام رو چيکار کردي؟
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طور منگ نگاهم کرد. مالفه را انداختم روي صورتش و گلويش را محکم فشار دادم. سعي کرد با دست  همان

د: ز  هايش من را عقب بزند ولي مالفه را بين خودم و او قرار داده بودم که مبادا به من چنگ بيندازد. يکي داد 

 ولش کن کشتيش

 بلندتر داد زدم: يا ميگي پولهام رو به کي دادي يا همين جا مي کشمت من

دست و پا مي زد. معلوم نبود خودم هم ايدز نگرفته باشم. مگر سيمين کتفم را زخم نکرده بود؟ توي بي  باز 

تب و لرز نبود؟ مگر حواسي ممکن بود از راه همين زخم ها ايدز گرفته باشم. مگر عالمت هاي اوليه اش 

 چند روز بعدش از دادگاه که برگشتم تب و لرز نکردم؟

و از دنيا بريده پري ماه را زير مشت گرفتم. جان نداشت از خودش دفاع کند. من داشتم مي زدمش.  نااميدانه

گويد با بمن که يک زماني با سه تا کله گرد رنگي رنگي مي رفتم دانشگاه حاال يک مريض ايدزي را مي زدم تا 

 پولهايي که بهش داده بودم چه کار کرده است. 

ها کمي نزديک تر شده بودند. مالفه را از روي صورتش عقب زدم و باز داد زدم: ميگي يا همين جا  زن

 بکشمت؟

مي کرد. با چشم از زن ها مي خواست بيايند نجاتش بدهند. گفتم: هيشکي نمي ياد بيخود التماس نکن.  ناله

 ر کردي؟با پوال چکا

راه افتاد. يکي من را محکم گرفت و از کنار پري ماه عقب کشيد. فکر مي کردم موشرابي باشد ولي  اشکش

محبوبه بود. همان پرستاري که به جرم کشتن يک مريض با تزريق مرفين گير افتاده بود. من را از سلول 

کي به من کردم: هر   نگاهشانبرگشتم  بيرون کشيد. زن ها ازم فاصله گرفتند. خوب بود. از من مي ترسيدند. 

 دست بزنه شاپره نيشش ميزنه

بلند خنديدم. دستم را از حلقه ي دست محبوب بيرون کشيدم: ولم کن مي خوام برم حقم رو ازش  بعد 

 بگيرم

زورش زياد بود. تا من را از سلول دور کند خانم دباغ خودش را رسانده بود. هميشه مي گذاشتند چند نفر  اما 

گر را لت و پار کنند و بعد يک دفعه عين سوپرمن قالبي مي آمدند براي نجات ضعيف ترها. ضعيف همدي

ا اين که سيمين زد دماغم ر  هترهايي که زير مشت و لگد له مي شدند. من هم يکيشان بودم، نبودم؟ مگر ن

ست مثل برسد. در ترکاند؟ هميشه بي وقت مي رسيدند. اينجا هيشکي برايش مهم نبود به داد ضعيف ترها 

 بيرون. وگرنه من توي زندان چکار مي کردم؟

من را نشاند روي تختش و تازه متوجه تفاوت اتاق او با خودمان شدم. اينجا کلي چيز ميز به ديوارها  محبوب

آويزان بود. پوسترهاي دعا، عکس منظره، انگار نه انگار که سلول يک زنداني باشد. رنگش پريده بود. آرام  

 يوونه شدي؟گفت: د
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که از تيمارستان دوباره شوت شده بود به زندان جيغ جيغ کنان گفت: آورديش اينجا خاک بر سر؟   مرجان

 مي خواي ايدز بگيريم؟

 عصباني داد زد: من خودم حاليمه مردم چطور ايدز ميگيرن حرف مفت نزن محبوب

 س ميگه؟مفخم با زانوهاي خميده جلوي سلول بود. مرجان رو کرد بهش: را دکتر 

 شانه باال انداخت: چي بدونم؟ البد راس ميگه مفخم

 آرام کنار گوشم گفت: دور و برش نپلک. خطرناکه محبوب

خشکيده بود. وسط لبش يک قاچ گنده خورده بود. همين طور زل زده بودم به قاچ وسط لبش. حاال  لبش

 نوبت محبوب بود من را خام کند؟ از جا بلند شدم: تو ديگه ور نزن

 دستم را گرفت: بشين چم

نگاهش تهديد موج مي زد. نشستم و لبش را محکم گاز گرفت. قاچ وسط لبش خون افتاد. با زبان خون را  توي

 پاک کرد و گفت: دور و بر پري ماه نپلک واسه خودت ميگم

مي توانستي نکردن به يک محکوم مسخره ترين چيز دنيا بود. اينجا اعتماد کاالي گراني بود. به راحتي   اعتماد 

 بخري اش. همه اين را مي دانستند. حاال توقع داشت بهش اعتماد کنم؟ مگر از پري ماه چي مي دانست؟

 : چي ميگي واسه خودتگفتم

 دور و برش را نگاه کرد: پري ماه مي خواد فرار کنه دوباره

 خنديدم: اين رو که فقط خواجه حافظ خبرش رو نداره بلند 

 مي خواد فرار کنهواقع… تر گفت: نه  آرام
ً
 ا

 گفتم: خب به تو چه؟  کالفه

 نگاهم کرد. چه مرگش بود؟ چي مي خواست بگويد؟ ساکت

 پرسيدم به تو چه؟ شنيدي؟ -

 …يادته که خودش گفت عسگر گوش طال رو فرستاده اون دنيا …. : موشرابي هم توي همون باند بوده گفت

 من و موشرابي واسه… عسگر رو کله پا کنه  همش حرفش بود کي جرات کرده… باورم نمي شد ببينمش

 شايدم بشيم جزو يکي از همون کله گنده ها… خودمون افسانه ميشيم 

 نگاهش کردم: چي ميگي؟ چرت و پرت چرا تحويلم ميدي گيج

 گفت: من و موشرابي و پري ماه سه تايي تو يه گروه قاچاق دارو بوديم  آرام
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با هم؟ آنها که کارد و پنير بودند. بيشتر به نظر مي رسيد دشمن خوني تند پلک زدم. پري ماه و موشرابي  تند 

 باشند تا همکار. 

هيجان زده ادامه داد: پري ماه رو فقط اسمش رو شنيده بودم. يکي از همون کله گنده ها بود. بعد  محبوب

ولي که مي  بره. چون پفهميدم باهاشون مشکل پيدا کرده. اين خبرا زود مي رسيد به ماها. که بين باالييا چه خ

گرفتيم هميشه اين جور موقع ها کم و زياد مي شد. وقتي با هم مشکل پيدا مي کردن يا يکيشون رو مي گرفتن 

پري ماه يک دفعه غيب شد. مطمئنم از بي پولي نبوده که زده اون پيرزنه رو کشته. مي دونست اگه اون …. 

 خفي شدهبيرون بمونه دير يا زود پيداش مي کنن. اينجا م

 راستش رو بگو چي مي زني اين جور مي ري تو فاز؟…. : ِچت زدي محبوب خنديدم

 دستم را گرفت: باور کن راست مي گم دوباره

 تو که ميگي يه بار هم نديده بوديش -

نديدم ولي يه بار تصادفي شنيدم با موبايلش حرف مي زد. تو دستشويي بود. نمي دونست من تو  -

يني قبلش ديده بودم هروقت مي خواد بره دستشويي مامور دم دستشويي اونجا رو  دستشويي کناري ام. 

قرق مي کنه، حدس مي زدم سر و کارش با يه گروه گنده باشه. اونجا از حرفاش فهميدم. مال خيلي وقت 

 قصدش نبوده بزنه اون پيرزنه رو بکشه
ً
فقط  . پيشه. همون اوال که اومده بودم اينجا. اون موقع فهميدم اصال

مي خواسته بگيرن بندازنش زندان که از دست گروه قايم بشه. کي مي فهميد کجاست؟ هيشکي اين پايين 

 اگه هم گير بيفتن اين جور جاها نگهشون نمي دارن… نديده بودش. اون کله گنده ها هم که گير نمي افتادن 

-  
ً
 مي خواي اين تخيالتت رو باور کنم؟ يني پري ماه يه کله گنده توي يه باند قاچاق دارو بوده؟ نه واقعا

 بايد باور کني -

 چرا اون وقت؟ -

توجه به سوالم حرف خودش را پيش برد: کله گنده ها رو نميارن اينجور جاها چون کله گنده ان. اگه لو  بي

برن يه گروه گنده لو ميره. پاشون برسه اينجا همون بااليي ها سر سه سوت خالصشون مي کنن توي همين 

 دان. پليس نگهشون مي داره يه جاي امن که خوب تخليه اطالعاتي بشنزن

 پس تو اينجا چه غلطي مي کني؟ -

من؟ من يه خرده فروش بيشتر نبودم. اون شبي که گير افتادم مي خواستم مورفين اصل رو با تقلبي هايي   -

لبي اين بود که اصلش رو با تقکه بهم داده بودن عوض کنم. داروهايي که مي آوردن همش تقلبي بود. کار ما 

 جا به جا کنيم

 بعدش؟ -

 پولم رو مي گرفتم کارم رو مي کردم. …. بعدش رو نمي دونم  -
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 همين؟ يه عده رو بيچاره کردي واسه داروي تقلبي که پول خودت رو بگيري؟ -

هم  شتن. بعدشباال انداخت: من تنها که نبودم. من نمي کردم يکي ديگه. تو کل بيمارستانا آدم دا شانه

خطري نداشت. دوزش کمتر بود. يا تاري    خ مصرف گذشته بود که هرکي مي خواست استفاده کنه اول به 

 تاريخش نگا مي کرد

مي خواست خرخره اش را بجوم. باباي بيچاره ام معلوم نبود به خاطر چي افتاده بود بيمارستان و شايد  دلم

 هلش دادم عقب: کثافت آشغال يکي از همين داروهاي تقلبي را بهش مي زدند. 

 جلو و تهديدم کرد: بتمرگ آمد 

 تقلبي را مي گذاشتند جاي اصل خب بعدش. پرسيدم: اصلش رو چکار مي کردين؟ داروي

نمي دونم. مي گفتن تو بازارسيا مي فروشن. به جاي همش که داروي تقلبي نمي گذاشتيم. فقط اونايي که  -

ي بو نبره. هميشه هم اين کارو نمي کرديم که. دوره داشت. اون شب خيلي گرون بودن. کمياب بودن که کس

 ….يه مريض معتاد اومده بود از يخچال مرفينا کش بره 

 اگه گرون بود پس همين جوري مي گذاشتين دم دست چرا؟ -

 طرف بو برده بود من چکار مي کنم. اومده بود ازم حق السکوت بگيره منم زدم  -
ً
قفل و بند داشت. اصال

همونجا خالصش کردم. بعد هم که همه چي لو رفت، بردنم اداره اطالعات گفتن اگه همکاري کني ممکنه 

 برات تخفيف بگيريم. منم هرکي رو ميشناختم لو دادم

 خب حاال اينا رو به من مي گي که چي؟ -

اين باند  ويلحظه ترس برم داشت. نکند من را هم شريک جرم پري ماه بکنند؟ نکند فکر کنند من هم ت يک

 داره ميميره… بوده ام؟ به محبوب نگاه کردم: پري ماه ايدز داره 

اينا همش فيلمه. نمي دونم چه نقشه اي سوار کرده ولي مي دونم بخش قرنطينه بيمارستانا خيلي جاي  -

ي مخوبي واسه فراره. اگه به خاطر ايدز ببرنش اونجا راحت تر مي تونه فرار کنه. فقط نمي دونم چطوري 

. عالمتاش با دروغهولي تا آزامايشش کنن مي فهمن همش … خواد خودش رو جاي مريض ايدزي جا بزنه 

ولي مطمئنم مي خواد جاي يه مريض ايدزي … خيلي مريضيا مشترکه. نمي دونم چطوري مي خواد بره اونجا 

تموم ميکنم. مي  خودش رو قالب کنه. خودش شايعه کرده ايدز داره.جلوي ريحانا گفته فکر کنم دارم

 دونست ريحانا شايعه رو خوب پخش مي کنه

 اينا رو به من ميگي که چي بشه؟ -

 نمي دونه من کي  لبخندي
ً
موذيانه روي لبش نشست: اون که نمي دونه من خيليا رو به پليس لو دادم. اصال

 هستم

 خودت جلوي پري ماه عالمت دادي عسگر گوش طال رو ميشناسي…شايدم بدونه -
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 نمي دونه که خبر دارم پري ماه همون ماه پري خوشگله اس… بدونه ولي نمي دونه من شناختمش  خب -

ا رو به چرا داري اين…فهميدم چرا دارد اينها را به من مي گويد. دوباره به اصرار گفتم: حرف تو حرف نيار نمي

 من ميگي؟

 را مکيد و باز خون افتاد. شبيه دراکوال شده بود.  لبش

من قراره آزاد بشم. قراره رضايت خونواده اون مردک معتادي رو که کشتم بگيرن آزاد بشم به  گفت:   آرام

خاطر همکاري با پليس ولي اگه برم بيرون هزارنفر به خونم تشنه ان. چون مي دونن خبرچيني کردم. پري ماه 

 برگ آس منه

 : اگه پري ماه بگذاره زنده بري بيرونگفتم

اسمش. راستي مي دونستي موشرابي هم قراره آزاد بشه؟ هردوتامون االن تو يه اون خبر نداره من ميشن -

ميريم
 
 جبهه ايم. پري ماه برگ آس ما دوتاست که اون بيرون ن

به حرفهاي موشرابي افتاد. اينکه مي خواست خودش را تا موقع اعدام زنده نگه دارد که به گناه مرگ  يادم

ه پاک شود. يعني همش دروغ بود؟ يعني همش نقش بازي کردن بود؟ خواهرش برود باالي دار و از اين گنا

 فرار کند؟ اند براي همين شيرم مي کرد با پري ماه فرار کنم که پول را جور کنم و او بتو 

اگه اينجا واسه پري ماه امنه چرا مي خواد فرار کنه پس؟ بعدش هم وقتي بره بيرون چطوري مي خواي  -

 پيداش کني؟

آسياب افتاده. يک سال گذشته از اون روزي که پري ماه افتاده زندان. ديگه هيشکي دنبالش  حاال آبا از  -

نيست. شايد فکر کنن مرده. منتها به بد جرمي افتاده زندان. مجبوره تا قبل از اومدن حکمش فرار کنه و بعد 

 ميشناسيمش ابيديگه تموم. البته خودش اين جوري فکر مي کنه خبر نداره من و موشر 

گول موشرابي را خورده بودم. من به خاطر فرار از زندان وسيله فرار يک آشغال را فراهم کرده بودم و حاال   من

منگ به محبوب نگا کردم: اگه فرار کنه چطوري مي خواي پيداش کنين؟ چطوري مي … خودم مانده بودم و 

 اين چيزا به من چه ربطي داره؟
ً
 ها؟ خواهيد ثابت کنيد راست گفتين؟ اصال

آهان حاال شدي دختر خوب. موشرابي چندتا رابط داره که ردش رو از بيرون بزنن. چندتا رابط مطمئن که  -

مث ما از ترس جونشون توي سوراخ قايم شدن. حاال تو نقشت چي بوده اين وسط؟ زحمت کشيدي پول رو 

که زنده   يدنميفهمچون  رديف کردي ديگه. پري خوشگله نمي تونست به هيشکي اعتماد کنه و پول بگيره

مجبور بود يه جور ديگه پول فرارش رو جور کنه. مي دوني وقتي  … . است و کجا هست و بعد چي؟ پخ پخ 

گير بيفتي حتي رفيق هات هم مفتي کمکت نمي کنن. اونايي که مي خوان فراريش بدن ديگه ِاند مرام بودن  

 شايد هم ندونن پري ماه کي
ً
خره پول رو ميگيرن که يکي رو فراري بدن. باال  طه. فقکه بهش اعتماد کردن اصال

 يه عده هم اينجوري بايد نون حالل دربيارن

 باريکال ولي ديگه ميکشي کنار. فهميدي؟… ريز خنديد: نقشت رو خوب انجام دادي دختر  ريز 
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 موشرابي که يک گوشه ايستاده بود و مطمئن لبخند مي زد اشاره کرد: حاليته؟ به

 من همين االن ميرم همه چي رو ميگم. هرچي گفتي رو لو ميدمگفتم:   عصبي

 زد: جدي؟ بابات بيمارستان ساسان بستريه مي دونستي؟ حالش هم خوب نيست نيشخند 

هايش تهديدگر شدند: يه بار ديگه بري دور و بر پري ماه بپلکي يا حرفي از فرارش بزني من مي دونم با  چشم

يدي چي گفتم؟ حرف بزني يه آمپول هوا مي زنيم به بابات بره به درک تو. اون برگ سند آزادي ماست. شن

بري دور و بر پري ماه بگي چي شنيدي موشرابي از خجالتت درمياد. گفتم که ديگه لگدپروني نکني، اسم …

 روشنه؟ خفه خون ميگيري تا ما کارمون رو انجام بديم، افتاد؟… پول رو هم ديگه نمياري 

آدم هاي بي عرضه بيرون بيايم؟ مي شد؟ وسط اين آدمهايي که هزار رو داشتند؟ که  مي خواستم از جلد  من

 شايد 
ً
پولم يکيشان را فراري مي داد و زرنگ بازي هاي احمقانه ام نقشه دوتا ديگر را به هم مي زد؟ اصال

 و فقط خواستند فرار کنند  يهمين حرف هايي را هم که زده بود دروغ بود. شايد هر سه تاشان با هم م

 داشتند من را مي ترساندند که نقشه شان را لو ندهم. 

 بابا را اينها انداخته بودند بيمارستان؟ هيچ ربطي به مهرداد نداشت؟ يعني

کرده بودم و حاال حتي اگر مهرداد آدم خوبه ماجرا بود باز هم نمي توانستم بهش بگويم که با پولش   هنگ

ن و بابام را تهديد مي کردند دو گروه بودند. يکي گروه محبوب و موشرابي چه کار کرده ام. حاال آنهايي که ماما

نم سرنوشت . بهتر نبود بنشينم و ببيکنمعوضي و يکي آن قاتل لعنتي که منتظر بود به قتل کيارش اعتراف  

 قرار است چي برايم رقم بزند؟ من که نمي دانستم چرا آنا من را به باد فحش گرفته، من که نمي دانستم

پشت نقشه قتل کيارش کي نشسته. من که نمي توانستم فرار کنم. من که به هرکي اعتماد مي کردم تهش مي 

 غلطي نکنم و بشينم تا تقديرم به دست بقيه رقم بخورد؟ هيچرسيدم به بن بست دروغ. بهتر نبود 

 ز من بر مي آمد؟ آن همعين همان شادي بي دست و پا به زر زر افتادم. مگر جز گريه کردن کار ديگري ا باز 

 حالش بد است و گوشه بيمارستان افتاده ولي علت بيمارستان رفتنش اينها بوده 
ً
حاال که مي دانستم بابا واقعا

خياالت برشان دارد که نقشه شان را لو  بياند. حتي جرات نداشتم به مامان زنگ بزنم مبادا محبوب و موشرا

 ندم ببينم سرنوشتم به کجا ختم مي شود. داده ام. بايد مي نشستم و منتظر مي ما

**** 

کردم به خودم مسلط باشم. االن وقتش نبود عصباني باشم. وقتش نبود به خاطر گندي که برادر مرده   سعي

ام زده بود و از راه همين گند دو نفر بار خودشان را بسته بودند با قيافه اي درب و داغان بروم مالقات مندلي. 

 ري از فندق مي گرفتم. بايد مي رفتم و خب

سه روز گذشته بود و حاال مي دانستم ناهيد و فرحي چرا با هم گرم مي گرفتند. آن هم به بهانه کيا. سه  فقط

روز گذشته بود و مي دانستم زويا و سرمد چه گندي زده اند باز هم به بهانه کيا. سه روز گذشته بود و من 

ردم بپرسم چرا فندق به مامان و باباش هم زنگ نمي زند. مي هيچ خبري از فندق نداشتم. حتي جرات نمي ک



 

 
388 

ترسيدم مامان فندق دروغ بگويد. مي ترسيدم فندق بهشان گفته باشد من يک قاتل پست فطرتم که دارم 

خامشان مي کنم دخترشان را بفرستم باالي دار. براي همين جرات نمي کردم زبان کوفتي ام را بچرخانم و 

 شادي به شمبگويم راست مي گوي
ً
زنگ نزده؟ يا زده و االن نقش جاسوس دوجانبه را بازي مي کنيد  ا يد؟ واقعا

و مي خواهيد بفهميد من قاتل هستم يا نه؟ ولي شايد هم راست مي گفتند. اين نوع نگراني و دلشوره را فقط 

ه مي کرد؟ ديگر بيک مادر بي خبر از بچه اش مي توانست ابراز کند. مامان فندق که نقش بازي نمي کرد؟ 

نداشتم. وقتي خودم با يک مکالمه تلفني در نظر فندق عين آب خوردن تبديل مي شدم به يک  باور هيچي 

 قاتل بالفطره پس هرچيز ديگري هم ممکن بود اتفاق بيفتد. 

 زنگ ايفون را زدم. مامان فندق گفت: بله؟ کالفه

 اجازه هست؟… دولتشاه هستم  -

 حال گفت: بفرماييد بي

تقي کرد و باز شد. يک آپارتمان پنج طبقه نه واحدي بود توي يک کوچه بن بست. دلواري کارش درست  در 

بود. فقط يک بار همديگر را مالقات کرديم. همان روز يک آپارتمان پيدا کرد و من گفتم خوب است و همه 

ه کيا بهش پول دادم. حاال ک ونچيز تمام شد. به جبران تر و فرزي اش در پيدا کردن آپارتمان دوبرابر کميسي

مرده بود و فندق نبود هيچ اهميتي نداشت کل پول هايم را خرج کنم تنها به قيمت اين که فندق بيرون بيايد 

و قاتل کيا هم معلوم شود. مي ترسيدم. مي ترسيدم دست خيلي ها توي کار باشد و زندگي ام کن فيکون 

 شود. 

که طبقه آخر بودند. کسي با رفت و آمد و سر و صدا   طبقه پنجم نگه داشت. خوب بود  آسانسور 

مزاحمشان نمي شد. آنها هم به اندازه من نياز به آرامش داشتند. مامان فندق جلوي در منتظرم بود. به 

خشيد : ببندقخاطر حساسيت ريه هاي مندلي نمي شد برايش گل ببرم. جعبه شيريني را دادم دست مامان ف

 بيخبر اومدم

 کرد: خدا ببخشه  نگاهم نگران

 خوبن؟ مگر دکتر نگفت يک هفته بايد بمونه؟ -

 خدا رو شکر زودتر خوب شد -

 ايستاد: بفرماييد کنار 

 ديده بودم. سمت راستم آشپزخانه بود و راهرويي که اتاق ها و حمام و دستشويي توي آن  داخل
ً
خانه را قبال

تي و يک قالي پرز بلند هنوز زيادي خالي به بودند. سمت چپم يک سالن بزرگ بود که با يک دست مبل راح

مي دانستم وسواسي  ل؟نظر مي رسيد. چشمش به کفش هايم بود. يعني بايد بدون کفش مي رفتم داخ

 اعتماد داشت، هم خودش و هم مندلي وسواسي بودند، 
ً
 چون وسواسي بود ناهيد بهش کامال

ً
است. اصال
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اشت؟ اگر اين طور بود پس توي زندان خيلي بهش مندلي حتي بيشتر. فندق چطور؟ او هم وسواس د

 سخت مي گذشت. 

هايم را بيرون آوردم و عين يک ميهمان نشستم روي مبل. جالب بود. من حاال ميهمان پدر و مادر  کفش

شادي بودم حاال گيرم که خودم اين خانه را برايشان گرفته بودم ولي اين حس غريبگي مي گفت که آنها هم 

 ي کنند. همين طور فکر م

فندق توي آشپزخانه در سکوت چايي مي ريخت. درب اتاق انتهاي راهرو باز شد و مندلي خسته و   مامان

 به خاطر نرسيدن اکسيژن به بدنش. از 
ً
کوفته بيرون آمد. زير چشم هايش پف داشت و لبش کبود بود. حتما

سيني چايي خودش را  يکفندق با جا بلند شدم. جلو آمد و نگاهم کرد و در سکوت با من دست داد. مامان 

به ما رساند. انگار مي ترسيد حرفي بزنيم و کدورتي پيش بيايد. متوجه عکس فندق روي ميز گوشه سالن 

شدم. دلم لرزيد. بي آن که دست خودم باشد زل زده بودم به صورتش که حاال خيلي فرق کرده بود. حداقل 

شبيه اين عکس نيست. شبيه اين صورت  ديگر ئن بودم بعد از اولين باري که جلوي دادگاه ديدمش مطم

خندان که چشم هايش برق مي زد. دوتا چشم درشتش را به دوربين دوخته بود و ته چانه اش را روي 

ساعدش گذاشته بود و رو به دوربين لبخند مي زد. کل عکس قاب صورت او بود که معصومانه خيره شده 

 خش داشت گفت: چرا اين کارها رو مي کنيد؟ بود به من. مندلي با صدايي که بدجور 

 از عکس گرفتم و به چشم هاي خسته مندلي نگاه کردم: چه کاري؟ چشم

 بود؟ …ديگه الزم نبود اين همه خرج کنيد … دستي به موهايش کشيد: وکيل گرفتيد گفتيم ممنون  کالفه

که اين کارها به خاطر جبران ظلمي  يک جور محاکمه وار بود. انگار مي خواست از من اعتراف بگيرد   سوالش

است مي خو …. که در حقشان کرده ايم نبوده، به خاطر اداي دين به هم بازي بچگي هاي کيارش هم نبوده 

 اعتراف بگيرد که من اين ها را به خاطر عالقه زيادم به فندق مي کنم. واقع
ً
ن همه اش اين بود؟ يعني من اي ا

يزي طبيعي بود. اگر فندق را دوست نداشتم چه قدر با زندگي مندلي و قدر بي وجدان بودم؟ اگر هم بودم چ

اعظم آشنا بودم که بخواهم نگرانشان بشوم؟ آدم ها فقط نگران کساني مي شوند که بهشان دلبستگي 

نفر توي خيابان تصادف مي کرد و جلوي رويم مي مرد چقدر  کدارند. اگر همين حاال که به اينجا مي آمدم ي

 قبل از اينکه تصادف کند يک  ناراحت مي
ً
شدم؟ نهايتش يک روز. ولي اگر آن آدم را مي شناختم چطور؟ مثال

 مي 
ً
ساعت با هم حرف زده بوديم. خب بيشتر ناراحت مي شدم. اگر توي آن يک ساعت حرف زدن تصادفا

شتر ام بي بوده و چندتا خاطره هم اين وسط رد و بدل مي شد؟ خب ناراحتي رستانمفهميدم همکالسي دبي

مي شد. همه همين طور بودند و اگر فندق نبود هيچ وقت مندلي برايم نقشي مهم تر از مردي که سالها در 

که از   نسکوت براي پدرم کار کرده بود پيدا نمي کرد. نهايتش به اندازه تصادف يک همکالسي دوران دبيرستا

م نه بيشتر. اما حاال همه چيز فرق مي  قضا يک ساعت قبل از مرگش باهاش حرف زده بودم ناراحت مي شد

 کرد به خاطر دخترکي که اين طور خندان و معصومانه زل زده بود به من. 

 …به صورتم کشيدم: به نظر من الزم بود. يعني وظيفه بود. اگر نگران ديني هستيد که بر گردنتونه  دستي

 نگران نباشيد
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از  اگر من مي خواستم جبران دين بشه زودتر … درتونه دين که بر گردن شما نيست اگه باشه هم بر گردن پ -

 اينا خودم لب وا مي کردم

 چي بود. پرسيدم: چه ِديني؟ عصباني
ً
 بود. نمي دانم منظورش از ِديني که بر گردن همايون بود دقيقا

 گفت: چاييتون رو بخوريد  اعظم

 دست به زانو گرفت و بلند شد: فقط به خاطر مادرشه که اينجام مندلي

مامان فندق نگاه کردم و او اشاره کرد هيچي نگويم. اما نتوانستم. گفتم: منم فقط به خاطر شاديه که  به

 اينجام

ميان راه ايستاد و زل زد به من. حرف چرتي زده بودم. خيلي چرت. چرا مي خواستم تالفي غرور و بي  مندلي

 ر بي جاي من همين طور عصبي مي شدند؟نيازي اش به خودم را اين طور دربياورم؟ بقيه هم نسبت به غرو 

شنوم به زبون بياري… دختر من هنوز باباش نمرده که يکي مثل شما نگرانش بشه  -
 
 اسمش رو ن

 ….اين حرفا چيه؟ آقاي دولتشاه منظورش … فندق گفت: واي خدا  مامان

 حاال تو هي به طبل نادوني بکوب…. گفت: منظورش رو خوب مي فهمم   مندلي

 ش دست کشيد: من اينا رو تو آسياب سفيد نکردمموهاي به

 بدجوري ترسناک بود. اولين بار بود که مندلي را اين طور مي ديدم.  نگاهش

بچه ام آزاد بشه از زير سنگ هم … کرد به اعظم: صورت حساب هرچي تا االن خرج کردن رو بگير ازشون   رو 

 شده جور مي کنم پس مي دم

ن شادي قسم اين حرفا چيه؟ آقا مهرداد ميگه چون شادي مظلومه دارم  فندق گفت: تو رو به جو  مامان

 کمک مي کنم

مي لرزيد. ساکت زل زدم به عکس فندق. بابات هم فهميد من ديوانه تو شدم؟ هيشکي چشم ديدن  صدايش

 من را کنار تو ندارد. مي بيني؟ خودت چي؟ خودت هم نمي خواهي؟

وضعيتي نيستم که راجع به اين موضوع حرف بزنم. تمام تالشم  زدم توي چشم هاي مندلي: من االن در  زل

اينه که شادي خانم بياد بيرون و بفهمم کي مي خواسته کشته شدن برادرم رو بندازه گردنش. وقتي همه چيز 

د ولي اگر شما فکر مي کني مروشن شد راجع بهش حرف مي زنيم، اصراري به يادآوري کارهايي که کردم ندار 

 زير منت هس
ً
تيد حرفي نيست. من اين رو يه قرض فرض مي کنم که به يه آشناي قديمي دادم. فقط لطفا

 اجازه بدين تا مشکل حل بشه بعد هر تصميمي داريد عملي کنيد

جا بلند شدم. مامان فندق هم بلند شد. اصرار داشتم باز اسمش را به زبان بياورم، همان طور رو به مندلي   از 

چقدر به شما وابسته است. پس به خاطر شادي يه مدت صبر  … شادي … يد که گفتم: شما خوب مي دون
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مد هرکاري از اونجا که بيرون او  …کنيد تا بهتر بشيد. ماجدي هم داره تالش مي کنه دوباره قرار وثيقه بگذاره 

 صالح بود انجام بدين

 ديگه اين طور با من حرف نزنيد، اين طرز رفتارتون ت گلو 
ً
… ه هم به من و هم ب… وهينه صاف کردم: لطفا

 دخترتون

آخرين باري بود که آنها را مي ديدم؟ اين جور که مندلي حرف زد يعني اگر فردا روزي همه چيز تمام شد و  اين

من از يک فرسخي فندق هم رد بشوم سايه ام را با تير خواهد زد. فندق هم که روي حرف باباش حرف نمي 

ش؟ همايون هم که گفته بود براي آوردن فندق به خانواده بايد از روي نعشش زد. يعني ديگر قرار نبود ببينم

بگذرم. ناهيد هم که با مظلوم بازي مي خواست من را دچار عذاب وجدان کند. آنا هم که خيال مي کرد چون 

مشکل جنسي دارم مي خواهم با يک دختر چاق و دهاتي که فقط پولم برايش مهم است شانسم را امتحان  

زد. منتها اسمش را مي گذاشت تفاوت فرهنگي و خانوادگي.  مي. عليرضا هم که همان حرف هاي آنا را کنم

خب البد دوستهاي فندق هم فکر مي کردند در مقابل ِکيسي مثل ايمان ايران پناه من يک مهره سوخته و 

 قدرش را بداند.  آويزانم. فقط رفعت بود که مي گفت آن دختر کوچولو به آدم نادري برخورده و بايد 

فندق چي؟ وقتي همه چيز را برايش توضيح مي دادم باورم مي کرد؟ اين همه تفاوت را ناديده مي   خود 

 گرفت؟ حاضر بود توي روي باباش بايستد؟ يا حتي حرف هاي زمخت همايون را به جان بخرد؟

ع ه سه روز پيش موقبودم توي ماشينم و به اين مزخرفات فکر مي کردم و همان احساس پوچي ک نشسته

 ارزش داشت براي چيزي که همه مي  
ً
ورودم به خانه مان دچارش شده بودم خرخره ام را مي جويد. واقعا

و بگو ارزش : کيا تمگفتند حق من نيست بجنگم؟ از اين همه تنهايي عصبي بودم. باز هم به آسمان نگاه کرد

 داره؟

زندگي ام بود. اينکه دلم را به بچه ام خوش کنم و اين قدر اگر از آنا بچه داشتم حداقل يک اميدي توي  شايد 

در به در داشتن عشق نباشم. حاال و در اين وضعيت ترجيح مي دادم يک توله سگ داشته باشم تا بچه اي  

 مي سوخت. اگر فندق به خاطر  ود که آنا مادرش باشد. کتفم هنوز از زخمي که او رويش يادگاري گذاشته ب

حتي نمي خواستم بهش فکر کنم چون باز عصبي …. هايي که توي سرم بود قبولم نمي کرد هر کدام از دليل 

 ….مي شدم

را روشن کردم و از کوچه بيرون زدم. مهم نبود بعدش چي مي شود. امروز بايد مشکل همين امروز را  ماشين

ن رها در اين ظهر غمگيحل مي کردم. فردا ممکن بود يک روز ديگر باشد. آسمان به جاي من گريه مي کرد. اب

 آبان ماهي بدجور مي باريدند و انگار که نويد يک روز تلخ را مي دادند. 

پشت چراغ قرمز و باز هم کسي که سليقه موسيقايي اش را ناخواسته با همه ما پشت چراغ قرمز  بازهم

 شريک شده بود: 

 انقد آلودست که انگار هوا 

 به شيميايي شدن نيست نيازي
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 واسه فردايي بهترصبر کرديم  ما 

 صبر کرديم ولي فردا نميشه ما 

خواننده خش داشت. دوستش داشتم و انگار که حرف دل خيلي از ماها بود که در سکوت و تنها توي  صداي

ماشين هايمان نشسته بوديم. اين بار قبل از آن که راننده پا روي گاز بفشارد، براي اولين بار در تمام عمرم 

 : اسم خواننده اش چيه؟مين بيرون بردم و بلند از راننده کناري ام پرسيدسرم را از پنجره ماش

 هم سن و سال شادي بود و کناره ابرويش را هم تيغ انداخته بود گفت: رضا يزداني، ساعتا خوابن پسرکي

 بايد يک بار با شادي مي رفتيم کنسرتش. من نبايد نااميد مي شدم. ار  چراغ
ً
ش ز سبز شد و راه افتادم. حتما

 داشت جنگيدن حتي اگر ازش شکست خورده بيرون مي آمدم. 

شرکت و براي دومين بار سعي کردم به خودم مسلط باشم. در مقابل حرف هاي مندلي که کار  رسيدم

عجيبي ازم سر نزده بود. حداقل مثل آنا نبودم که به زور مي خواست به هر ترتيبي شده ثابت کند اگر 

. من ببيند  کنار و ايرادي دارم. درک مي کردم که مندلي نخواهد دخترش را   نخواسته ام باهاش باشم عيب

 چون دخترش تنها دارايي اش بود و با هيچي سرش معامله نمي کرد. 

داشت با زويا و آقاي سرمد حرف … شدم و رفعت پريد جلوي رويم: سالم، خانمتون از صبح منتظره  وارد 

 مي زد

 باال پريد: چيکار ميکرد؟ ابرويم

 هردوتاشون رو فرستاد رفتن -

نکردم بقيه حرفش را بزند. رفتم توي اتاقم و عصبي در را به هم کوبيدم. آنا نشسته بود روي مبل و از  صبر 

 عصبانيت من جا نخورد. خيلي خونسرد گفت: اجازه بده حرفم رو بزنم بعد هرچي خواستي بگو

فم بود. آمده بودم بفرستمشان جايي که عرب ني گندهايي که سرمد و زويا با هم زده بودند توي کي  مدارک

 انداخت. نشستم روي صندلي ام و نم باران را از موهايم گرفتم: بگو

 شد و يک پرونده گذاشت مقابلم و نگاهم کرد.  بلند 

 اين چيه؟ -

 روزبه سرمد و زويا فرهمند با همديگه از شرکت پول کش مي رفتن -

گفت: آقاي فروتن خيلي وقت بود متوجه اين قضيه شده بود. يعني   نگاهم مي کرد. خيلي جدي پيروزمندانه

قبل از اينکه کيارش اون بال سرش بياد. شب مهموني قرار بود بشينيم همه چي رو بررسي کنيم و مطمئن که 

گفتي توي    . بعد هم که تو تاد شديم بعد تصميم بگيريم منتها با اين اتفاقايي که افتاد اين قضيه عقب اف

 شرکت دخالت نکنم. ولي اين چيزي نبود که توي اين اوضاع بلبشو تو بتوني ازش سردربياريکارهاي 
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 را باز کردم. به ارقام و اعداد نگاه کردم. به گزارشي که مهر يک شرکت حسابرسي پاي آن بود.  پرونده

دن. من مي همچنان حرف مي زد: نمي دونم متوجه شده بودي يا نه ولي اين مدت هردوتاشون نگران بو  آنا 

 دونستم چرا. فروتن فهميده بود و داشت قضيه رو پيگيري مي کرد و اونا هم بو برده بودن

 همان چيزي بود که من جداگانه بهش رسيده بودم. از بي تجربگي کيارش سوءاستفاده کرده  گزارش
ً
عيننا

 ببودند و کلي پول به جيب زده بودند. چيزي نبود که با يک بررسي ساده بتواني بف
ً
ايد به قصد همي. حتما

س اند. کار ساده اي نبود و پلي هپيدا کردن مدرک جرم تمام اسناد را بررسي مي کردي تا سر دربياوري چه کرد

هم براي همين نتوانسته بود سردربياورد. يا حداقل به اين نيت حسابهاي شرکت را وارسي نکرده بود. آن 

 وقت انوري مي گفت کارشان را بلدند. 

 ه صورتم کشيدم و گفتم: چرا امروز يادت افتاد اينا رو بگي؟ب دستي

 روي مبل: چون امروز مطمئن شديم قضيه چي بوده نشست

 باهاشون حرف زدين؟ -

 اگه سرم رو به ديوار نمي کوبي آره -

 خب؟ -

 گفتم نيان ولي تصميم نهايي با خودته -
ً
 فعال

وجود اين که همايون و من با هم شرکت را مي تحقيرآميز بود. انگار مي خواست بگويد حتي با  لحنش

چرخانديم. حتي با اين که او و فروتن حواسشان به اوضاع بود اما باز هم همچين گندي بار آمده و حاال که 

 چندبرابر اين گند باال مي آمد. عصبي گفتم: يادته 
ً
ادته گفتم يادته گفتم کيارش نمي تونه؟ ي… تنها بودم حتما

بيا اينم نتيجه تصميماي شاهکار … ش بايد از يه جايي شروع کنه؟ االن خوب شد زوده؟ آره؟ کيار 

 حاال من بايد جمعش کنم؟… جنابعالي

فقط صورتک خونسردي به چهره داشت. يک وري لبخند … بود همان آناي هميشگي. خونسرد و يا نه  شده

جمعش کردم. حاال باهاشون چکار  من گند زدم ولي االن…. قبول … باشه … زد: من که نگفتم تقصير توئه 

 مي کني؟

 تو جمعش کردي خودت هم بگو چکار کنيم…. نمي دونم تو وکيلي  -

ماند. سواالت دوباره توي سرم شروع کردند به چرخيدن. زويا هيچ ربطي به قتل کيارش نداشته؟  ساکت

 .
ً
 همه نگراني اش اين بوده که با قتل کيا دستش رو شود؟ حتما

 زويا همون موقعي که ديگه پولي به حسابش وقتي مد انوري
ً
ارک اختالس زويا و سرمد را ديد گفت: احتماال

 نرفته بوده کنار کشيده. شايد پشيمون شده از اين کار ولي فکر نمي کرده باالخره يک جايي پاش گير مي افته
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. زويا يه وم بود گفت: سرمد قبول کرده که نقشه اصلي رو خودش کشيده، که البته نمي گفت هم معل  آنا 

حسابدار جزء که بيشتر نبود. به هرحال زويا گفت يک ماه پيش ديگه حاضر نشده با سرمد همکاري کنه و 

م راست دون نميمي خواسته بياد همه چيز رو هم بگه ولي قضيه فوت کيارش باعث شده پشيمون بشه. 

 …مبادا به اين جرم بفرستيش زندان بگه يا دروغ ولي به هرحال خيلي پشيمون بود و خيلي هم نگران بود 

 بهش گفتم مهرداد بايد بگه چکار کنيم

آنا داشت به من احترام مي گذاشت؟ چه مهربان شده بود. بي حال نشستم روي صندلي ام و سرم را  االن

 يه شکايت تنظيم کن ازشون تا تشکيل پرونده بدن تا ببينم همايون چي ميگه
ً
 محکم فشار دادم: فعال

شتم برود و او هم فهميد که همين را مي خواهم. صداي پاشنه کفشش مي گفت که دارد مي رود دا توقع

طرف در اتاق. براي يک لحظه صدا قطع شد. هيچ صدايي جز شرشرباران پشت پنجره نمي آمد. و صداي 

 درينگ درينگ تلفني که رفعت جواب مي داد. 

 گفت: فروتن بهت گفته مي خواد بره؟  آنا 

 م: خب؟بلند کرد سر 

 گفته بودي شيش و هشت مي زنه …. مي خواد بره ديگه  -
ً
بودنش واسه بستن …. خودت هم که قبال

قراردادهاي کايسون خوب بود. رابط هاي خوبي داشت ولي االن ديگه به نظرم بود و نبودش فايده اي نداره، 

 باهاش تسويه کن بره

 تکان دادم: تا ببينم سر 

 …رفت. باز گفت: اون روز  نمي

 ول کن حوصله ندارم -

 به هرحال من آماده ام هروقت خواستي بريم براي طالق -

 مي شه يک دقيقه تنهام بگذاري؟ سرم درد مي کنه… باشه  -

دل کند و رفت. بلند شدم در اتاق را قفل کردم و دراز کشيدم روي کاناپه. ممکن بود کيارش قضيه  باالخره

 يک شکايت تنظيم کنم تا اختالس را فهميده باشد؟ انوري مي گف
ً
ت ممکن است از من خواسته بود فعال

ان توي بود نه. چون هردوش فتهنتوانند از ايران بروند. گفتم بهتر نيست پليس را در جريان بگذاريم و او گ

 ميهماني بوده اند. اگر هم کسي را فرستاده بودند دخل کيا را بياورد آنقدر ماهرانه اين کار را کرده بودند که

پليس نتوانسته بود بفهمد و باز شدن پاي پليس به پرونده يعني کوتاه شدن دست ما از زويا و سرمد و به بن 

من اين قتل رو مثل يه نقاشي »نقشه اي داشت ولي مدام مي گفت:  چهبست خوردن دوباره. نمي دانم 

ابلوي يک بخشي از اون تميبينم. بايد خيلي عقب بايستي تا بفهمي چه شکليه. اين مدرکا هرکدوم فقط 

 «بزرگه. بايد صبر کنيم تا همه قسمتهاش رو کامل کنيم. 
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 از جا بلند شدم و به انوري زنگ زدم.  کالفه

 بله؟ -

 آناهيتا هم فهميده که زويا و سرمد اختالس کردن -

 جدي؟ خب؟ -

 گفتم شکايت تنظيم کنه بعدش بايد چکار کنيم؟  -

 اجازه بده  -
ً
 …فعال

 ه فهميده بوده منتها عجيب نيست همين حاال پرونده رو رو کرده؟خيلي وقته ک -

 حسابرسي که دادي کارها رو بررسي کرده باهاش در ارتباط نيست؟ -

 آنا با اين جور بخشا سر و کاري نداشته هيچ وقت. االن هم برام جالب بود … آدم مطمئنيه … نه  -
ً
اصال

 ز کار سرمد دربيارنبدون مشورت با من رفته يکي رو آورده تا سر ا

چرا جالب بود؟ بعد از اون روابط گل و بلبلي که باهمديگه به هم زدين کارش طبيعي بود. به هرحال اين   -

 اين بار از آستين شوهر سربه زير و محجوبي مثل تو 
ً
گزارش مشت محکمي بود بر دهان استکبار که ظاهرا

 دراومده

عد بکوبه توي سرم و بگه عرضه جمع کردن شرکت رو ندارم آره خودم هم حدس مي زنم هيچي نگفته که ب -

ولي خب اين دفعه نمي تونه همچين ادعايي بکنه چون خودش بود که اصرار داشت کيارش رو زودتر وارد کار 

 و بار شرکت کنيم

کرد. رفتم مقابل پنجره و به خيابان خيس و ماشين هايي که به خاطر باران پشت هم قطار شده بودند   مکث

 گاه کردم. ن

 : چرا اصرار داشت؟پرسيد 

زم بود يکي ال…. را با انگشت ماليدم: به هرحال قرار بود کارگاه بزنيم، مي دونست سرمون شلوغ ميشه  پلکم

 ديگه هم باشه که يواش يواش کار بخش هاي ديگه رو بر عهده بگيره تا ما به اون کار اصلي برسيم

 چرا کيارش؟ -

راحت اعتماد نمي کنه. شرط مي بندم اگه مي دونست قراره يک روزي  پس کي؟ همايون به هرکسي -

همچين دم و دستگاهي به هم بزنه عوض دوتا بچه ده تا مي آورد که خيالش راحت باشه دچار کمبود نيرو 

 نمي شه

 خنديد: پدرت اگه در عصر برده داري توي امريکا زندگي مي کرد يکي از اون کله گنده هاش مي شد بلند 
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 شيدم: شايدک  آه

 تو مخالف بودي؟ -

 ميشناسيش که… هم من و هم ترابي مسئول انبار  -

 چرا مخالف بودي؟ -

مخالف بودم؟ چون کيا کار را جدي نمي گرفت. مي ترسيدم تمام اعتباري را که به زحمت کسب کرده  چرا 

 همين کار را هم کرده بود. از خشمي که نسبت
ً
م عذاب بهش داشت بودم يک شبه به گند بکشد که ظاهرا

وهم پدر من ت لبتهبه اين راحتي به هرکسي اعتماد نمي کنم ا… وجدان گرفتم: نمي دونم منم مثل پدرم 

توطئه داره فکر مي کنه همه مي خوان زير پاش رو بکشن ولي من فکر مي کردم کيارش مناسب کار کردن توي 

ر پاريم و حاال هم که معلوم شد درست فکمحيط ما نيست. به نظرم بهتر بود کارهاي کوچيک تري بهش بس

 مي کردم

 االن عذاب وجدان داري؟ -

 بود. اين که از اليه هاي زيرين شخصيتم سر در مي آورد. غمگين خنديدم: فرقي هم مي کنه؟ جالب

 طبيعيه…. آدم حتي مي تونه از دست يه مرده هم عصباني بشه … عذاب وجدان نداشته باش  -

 ه در اتاق محکم کشيده شد. گفتم: بعد زنگ مي زنمچيزي بگويم ک خواستم

را قطع کردم و چپاندمش توي جيب شلوارم و قفل در را باز کردم. آناهيتا بود. با صورتي رنگ پريده و  تلفن

 يک پاکت زردرنگ توي دستش. 

دست  مخورد توي اتاق. منتظر بودم بدانم چي شده. برگه را بيرون کشيد و من از همان فاصله توانست هل

 خط کيارش را تشخيص دهم. خواستم برگه را بگيرم و بخوانم ولي خودش را عقب کشيد. 

 اين چيه؟ -

 االن يه پيک موتوري آورد -

 چيه؟ -

 اعتراف -

 چي؟!  -

 دراز کردم: چي نوشته؟ چيه اين؟ دست

يرون. انگار رفت ب آنکه جوابم را بدهد از اتاق بيرون رفت. دنبال سرش رفتم. پاکت را چپاند توي کيفش و  بي

 مي خواست از دستم فرار کند. 
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 رفعت نگاه کردم: چي بود؟ به

 نگاهم کرد: نمي دونم يه پيک موتوري اومد بسته رو داد گفت براي خانم دادخواهه منگ

طرف اتاق و مدارک را ريختم توي گاو صندوق و رفتم به طرف آسانسور. مطمئنم هرچي بود به قتل   دويدم

 به نفع من هم نبود يا به نفع فندق وگرنه آناهيتا اين طوري از دست من فرار کيارش ربط داشت
ً
. و قطعا

 نمي کرد. 

**** 

گلويم تلخ بود. خيلي تلخ. شايد هم زخم بود. خيلي سرفه کرده بودم. حتي وقتي مي خواستم نفس بکشم   ته

زرگ زدند. گفتند صد باريکال ب دماغم مي سوخت. ديگر بوي سيگار آزاردهنده نبود. هم بندي هايم برايم کف

 بزرگ شدم؟ از ديروز عصر که دانستم موشرابي و 
ً
شدي. با دو پک سيگار آدم بزرگ مي شداينجا. از کي دقيقا

محبوب فهميده اند پري ماه يکي از کله گنده هاي باند قاچاق دارو است و از ترس جانش آدم کشته و به 

من احمق هم پول فرار او را جور کرده ام. از ديروز که … کند؟ که من   زندان پناه آورده و حاال مي خواهد فرار 

را پس بگيرم چون محبوب و موشرابي منتظرند پري ماه فرار کند و بعد  پولمفهميدم با کولي بازي نمي توانم 

 ا وقتي خودشان هم به خاطر همکاري با پليس و لو دادن چندتا مهره ي آن باند آزاد مي شوند و پري ماه ر 

 طعمه مي کنند تا مبادا آن هايي که به دست محبوب و موشرابي لو رفته اند بيايند و خدمتشان برسند. 

اينها من را بزرگ نکرده بود. دانستن حماقت خودم براي بزرگ کردنم کافي بود. قرار بود امروز يا فردا  دانستن

م او ايدز ندارد. من و موشرابي و محبوب که پري ماه را ببرند بيمارستان بيرون زندان. حاال فقط من مي دانست

چيزهايي را که گفته بودند لو بدهم. من درست  و عين الشخور دور و بر من مي پلکيدند مبادا دهان باز کنم 

همان موقعي که تصميم گرفتم به خاطر بابا و مامانم چفت دهنم را ببندم بزرگ شدم. ولي خب بزرگ شدن 

 مثل چي بود؟…. مثل …. مثل 

توي بازي توپ وسطي هيچ کسي من را توي تيمش راه نمي داد. چون چاق … بچه بودم توي مدرسه  وقتي

بودم و راحت طعمه توپ مي شدم. چون نمي توانستم تند بدوم و زود من را از زمين بيرون مي کردند. هر 

. يک گشتم خانه  وقت بچه ها مي خواستند توپ وسطي بازي کنند من عزا مي گرفتم. با چشم گريان برمي

روزي از همان روزها، بابا دستم را گرفت و من را برد مرکز نگهداري بچه هاي معلول. قبلش گفت مي خواهم 

نشانت بدهم که چقدر خوب و سالمي. بچه بودم و محال بود با دو کلمه خوب و سالم باور کنم راست مي  

جادويي برايت مي نويسم و تو خوب و سالم  نسخهگويد. ترجيح مي دادم با مامان برويم دکتر و او بگويد يک 

مي شوي. کاري که بابا اجازه اش را نمي داد. من را برد پيش بچه هايي که پا نداشتند. چشم نداشتند. زبان 

نداشتند يا حتي هيچي نداشتند. روي يک تخت بي دست و پا ونگ ونگ مي کردند. بچه هايي که همسن من 

شب خوابشان را مي ديدم و فکر مي کردم نکند من هم اين طوري بشوم؟  ند بودند. راستش ترسيدم. تا چ

ولي بابا هيچي نمي گفت. دلداري ام نمي داد. مامان ولي سرش داد کشيد که چرا من را برده آنجا. بابا باز هم 

 هيچي نگفت. صبر کرد تا ترسم بريزد. نمي دانم چند روز طول کشيد ولي باالخره يک جايي ترسم ريخت. 

شايد همان روزي که بچه ها مي خواستند توپ وسطي بازي کنند و من را حساب نياوردند و من اعتماد به 
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نفس پيدا کردم که از خودم دفاع کنم. بگويم من خوب و سالم هستم. ترسم ريخت و مطمئن شدم بابا 

ه ناظم شکايتشان را ب راست مي گويد. البد براي همين بود که جرات کردم بهشان بگويم اگر بازي ام ندهيد 

 از من دفاع مي کرد. همه شان مي دانستند. آدم  
ً
مي کنم. ناظم مدرسه مان آدم بداخالق چاقي بود که حتما

گاهي وقت ها براي بزرگ شدن بدجنس مي شود. درست مثل من که حقم را با بدجنسي گرفتم و وسط بازي 

. خيس عرق شدم. سرخ شدم و نمي دانستم دويدمجوابم را دادند. وسط زمين بيشتر از همه همبازي هايم 

همه شان دست به يکي کرده اند که من را به زور از زمين بيرون کنند. نفهميدم که همه توپ ها را فقط به 

سمت من پرت مي کنند و درست وقتي که توي آخرين دور بازي هنوز من توي زمين بودم، باالخره کارشان را  

 صورتم و آن وقت بود که بزرگ شدم. خيلي درد داشت.  کردند. توپ را کوبيدند توي

مي خواست بدانم همين که دست و پايي دارم که حرکت مي کنند. گوشي دارم که مي شنود و چشمي  بابا 

دارم که مي بيند کافي است. بابا مي خواست اين را بفهمم ولي من راه را اشتباهي رفته بودم. فکر کردم مي 

گم کرد. از ريخت بيندازد بزر  کلخودم را ثابت کنم. آن توپي که نزديک بود من را به  خواهد بجنگم. بجنگم و 

يادم داد براي اينکه ثابت کنم خوب و سالم هستم الزم نيست توپ وسطي بازي کنم تا اينطوري من را له  

 کنند. 

يگار مي  حتي س دوباره طعمه شده بودم. طعمه يک مشت الشخور و براي اينکه ثابت کنم بزرگ شده ام حاال 

کشيدم. چون اين بار بابا نبود دستم را بگيرد و نشانم بدهد آخر اين روزهاي دردناک خوب و روشن است.  

که من دوباره برمي گردم آن بيرون و مثل يک آدم معمولي زندگي مي کنم. بوي زندگي واقعي را نفس مي  

زويش در يک ماشين آلبالويي و يک کشم و حتي ممکن است بازهم بشوم آن شادي خوشحالي که تمام آر 

خانه نقلي خالصه مي شد. کافيست اميدوار باشم ولي من باز هم راه را اشتباه رفته بودم انگار. باز با کساني 

جنگيده بودم که هم قدشان نبودم و به اندازه شان پست نشده بودم هنوز. اين بار ديگر نمي خواستم درس 

 و تسليم شوم. با دو پک سيگار اين نمايش تمام مي شد.  بگيرم، فقط مي خواستم سر خم کنم

بعد از مراسم دودي کردن من، اتفاق عجيبي افتاد. خوابيدم و خواب بي ربطي ديدم که حتي بيشتر از  ديشب

بودنم در زندان عجيب بود. لباس عروس تنم بود. کنار آبنما ايستاده بودم و دامنم توي آب افتاده بود. همه 

را از ريشه در مي آورد. ناهيد  ها دند. مامان داشت غذا مي پخت. بابا علف هاي ميان درخت توي خانه بو 

مجله به دست روي صندلي هاي کنار باغچه گل نشسته بود و مشغول ديدن عکس هاي رنگي آن بود. 

 همايون هم شطرنج بازي مي کرد. حسي ناخودآگاه مي گفت کيارش مرده است و همه اين را مي دانستند. 

شتي مي کرد و بلند مي گفت بايد تاج مي گذا گاهعجيب بود که هيشکي توجهي به من نداشت. ناهيد به من ن

 اين طوري قدت بلندتر مي شد و باز سر مي کرد توي مجله و خودش را با ورق زدنش مشغول مي کرد. 

و  خودش مي چرخيد هم حواسش به من بود، هي مي گفت تو نديدي سرباز سفيدم کجا افتاده؟ دور  همايون

هي روي تراس را مي گشت و مدام با خودش تکرار مي کرد سربازم نيست. سربازم گم شده. ولي من پيش 

 ؟خودم فکر مي کردم او دارد با کي بازي مي کند؟ اين صفحه شطرنج را کي جلو برده است
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ت شادي زماني که بابا گفيک لحظه همه چيز تغيير کرد. توانستم دامنم را از آب بيرون بکشم. درست  براي

باباجون بيا شوهرت اومده دنبالت. از خودم پرسيدم شوهرم؟ من شوهر داشتم؟ کي؟ چرخيدم طرف 

صداي بابا و ديدم که هم او و هم مامان دو طرف مهرداد ايستاده اند. قلبم فرو ريخت. مهرداد مگر زن 

 ذاشت توي دست مهرداد و من گريه ام گرفت. نداشت؟ مگر آناهيتا زنش نبود؟ بابا آمد و دستم را گرفت و گ

از خواب پريدم انگار خوب ترين خبر دنيا را بهم داده باشند. انگار نه انگار که توي زندان بودم و زندگي  وقتي

ام به فنا رفته بود. همين که مي ديدم همه اينها خواب بوده آرام شدم. نفسم هنوز جا نيامده بود و تنم عرق 

را که توي خواب روي صورتم راه افتاده بود  کيآرام بودم. دوباره کز کردم توي خودم و اشنشسته بود اما 

 پاک کردم. 

 گفت: نوبت توئه  سيمين

گلويم تلخ بود. خيلي تلخ. شايد هم زخم بود. خيلي سرفه کرده بودم. حتي وقتي مي خواستم نفس بکشم   ته

ي شطرنج روي صفحه بودند نگاه کردم. عجيب دماغم مي سوخت. به نخود و لوبياهايي که جاي مهره ها

بود يک   همه رو شده راينبود که بعد از ديدن آن خواب سيمين که حاال دوباره برگشته بود زندان و دستش ب

 کاره بيايد و از من بخواهد شطرنج بازي کنيم؟

ه مي ته بود هماينها ربطي به خواب ديشبم نداشت. سيمين هم مثل من تنها بود. چون به ما دروغ گف نه

خواستند اذيتش کنند. براي همين گشته بود يکي را پيدا کند براي طعمه کردن. مي خواست من طعمه اي 

 باشم که او را از تنهايي درمي آوردم. 

مشت کوبيد روي صفحه پاره شطرنج و نخود و لوبياها پخش شدند روي زمين. نخودي که نقش سرباز  با 

 ميله فلزي تخت گم شد. سفيد را داشت قل خورد و پشت 

 چه مرگته؟ تو هم حرف نمي زني؟ -

کردم. او به من از همه بيشتر بدهي داشت. مشتي که کوبيده بود توي صورتم و زخمي که روي کتفم   نگاهش

 انداخته بود را محال بود از ياد ببرم. 

 بازي مي کنيم بلند 
ً
 شدم: االن وقت مالقاتي دارم بعدا

مام که مدام بازيچه ام مي کرد. من مهره سوخته تمام بازي هاي زندگي ام شده يک بازي نات…..بازي…بازي

 
ً
بودم. من همان سرباز سفيدي بودم که گم شده بود. مثل همان نخود که قل خورد و رفت زير تخت. واقعا

اگر خدايي آن باال بود چرا به من يک شانس نمي داد؟ مگر من چي ازش خواسته بودم که قسمتم شده بود 

درافتادن با اين آدم ها؟ آه کشيدم و چادرم را پوشيدم و بي اختيار راه افتادم به طرف نمازخانه. اتاقي که به 

ندرت پر مي شد. البد خيلي ها مثل من به اميد گرفتن يک شانس به آن اتاق رفته بودند و اگر جوابي آنجا 

واست مي توانست به من يک شانس شدم. خدا اگر مي خ منصرفبود اين قدر بي مشتري و خالي نبود. 

بدهد الزم نبود بروم آنجا گريه کنم. مگر بارها اين کار را نکرده بودم؟ حاال گيرم توي تخت فلزي ام. زير مالفه 

اي رنگ و رو رفته. مگر من اميد نداشتم؟ مگر براي نفر بعدي که روي آن تخت مي خوابيد و رو به ديوار مي 
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ري ننوشته بودم؟ پس چرا آن باال ساکت نشسته بود و هيچي نمي گفت؟ توقع با خودکار از اميدوا خيد چر 

 داشت صبر ايوب داشته باشم؟ نداشتم. 

دانستم ماجدي قرار است بيايد ديدنم. البد نوبت دادگاهم رسيده بود. مي خواست من را آماده کند تا  مي

 بجنگم؟ نمي خواستم. 

نشسته بود. حتي ديگر نمي توانستم مثل آدم راه بروم. اول  لخ کنان راهم را کشيدم به طرفي که ماجدي لخ

پاي راست را از زمين بردارم. همزمان وقتي دوباره پاي راست را کمي جلوتر روي زمين مي گذاشتم پاي چپ را 

 توانستم.  نميبلند کنم و اين حرکت ساده و تکراري را به بهترين شکل انجام دهم. 

از باالي عينکش زل زده بود به صورتم و البد مي خواست بداند چي به لبخند نداشت. جدي بود.  ماجدي

سرم آمده است که اين طور ساکت و درمانده ام. سعي کردم از بيرون به خودم نگاه کنم. از روز اولي که به 

از هم ب. باز هم گريه مي کردم و کردماينجا آمدم. اولش کالفه، ترسيده و اميدوار بودم. گريه مي کردم. دعا مي  

مي ترسيدم. بعد تصميم گرفتم ياد بگيرم که عادت کنم. نترسم. بجنگم. بعد يک دفعه رفتم توي جلد آدم 

هاي باهوش. تصميم گرفتم سر دربياورم کي قرار است من را بفرستد باالي دار و به خيال خودم جواب را هم 

ماه. هه چه خياالت احمقانه اي. نقشه  اعتماد کنم. به کي؟ به پري  مپيدا کردم. سعي کردم دوباره بتوان

کشيدن و اعتماد کردن به من يکي هيچ وقت نمي آمده است انگار. خب حاال فقط درمانده منتظر بودم 

 بدانم بعدش چي مي شود. نشستم مقابل ماجدي که گفت: خوبي؟

گردند و توانستند بدست از اين سوال تکراري برنمي داشتند؟ نمي توانستند؟ نه مي توانستند. حتي مي  چرا 

يک جمله بهتر هم پيدا کنند ولي نمي خواستند. برايشان نمي صرفيد. درست مثل آن هايي که برايشان نمي 

 صرفيد براي سلول هاي زندان پنجره بگذارند. 

 دادگاهم کي هست؟ -

بود  نهايش را قفل کرد توي هم. خودکاري الي انگشتش بود. يک خودکار يوروپن. ترنم عاشق يوروپ دست

نکو. حاال هنوز هم به خاطر مارک يک خودکار با هم کل کل مي کردند؟ احمق 
َ
ولي ملي مي گفت فقط ک

 بودند اگر اين کار را مي کردند. بچه بودند. 

 دادگاهت پس فرداست -

از سر آسودگي کشيدم. خوب بود. باالخره باز هم نوبت من شده بود. اگر همين قدر خوب و منظم  نفسي

تند زودتر معلوم مي شد با خدا چند چندم. هرچند ندانسته مي دانستم يک هيچ باخته ام، آن پيش مي رف

 هم توي وقت اضافه. 

 بايد يک چيزي رو ازت بپرسم و دلم مي خواد راستش رو به من بگي -

 که پوالي مهرداد دولتشاه رو چکار کردم؟  -

 اش جا به جا کرد: پول؟ چه پولي؟باال داد. دستش را برد سمت عينکش و آن را روي بيني  ابرو 
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 هم خبر نداري که اومده مالقاتم به من گفته دوستم  يک
ً
وري پوزخند زدم: يني شما نمي دوني؟ البد اصال

 داره ها؟

نشست و عينکش را برداشت و روي ميز گذاشت. تازگي ها خيلي دلم مي خواست يک چيزي را  راست

 اش مي کرد. گران بود. بشکنم. اين عينک خوب بود؟ حسابي عصباني 

 شد جلوتر: کي تهديدت کرده به قتل اعتراف کني؟ خم

خنديدم. خواستم چيزي بگويم ولي زودتر از من گفت: ببين شادي جان، يکي مي خواد تو رو بفرسته  بلند 

 باالي دار

؟ -
ً
 واقعا

و و توش نوشته ت… از کيارش … يا نمي دونم يه دستخط … يه نامه … نزديک تر: يه مدرکي پيدا شده  آمد 

 داشتين؟… مهرداد با هم رابطه داشتين 

ديشب عقدمون بود ولي حيف شد … خنديدم. از خوابي که مو به مو راست در مي آمد. گفتم: آره  بلندتر 

 شما دعوت نبودين

 …چرا بهت پول داد؟ شادي من بايد … نگاهم کرد: مسخره بازي درنيار  عصباني

 ر پولت رو اون نمي ده؟چرا از خودش نمي پرسي؟ مگ -

نگاهم کرد. دستخط پيدا کرده بودند؟ به جهنم. بازي يک هيچ باخته ي من و خدا را که دو هيچ نمي   ساکت

 کرد. بازنده هميشه بازنده است. حاال چه با دو گل چه با يکي. خب بعدش؟

 وني؟م بايد قوي بمببين من درک مي کنم نااميدي، ولي يادته گفتم اين بازي خيلي سخت مي شه؟ گفت -

 آره يادمه خب؟ -

را برداشت و توي جيبش گذاشت: کيارش نوشته تو و مهرداد با هم رابطه داشتين و تو بهش گفته  خودکارش

 …بودي اگه کسي چيزي بفهمه به همه ميگي که 

 ماند. به همه چي را مي گويم؟ ساکت

 تو مي دونستي کيارش با يه مرد رابطه داره -

 فت. زل زده بود به صورتم: با يه مرد؟! باال ر  ابرويم

کيا نوشته بوده که اين کاره نيست و مجبور بوده همچين کاري کنه و همه چي رو هم فقط تو مي دونستي   -

 چون بهت اعتماد داشته



 

 
402 

به من اعتماد داشته؟ آره خب. من مي دانستم مشکل دارد. يک مشکل مردانه ولي او به من نگفته بود.  کيا 

ده بودم. يک بار رفته بودم توي اتاقش. همان وقتي که تازه نامزد کرده بود. رفته بودم تا به خودم فهمي

خواهش خودش چندتا خرت و پرت را برايش پيدا کنم و بياورم و من کنجکاو بودم بدانم حاال که نامزد کرده 

ه اس هاي ديبا دو بستچه چيزهاي پنهاني دارد. آيا لباس هاي ديبا هم قاطي لباس هايش هست؟ به جاي لب

قرص پيدا کردم که خيلي شيک و دم دست توي دکوري عينک هاي آفتابي اش گذاشته بود. اول براي من هم 

طرز مصرفش را ديدم تازه فهميدم چي هستند. از   ر مهم نبود بدانم چه قرصي هست ولي وقتي بروشو 

   کيارش بعيد نبود که اين قرص ها را اين طور دم دست ولو کند. از 
ً
کيارش مجرد هرچيزي بر مي آمد. مثال

اينکه بي خيال مجله زنان برهنه را همان طور بي خيال وسط سالن ول مي کرد و همايون را عصبي مي کرد. يا 

با دوستانش شوخي خرکي مي کرد. انگار اين چيزها برايش يک جور شوخي  نجلوي روي من پشت تلف

ي نامزد داشت ديگر شوخي نبود. شايد هم بود. يک شوخي باشند. ولي خب داشتن آن قرص ها آن هم وقت

واقعي با نامزدش که بداند مشکل دارد. کيا عادت داشت چيزهاي مهم را با شوخي و خنده ماست مالي کند. 

 مه
ً
را به مرز ديوانگي مي رساند چون دل به کار نمي داد و بعد با شوخي و کرکر خنده همه چيز را  رداد مثال

 هرکي يک ماله کشي مي ک
ً
رد. حتي مي دانستم آنا هم مشکلش را فهميده. حتي ناهيد هم فهميده بود. اصال

حاال ماجدي آمده بود به  و چرخي توي اتاق کيا مي زد خيلي از عادت ها و عالقه مندي هايش را مي فهميد. 

طوري نه بود چمن مي گفت کيا با يک مرد رابطه داشته؟ کدام مرد؟ کيارشي که خوره مجله هاي زنان بره

 چرا مجبور بوده؟ قشنگ معلوم بود يک مدرک تقلبي داده اند 
ً
سر از رختخواب يک مرد درآورده بود؟ اصال

اين مدرک دروغ بود، چون من با مهرداد رابطه نداشتم  يدست پليس تا من را زودتر بفرستند آن دنيا. همه 

 پس بقيه اش هم دروغ بود. 

 شادي؟ -

 هوم؟ -

 چيزي به تو گفته؟کيارش همچين   -

کردم: اگر گفته بود خيلي وقت پيش مي گفتم. آبرو نگه داشتن واسه يه مرده چه فايده داره؟ اونم   نگاهش

 وقتي خودم اسيرم؟

 …پس نگفته بود با يه مرد  -

 گفتم که نه  -

عل ره جمدرک رو هم براي تشخيص فرستادن ادا… را از هوا پر و خالي کرد: مهرداد رو خواستن آگاهي  لپش

 مالقات تو و مهرداد رو هم ضميمه پرونده مي کنند و اگه ثابت بشه اون دست خط … اسناد 
ً
خب حتما

 تقلبي نيست شايد مجبور بشيم کيارش رو از تو قبر بيرون بکشيم

 که چي بشه؟  -

 که ثابت بشه کيارش همچين رابطه اي داشته يا نه  -
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 از ترس لو رفتن خودش رو کشته؟خنديدم. هم زمان اشکم راه افتاد: کيارش  باز 

 تو کيارش رو کشتي که رابطه تو و مهرداد رو نشه… نگاهم کرد: نه  غمگين

 چندبار ديگر قرار بود مهره سوخته باشم؟ من

   التماسم
ً
کرد: کي تو رو تهديد کرده؟ ببين حتي اگه خودت هم نگي من مي گردم پيداش مي کنم. اگه واقعا

 ا اين گره لعنتي باز بشهحدسم درسته بگو کي بوده ت

زدم به چشم هاي ماجدي. بهش بگويم؟ قاتلي که اين قدر امکانات دارد تا مدرک تقلبي رو کند. يکي را  زل

بفرستد زندان من را تهديد کند. خيلي کله گنده است. آن قدر که اجازه ندهد پايش گير بيفتد. درست مثل 

تل اجازه نمي داد کسي بهش برسد چون کلي مهره سوخته همان کله گنده هايي که محبوب مي گفت. اين قا

 همان کسي که حاال مطمئن بودم به اجبار آمده تهديدم کند و حتي مامان و بابام. از کجا 
ً
مثل من داشت، مثال

معلوم تا بفهمند آن زن از طرف کي آمده يک نقشه ديگر نريزد؟ البد بعدش بابام را مي کشت تا مجبور شوم 

 اعتراف کنم قاتلم. خب با چه بهانه اي بابا را  به خاطر جان
ً
 کشت؟ به خاطر ننگي که….مي…مامانم حتما

شايد هم اول مامان را مي کشت. باالخره کسي که مي دانست …. من بارآورده بودم. مي گفت خودکشي کرده 

 خبر دارد من چقدر بابام را دوست 
ً
 دارم. مهرداد آمده زندان و به من گفته دوستم دارد حتما

 باز به چي فکر مي کني شادي؟ -

 حقيقت را بگويد نگاهش کردم: کسي من رو تهديد نکرده خيلي
ً
 جدي عين آدمي که واقعا

روي هم گذاشت. محکم تکيه داد به صندلي و چند لحظه به همان شکل ماند. کار من که تمام بود  پلک

 غ ترنم و بگويد مهرداد به خواهش من پولي بهشانگار. نه راه پس داشتم و نه راه پيش. کافي بود بروند سرا 

عالقه اش گفته است.  از داده است. کافي بود به قول ماجدي با يک بررسي ساده بفهمند مهرداد با من 

مکالمه هاي تلفني ضبط مي شد. آخرين بار هم آناهيتا من را به هرزگي متهم کرده بود. بعد يک گزارش از 

علوم شود مدرک تقلبي نيست و من محکوم مي شدم به اعدام. به همين راحتي اداره جعل اسناد مي آمد تا م

رسيده بودم که حتي با قضيه اعدام خودم هم  ااميديبه مرزي از بي انگيزگي و ن… به همين خوشمزگي … 

عين ماکاروني رشد آبکش مي …. ماکاروني رشد … به همين خوشمزگي … شوخي مي کردم. به همين راحتي 

 شدم. 

اينجا کلي جاعل مي شناختم که دوزار حاليشان نبود و همه شان از جاعالن افسانه اي که کارهاي خارق  من

 اينکه با جعل سند کارخانه به چه گندگي را فروخته بودند به يک 
ً
العاده مي کردند قصه ها مي گفتند. مثال

تي با جاعالن يک مد تيمدسشرکت خارجي. هيشکي هم شک نکرده بود. حتي صاحب کارخانه هم به جرم ه

آب خنک خورده بود چون هيشکي نتوانسته بود بفهمد امضا و دستخط پاي سند جعلي است. خيال کرده 

بودند صاحب کارخانه ورشکسته شده و با جاعالن همکاري کرده تا سر يک بيچاره را کاله بگذارد. بعد هم 

کردند ادعا کند همه سندها جعلي است،   ر فراوقتي پول آن بدبخت را بين خودشان نصف کردند و جاعالن 

اين طوري خودش را هم از ورشکستگي نجات مي داده. ولي بعد معلوم شد که از قضا کارخانه ورشکسته 
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نبوده و هيچ دليلي هم نداشته که صاحب يک کارخانه درست و حسابي و موفق با جاعالن همکاري کند. 

 را جعل کرده بودند.  اد اسنقضيه فقط به مهارت آنهايي ربط داشته که 

اگر اين قصه راست بود، پس همچين جاعالني هم وجود داشتند. صاحب دستخط هم که مرده بود.  خب

نمي توانستند يک دستخط تازه ازش بگيرند و آزمايش کنند. مجبور بودند با چيزهايي که ازش باقي مانده بود  

 يک 
ً
مانده بود را سر به  يجوري هرچي از کيارش باقکارشان را پيش ببرند. اگر من جاي قاتل بودم حتما

نيست مي کردم. همين جاعل هاي دوزاري مي گفتند براي تشخيص دستخط واقعي با دستخط جعلي هرچي 

مدارک نمونه بيشتر باشد کار راحت تر مي شود. يعني قاتلي که رفته و يک جاعل درست و حسابي گير آورده 

 از من خنگ تر بود؟ نه! 

 چيزي از کيارش دارن که باهاش بتونن دستخط اين نامه رو  : واسهگفتم
ً
تشخيص چقدر وقت الزمه؟ اصال

 بسنجن؟

چشم هايم خيره شد. نگاهش عميق بود. مي دانست به چي فکر کرده ام. ولي معلوم بود جوابي برايش  به

 ندارد. سري تکان داد: پس مطمئن باشم کسي تهديدت نکرده؟

 ….کساني … دو طرف داشتم تهديد مي شدم. کسي نه  خنده دار بود. من از  کسي؟

 : نهگفتم

. تو هم …آقاي دولتشاه هم بايد ثابت کنه رابطه اي با تو نداشته … با اين مدرک ديگه قرار وثيقه کنسله  -

فتن هرچي گ…. تو کيارش رو نکشتي و با مهرداد هم رابطه نداشتي …. توي دادگاه جز واقعيت رو نمي گي 

 هرچي که گفتن فهميدي؟… ي گي همين رو م

 ولي من بازي رو پيش پيش باختم چه فايده؟ -

چه فايده؟ زندگي اين قدر برات بي ارزش شده؟ فکر خانواده ات رو نمي کني؟ االن هم مي شينيم يک دور  -

 ….با هم تمرين مي کنيم که توي دادگاه چي بگي 

 خستمه -

دونستي مهرداد بهت عالقه داره، هرچي هم گفته از طرف  تو نمي…. ام را باز کرد: مهم نيست  پرونده

 خودش بوده به تو ربطي نداشته

به من عالقه داشته؟ مهرداد به من عالقه داشته! مهرداد؟ همين مهرداد دولتشاه؟ باالخره يک جاي  مهرداد 

 من عالقه معادله ام حل شد. مهرداد وکيل گرفته چون به من عالقه داشته، به ترنم پول داده چون به

ز  معادله اين بود: ا گنگداشته، آناهيتا به من فحش داده چون شوهرش به من عالقه داشته. تنها سوال  

 کي؟

 ماجدي گفتم: مهرداد از کي فهميده من آدم هستم که دوستم داشته باشه؟ به
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 به ابرويش انداخت: الزم نيست اينو بدوني چون گيج ميشي بعد توي دادگاه گند مي زني گرهي

 …به … چي … هم مي دانست مهرداد به من عالقه داشته! آن روز توي دادگاه وقتي گفت عزيزم  ماجدي

مثل جي جي و جوجو و …. که گفت بانمکم … فندق …. آن روز که توي مالقات گفت … اومده … سرت 

يعني  که .…که ترنم گفت دوستت خيلي نگرانت است … که پرسيد ايمان ايران پناه کي هست …. جيرجير 

از خيلي وقت پيش به من عالقه داشته. تند تند پلک زدم. خواب ديشبم تعبيرش چي بود؟ مگر نمي گفتند 

پوشيدن لباس عروس توي خواب يعني مرگ؟ يعني قرار بود به خاطر عالقه مهرداد من بميرم؟ هنوز منگ 

به  . مي شود يک داماد روز عروسي اشجوابي بودم که تازه پيدا کرده بودم. اينکه مهرداد به من عالقه داشته

خاطر عالقه به دختر باغبانشان برگردد خانه؟ يعني از آن موقع به من عالقه داشته؟ يا شايد همان روزي که 

چون به من عالقه داشت …. من را توي استخر تنها گير انداخت. که پرسيد اولين عشق زندگيت کيه 

ن سوءتفاهمي که به دوستش شب ميهماني گفت معنيش همين عصباني بود؟ براي همين اذيتم مي کرد؟ آ

بود؟ که من درباره اش اشتباه مي کنم؟ خب بعدش چي؟ آهان گفته بود مي خواهد از آناهيتا جدا شود. 

 بعدش؟ اين يکي را محال بود باور کنم. 

يف  ا را برايم تعر خنديدم. ماجدي متعجب نگاهم کرد. خنده ام بلند شد. انگار خنده دار ترين جوک دني پقي

کرده باشند. همايون و ناهيد را تصور کردم که با مهرداد براي خواستگاري آمده اند خانه مان. خانه اي که 

دست مي کشيد روي سرم و مي  اربابخودشان به ما داده بودند. بعد مهرداد مي ايستاد مقابلم و عين يک 

دب با دسته گل مي نشست برايش چايي ببرم؟ خواست که پشت دستش را ببوسم؟ يا نه عين بچه هاي مو 

البد همايون مي گفت آمديم خدمتتان دختر خانم را براي آقازاده مان خواستگاري کنيم. خنده ام بلندتر شد. 

 مامان چي مي گفت؟ خب ذوق مي کرد. شا
ً
همين حاال هم بداند مهرداد به من عالقه داشته. مگر بار  يد مثال

ناز حرف زد نگفت همه مثل دختر من خوشگل و خانم نيستند که خواستگار خوب آخري که آمد و درباره به

داشته باشند؟ منظورش البد به مهرداد بود. اسم ايمان ايران پناه را آورد تا بفهمد مزه دهنم چي هست. بابا 

آورده بود.  ا اگر بابا همان بابايي بود که مي شناختم يک تودهني به مهرداد مي زد که اسم من ر  رد؟چکار مي ک

مگر شوخي بود. او براي من آرزوهاي دور و دراز داشت. مهم نبود پول برآورده کردنش را ندارد. ولي مهم بود  

 زن گرفته بود. … و هم  بود که من را ندهد دست مهرداد که هم اخمو بود، هم ده سالي از من بزرگتر 
ً
 قبال

توي دادگاه هم بايد همين قدر بي خيال … گيره مي دونستم اگه بفهمي خنده ات مي… گفت: خوبه   ماجدي

 متوجهي؟… باشي. نبايد بترسي چون کاري نکردي که بترسي 

 ….را که از خنده راه افتاده بود پاک کردم: آره آره مي فهمم  اشکي

باز يادم به عالقه مهرداد افتاد و خنده ام گرفت. يعني خدا داشت عالمت مي فرستاد که نااميد نباشم؟  و 

ال که مهرداد به جرم دوست داشتن من گير افتاده بود؟ اين طوري تالفي تمام رفتارهايش با من را توي حا

شانس من بود خوب بود. فقط  ها اداره آگاهي سرش مي آوردند؟ مي شد به خدا اميد داشت؟ حتي اگر اين تن

ن چقدر مي خنديدم. خونم را من مي دانستم آنجا چطور آدم را فتيله پيچ مي کنند. واي اگر مي افتاد زندا

توي شيشه کرده بود چون دوستم داشت. چون از دست خودش که مجبور شده بود دختري مثل من را 
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. دل من يکي که خنک مي شد. وسط وردند دوست بدارد عصباني بود البد. حقش بود هرچي سرش مي آ

يند که از دوست داشتن من عصباني خنده عصبانيتم فوران کرد. چرا مهرداد بايد خودش را اين قدر آدم بب

 بشود؟ چون بي پول بوديم؟ مشت کوبيدم روي عينک ماجدي و جلوي چشم هاي متعجبش ريسه رفتم. 

**** 

با چشم هاي وق زده زل زده بود به من. همايون قدم رو جلوي رويم روي سنگ مرمر سالن از اين  ناهيد 

 عني چي که بايد تحويلش بديم؟ مي فهمي چي ميگي؟طرف به آن طرف مي رفت و من رو به آنا داد زدم: ي

عصباني بلندتر از من داد زد: آره مي فهمم. مي فهمم. اين مدرک ثابت مي کنه اون دختره ي کثافت عين  آنا 

 موش مي گشته وسط ما و کثافت کاري بار مي آورده

 به ناهيد گفتم: مي فهمي چي ميگه؟ ميگه کيارش از در عقب تعطيل بوده رو 

مش کار ه… اما هيچي نمي گفت درست مثل همايون که هنوز مشغول قدم زدن بود. گفتم: کار خودته  هيد نا

 اين مدرک  … خودته 
ً
چرا همچين مدرکي رو بايد بيارن يک راست بدن دست تو؟ چرا نفرستادن خونه؟ اصال

 کجا بوده؟ کي مي دونسته من دارم به شادي کمک مي کنم جز توي لعنتي؟

مد جلوي رويم: کار من بوده؟ باشه اشکال نداره کار من بوده. مگه نميگي کار خودم بوده، مي برم عصبي آ آنا 

تحويلش مي دم اگه کار من بوده باشه پاي همه چيزش مي ايستم. من که از خودم مطمئنم. کاري نکردم که 

 س؟مي دم دست پليمي برم  نمبخوام بترسم. يعني اينقدر احمقم که واسه خودم مدرک تقلبي درست مي ک

اشاره اش را جلويم تکان داد و شمرده شمرده گفت: من وکيلم مهرداد، من مي دونم جعل سند چه  انگشت

واسه نگه داشتن تو توي اين زندگي … حکمي داره، اين قدر احمق نشدم که پاپوش بسازم واسه اون دختر 

 مسخره همچين کاري بکنم

مين امروز بايد همچين مدرکي بياد دم شرکت؟ همين امروز که دستي به صورتم کشيدم: چرا عدل ه عصبي

 جنابعالي فهميدي زويا و سرمد داشتن اختالس مي کردن؟

 سرجا ايستاد و به ما نگاه کرد: چي؟ سرمد چه کار کرده؟ همايون

ر . د…بي توجه به سوال همايون گفت: من نمي دونم اينو از اون کسي بپرس که اين مدرک رو فرستاده  آنا 

همه اسناد موجوده خودت ببر بده يکي که بهش … ضمن اگه شک داري به پرونده زويا و سرمد بفرما 

 نخواست بک دلتاطمينان داري بررسيشون کنه اگه جز اون چيزي که من پيدا کردم پيدا کردي هرکاري 

 رو به روي ما ايستاده بود و سخت توي فکر بود.  همايون

سابداري که اسناد شرکت را پنهاني برايم بررسي کرده بود هيچ رد پاي يک جا را درست مي گفت. ح اين

 مشکوکي جز دستکاري هاي زويا و سرمد توي حسابها پيدا نکرده بود. بايد از در ديگري وارد مي شدم. 
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: ببين تو االن داري قضيه رو شخصي مي کني. اگه اين مدرک رو ببري پاي من هم گير مي افته خودت گفتم

 ي دوني داري اين کار رو به تالفي کاري که من باهات کردم مي کنيهم خوب م

 وري خنديد: آره قضيه رو شخصي مي کنم. منو زير پات له مي کني فکر مي کني بايد چکار کنم؟ يک

 داد زدم: چرا نمي فهمي؟ تو داري شادي رو دستي دستي مي فرستي باالي دار باز 

 از کجا معلوم که تو به خاطر اون عقب تر رفت: جدي؟ از کجا معلوم مد کمي
ً
رک جعلي باشه؟ ها؟ اصال

 رابطه کوفتي که با دختره داشتي باهاش نقشه نکشيدي کيا رو بفرستي اون دنيا؟

 …باز کردم چيزي بگويم اما همايون به جاي من بلند داد کشيد: ساکت  دهان

شوکه بود. همايون دوباره بناي قدم  ترسيده نگاهش کرد. من حيران و درمانده و ناهيد هنوز متعجب و  آنا 

زدن گذاشت. سه تايي منتظر بوديم بدانيم مي خواهد چه کار کند. دنبال سرش راه افتادم و گفتم: شما نبايد 

 به خاطر من اين کار رو نکنيد… من هم پام گير مي افته … همچين کاري بکني 

 و چرخيد طرفم: تو باهاش رابطه داشتي؟ ايستاد 

 دي رويم ريخت. صدايي شبيه ناله از دهانم بيرون آمد: نهآب سر  انگار 

 زد توي چشم هايم ولي هيچي نگفت.  زل

 زنگ خانه بلند شد. به جاي حرفي که همايون مي خواست بزند و نمي زد من پرسيدم: کيه؟ صداي

را  يبا گام هاي بلند رفت طرف آيفون تصويري متصل به ستون کنار خروجي سالن. هنوز هيچ کس همايون

براي کارهاي دائمي خانه نياورده بودند و اين بود که همايون خودش به جاي خدمتکاري که وظيفه اش باز  

کردن در و استقبال از ميهمانان بود دکمه را فشار داد و روي تراس ايستاد. من هم کنارش ايستادم و سعي  

ورده، نمي دونم چه قصدي داشته ولي اين کردم دوباره قانعش کنم: من نمي دونم کي اين رو آورده و از کجا آ

 …رو بدون که 

 را باال آورد و گفت: هيچي نگو دارم فکر مي کنم دستش

اين پا و آن پا کردم. ميهمان شبانه مان الکاني بود. اين يعني نمي خواست به حرف من يا حتي آنا گوش   کالفه

وي تراس. عصبي برگشتم داخل سالن و به کند. مي خواست بداند الکاني چي مي گويد. آنا هم آمده بود ر 

ناهيد که قاب عکس کيا را توي بغل گرفته بود و باز گريه مي کرد خيره ماندم. نگاهم کرد. سرزنش بار. فقط 

 همين را کم داشتم. 

توي عمارت شرقي و به ماجدي زنگ زدم. مي خواستم بدانم نتيجه مالقاتش با شادي چي بوده است.  رفتم

 کردم از دوازده شب گذشته بود ولي او هم بيدار بود. مثل ما.   به ساعتم نگاه

 بله؟ -
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 رفتين؟ -

 رفتم، چرا تلفنت رو جواب ندادي؟ -

ه الکاني تاز … از عصر دارم فک مي زنم که قانعشون کنم اين مدرک جعليه ولي هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده  -

 …اومد 

 وکيل پدرت؟ -

 بله -

 اين وقت شب؟ -

 به اين نتيجه رسيده که باهاش حرف بزنه همايون تازه -

نگاهي به ورودي سالن انداختم. همه شان برگشته بودند داخل. آنا کالفه چشم دوخته بود به الکاني و  نيم

 همايون که جلوي در ايستاده بودند و تنها با هم حرف مي زدند. 

 ….اسم نميارم …. تو به چه نيتي پول دادي به  -

 به قصد کمک به اونا… ام گفت واسه خانواده   -

 ماند.  ساکت

 چي شد؟ -

 پشت تلفن همچين درخواستي کرد؟ -

 آره -

 مستقيم دادي به خودشون؟… خيلي خب  -

 نه خواست بدم دوستش چون گفت بابام قبول نمي کنه -

 بايد يک چيزهايي رو با همديگه چک کنيم… بايد ببينمت … پس به اين نيت بوده … خوبه  -

 قرار نشد تا معلوم نشده بهش نگيم؟ گفتي؟ مگر   -

 نوبت دادگاهش پس فرداست. وقت ديگه اي باقي نبود. البته االن مطمئنه که عالقه اي بوده از جانب تو -

شروع کرد به تند کوبيدن. الکاني آمده بود داخل. همايون دست به کمر خيره به من ايستاده بود وسط  قلبم

ه بود فرو بدهم بس که از عصر تا حاال فرياد کشيده بودم. دهانم خشک سالن مرکزي. آبي توي دهانم نماند

 خشک بود و نگران پرسيدم: خب؟



 

 
409 

اما دانستنش خيلي …. حدس مي زدم … نفس کشيد. عميق و کالفه. فکرش را مي کردم نخواهد من را  عميق

 دردناک تر از حدس زدنش بود. 

 وبيد عينکم رو خرد کرد. دست خودش رو هم بريد: ديوانه شده فقط همين رو مي تونم بگم. مشت کگفت

اختيار چشم بستم و پيشاني ام را به ستون تکيه دادم. بايد چه کار ميکردم؟ آن قاتل پست فطرت آزادانه  بي

 مي چرخيد و همه ما را به بازي گرفته بود و هيچ کاري انگار از دستم برنمي آمد. 

 گفت: بسه بيا  همايون

 ي بود. گفتم: خيلي خب فردا ميبينمتونتهديدگر و عصبان لحنش

مي خواست با انوري حرف مي زدم ولي انگار آب شده بود رفته بود توي زمين. همين حاال که الزمش  دلم

 داشتم گوشي اش خاموش بود. برايش پيامک فرستاده بودم و هنوز تاييد ارسالش نرسيده بود. 

 نگاهشان کردم. خواستند بنشينم کنارشان. را قطع کردم و رفتم طرف همايون و الکاني و  گوشي

 کنار ناهيد. آن سه تا رو به روي ما بودند. الکاني گفت: بايد ببينم مدرک رو  نشستم

 گفت: نمي تونم  آنا 

 دندان روي هم ساييد: کدوم گوري قايمش کردي؟ همايون

 ت: بشينبي حرف بلند شد و رفت توي کتابخانه. خواستم دنبال سرش بروم که همايون گف آنا 

گوش ندادم. رفتم توي راهرو. داشت از داخل کيفش کاغذي بيرون مي آورد. چرخيد طرفم و رخ به رخ   اما 

 شديم: بده به من

 وري لبخند زد و يک برگه کپي داد دستم: فکر کردي اين قدر احمقم؟ يک

 را از دستش کشيدم و زير لب غريدم: احمق که هستي برگه

ت فرستادم. خودم هم احمق بودم که نپريدم روي سرش تا مدرک اصلي را توي راهرو به خودم لعن اما 

همانجا توي شرکت از چنگش دربياورم. خودش هم البد شوکه شده بود. اگر نشده بود چه دليلي داشت 

برنامه  لبيايد و خبرم کند که يک چنين چيزي به دستش رسيده است. شايد هم همه اش نقشه بود تا ک

 خودش هايش طبيعي تر جل
ً
وه کند. البته اين طور که با قاطعيت مي گفت من از خودم مطمئنم يعني واقعا

 هم از داشتن چنين مدرکي سوپرايز شده بود. 

به يادداشت انداختم. حتي نوع جمله بندي هايش شبيه جمله بندي کيارش بود. کيارش فعل ها را  نگاهي

د بگيرد يک جمله رسمي را چطور بنويسد مي  وسط جمله مي آورد و هرچي سعي مي کردم يادش بدهم يا

مو  گر يدست خطش که د« بي خيال مهرداد هرکي گزارش رو تايپ مي کنه خودش درستش مي کنه»گفت: 

نمي زد. هرکي اين مدرک را جعل کرده بود خيلي کاربلد بوده ولي کي آنقدر به کيارش نزديک بوده که بتواند 
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ها. تمام پيش نويس هاي گزارش کارهايي که کيا مي نوشت توي  نمونه دستخط کيارش را کش برود؟ خيلي

ت از کش برود. هرکي بود مي دانس  ا بايگاني شرکت موجود بودند. هرکسي مي توانست به راحتي چندتاييش ر 

اين راه نمي شود پيدايش کرد. توي روزنامه ها نوشته بودند که من دنبال کارهاي شادي هستم و آن قاتل 

اهوش بوده که بداند چرا. نه با اين چيزها نمي شد بفهمم اين کثافت کي هست. انوري کدام  لعنتي آنقدر ب

 گوري بود؟

 مهرداد؟ -

توي سالن و برگه را دادم دست الکاني. الکاني عينکش را روي چشم زد و يادم افتاد فندق طفلکي ام زده  رفتم

 که به اين مرحله رسيده بود؟  بود عينک ماجدي را خاکشير کرده بود. داشت چه برسرش مي آمد 

مان ساکت به الکاني چشم دوخته بوديم. چندبار برگه را باال و پايين کرد و بعد رو به همايون گفت:  همه

 واسه تشخيص مي فرستنش اداره جعل اسناد

 گفت: خب؟  همايون

بده  ي که نشونمدرک… نيم نگاهي به من انداخت: بعد ممکنه شما رو واسه بازجويي بخوان آگاهي  الکاني

 شما نسبت به اون خانم نظري داشتيد که نبوده؟

دانستم اگر دهان باز کنم و بگويم بوده، همايون باز داد و فرياد مي کند اما چاره اي نبود، گفتم: هست  مي

 …چندباري تلفني با هم حرف زديم … يه مقدار پول به خانواده اش دادم براي کمک … خيلي مدرک هست 

رو هم من براي خانم  اجدييمارستا ن بستري بود که هزينه اش رو من دادم، در ضمن دکتر مپدرش توي ب

 بهشتي استخدام کردم

هاج و واج نگاهم مي کرد. آنا دلخور و عصبي پا تکان مي داد و باالخره همايون کوه آتشفشان شد: پس  ناهيد 

 ت حامله شده بود؟همش راست بوده؟ چه کار کردي مهرداد؟ تا کجاها باهاش رفتي؟ از 

يک وري شد. ستونش خم شد روي گردنم و رگ گردنم ورم کرد و خون پمپ شد توي سرم. تا ديروز  سالن

انگ مي زدند مشکل دارم و حاال جرمم عوض شده بود از جا بلند شدم و سعي کردم خشمم را فرو بخورم: 

ه يک يه عالق طر ن کردم فقط به خامن هيچ کاري باهاش نکردم، من فقط دوستش داشتم. هرکاري هم تا اال

 دونست… مي … ِن … نمي دونست مي فهميد … طرفه بوده حتي خودش هم نمي دونست 

خشمم فرو نميرفت. خشم شده بود يک آونگ بزرگ و توي شقيقه ام مي کوبيد. دامب دامب دامب.  اما 

 م زدن گذاشته بود. شقيقه هايم در حال انفجار بود. همايون هم حالش خراب بود. باز بناي قد

 تقلبي… به همايون گفتم: شما از چي مي ترسي؟ چکار کردي که مي ترسي؟ اين مدرک تقلبيه  رو 

 معلوم ميشه… با صدايي عصبي گفت: معلوم ميشه  آنا 
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اره ممکنه بخوان براي توضيحاتي بريد اد… گفت: اگر اين مدرک رو تحويل بدين شما هم پاتون گيره   الکاني

 مکنه بازداشت بشيدآگاهي حتي م

راست راست مي چرخه آبروي من … بهتر … ايستاد و چرخيد طرف من و باز داد زد: بازداشت بشه  همايون

 فردا ببريد مدرک رو تحويل بدين… رو کم و زياد ميکنه 

 هاي آسيابم تير مي کشيد بس که استخوان فکم را منقبض کرده بودم.  دندان

هم همينه اگر اين مدرک راست باشه فردا به جرم قايم کردنش يه دردسر  گفت: به هرحال کار درست  الکاني

 هرکي اين مدرک رو داشته همين مساله رو مي دونسته که با پيک فرستادش… ديگه براتون درست ميشه 

 يک نفر سومي وجود داشته باشهگفتم
ً
 : اگه واقعا

 پوزخند زد: مهم نيست. باور نکن. من از خودم مطمئنم آنا 

طرف همايون که جلوي صندلي اش ايستاده بود: شما چي؟ شما هم از خودت مطمئني؟ مطمئني  دمچرخي

 ….دختر مندلي همچين کاري کرده باشه؟ مطمئني کيارش با يه مرد 

گفت: اگر ماجدي درخواست بده ممکنه مجبور به نبش قبر بشيم هرچند به خاطر شرعيات به اين   الکاني

امکان هرچيزي هست حتي ممکنه … ده نمي شه ولي امکانش هست به هرحال راحتي ها چنين اجازه اي دا

نامشروع جناب  طاون خانم ادعا کنه اين نامه راسته و اون وقت دردسر تازه اين ميشه که به خاطر رواب

 مهرداد خان هم توي دردسر مي افته

 : معاينه پزشک قانونيناليدم

 ناليد: خفه شو همايون

سقف و انگشت هايش را محکم روي پوست سرش کشيد. ناهيد باالخره به حرف سر گرفت رو به  کالفه

 نبريد… آمد: نبريدش 

 عجب يکي دلش به حال من سوخت. همه ساکت ماندند.  چه

 گفت: مهرداد همچين کاري نکرده  آنا 

 گفت: تصميم باشماست  الکاني

حويل مي ديم، وقتي چيزي بين شما باز به همايون نگاه کرديم و او به من زل زد: مدرک رو مي بريم ت همه

 نبوده پس جاي نگراني نيست

 کرد به آنا: تو هم شهادت مي دي شوهرت هيچ صنمي با اون دختره نداشته  رو 
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فقط يادتون باشه يک بخشي از اون نامه لجن هم به کيارش … جا بلند شدم: باشه هرطور راحتين  از 

 … مربوطه 
ً
 با کسي در ارتباط بوده اين طوري قبول کردين که کيارش واقعا

زل زد به ديواري که جاي عکس کيارش روي آن خالي مانده بود. غمگين پوزخند زد: وقتي مرده فرقي  همايون

 نمي کنه

گريه ناهيد سکوتي را که باز بينمان افتاده بود درهم شکست. از عمارت بيرون زدم.توي ماشينم در   صداي

پاشيده نگاه مي کردم. دوباره با انوري تماس گرفتم و باالخره جواب تاريکي باغي خزان زده به عمارتي درهم 

 داد. 

 گفت: چي شده؟  انوري

را گفتم. از آن لحظه اي که توي باران ظهر آبان ماهي آن مدرک لعنتي تمام برنامه هاي من را درهم  ماجرا 

وي جل جل مي باريد ت ريخته بود و حتي شکسته شدن عينک ماجدي را هم گفتم و حاال باز زير باراني که

ي اي رخ نمي دهد. تا م عجزهماشينم نشسته بودم و منتظر بودم انوري معجزه کند ولي مي دانستم چنين م

خواستند بفهمند قاتل کيست شادي رفته بود. شادي را فرستاده بودند باالي دار و هيچ کسي هم برايش انگار 

 مهم نبود. اگر مندلي مي فهميد چه حالي مي شد؟

 : حاال چکار کنم؟سيدمپر 

 فردا اول وقت مي رفتم سراغ مندلي و اعظم و بهشان مي گفتم نگران نشوند. بايد  ساکت
ً
ماند. بايد حتما

بهشان مي گفتم به فندق گفته ام دوستت دارم و معلوم نبود بعدش چي مي شد. البد من را بازداشت مي  

يفتم من براي فندق بود؟ که ب يتمام دست و پا زدن ها کردند تا بازجويي ام کنند. خنده ام گرفت. اين نتيجه

 زندان؟ چرا؟ عيبي نداشت. حتي زندان هم مي رفتم. به جاي او نه همراه با او. 

 مشت کوبيدم روي فرمان ماشين: تو امروز کدوم گوري بودي؟ عصبي

 نفس کشيد ولي چيزي نگفت.  عميق

 به هم فشردم: کار کي بوده اين نامه؟ پلک

ده ممکنه فهمي… ت: هرکي اين نامه رو جعل کرده مي خواسته پاي تو رو هم بکشه وسط ماجرا گف  انوري

 يا ماجدي دنبال جمع و جور کردن يه پرونده است تا شادي رو بيرون بياره… باشه من دارم دنبالش مي گردم 

 کار زنمه .. مي دونم  -

 نيست -

 چرا؟ -
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حسم مي گه کار …. ن دردسري براي خودش درست کنه زنت اين قدر احمق نيست که چني… نمي دونم  -

اگر به همايون مي داد ممکن …. اون نيست ولي هرکي بوده خوب مي دونسته مدرک رو دست کي بفرسته 

 ….ولي مي دونه زنت همچين کاري نمي کنه … بود به خاطر تو مدرک رو از بين ببره 

 چرا هرکاري مي کنم مي خورم به بن بست؟ -

 ته باشصبر داش -

 

 

 …که بفرستنش باالي دار؟ تو جاي من نيستي بفهمي چقدر فشار روي سرم هست   -

 صبر داشته باش -

 مي شه نفهمن جعليه؟…اگه ثابت بشه اين مدرک  -
ً
 اصال

 اگر جاعلش کاربلد باشه امکانش هست -

 بعد؟ -

 …مومه و اگه نه اگه اعتراف کنه همه چي ت… نمي دونم باز هم همه چيز به شادي برمي گرده  -

 …را فشار دادم روي فرمان ماشين و چشم به هم فشردم: اين قضيه قسامه چيه؟ همايون مي گفت  سرم

اگر مدارک عليه شادي باشه و خودش اعتراف نکنه به درخواست ولي دم مي تونن درخواست قسامه بدن  -

 پنجاه نفر شهادت ميدن که قاتل شاديه و تمام… 

بعيد نبود. حاال که حتي حاضر بود به قيمت فرستادن من زير تيغ پليس آن مدرک را همايون هيچ چيز  از 

تحويل بدهد کشتن شادي خيلي ساده بود. آه کشيدم: ممکنه قاتل پدر خودم باشه؟ مسخره است ولي اين 

 جور که پيش ميره هرچيزي ممکنه

 برادرت روابط مشکوک داشته؟ -

 من کردم کيارش و کارهايش را توي ذه  سعي
ً
ن بياورم و جز لب هاي خندانش هيچي توي ذهنم نيامد. واقعا

چقدر برادر خودم را مي شناختم؟ وقتي حتي آنا هم مي دانست کيارش مشکل دارد و من بي خبر بودم ديگر 

 چي داشتم بگويم؟

 و غمگين گفتم: نمي دونم درمانده

م وقتي قضيه قرص هاش رو گفتي يه حدسمن چيزي که نشون بده چنين روابطي داشته پيدا نکردم. يعني  -

 اين بود که چنين مشکلي داشته باشه ولي تا االن هنوز هيچي پيدا نکردم
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و منگ بودم. اگر فندق توي دادگاه مي بريد کار تمام بود. اگر هم نمي بريد همايون او را هرطور شده مي  گيج

د که شهادت بدهند فندق من قاتل کيارش فرستاد باالي دار. وقتي حتي حاضر بود پنجاه نفر آدم جمع کن

 يک جوري…بياورمش بيرون  وريچرا اين کار را مي کرد؟ اين ديگر مهم نبود. کاش مي شد يک ج…. اوست 

 نااميدانه گفتم: کاش فراريش مي دادم… 

 : حتي شوخيش هم جالب نيستگفت

 …هرچي پول بخواي … اگر بتوني  -

 اره نيستم. اجازه بده سعي کنيم از راه درستش مساله رو حل کنيمگفتم درباره اش حرف نزن من اين ک  -

 راه درست؟ وقتي همه شون کمر بستن به کشتنش؟ از راه درست حرف نزن که خنده ام ميگيره -

 چه خنده ات بگيره چه نگيره ديگه نمي خوام درباره اش حرف بزني. متوجهي؟ -

 نيستممشت کوبيدم روي فرمان ماشين: نه متوجه  دوباره

 مي دوني تنها جمله اي که هميشه منو آزار داده چي بوده؟ -

 به هم فشردم و وسط ابروهايم را ماليدم.  چشم

هنر عدالت آن نيست که همه گناهکاران به مجازات برسند، بلکه در آن »آنکه بپرسم خودش گفت:  بي

ک ديگه پليس نباشم. براي يهمين جمله بوده که باعث شده االن « است که هيچ بيگناهي مجازات نشود. 

متي که هر قي بهپليس عدالت يعني مجازات گناهکار. به هر قيمتي. ولي مي بيني که االن به خاطر همون 

هميشه بهش اعتقاد داشتم از سيستم حذف شدم. درک مي کنم چقدر نااميد و افسرده باشي ولي اين دليل 

و  ل همون قاتلي که تو هم دنبالشي. خيلي کار مونده بکنمنمي شه کار غيرمعقول بکني. االن هم بايد برم دنبا

 اروقت نداريم. هراتفاق تازه اي افتاد منو در جريان بگذ

 ممکنه بخوان برم اداره آگاهي و گوشي رو خاموش کنم. چطور پيدات کنم؟ -

 نفسش را بيرون داد: به وکيلت اعتماد داري؟ کالفه

 مث يه رفيقي که بهش احتياج دارم االن… به تو حتي بيشتر اعتماد دارم، …. فقط به تو و ماجدي  -

يه شماره موبايل برات پيامک مي کنم. اگر گير افتادي زنگ بزن بهش. مياد دنبال کارهات. شماره ماجدي رو  -

 هم برام بفرست. 

نداشت  د را قطع کردم و تلفن را جاساز کردم زير صندلي و از ماشين بيرون آمدم و زير باراني که قص گوشي

تمام شود شروع کردم به قدم زدن. سايه اي سياه چون شبحي ترسيده از روي پله ها تکان خورد. آنا بود. 

نم به قدم زدن. انگار تمام ذه ردمحالم خراب تر از آن بود که بخواهم بهش اهميتي بدهم. بي اختيار شروع ک

م نبود که تا صبح سگ لرز بزنم. مهم نبود آماده بود تا کمک کند درست همين امشب قاتل را پيدا کنم. مه



 

 
415 

فردا بازداشت شوم. مي خواستم فکر کنم و پازل بچينم. رفتم به سمت خانه فندق. کفش هايم توي گل و 

الي فرو مي رفت. به زحمت خودم را رساندم به حياط و به خانه تاريک نگاه کردم. هوا خيلي سرد بود. 

و به ساختمان نگاه کردم. کي مي توانسته کيارش را بفرستد خيس خيس بودم. چرخيدم به طرف عمارت 

بيرون و بعد خودش دنبال سر او بيايد؟ همه شاهد داشتند. سري تکان دادم و به سياهي وهمناکي که مقالبم 

کشتن کيارش نفع مي برده؟ همايون گفته بود کيارش همه چيز را به من مي گفت.   از بود چشم دوختم. کي 

مي دانسته که جانش را گرفته. کيارش چي مي دانسته؟ سعي کردم تمرکز کنم. همه پس کيارش چيزي 

  …مظنونين را توي ذهن آوردم. فرحي، حشمت، ديبا،فروتن، عليرضا، آناهيتا، زويا فرهمند و روزبه سرمد 

اشد. بکي جا افتاده؟ فکرم کار نمي کرد. هرچي بود به همين ها مربوط بود. محال بود کسي از قلم افتاده 

آن شب با به پاي من مي دويد به سمت اين خانه. داشت نقش بازي مي کرد؟ اگر او و زويا … روزبه سرمد 

جعلي را نگه  نامهممکن است کيارش قضيه اختالس را دانسته باشد؟ اين … همدست هم بوده باشند 

را  هرحال ما رد اختالس براي وقتي که دستشان رو شد؟ که چي بشود؟ به… نداشته بودند براي وقت مبادا 

زده بوديم. با اين نامه هيچ کاري از پيش نمي بردند. هنگ کرده بودم. به برگ هاي خيس خورده روي 

اي که حاال سوت و کورتر از  نجرهبي اختيار سرچرخاندم به سوي پ…. چشم دوختم…. سنگفرش حياط 

 سته بود در خودش کم داشت. هميشه بود و دخترکي را که همه اميد و آرزوهايم به وجودش واب

**** 

دارترين اتفاقي که مي توانست بيفتد اين بود که مهرداد دولتشاه به من عالقه داشته باشد و اين اتفاق  خنده

افتاده بود. از سه روز پيش دلم مي خواست قبل از اينکه امروز من را به دادگاه ببرند باهاش درباره اين 

دم چرا؟ چه دليلي داشت که ما با هم درباره عالقه او به من حرف بزنيم؟ موضوع حرف بزنم ولي بعد فکر کر 

مگر بقيه دخترها هم اين کار را مي کردند؟ درباره اينکه پسري بهشان عالقه داشت با آن پسر حرف مي 

بعد يک بهانه جور کردم. خب من توي زندان بودم و احتياج داشتم با کسي حرف بزنم. …. هه…زدند؟ پسر

عالقه داشت. او مي توانست اميدوارم کند که برمي گردم بيرون.  منبهتر از مهرداد دولتشاه که به  چه کسي

 مي خواستي او 
ً
مي توانست قول بدهد که برايم جبران مي کند. باز توي کله ام شلوغ پلوغ شد. واقعا

نمي داد اينها از يک  اميدوارت کند؟ حتي اگر از اين خراب شده نجات پيدا مي کردي بابا محمدعلي اجازه

بشوند. چرا کسي که قرار نيست ديگر هيچ وقت ببيني اش بايد تو را اميدوار کند؟ يک روز هم  د قدمي من ر 

طول کشيد تا يک بهانه براي اين سوال پيدا کنم. چون به نظرم مهرداد دولتشاه آدم جالبي بود. حتي اگر قرار 

نار يک خاطره حرف بزنم. ک واندم هاي زندگي ام از او هم به عننبود دوباره ببينمش مي توانستم بعدها با آ

خاطره زشت زندان حداقل يک خاطره جالب از يک آدم جالب داشتم که کمک کند تلخي خاطره هاي زندان 

از بين برود. باالخره تصميم گرفتم با مهرداد دولتشاه حرف بزنم به اين بهانه که توي زندان بودم و احتياج 

آدم جالب مثل او با من حرف بزند ولي جلوي صف تلفن باز هم اين مغز بهانه گير يک بهانه تازه داشتم يک 

جور کرد. اين يکي را هيچ جوري نمي توانستم رفع و رجوع کنم. اين يکي درباره خودم بود. چرا از خودت 

ني؟ خودت را سرگرم ک خجالت نمي کشي؟ زندان اين قدر تو را کثيف و رذل کرده که با زندگي يک مرد متاهل

آن هم وقتي زنش به تو لقب هرجايي داده؟ نه هنوز آن قدر کثيف نشده بودم که بخواهم اين کار را بکنم. 

براي همين بود که پاهايم شل شدند و برگشتم توي سلول و دراز کشيدم روي تخت و تصميم گرفتم بيخيال 
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وقت امروز اتفاق وحشتناکي افتاد که باعث شد زنگ زدن به مهرداد دولتشاه بشوم. اما درست صبح اول 

 
ً
آنقدر بترسم که همه بهانه ها از يادم بروند و خودم را آماده کنم تا با مهرداد دولتشاه حرف بزنم. اتفاق قبال

 افتاده بود فقط ما صبح زود ازش باخبر شديم. 

ا ياه شده بودند. پري ماه تبا سردرد از خواب بيدار شدم. چون خوابهاي مزخرف هميشگي چندبرابر س صبح

خود صبح ناليده بود و نزديک سحر او را برده بودند بيمارستان. وقتي مي رفت حتي به من هم نگاه نکرد. 

ه محبوبه و موشرابي وقتي ک ادممطمئن بودم که دارد فرار مي کند ولي هيچ کاري از من برنمي آمد. ترجيح د

ن طوري تالفي پولي را که من بهش داده بودم دربياورند. گاهي وقت از زندان آزاد شدند حسابش را برسند و اي

ها همکاري با دشمن بهترين دفاع است. صبح که هوا روشن شد با صداي جيغ مرجان از خوابي پر از کابوس 

جلوي در سلول شان. عين ميمون هايي که تو قفس انداخته  د پريدم. همه از خواب پريدند و جمع شدن

را گرفته بوديم و صورت هايمان را از الي آنها بيرون برده بوديم بلکه بفهميم چه خبر شده باشند ميله ها 

 اين 
ً
است. جالب بود که هميشه وقتي خانم دباغ مسئول شيفت شب بود اين اتفاق ها مي افتادند. اصال

سيد مي ر  خانم دباغ براي من بدشگوني داشت. هروقت او توي زندان نوبت شيفت داشت خبرهاي بد به من

يا اتفاق هاي بد مي افتاد و همان طور که کنار موشرابي چسبيده بودم به ميله ها ته دلم شور مي زد و انگار  

ند . هرچود که حس مي کردم باز هم اتفاق بدي افتاده که به خاطر بودن خانم دباغ به من مربوط مي ش

قاتم و من عينکش را خاکشير کردم و دست زخمي ام مي گفت اينها خرافات است. روزي که ماجدي آمد مال

دست خودم را بريدم خانم دباغ توي زندان نبود. به بانداژ چرک روي دستم نگاه کردم و سعي کردم به 

باشد. چي جز مرگ مي  يدهچيزهاي بد فکر نکنم. جيغ هاي يک اعدامي فقط وقتي بلند مي شد که ترس

 هم توي سلول مرجان؟ توانست يک اعدامي را بترساند؟ کي مرده بود؟ آن

زندان دوان دوان رفتند توي سلولي که آن طرف راهرو دو سلول جلوتر از ما بود. مرجان و سيمين و  مسئولين

بقيه را بيرون کردند اما محبوبه بيرون نيامد. محبوبه مرده بود؟ چه طوري؟ پري ماه او را کشته بود؟ 

ه دکتر زندان نفر بعدي بود ک ؟اين قدر حرفه اي بود  چطوري؟ يعني قفل سلول را هم مي توانست باز کند؟

رفت توي سلول. مرجان چسبيده بود به ميله ها ي سلول رو به روي ما و عين يک درخت مي لرزيد و هيچ 

توجهي به سوال هاي ما نداشت. باالخره دو نفر ديگر هم با روپوش سفيد رفتند توي سلول و پشت سرش 

و نشستم روي تخت. موشرابي هم همين کار را کرد.  مف اتاق مديريت. برگشتخانم دباغ دوان دوان رفت طر 

از آن روزي که راجع به نقشه خودش و محبوب با من حرف زده بودند ديگر به هم نگاه هم نمي کرديم. 

محبوبه مرده بود؟ چه طوري؟ اين سوال عين توپ پينگ پونگ توي سرم باال و پايين مي شد. به موشرابي 

را حاال به هرشکلي کشته بود پس چرا شر موشرابي را کم نکرده بود. جوابش  بدم. اگر پري ماه محبو نگاه کر 

خيلي ساده بود. پري ماه نصفه شب رفته بود بيمارستان. ممکن بود بيايند و ببينند موشرابي مرده است و 

ب شد. او وجهم به سيمين جلبعد کارش بيخ پيدا مي کرد. دوباره بلند شدم و چسبيدم به ميله هاي سلول و ت

بيخيال به مرجان نگاه مي کرد. او همدست پري ماه بود؟ باالخره برانکاردي رفت توي سلول و با يک مالفه 

سفيد که آدمي زيرش خوابيده بود بيرون آمد. پشت سرش چند مالفه خوني را بيرون بردند. کار سيمين بود. 

ه بعدي کي بود؟ موشرابي ک ر قط کار سيمين بود. نفسيمين شوهرش را تکه تکه کرده بود. سالخي ف

همدست محبوب بود يا من که مدرک جرم فرار پري ماه حساب مي آمدم؟ تصميم گرفتم تمام بهانه هاي 
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انبار شده توي سرم را بيرون بريزم و وقتي از دادگاه برگشتم به مهرداد دولتشاه زنگ بزنم. يک ساعت ديرتر 

 بردند.  م. مرجان و سيمين را هدر سلول ها را باز کردند 

که معلوم بود ترسيده دنبال سرم مي آمد. امروز بايد مي رفتم دادگاه و احتياج داشتم فکرم را   موشرابي

متمرکز کنم. ماجدي گفته بود هرسوالي درباره رابطه ام با مهرداد پرسيدند حقيقت را بگويم. گفت سعي دارد 

اين مدرک دروغ است. اما در هر حال بايد منتظر مي مانديم تا ببينيم  با کمک همان دفتر خاطره ام ثابت کند 

نظر کارشناس اداره جعل اسناد چي هست. معلوم بود فکر خودش هم مثل من شلوغ پلوغ است و همه 

سعي اش اين بود که من را آماده کند آن هم براي جلسه دادگاهي که خيلي سخت به نظر مي رسيد و از نگاه 

صدور حکم هم منجر شود. به خاطر همين بود که  هوانديم که ممکن است اين جلسه بهاي هم مي خ

ماجدي سعي مي کرد قانعم کند روي هر حکمي که صادر شود مي شود اعتراض گذاشت و درخواست 

 تجديدنظر کرد. هرحکمي! 

م کردم خون آد  ندادند کسي توي سلول ها بماند. همه را فرستادند توي حياط زندان. داشتم فکر مي اجازه

 چه بويي دارد؟ شايد بوي آهن زنگ زده. موشرابي نشست کنارم و گفت: امروز دادگاه داري نه؟

کردم ولي جوابش را ندادم. من ديگر يک مهره سوخته بودم. پولم را داده بودم رفته بود. زيپ دهنم   نگاهش

ا کنند و خودم در يک قدمي مرگ را هم کشيده بودم که موشرابي و محبوب بتوانند با همديگر نجات پيد

مت حفظ کردم. باز به س اهاشبودم. کمي خودش را به من نزديک کرد. من ولي رفتم کنارتر و فاصله ام را ب

 من آمد و آرام گفت: بچه ها ميگن سيمين کار محبوب رو ساخته

 زدم توي چشم هايش: پري ماه شيرش کرده خودت هم خوب مي دوني زل

بيچاره، بايد بيشتر حواسش رو جمع مي کرد ولي آدمي که توي اين کارا مي افته از همون سر تکان داد:  تند 

 اول مي دونه داره با جون خودش قمار مي کنه

 که همه مون عين هم هستيم. چه توي کار خطرناکي افتاده باشيم چه نيفتاده باشيم پوزخند 
ً
 زدم: فعال

 : بابات حالش خوبه نگران نباشهايش را ستون کرد پشت سرش و به عقب خم شد  دست

 آوردن از بابا موي تنم را سيخ کرد. از جا بلند شدم: کثافت آشغال اسم

وري خنديد: تو هم اوضاعت با محبوب خيلي فرقي نداره، دير يا زود پري ماه يکي رو هم مي فرسته تو  يک

 رو بکشن

 هايم را مشت کردم: بهتره واسه خودت بترسي تو اوضاعت بدتره دست

 هايش را خيس کرد و با لذت نگاهم کرد: اگه بهت بگم من و پري ماه با هم همدستيم چطور؟ لب

داشتم عصبي مي شدم. پاهايم را روي زمين سيماني کشيدم. حتي نمي خواستم بدانم اين دفعه رابطه  ديگر 

زد و  کنم. جستها چه طور بوده است ولي انگار پاهايم توي سيمان فرو رفته بود و نمي توانستم حرکت  
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 فراموش کن. من فقط شنيديجلوي رويم ايستاد: من و پري ماه از اول هم توي يه تيم بوديم هرچي تا حاال 

مي خواستم محبوب رو گول بزنم که نره پري ماه رو به پليس لو بده. اون بيرون خيليا منتظر بودن محبوب 

مقي بود، تو کار ما اولين کسي که سرش مي بياد بيرون که سرش رو بگذارن روي گردنش. محبوب دختر اح

 ضعيف ترا زودتر خورده ميشن؟ گلپره اونيه که از همه احمق تره. يادته گفتم تو جن

لبم را کندم. دست بانداژ شده ام را گرفت و نگاه کرد و جوري که بقيه فکر کنند دارد درباره زخم  پوست

طر مرگ محبوب از تو هم بازجويي کنه. از همه دستم چيزي مي گويد زير لب گفت: ممکنه پليس به خا

 …بازجويي مي کنن ولي تو هيچي نميگي، نه درباره من و نه درباره پري ماه 

را از ميان انگشتانش بيرون کشيدم اما در آخرين لحظه روي زخمم فشار آورد. کف دستم شروع کرد  دستم

 بعدش پدر همه ما به ضربان. مي سوخت. آرام گفت: پري ماه در رفته، االن هم
ً
ه چي به هم ريخته، احتماال

 بازپرسي هات رو يا
ً
بالها  بازم ممکنه همون…  دتهرو دربيارن. يکي کشته شده و يکي هم فرار کرده، حتما

 سرت بياد. 

خودم را ولو کردم روي نيمکت و به خوني که به باند خاکستري روي دستم نشت مي کرد نگاه کردم.  درمانده

ب کشته شده بود اوضاعم خيلي بدتر مي شد. من با کسي همدست شده بودم که يکي را توي حاال که محبو 

اجع بوده و هرچي تا االن ر  تزندان کشته بود و حاال هم فراري بود. تازه موشرابي مي گفت با پري ماه همدس

يک از جا م تيک تبهش دانسته ام دروغ بوده و معلوم نبود کار خودم را هم نسازد. به گنجشکي که جلوي پاي

مي جهيد زل زدم. پايم را تکان دادم و گنجشک پر کشيد و رفت. خوش به حالش. بال داشت. موشرابي هنوز 

زخمي جلوي دهنش را بگيرم و آنقدر فشار بدهم که  دستداشت زر زر مي کرد. دلم مي خواست با همان 

 خفه شود. 

و خيلي خونسرد لبخند زد: امروز ممکنه اتفاقي برات از مامورها داشت مي آمد طرفمان. از جا بلند شد  يکي

 بيفته حواست رو جمع کن

من فکر کنم تو … نگاهش کردم و او گفت: بعضيا موقع اجراي حکم اعدام مي شاشن به خودشون  منگ

 همين حاال اين بال سرت بياد

فت ن اتفاقي که مي گفهميدم منظورش چي هست. حتي نمي دانستم کي قرار است سر من بال بياورد. اي نمي

چي بود؟ اما نتوانستم بيشتر بهش فکر کنم. همه مان را جمع کردند جلوي ورودي زندان و بازرسي مان  

 بعضي روزها اين کار را مي کردند تا آنهايي ر 
ً
ايم  که چيزي توي لباسشان ق  ا کردند تا برگرديم داخل. معموال

 کرده بودند بگيرند. اين چيزها شامل چاقوي ضامن د
ً
ار، پنجه بوکس، ترياک، سيگار و تيغ بود اما ظاهرا

موشرابي درست گفته بود. حاال با اين اتفاقات بازرسي ها هرروزه مي شد. سخت گيري ها هم چندبرابر مي 

شد و من را مي بردند براي بازپرسي به خاطر باليي که سر محبوب آمده بود و به خاطر پري ماه ولي موشرابي 

م کرده بود که اگر حرفي بزنم برايم بد مي شود. شايد وقتي مي گفت بابات حالش خوب همين حاال تهديد

است داشت سيگنال مي داد که ولي من هستم که حالش را بد کنم. پري ماه آن بيرون بود و ممکن بود باليي 

يديم داخل ع کنم. تا رسبياورد و تازه قرار بود اتفاقي براي من بيفتد که الزم بود حواسم را جم امانمسر بابا و م
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راهرو دويدم سمت تلفن کارتي تا به مهرداد زنگ بزنم. مي خواستم ازش خواهش کنم مراقب مامان و بابا 

 قبول مي کرد ولي آنقدر توي سرم براي خودم ب
ً
آورده بودم که وقت   هانهباشد. اگر دوستم داشت حتما

 رده بودند. گذشته بود. دير شده بود. حتي تلفن کارتي را هم قطع ک

مثل موجي از گرما توي تن يخ کرده ام ريخته بود و عرق مثل دانه هاي تازه سبز شده گندم از کنار  اضطراب

موهايم بيرون زده بود. اسمم را که صدا زدند ديگر سرد نبودم، تبديل به يک تکه ماده مذاب شده بودم که 

کنارم و    يک تنگ پالستيکي نشست ا م موشرابي بهرلحظه بيشتر آب مي شد. قبل از آنکه از سلول بيرون برو 

گفت بخور. متعجب نگاهش کردم، چيزي نگفت و دست به سينه زل زد به من. گفتم تشنه نيستم ولي 

 وادارم کرد بخورم. 

 قلپ خوردم و تنگ را زمين گذاشتم. دوباره آن را گرفت جلوي دهنم: بخور به نفعته چند 

 جلوتر. تيزي لبه هاي تنگ لبم را خراش داد. باز هم آب خوردم.  زده به چشم هايش تنگ را هل داد  زل

 : تا ته بايد بخوريگفت

 را هل دادم عقب: واسه چي بايد بخورم؟ تنگ

 آن را گرفت جلوي دهنم: چون من ميگم دوباره

 بخور… را سد کردم جلوي تنگ و خواستم از جا بلند بشوم که گفت: آبه .. آب  دستم

ايم و دسته تنگ را محکم گرفته بود و هلش مي داد توي سينه ام. لبش را مي جويد و زده بود به چشم ه زل

منتظر بود بداند چه کار مي کنم. من هم همين را مي خواستم. که ببينم او چه کار مي کند. تنگ را گذاشت 

 اعتماد کني د زمين و رفت سمت درب ميله اي سلول و پشت به من ايستاد: يه وقتايي باي

 طرفم: حاال از اون وقتاست. پس بخور چرخيد

به تنگ نگاه کردم، چشمم ميان نگاه هاي خيره موشرابي و تنگ پالستيکي قرمز رنگ دو دو مي زد.  مردد 

آب که از سر گذشت يه يک وجب چه صد وجب. من که اين همه بدبختي کشيده بودم. اين يکي … جهنم 

م و داشت تهوعم شد. آنقدر آب خورده بودم که حالت هم روي همه اش.تنگ را بي وقفه سر کشيدم تا تما

توي صفي که منتظر بوديم براي دادگاه برويم شبيه يک کيسه در حال انفجار بودم. کافي بود يکي به شکمم 

مشت بزند تا همانجا خودم را خيس کنم. جز من پنج نفر ديگر هم نوبت دادگاه داشتند. مرجان هم بود و 

 کردند و راه افتاديم طرف خروجي.   لنه ها نگاهم مي کرد. ما را به هم قفنمي دانم چرا عين ديوا

ون که مي شديم مرجان آرام گفت آب خوردي؟ تند پلک زدم. رفتيم و نشستيم کنار هم. ماشين راه  سوار 

افتاد. برعکس دفعه قبل که اول وقت رفته بوديم دادگاه خيابان ها شلوغ بود ولي من هنوز داشتم فکر مي  

چرا مرجان پرسيد آب  د؟م چرا موشرابي آن حرف ها را به من زد؟ چرا يک تنگ آب توي شکمم خالي کر کرد

خورده ام يا نه. بعد يک دفعه همه چيز برايم روشن شد. از حرف هاي بريده بريده اي که اين طرف و آن 
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ه به ني موشرابي؟ من کطرف شنيده بودم. از حرفي که قبل از راهي شدن به سوي دادگاه به من زده بود. يع

 هيچ عنوان نمي خواستم با نقشه او پيش بروم. ديگر از بازي خوردن خسته بودم. 

 خلوت بود. مرجان چشم دوخته بود به خيابان و لبش عين گچ سفيد  ماشين
ً
پيچيد توي يک اتوبان که نسبتا

 بود. مامور بدرقه خميازه مي کشيد. تقه اي به شيشه زد و گفت: برو خطرناکه

ثانيه شمار قرمز روي ده بود. مرجان به من نگاه کرد. کار راحتي نبود. صداي موشرابي توي سرم اکو  چراغ

شي. گاهي وقتا مجبوري اعتماد کني. االن يکي از آن 
ُ
ک
ُ
شد. گاهي وقتا مجبوري بپري. گاهي وقتا مجبوري ب

 وقتهاست. سربازي که جلو نشسته بود گفت: نمي شه

الن يکي از آن وقت ها بود. عدد چهار چراغ قرمز به باالي لوله تفنگ سرباز مماس شده کالفه بود. ا  مرجان

بود. چشم بستم و تصميم گرفتم آخرين حماقتم را انجام بدهم. آبي گرم از وسط پاهايم شره کرد پايين و 

حير مت . بغل دستي امکشيدنريخت روي پاهاي مرجان. مرجان عين يک ديوانه زنجيري شروع کرد به جيغ  

از مايع زردرنگي که در شيب ماشين به سمت در مي رفت از جا پريد. مرجان شروع کرد به چنگ انداختن به 

صورت من. تا راننده بفهمد اين عقب دعوا راه افتاده پا گذاشت روي گاز و ماشين تکاني خورد و همه ريختند 

ها به کثافت کشيده شده بود سعي داشت گره  روي هم. مامور با چادري که زير ادار من و دست و پاي زنداني 

کور را از هم باز کند. مرجان از يک طرف لگد مي پراند و لگدهايش نه فقط به من که به دو نفري که آن 

طرفم به پاها و دست هايم زنجير شده بودند هم مي خورد. هرج و مرج شده بود. يک هرج و مرج واقعي . 

روسري هم نداشت. لباس ها وسط چنگ و دندان نشان دادن پنج  سرش نبود. حتي چادر ديگر هيچ کسي 

زنداني در حال پاره شدن بود. سالح جنگ در آن قفس کوچک ناخن و دندان و عربده هاي گوش خراش بود. 

مامور خودش را رساند به شيشه و با مشت محکم به آن کوبيد. مرجان خودش را يله داد روي مامور و همه 

م. جيغ و فرياد به قدري باال رفت که سرباز دستپاچه متوجه ما شد ولي دير شده بود. ما مان افتاديم روي ه

توي ترافيک قفل شده اي گير افتاده بوديم و مشت هاي همراهانم که با دستبندهايمان جرينگ جرينگ روي 

. سرباز اشت. ماشين نگه دنداختشيشه ها و ميله هاي پنجره ون کوبيده مي شد يکي از شيشه ها را ترک ا

بيرون پريد و تا مامور زن بخواهد بگويد در را باز نکن در باز شد و ما با هم پرت شديم بيرون. راننده ماشين ها 

متعجب به چند زن بي حجاب و وژوليده که حاال دمپايي هم به پا نداشتند نگاه مي کردند. سرباز دستپاچه 

د شويم. چند نفري از ماشين پياده شده بودند و از ترس لوله تفنگش را گرفته بود سمت ما و مي خواست بلن

اصابت گلوله جمع شده بودند يک گوشه. به وضوح ميان آن جنگ نابرابر گوشي هاي موبايل را مي ديدم که 

به سوي ما نشانه رفته بودند. حتي نمي توانستم صورتم را بپوشانم. دست هايم از کتف با حرکت دست دو 

. يک لحظه فشار چيزي سخت را دور گردنم حس کردم. يکي جيغ زد داره خفه جنگ کشيده مي شد  رفط

اش مي کنه. واي واي کشتش. زنجير دست هاي مرجان حلقه شده بود دور گردنم و خودش گره خورده بود 

ه صورتم ب بود به دست و پاهايم. کوبيده شديم روي زمين. مرجان ديوانه وار با مچي که به زنجير وصل شده 

بيد. زن ها به جان مرجان افتاده بودند و آن يکي که سمت راستم به دست راستم وصل بود هم زير مي کو 

دست و پا هوار مي کشيد. سرباز فرمان بي حرکت داد. مامور بدرقه دستپاچه بي چادر نمي دانست سرباز را 
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: بيا کمک ه سرباز گفتبگيرد. باالخره ب ا از حماقتي که توي فکرش بود منصرف کند يا جلوي خفه شدن من ر 

 احمق

تفنگش را پرت کرد روي صندلي جلوي ماشين و به کمک مامور مرجان را از روي من بلند کرد. با دست  سرباز 

هاي لرزان قفل پاهاي من را از بقيه جدا کرد و کلت کمري اش را از زير جليقه روي مانتو بيرون کشيد و گفت: 

 بي حرکت

بودند. من احساس خفگي مي کردم و مرجان با دست هاي باال نفس  ها دست روي بوق گذاشته ماشين

نفس مي زد. در آن هرج مرج و در محاصره ماشين هاي خالي از سرنشين و جمعيتي که به آخرين پناهگاه 

يعني ديواره اتوبان پناه برده بود سه دسته شده بوديم. دوتا زن اين طرف، دو تا هم آن طرف و من با پاهايي 

پيرهني خيس از ادرار هم يک طرف. تا سرباز بخواهد برگردد و تفنگش را بياورد و مامور بدرقه آن دو آزاد و 

زني را که قبل تر به من وصل بودند بفرستد داخل مرجان به سمت من هجوم آورد و زني که بهش وصل بود 

 هم همراهش کشيده شد. زير گوشم گفت: بدو

خود شروع کردند به حرکت. عقب، جلو، عقب، جلو، داشتم بي  داد به سمت جلو و پاهايم خود به هلم

هدف وسط ماشين ها با دست هايي دستبند خورده مي دويدم. صداها گنگ به گوشم مي خوردند. فرمان 

هم  ديگر  يايست. براي يک لحظه برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. سرباز نبود. مرجان و دو زن زندان

ه بودند؟ زن مانتوپوش داشت عين شصت تير پشت سرم مي دويد. همين باعث نبودند. آنها هم فرار کرد

شد تندتر بدوم. جمعيت حاال از ماشين هاي توي خيابان بيشتر شده بود اما هيچ کسي جلو نمي آمد. هيچ  

 مرجان و موشرابي چرا به د؟کسي کمک نمي کرد پليس من را بگيرد. اين قدر از پليس ها بدشان مي آم
ً
 اصال

کمک مي کردند؟ خوردم به دوچرخه سواري که سوار دوچرخه کورسي اش شاهد دويدن من با پاهاي   من

برهنه روي آسفالت بود. دوچرخه افتاد و تعادل من به هم خورد. اينجا آخر خط بود. االن مامور مي رسيد و 

ود؟ روي زانو نشستم و مي شد. جرم فرار از زندان چي ب تمامزير کتفم را مي گرفت و بلندم مي کرد و کار 

دستي زير کتفم قالب شد و من را محکم از زمين کند. تا بخواهم صورت کسي که بلندم کرده بود را ببينم هل 

خوردم توي يک ماشين ماتيز و بعد کسي کنارم نشست و ماشين گاز داد و و در رفت. تنها چيزي که از پنجره 

زمين نشسته بود و الستيک ماشين را نشانه رفته بود. دستي ديدم مامور بدون چادر بود که روي  ز عقب ماتي

سرم را هل داد پايين و کمرم به خاطر فشار دست تير کشيد. تمام تنم نبض مي زد. پس پري ماه من را يادش 

رو . صدايي خونسرد گفت: ببود نرفته بود. حاال مديونش بودم. به خاطر اينکه من را از آن لجنزار نجات داده 

 اره دو ماشين عوض کنيم. فرعي شم

 گاز داد و همان صدا گفت: سرت رو باال نيار  ماتيز 

 خجالت نمي کشيدم. فکر کردم  تازه
ً
متوجه بوي اداري شدم که آن ماشين کوچک را برداشته بود ولي اصال

 بوي آزادي خوب است حتي اگر شبيه بوي ادرار باشد. 

*** 
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سراغ ماجدي و بدانم نتيجه دادگاه چي شد. دو روز بازداشت از آگاهي بيرون نيامده مي خواستم بروم  هنوز 

موقت آن هم به خاطر چيزي که نفهميدم چيست. فکر مي کردم به خاطر مدرک جعلي باشد که ماجدي در 

 دادگاه با مدارک تويآخرين لحظه ها گفته بود اداره جعل اسناد در جعلي بودنش شک کرده و قرار است 

جدد بدهيم. اما وقتي حرف آن بيست و پنج ميليون پولي که به شادي رسانده ديگر درخواست بازبيني م

بودم پيش آمد دانستم قضيه فرار فندق لو رفته است. خواسته بودم ماجدي خودش بيايد براي پيگيري  

 کار را پيش ببرم. ماجدي که نيامد مطمئن  ديکارهايم. از قبول کمک همايون طفره رفتم و ترجيح دادم با ماج

دم لو رفتن قضيه فرار فندق خيلي بيشتر از آنچه فکر مي کردم بيخ پيدا کرده طوري که ماجدي هم ترجيح ش

داده خودش را کنار بکشد مبادا پرونده فندق گرفتاري هاي بيشتري پيدا کند. حتي نمي دانستم کي باالخره 

 بود پي کارش.  الکاني هم بعد از پس زدن کمک همايون رفته ونبرايم وثيقه گذاشته است چ

بازجويي هايشان که کم از شکنجه روحي نداشت نتوانستند مدرکي عليه من پيدا کنند. ماجدي توصيه   توي

کرده بود همان چيزي را بگويم که موقع قبول کمک به شادي مي دانستم. يعني کمک به خانواده اش. گفت 

 از 
ً
بودند.  هم بازجويي کرده فندقمامان و باباي درباره بستري شدن مندلي و گرفتن خانه هم بگويم. احتماال

 قضيه هرچي که بود نتوانستند چيزي از من دربياورند. حتي ترنم هم پايش به آگاهي باز شده بود. 

آگاهي با ديدن ترنم به طرفش رفتم. صورتش خسته و درمانده بود. پرسيدم: شما رو هم خواسته  جلوي

 بودن؟

 برين االن   عصبي
ً
 بابام مياد دوباره دردسر ميشهگفت: بله، لطفا

يادم افتاد پدرش چقدر سخت گير است. گفتم: ببخشيد که شما درگير شدين. اگه اجازه بدين با پدرتون  تازه

… 

 را قطع کرد: نه نه خودم درستش مي کنم حرفم

 به تاييد تکان دادم و قبل از رفتن گفتم: دردسري که درست نشد؟ سري

 کرد: نه همون چيزي رو که آقاي ماجدي گفته بود گفتم  دور و برش را نگاه دستپاچه

 زد توي چشم هايم: حقيقت زل

اين حساب پليس مطمئن شده بود که ما به نيت کمک به خانواده شادي پول را داده ايم و اميدوار بودم  با 

 ماجدي هم توانسته باشد توي دادگاه کار را جلو ببرد. 

تا ترنم با پدرش بروند. دلم مي خواست باباش را ببينم و ديدم. يک  کنار خيابان ايستادم و صبر کردم  رفتم

مرد شق و رق و قد بلند که حتي وقتي راه مي رفت قدم هايش به فاصله مساوي روي آسفالت پايين مي آمد. 

 بعد از تمام شدن اين مکافات بايد مي رفتم و توجيهش مي کردم ک
ً
دخترش خيلي شجاع و فهميده  هحتما

هم بابت تربيت همچين دختري بهش تبريک مي گفتم. اين طوري حداقل کمتر اذيتش مي کرد.  است. بعد 

 ولي حاال بايد مي رفتم مالقات ماجدي. 
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پرايد سفيد جلويم ايستاد و بوق زد. داخل ماشين را نگاه کردم. رفعت بود. رفتم جلو و سوار شدم. جدي   يک

 گفت: سالم آقاي دولتشاه

 زه ام کشيدم: سالم، شما اينجا چه کار مي کني؟به ته ريش دو رو  دستي

جدي اش حس بدي القا مي کرد. بي آنکه جوابم را بدهد به آيينه جلوي شيشه نگاه کرد و يک ورق   صورت

 کاغذ گذاشت روي پاهام. 

کاغذ را بلند کنم که با دست اشاره کرد همان طور روي پاهايم بخوانمش. زل زدم به جمله هاي روي   خواستم

خانم بهشتي فرار کرده، دادگاهي هم تشکيل نشده. آقاي ماجدي به من گفتند اونجا نرويد چون » آن: 

اينجا  چون ممکنه نزنيد دردسرها چندبرابر ميشه. االن شما تحت نظر هستيد و بهتره هيچ حرف اضافه اي 

شته برگرديد گذ  هم شنود گذاشته باشند. هيچ کاري هم که باعث بشه بهتون مشکوک بشن انجام ندين. مثل

 «به شرکت و مشغول امور روزمره بشويد تا بعد

چيزي بگويم. درست مثل وقتي که يکي تو را ناغافل هل مي دهد و تو فقط دهان باز ميکني و اولين   خواستم

کلمه اي که توي ذهنت هست را بيرون مي ريزي ولي رفعت پيش دستي کرد: اوضاع شرکت خيلي به هم 

 ماشين نداريد و من ريخته است. خوب شد  
ً
فرستادند بيام  رو که زود آزاد شدين. پدرتون گفتن احتماال

 دنبالتون

دو طرف شقيقه ام دوباره بناي طبل کوبي گذاشته بود. فندق فرار کرده؟ براي همين من را معطل   نبض

يچيده هرچي بود پکردند؟ ولي دادگاه مال ديروز بود. من را يک روز قبل از فرار بازداشت کرده بودند. قضيه 

. حاال کجا سنگين بوده است يهتر از يک فرار ساده بود. هرکي کمک کرده بود فندق فرار کند درگير يک قض

بود؟ يعني يک جايي توي همين شهر بود؟ اگر کسي که کمک کرده بود فرار کند آدم خالف سنگيني بوده 

بايد انوري را مي ديدم ولي اين همه نمي گذاشت فندق سالم بماند. دوباره دست کشيدم روي صورتم. 

توانم حاال بروم سراغش. تلفن که مي توانستم  مياحتياطي که رفعت در رساندن خبر به من مي کرد يعني ن

 بزنم. گفتم: من بايد برگردم خونه، احتياج دارم دوش بگيرم

 طور که خونسرد جلوش را نگاه مي کرد گفت: آدرس رو بفرماييد همان

گاه کردم. خيلي بهش مي آمد يک مامور حرفه اي بشود. گلو صاف کردم و گفتم: مهندس مجد  نيم رخش ن به

 کي زنگ زد به شما؟

بودم بداند منظورم از مهندس مجد همان دکتر ماجدي است و او هم گلو صاف کرد که نشان دهد  اميدوار 

ه من بهشون گفته بودين ک فهميده اين سوال چه منظوري پشتش خوابيده و گفت: ديروز بعد از ظهر. شما 

 قراره تغيير پست داشته باشم؟

 مي پرسيد که درباره او با ماجدي حرف زده بودم؟ داشت

 : بله يه اشاره اي بهشون داشتم، جالبه که شما رو يادشون بودهگفتم
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 جوابم سکوت کرد و نفسش را از بيني بيرون فرستاد: آدرس منزل رو لطف مي کنيد؟ در 

 رانبرين سمت نياو  -

بود؟ االن همه از دست من عصباني بودند. ترنم را ناخواسته وارد بازي خطرناکي کرده بودم. حاال  عصباني

 بهش گفته بودم اگر به هر ترتيبي نتوانست من را پيدا کند 
ً
هم ماجدي رفعت را توي گود آورده بود چون قبال

همايون جاساز کرده بودم. همان  خانهدر  مي تواند به رفعت اعتماد کند. تلفن سياهم را توي اتاق خوابم

شبي که جمع شديم دور هم تا تصميم بگيرند که مدرک جعلي را ببرند آگاهي يا نه. آنجا امن ترين جا بود 

چون هيچ کس فکر نمي کرد ممکن است از محل خودشان به نفع خودم استفاده کنم. صبح فردايش همين  

. رفتم و درباره پولي که به فندق داده بودم سوال کردند نه آگاهياره کار را کردند و از من خواستند بروم اد

درباره مدرکي که ماجدي فهميده بود خيلي حرفه اي جعل شده و ممکن است کارمان را سخت کند. حاال گيج 

و منگ توي پرايد رفعت نشسته بودم و قرار بود برويم خانه تا به انوري زنگ بزنم. انوري بايد يک فکري مي  

کرد. وسط اين بلبشوي شير تو شير فرار فندق ديگر مزخرفترين اتفاق بود. نگرانش بودم. حاال کجا بود؟ چه  

کار مي کرد؟ کي کمکش کرده بود؟ نکند وادارش کنند کار خطرناکي بکند. نکند يک باليي سرش بياورند. نفس  

 کم آورده بودم. دستي به پيشاني عرق کرده ام کشيدم: نگه دار خانوم

 نگاهم کرد: چيزي شده آقاي دولتشاه؟ رنگتون چرا پريده؟ رفعت

 …نمي دونم  -

 اش را پايين فرستاد: هوا خيلي کثيفه ولي خب چاره اي نيست يه کم نفس بکشيد شيشه

 کثيف بود. اگر يک سال هم باران مي باريد اين دودها کنار نمي رفتند. درست مثل ترس هايي که  هوا 
ً
واقعا

خوش کرده بود و نمي دانستم کي از زندگي ام پاک مي شوند. رفعت به ماشينش گاز داد تا توي دل من جا 

 نيدزودتر برسيم به خانه. وقتي رسيديم جلوي در نگه داشت و گفت: استراحت ک

تکان دادم و قدم تند کردم به طرف در. زنگ را محکم و بي وقفه فشار دادم و تازه متوجه چشمي  سري

که زوم شده بود به سمت کوچه. همايون باالخره يک دوربين مداربسته براي خانه کار    دوربين کوچکي شدم

محوطه بزرگ حياط  بهگذاشته بود ولي چرا حاال؟ در سنگين باز شد و پا به دو درخت ها را رد کردم و 

ي شده؟ هرداد چرسيدم. ناهيد روي تراس ايستاده بود. نفس زنان از پله ها باال رفتم. ناهيد دنبال سرم آمد: م

 همايون ميگه شادي فرار کرده؟ آره

را ندادم. از دستش دلخور بودم. او هم يک دفعه رفت توي جبهه همايون و هيچ اصراري هم نکرد   جوابش

که به خاطر يک نامه جعلي من را نيندازند بازداشتگاه. توي پله ها بودم که گفت: همايون ميگه مي خوام 

 ز ايرانهمه چي رو بفروشيم بريم ا

پله ها متوقف شدم. چرخيدم طرفش. منگ نگاهم مي کرد. انگار صدايش توي سالن خالي پيچيده بود و  توي

 هنوز زنگ صدايش توي گوشم بود. چرا مي خواست همه چيز را بفروشد؟ ناهيد دو پله باال آمد: مهرداد
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ويد ولي توي چشم هايش مي ملتمسانه بود. انگار داشت تالش مي کرد دهان باز نکند و چيزي نگ لحنش

 توانستم نگراني را ببينم. برگشتم پايين و زل زدم توي چشم هايش: چي شده مامان؟ به من اعتماد کن

 از من دزديد و چرخيد به طرف سالن غربي: هيچي هيچي نگاه

 ؟دست کشيدم توي موهايم و برگشتم به سمت اتاقم. ممکن بود توي خانه هم شنود گذاشته باشند  کالفه

 اين دستگاه شنود چه شکلي بود؟ نمي توانستم آنجا زنگ بزنم. گوشي را از شکاف مخفي کف کمد که 
ً
اصال

قبل از  که  چکيفقط خودم ازش خبر داشتم بيرون کشيدم. هيچ کسي بهش دست نزده بود چون عالمت کو 

سي در را جا به و اگر کرفتن به جا گذاشته بودم هنوز سرجا بود. همان سنگريزه کوچکي که گوشه شکاف بود 

 جا مي کرد قل مي خورد و مي افتاد توي درز کمد. سنگريزه يشمي رنگ هنوز سرجايش بود. 

را انداختم توي جيب کتي که به خاطر ماندن توي بازداشتگاه چروک شده بود. برگشتم بيرون و  گوشي

وار ايستادم. همايون مي گفت: صداي همايون را شنيدم که داشت ناهيد را دلداري مي داد. همانجا پشت دي

 باشه چيزي نمي شه ديدي که فرستادمش اون تو مراقبش باشن

 درباره من حرف مي زد؟ داشت

 …ناله کرد: من بچه ام رو از تو ميخوام، باليي سرش بياد نمي بخشمت همايون، کيارشم رو ازم گرفتي  ناهيد 

 داشت نتوانست
ً
 ند درباره من حرف مي زدند. بيشتر حرف بزند. اشکش راه افتاد. واقعا

 گفت: بچه که نيست  همايون

 زار زد: خب بهش بگو چرا بهش نميگي؟ ناهيد 

گفت: به خاطر اون دختره داره به آب و آتيش مي زنه چي بهش بگم؟ ها؟ چي بگم که دست بکشه   همايون

 از اين حماقتش؟

يره همايون. بچه من احمقه؟ نذار هق هق کرد: اون دختره باليي سرش بياد آهش دامن من رو مي گ ناهيد 

 …دهن وا کنم 

ايتش مي خواستم نه… ديگر هيچي نگفت. همايون گفت: من که نمي خواستم دختر مندلي بيفته زندان  اما 

ي مي بيني که چطور پا گذاشتن رو …. ببخشمش بياد بيرون ولي مي بيني که اونا نمي خوان اين طور بشه 

 …خرخره من خفه ام کنن 

نها کي بودند که نمي خواستند فندق من از زندان بيرون بيايد؟ داشتند از کي حرف مي زدند؟ نشستم  آ آنها؟

کنار ديوار. مجبورش کنم بگويد قضيه چيست؟ اگر نگفت چطور؟ داشتند از من محافظت مي کردند؟ 

 صداي سراسيمه آنا آمد. داشت مي پرسيد: اومده؟

 جا بلند شدم.  از 
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 ارگفت: تنهاش بگذ  همايون

بي توجه به حرف همايون از پله ها باال آمد. همايون هم انگار پشت سرش بود که ميانه پله ها صداي گام  آنا 

 هايشان قطع شد. آناهيتا گفت: مي دونه دختره فرار کرده؟

 مگر نگفتي رفعت رفته بوده دنبالش؟… گفت: البد مي دونه   همايون

 من بگين چي شده اينجا يه خبرايي هست که من ازش بيخبرم به -

 نه تا وقتي که ندونم تو از چي مي ترسي -

 من؟ -

 اين همه به آب و آتيش زدن واسه نگه داشتن مهرداد کنار خودت واسه چيه؟ -

 حاال واسه اين که شوهرم رو نگه دارم بايد به بقيه توضيح بدم؟ -

 ناهيد توي سالن پيچيد. عصبي گفت: ولش کن همايون ولش کن پوزخند 

فت: اگر هر اتفاقي بيفته تقصير شماست. نگيد به خاطر مشکل کيارش با فرحي حرف مي زدين که باورم گ  آنا 

 نمي شه

 عصبي گفت: ديگه نشنوم همايون

آنا عصبي تر ادامه داد: ناهيد جووون گند زدن به تمام طرح هاي ما. اگه فرحي نقشه کارگاه رو فهميده  اما 

ولتشاه شرکت بزرگ د… ود بوده، متوجهيد؟ همش دود شده رفته هوا باشه هرچي تا االن هزينه کردين بيخ

 حاال به تف بنده جناب دولتشاااااه

 آنا را کتک مي زدند. اخالق آنا ديوانه کننده بود وقتي   اگر 
ً
کمي بيشتر صبر مي کردم همايون و ناهيد حتما

نمي  ش کنم که البته حاال ديگر عصبي مي شد همه را به حد مرگ ديوانه مي کرد. فقط من مي توانستم تحمل

 توانستم. 

پشت ديوار بيرون آمدم. حدسم درست بود همايون کبود شده بود. ناهيد عين ببر پايين پله ها دندان به  از 

 هم مي ساييد. سعي کردم خونسرد بمانم: چي شده؟

 اخم کرد: هيچي همايون

بلم ايستاد و زل زد توي چشم هايم. آرام گفت: پايين و آنا در جهت مخالف او پله ها را باال آمد. مقا برگشت

 خودت اون نامه جعلي رو فرستادي آره؟

 
ً
 حوصله کشفيات احمقانه اش را نداشتم. آرام زدمش کنار: برو اون طرف اصال



 

 
427 

گلويش را فرو داد و بلند گفت: من مي دونم. از عمد اون نامه رو فرستادي برسه دست من که بري توي   آب

 ک نکنه دختره رو فراري ميديبازداشت و کسي ش

پله ها ايستادم و چرخيدم طرفش. از کجا معلوم قاتل همين نقشه را براي من نکشيده بود؟ او هم مي  وسط

 ….نکند …. نکند … دانسته نوبت دادگاه فندق کي هست. نکند 

د که مي  و ناهي خواستم به چيزي که توي سرم بود فکر کنم. از خانه بيرون زدم و حتي به حرف همايون نمي

گفتند کجا مي روي اهميتي ندادم. ماشينم را که از دو روز پيش آنجا مانده بود روشن کردم و به سرعت از 

بود   نه امکان نداشت. انوري گفته ده،خانه بيرون آمدم. نکند قاتل فندق را دزديده بود؟ شايد فندق فرار نکر 

سانيت نيست و نبايد نگران فرار فندق از زندان باشم. کسي که از شادي پول خواسته آنقدرها هم نگران ان

ولي ممکن بود کسي از نقشه فرار او مطلع بوده و به همين بهانه او را دزديده باشد؟ اين طوري کارش راحت 

گردن همان کساني که توي زندان اغفالش کرده بودند تا فرار کند. باز   تادهتر هم بوده. چون همه چيز مي اف

  …ه بودم. انگار يک وزنه صد تني روي قفسه سينه ام گذاشته بودند. با اين حرف هاي همايون نفس کم آورد

کي بود اين قاتل لعنتي؟ کي بود که همايون آنقدر ازش مي ترسيد که به خاطر حفظ جانم من را توي 

يست و اتل کنگه مي داشت؟ شايد هم با قاتل تباني کرده بود؟ شايد همايون حاال مي دانست ق داشتگاهباز 

باهاش وارد معامله شده بود که من را از فندق دور نگه دارد تا او يا شايد هم آنها بتوانند به بهانه نقشه 

 نافرجام فرار فندق، او را بدزدند و سر به نيست کنند. 

 کوبيدم روي ترمز و گوشه اي نگه داشتم. ديگر نمي توانستم نفس بکشم.   پا 

ري جلوتر کنار يک ساختمان نيمه کاره ايستادم و موبايل را روشن کردم و به ماشين پياده شدم و چند مت از 

 انوري زنگ زدم. بوق اول نخورده برداشت. اجازه نداد حرف بزنم فقط گفت: شرکت ياسر ميشناسي؟

آب گلويم را  …ياسر… ياسر… تکان خورد و بي آنکه صدايي ازش بيرون بيايد چندبار تکرار کردم ياسر  لبهايم

 و دادم: چطور؟فر 

 …بچه هاي آگاهي يه سرنخ پيدا کردن راجع به قتل کيا که ربط داره به اين شرکت  -

 به شرکت ياسر؟! چي به سرش مياد حاال؟ -

من مجبورم اين موبايل رو خاموش کنم. خودم بهت اطالع مي دم که کجا و چطوري همديگه رو ببينيم.  -

 ي؟بايد ببينم اين سرنح ِفيکه يا نه شنيد… حتي با پدرت …  راجع به اين شرکت با هيشکي حرف نمي زني

 چرا؟ -

 کارهاي خودت رو بکن… چراش رو هنوز نمي دونم ولي نه کنجکاوي مي کني نه حرفي مي زني  -

 کارهاي خودم يعني چي؟  -

 همون کارهايي که قبل از اين اتفاقا انجام مي دادي -
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 جدي که همين توصيه داخلش بود ولي چرا؟هم يک يادداشت آورده بود از طرف ما رفعت

 ام تير مي کشيد: بگو که فندق من اتفاقي براش نمي افته سينه

 قطع شد. دوباره زنگ زدم و زني گفت: دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است.  تلفن

يک  . چرا يادم نمي آمد اين اسم را از کي و کجا شنيده ام؟ فقط يک هاله محو توي ذهنم بود … ياسر  شرکت

اسم دور مي خورد توي سرم. همايون عصبي بود. مدام مي گفت يک مشت خرچران شده اند همه کاره بازار.  

ودند ها فندق را گرفته ب چرانکلمه خرچران توي ذهنم پررنگ و پررنگ تر مي شد. اگر اين به قول همايون خر 

هايي که وارد شدن بهش خرچران هايي که خرشان خيلي هم خوب مي رفت. چون وصل بودند به جا… 

عرق سردي از مهره روي  … خيلي خطرناک بود. حاال بايد چکار مي کردم؟ دست روي دست مي گذاشتم تا 

لمه به ستون بتني و نشستم روي زمين. ک مگردنم پايين لغزيد تا روي کمرم. زانوهايم سست شد. دست گرفت

 خرچران جلوي چشمم کمرنگ و کمرنگ تر شد. 

*** 

ظه که توي يک فرعي من را به سرعت از ماشين پياده کردند و سوار يک ماشين پژو پارس کردند همان لح از 

دانستم از چاله بيرون آمده ام و توي چاه افتاده ام. از همان رفتارهاي خشن که بي هيچ کلمه حرف اضافه اي 

را  کجاست هيشکي جوابمپري ماه   مانجام شد به اين باور رسيدم. تمام مدت سرم پايين بود و هرچي پرسيد

نداد و حتي نفهميدم داريم کجا مي رويم. از سرعت ماشين مي شد حدس زد که توي يک خيابان بزرگ 

 خلوت در حال حرکتيم يا حتي توي يک جاده! 

 
ً
توي جاده بوديم، توي خيابان چراغ قرمز ها نمي گذاشتند دائم در حال حرکت باشيم و صداي حرکت  حتما

 از شهر بيرون آمده بوديم. کمرم تير چرخ ماشين هاي سن
ً
گين و بوق اتوبوس هاي مسافربري هم بود، قطعا

مي کشيد و دست سنگيني که گردنم را پايين گرفته بود درست مثل يک مانع نمي گذاشت عين فنر باال بپرم. 

دار تندتر ا هوا تاريک شده بود که با چشم بند، جلوي ديدم را گرفتند. لباس هايم خشک شده بودند و بوي

 شده بود. بدنم درد مي کرد. کسي کنار گوشم گفت: صدات در نمياد

صدايي به گوش نمي رسيد، حتي صداي زوزه سگها و تنها از تماس هواي خنک با صورتم مي توانستم  هيچ

دند.  ر بگويم يک جاي خيلي سرد هستيم. لرز به تنم افتاده بود. در ماشين را آرام باز کردند و من را پايين آو 

توي سه ماشين مختلف   ماندنکف پاهام روي آسفالت خنک و زبر مماس شد و باالخره بعد از ساعتها خم 

که البد براي رد گم کني مدام عوض مي شدند توانستم راست بايستم و به همين خاطر کمرم تير کشيد. 

 دستي پشت شانه ام خورد: آروم برو جلو

. نمي ترسيدم. حاال در اين نقطه اي که قرار داشتم ترس معنايي چشمم سياهي مطلق بود. منگ بودم جلوي

نداشت. يا رسيده بودم به آخر خط و دير يا زود من را مي کشتند يا باالخره چشم بند و دستبند را باز مي  

 . با احتياط مثل آدمي که تازه کور ود کردند و آزاد مي شدم. ولي اين برنامه ريزي هاي دقيق معني اش آزادي نب

شده و مدام مي ترسد در يک چاله سقوط کند به اتکاي مردي که کنارم راه مي رفت جلو رفتم. دستم را به در 
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 وارد حياط 
ً
فلزي گرفتم و از درگاه خانه داخل رفتيم. معلوم بود يک محوطه روباز جلوي رويم است. احتماال

. معلوم بود فقط يکيشان همراهم کرد به سمتي که بايد جلو مي رفتم  ميشده بوديم. دست مرد هدايتم 

آمده است و آن دوتاي ديگر توي ماشين مانده اند. دري آهني باز شد و پاهايم روي سراميک هاي همچنان 

 يک خانه بود. يک خانه وياليي. مسير پيش رو را جلو رفتيم و حس کردم 
ً
خنک فرود آمدند. پس اينجا حتما

مثل راهرو. درست حدس زده بودم. باالخره وارد يک اتاق  وارد يک فضاي باريک تر شده ايم. يک جايي

شديم که کف آن را با موکت فرش کرده بودند. در اتاق بسته شد و با يک حرکت چشم بند از روي چشم 

هايم کنار رفت. رو به رويم مردي قد بلند و هيکلي دست به کمر ايستاده بود. با يک نگاه دانستم توي اتاقي 

ره اش با کمک يک تخته بزرگ نئوپاني مسدود شده است. تختي فلزي گوشه اتاق بود. به هستم که تنها پنج

 مرد نگاه کردم: من کجام؟ کي منو گرفته؟

جوري نگاهم مي کرد انگار يک موجود جنگلي را به شهر آورده باشد. لباسهايم پاره پاره بود. موهايم از  مرد 

چسبيده بود و پوست پاهام به خاطر تعرق و البته ادرار شدت ترس جوري عرق کرده بود که به پشت گردنم 

 مي خاريد. با سر به تخت اشاره کرد: بشين

آنکه بچرخم عقب عقب رفتم به سمت تخت و نشستم. چشمش به دستبند روي دستم بود. دستي به  بي

 موهايش کشيد و دور خودش چرخيد. جراتي به خودم دادم و دوباره پرسيدم: شما کي هستين؟

را نداد. رفتارش مي گفت گير آدم هاي بدي نيفتاده ام. مگر نه اين که گروگان ها را کتک مي زدند؟ اگر   ابمجو 

گروگان بودم االن بايد بدتر باهام رفتار مي کرد مگر اينکه بهشان گفته باشند جانم ارزشمند است. ولي جان 

يعني مي شد مهرداد يک دفعه به  رداد؟مهمن جز براي بابا محمدعلي و مامان اعظم براي کي ارزش داشت؟ 

سرش زده باشد و من را فراري داده باشد؟ وقتي بيست و پنج ميليون پول ناقابل را مي داد به من، وقتي بعد از 

 اين همه وقت مي فهميدم به من عالقه دارد پس ممکن بود مثل قصه ها من را نجات داده باشد؟

 ين؟: شما از طرف مهرداد دولتشاه اومدگفتم

زل زد توي چشم هايم و پوزخند زد. انگار زبان نداشت. خب مهم هم نبود. اين پوزخند مي گفت که  مرد 

مهردادي در کار نيست. پس کي من را گرفته بود؟ چرا من حماقت کردم؟ چرا؟ مگر خودم را نسپرده بودم به 

ير آدم . هميشه که تقدود ير بدست تقدير که هرکجا مي خواهد ببردم؟ شايد اين هم يک بخشي از همان تقد

 را خوشبخت نمي کند. گاهي هم او را مي اندازد توي يک بدبختي بزرگ تر. 

به اتاق نگاه کردم. نه اين جا بهتر از زنداني بود که توش اسير بودم. تازه موشرابي گفت قرار است  دوباره

ت.  فهميدم کي پشت اين قضيه اس اوضاع بدتر از اين بشود. پس اينجا بهتر از زندان بود به شرطي که مي

 گفتم: موشرابي رو ميشناسي؟

 زبان باز کرد: حرف نباشه باالخره

دانم چرا نمي رفت. انگار منتظر کسي يا چيزي بود. پاهام را جفت کردم کنار هم و ساکت نشستم.  نمي

زخم  بود و چشمم به زخم هايي افتاد که روي پوست دستم افتاده بود. باند کف دستم قشنگ باز شده 
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ي مي . پهلويم خيلدند وسطش دوباره دهان باز کرده بود. نيم نگاهي هم به پاهام انداختم. آنها هم زخمي بو 

 سوخت. به نظرم موقعي که مرجان من را کوبيد زمين پوست پهلويم رفته بود. 

فت: برگشت و گاز اتاق بيرون رفت. از جا بلند شدم و تا بخواهم بروم طرف دستگيره در دوباره  باالخره

 بشين تکون نخور

و سر جايم نشستم. صداي چرخيدن کليد توي قفل آمد و همه جا ساکت شد. با همان دست هاي  برگشتم

بسته سعي کردم کمد ديواري را باز کنم. داخلش چند چوب لباسي و دو دست لباس ساده دخترانه و يک 

نجا را براي آمدنم آماده کرده بود. صداي پچپچه پتوي تاشده بود. هرکي اين نقشه را کشيده بود از قبل اي

هايي از پشت در مي آمد. رفتم و به در گوش چسباندم ولي هيچي نمي شنيدم. دستگيره چرخيد. عقب رفتم 

و وسط اتاق زير نور سفيدرنگ و بي حال المپ ايستادم. مرد با يک تشت و يک شل آب معدني و يک بسته 

را گوشه اتاق گذاشت. به من گفت:  ا حلواي شکري برگشت داخل و آنه نان و چند دانه سيب و يک بسته

 نمي تونم دستت رو باز کنم. سعي نکن فکر فرار کني چون خودت و ما رو تو زحمت ميندازي. اون بيرون 
ً
فعال

 يه سگ گنده نشسته، از اين اتاق هم بيرون بري از در خونه نمي توني پات رو يک قدم بيرون بگذاري

 ردم: تو رو خدا حداقل بگين شما کي هستيد؟ک  التماس

رباتي بود که فقط هروقت اراده مي کرد روشن مي شد و حرف مي زد. بي آنکه جوابم را بدهد در را قفل   انگار 

کرد. صداي کشيده شدن چيزي روي زمين به گوشم خورد. انگار يک چيز سنگين را پشت در مي گذاشتند. 

  . حاال بايد چکار مييدمعد همه جا ساکت شد. بالتکليف دور خودم چرخيک دقيقه ديگر منتظر ماندم و ب

کردم؟ با اين دستبند حتي نمي توانستم لباسم را عوض کنم. خسته و تشنه بودم. به زحمت شلوارم را بيرون  

کشيدم و به بدبختي شلواري را که به چوب لباسي بود بيرون آوردم و پوشيدم اما هيچي از حس کثيفي ام  

. اين دستشويي بود؟ امکان نداشت. با اينکه تشنه بودم تمشد. چاره اي نبود. نيم نگاهي به تشت انداخکم ن

 ولي سعي کردم بي خيال شل آب معدني بشوم. خودم را روي تخت انداختم و نفهميدم کي خوابم برد. 

د هرچه  تشنگي زيا دانم کوفتگي و سوزش شديد پوستم بود يا خواب هاي درهم و برهمي که مي ديدم يا  نمي

که بود از خواب بيدار شده بودم و بالتکليف به رشته باريک و کم رمق نور آفتاب که از درز تخته نئوپان تا  

 کف موکت قهوه اي رنگ کش پيدا کرده بود نگاه مي کردم. 

 ا مي کردم اين آخرين باري است که مي توانم با زندگي بيرون مرتبط باشم. همين يک رشته نور تنه حس

نقطه ي ارتباط من با زندگي بيرون بود. حاال مامان و بابام زير همان خورشيدي نگران من بودند که يک رشته 

 تا کف اتاق کشيدم و جلوي نور  ا از نورش کف اتاق افتاده بود. از روي تخت بلند شدم و بدن خشک شده ام ر 

يم جا خوش کرد. تازه متوجه زخم هاي نشستم. رشته ي باريک نور از روي پاهام باال خزيد و روي زانوها

بدنم شدم. بعضي هاش داشتند ترميم مي شدند ولي بعضي ديگر هنوز خيس و تازه بودند. پيرهنم را باال زدم 

هست که فکرش را مي کردم. يک بريدگي از روي استخوان لگنم  يو ديدم که زخم پهلويم خيلي بدتر از چيز 

تي مي توانستنم خرده خاک هايي را که داخل گوشتم فرو رفته بود تا جايي توي پشتم درست شده بود و ح

ببينم. شل آب معدني را به زحمت باز کردم و يک وري روي تشت خم شدم و سعي کردم با دست هايي 



 

 
431 

تميز کنم ولي نشد. دستم تا يک جايي بيشتر جلو نمي آمدکالفه شل آبمعدني را  ا دستبند خورده روي زخم ر 

م کف اتاق و کنار رشته نور دراز کشيدم. پرز موکت پوستم را مي خراشيد. درمانده از جا زمين زدم و برگشت

حالي  هبلند شدم و دوباره خودم را روي تخت ولو کردم. بي حال و بي جان بودم. حاال بابا و مامانم چ

ايد دانم ش داشتند؟ دلشوره مثل گلوله اي نمک توي وجودم حل مي شد و تمام قلبم را دربرمي گرفت. نمي

هم داشتم مريض مي شدم. اين داغ و يخ شدن ها مال اضطراب تنها نبود. سرم سنگين بود و هرچه سعي مي  

بودم گوشم تمام صداها را مي  خوابکردم بخوابم انگار فقط پلک هايم روي هم مي افتادند و با وجود آنکه 

 روي برگ ها. کي آن بيرون بود؟ شنيد. صداي ميو ميو گربه اي پشت پنجره و خش خش راه رفتن کسي

داشت خوابم مي برد و آرزو کردم آنقدر بخوابم که وقتي بيدار شدم اين کابوس تمام شده باشد. فرقي  باز 

 نمي کرد چطور حتي شده با مردنم. اين قدر خسته و از پا افتاده بودم که حتي آرزوي مرگ مي کردم. 

با چرخيدن دستگيره در. راست سر جا نشستم و سعي کردم  براي دومين بار از خواب پريدم. اين بار  اما 

جلوي لرزش بدنم را بگيرم. در باز شد و اين بار يک نفر ديگر آمد داخل اتاق. اول نيم نگاهي به غذاهاي 

 رد کرد. هرچند لحظه به قتدست نخورده گوشه اتاق و تشت خالي انداخت و بعد من را از زير نگاهش به د

زد. نگاهش روي دست هايم ثابت ماند و چند قدم جلوتر آمد و دست به کمر رو به رويم  يک گوشه ام زل مي

 ايستاد: شنيدم مي خواستي با هم سلوليت فرار کني آره؟

يعني که پري ماه ناجي من نبود. صامت و بي حرکت بهش زل زدم. يک قدم جلوتر آمد و من تکاني   اين

دولتشاه هم همين طور بود وقتي کالفه مي شد کف  کوچک خوردم. دستي به صورتش کشيد. مهرداد 

دستش را از زير بيني اش تا روي چانه اش پايين مي کشيد. نمي دانم چرا هنوز اميد داشتم او هم يک دستي 

 توي ماجرا داشته باشد. 

 دست هايم اشاره کرد: مي توني غذا بخوري؟ به

ن را گرفته است. چرخي دور خودش زد و را ندادم. نمي دانستم کي هست و از طرف چه کسي م جوابش

 دوباره رو به رويم قرار گرفت: غذا بخور به نفعته

يک حرفي که بوي آدميت مي داد زده بود و من گفتم: من چرا اينجا هستم؟ چطوري غذا بخورم؟  باالخره

 دستم رو باز کنيد… قول مي دم جايي نرم 

ه اش را روي تيغه دماغش کشيد و روي لب هايش دست هايم را گرفتم مقابلش. انگشت اشار  ملتمسانه

نگهش داشت. چشم هايش ميخ شده بودند روي مچ دست هايم. دستش را از روي لبش برداشت و گفت: 

 نه
ً
 فعال

 خواست برود از جا بلند شدم و پشت سرش راه افتادم: تو رو خدا به من بگيد اينجا چه خبره مي

 عقب: ندوني بهتره، ولي باهات کار دارن بهتره لج نکني در ايستاد و من را آرام هل داد  نزديک
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را بست و دوباره قفل توي کليد چرخيد و همان شيئي سنگين پشت در گذاشته شد. نشستم کف اتاق و  در 

 رد زنجيري که مرجان دور  
ً
زنجير کوتاه دستبند را حلقه کردم دور زانويم. پوست گلويم هم مي سوخت حتما

زخم   . کتفم را سيمينبود وي پوستم مانده بود. ديگر يک جاي سالم توي تنم نمانده گردنم انداخته بود ر 

کرده بود. بيني ام را هم خودش شکسته بود و حاال تمام بدنم درد مي کرد. پهلويم مي سوخت. استخوان  

د سکتفم تير مي کشيد و حس آدمي را داشتم که از تصادف نيمه جان برگشته و منتظر است کسي از غيب بر 

 تر از زخم هاي روي بدنم بود. خيلي دردناک تر.  دناکو او را به اولين بيمارستان برساند. انتظار خيلي در 

*** 

کردم سمند سياه رنگي را که از بيمارستان دنبال سرم بود ناديده بگيرم. به جهنم که تحت نظر بودم   سعي

ن برايش مشکلي درست کنم؟ اما بدم نمي مگر من از جاي فندق خبر داشتم که حاال به خاطر تحت نظر بود

آمد پا روي ترمز بزنم تا اين طور که با خيال راحت دنبال سرم افتاده و پا روي گاز گذاشته جلو بزند و آچمز 

شود. نرسيده به چهارراه سرعتم را زياد کردم و او هم ناچار شد کمي فاصله اش را کوتاه کند. وسط چهارراه 

مي خواهم مستقيم بروم راهم را کج کردم و انداختم توي خيابان دست راستم. تا  درست جايي که خيال کرد 

و ماشين هاي روبه رويي بوق زنان راهش را سد کردند. به صورت بي  د بخواهد به خودش بيايد چراغ قرمز ش

ش  و حال خودم توي آيينه نگاه کردم. بعد به جاي آنژيوکت که مثل يک ماه گرفتگي کبود روي ساعدم جا خ

 کرده بود. همايون اگر مي فهميد بي مقدمه از بيمارستان بيرون زده ام ديوانه مي شد. 

بهتر از اين بود که خودم ديوانه شوم. بايد مي فهميدم چه بر سرم آمده است. فندق من هنوز زنده بود.  ولي

اهي توي اداره آگمطمئن بودم. اين قدر بهش فکر کرده بودم که انگار کنارش باشم. حتي همان روزي که 

معلوم شد که همان  شمشغول سوال و جواب بودم يک لحظه صورتش از ذهنم کنار نمي رفت و خب بعد

موقع دزديده بودنش. اگرچه ماموران آگاهي زيربار نمي رفتند و مي گفتند خودش فرار کرده است ولي همان 

 کرده بودند. روزي که نازنين دلواري  فيلم هايي که روي اينترنت پخش شده بود نشان مي داد قصد جانش را 

رژ لب قرمز عالمتگذاري کرد هيچ وقت فکر نمي   با براي خنداندن دوستان فيسبوکي اش روي شيشه ماشينم 

کردم صحنه کتک کاري کسي که دوستش دارم توي خيابان هاي تهران تبديل به يکي از پربيننده ترين فيلم 

ن آدم ها توي اين مملکت تبديل مي شد به يک سرگرمي، ديگر هاي اينترنتي شود. وقتي بازي گرفتن جا

 به خاطر چنين شوخي ساده اي خيلي بي معني به نظر مي رسيد.  ريبرخورد خشن من با نازنين دلوا

کنار ستون بتني آن برج نيم ساخته پهن زمين شدم و من را به بيمارستان بردند، امروز دکتر تشخيص   ديروز 

لت اين از پا افتادگي است و بايد کمي بيشتر مراقب حالم باشم و درست يک دقيقه از داد فشار عصبي زياد ع

ه دوستش کنارم ايستاده بود و ب  يالتوصيه اش نگذشته بود که توي دست يکي از دکترها فيلم را ديدم. بي خ

ريروز چي شده؟
 
 مي گفت: واي فهميدي پ

را از جيب روپوش سفيدش درآورد و جلوي چشم دوست يا همکارش بخواهد بگويد چي، گوشي موبايلش  تا 

من توي آن صفحه وايد با لذت فندق را به دوستش نشان داد که زير مشت و لگد يک ديوانه بي پناه افتاده 

خودم مرخص  درخواستبود. تا همايون و ناهيد و بعد هم آنا بخواهند سر برسند از جا بلند شدم و به 



 

 
433 

شين ديگرم که توي پارکينگ بود راه افتادم ولي همه اين کارها انگار براي  شدم. يک راست رفتم شرکت و با ما

کم کردن شر کسي که من را تحت نظر داشت بي فايده بود. دوباره به آيينه ماشين نگاه کردم و خوشبختانه 

 ماجدي منتظرم نباشد. مهم نبود.  ر سمند سياه گم شده بود ولي معلوم نبود جلوي دفت

دفتر ماجدي زنگ زده بودم و او هم گفته بود که خبر تازه اي نشده ولي چون حاال همه مي بيمارستان به  از 

دانند که او را کي استخدام کرده ترجيح مي دهد پرونده را واگذار کند و مي توانم براي تسويه حساب به 

شناخته  را خوبدهد. من ماجدي  يدفترش بروم. گفته بود خودم توي دفتر نيستم و منشي ترتيب کارها را م

بودم. محال بود چنين تصميمي گرفته باشد. اين حرف يعني که هرطور مي تواني خودت را به دفتر من 

 برسان. 

جلوي دفترش ايستاده بودم. دور و برم را نگاه کردم. خبري از سمند سياه رنگ نبود ولي به جاي سمند،  حاال 

اي سپر کرده و دست هايي مشت شده داشت مي سعيد جلوي راهم سبز شد. با قدم هاي عصبي، با سينه 

همين همانجا راست  برايآمد طرفم. ژستش خبر از يک هجوم مي داد. اگر عقب مي رفتم تندتر جلو مي آمد 

ايستادم و تا دستش را بلند کرد مشتي حواله ي چانه ام کند مچ دستش را سفت گرفتم. تازه متوجه مندلي و 

زد يک ساعت هم نخوابيده اند. مچ دست سعيد را پايين آوردم. با اينکه  اعظم شدم که قيافه شان داد مي

خاطر فربگي و قد کوتاهش نمي توانست يک باره حريف  بهتازه از روي تخت بيمارستان بلند شده بودم اما 

 من شود. هلش دادم عقب. خواست جلو بيايد که مندلي سرش فرياد کشيد: برو کنار

 و روزه اينجا چشم به راهيم بذار ببينم چه غلطي کردهنفس نفس زنان گفت: د سعيد 

 چشم هاي خسته مندلي و بعد اعظم نگاه کردم: اينجا چه کار مي کنيد؟ به

ر؟ چقدر دروغ؟ چقد… فين فين کنان گفت: تو آگاهي گفتن دخترت خودش فرار کرده، دروغ ميگن  اعظم

ت پدرتون گف… م. ديروز رفتيم در خونه تون دختر من اين کاره بود؟ اومديم اينجا بلکه شما رو ببيني

 توي کدوم خراب شده اي دنبال بچه ام… اومديم اينجا بلکه وکيلش يک چيزي بگه … بيمارستان هستين 

 بگردم؟ چرا هيشکي جواب ما رو نمي ده؟

 …هاي خشکم را مکيدم و نفسم را که باال نمي آمد به زحمت بيرون فرستادم: نگران  لب

ته چه بر سرش آوردي؟ ام کامل جمله
ُ
 نشده سعيد دوباره خيز برداشت طرفم: بي ب

 .…طرفش و انگشت اشاره ام را گرفتم سمتش: يک بار ديگه دهن وا کني باليي سرت ميارم که  چرخيدم

نداد حرفم تمام شود پريد طرفم و کوباندم به ديوار. تا به خودم بجنبم دستم را جوري پيچاند که درد تا  امان

دنم منتشر شد. مندلي سعي داشت او را جدا کند ولي اين کار مندلي نبود. چرخيدم طرفش و با زانو به توي گر 

و يقه اش را محکم گرفتم.  فشوسط پاهاش ضربه زدم. دستش شل شد و مچ دستم آزاد شد. رفتم طر 

ر زياد صورتش از درد جمع شده بود. زل زدم توي چشم هايش. با وجود دردي که خوب مي دانستم چقد

 است هنوز از رو نرفته بود. 
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يک بار ديگه بخواي براي من شاخ و شونه بکشي مي فرستمت جايي که … : نگذاشتي حرفم تموم بشه گفتم

کتک مي خواي دارم آدمش رو، زندان بخواي هم در … همه جوره اش رو هم بلدم … عرب ني انداخت 

 خدمتم

 اش را محکم تر کشيدم: شنيدي؟ يقه

ي داد و عقب کشيد. رو به مندلي گفتم: اين لولوي سر خرمن رو چرا هر دفعه راه ميندازيد لب فحش زير 

 دنبال خودتون؟

عصبي و دلخور بود. زيادي تند رفته بودم. مندلي گفت: همين االن پيش وکيلش بودم، گفت هيچي  لحنم

 چه کار کنيم؟ کجا مونده دخترم؟… نمي دونه 

ندق کجاست؟ هنوز باور نکرده بودند که من هم طرف خودشان هستم نه فکر مي کردند من مي دانم ف چرا 

 مقابلشان؟

 نمي دونم کجاست و مطمئن باشيد منم به اندازه شما گفتم
ً
: اجازه بدين با آقاي ماجدي حرف بزنم. واقعا

 نگران حالش هستم

مي ن که گفتم چيزي نم… زير لب چيزي غريد اما بهش اهميتي ندادم. مندلي رو به اعظم گفت: ديدي  سعيد 

 دونه

اعظم نگاه کردم: خانم بهشتي من درک مي کنم چقدر نگران هستين، ميشه خواهش کنم برگردين خونه تا  به

 ببينم بايد چه کار کنم؟

اگر شده يک سال هم بمونم همين جا تا از بچه ام …فندق سر باال انداخت: نه مي مونم همين جا.  مامان

 خبر بگيرم

 مندلي نگاه کرد ولي ديگر اشکي نداشت که بريزد. به  نااميدانه

بهتون قول مي دم هر خبري گرفتم … : هرطور صالح مي دونيد ولي موندن شما چيزي رو حل نمي کنه گفتم

 اول از همه به شما زنگ بزنم

 مندلي نگاه کردم: باشه؟ به

ما رو د به مندلي گفتم: کسي شبه افسوس تکان داد. دوباره به دور و برم نگاه کردم. سمند سياه نبو  سري

 تحت نظر نداشته؟

نفرشان برگشتند طرفم. انگار اين يک جمله خبر تازه اي باشد که به گم شدن فندق ربط پيدا کند.  هرسه

 مندلي جلوتر آمد: کي بچه ام رو دزديده؟
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رده پيش برگ شايد … ولي گفتن از آگاهي همه رو تحت نظر دارن بلکه ردي سرنخي پيدا بشه … نمي دونم  -

 نمي دونم… شما 

 با اجازه ساکت
ً
 و اميدوار نگاهم کردند. گفتم: فعال

ترين کار دنيا همين رو به رو شدن ها با خانواده اي چشم انتظار بود و بدتر از آن نااميد کردن آنها.  سخت

 ولي چاره اي هم داشتم؟

منشي نگاهم کرد و کاغذي را ُسر  دفتر ماجدي شدم و حس کردم اوضاع به طرز غريبي مشکوک است.  وارد 

 منتظر 
ً
داد جلوي رويم. رويش نوشته بود برين داخل اتاق و بلند گفت: آقاي ماجدي جلسه دارن لطفا

 بمونيد

 : باشه چقدر جلسه شون طول ميکشه؟گفتم

 مکث کرد و بعد گفت: نمي دونم منشي

بحث و حرف مي آمد، خودش هم انگار رفتم طرف دري که اشاره زده بود. از توي اتاق ماجدي صداي  آرام

توي اتاقش بود. در اتاق نيمه باز بود و به وضوح مي ديدم که کنار پنجره ايستاده است. رفتم توي اتاقي که 

 منشي بهش اشاره کرده بود و انوري را ديدم. انگشت گذاشت روي بيني اش و اشاره کرد در را ببندم. 

 …؟ که منشي رو به آدمي خيالي بلند بگويد االن براتون چايي ميارم؟ تا اين حد اوضاع پيچيده شده بود  يعني

 حتي توي دفتر ماجدي هم شنود گذاشته بودند؟ مگر شادي گير کي افتاده بود؟

 با صدايي که به زحمت شنيده ميشد گفت: حالت بد بوده انگار؟ انوري

 به تاييد تکان دادم و او ادامه داد: رفتن؟ سري

 هستيم… نگران هستن … ه فندق بود. تکيه دادم به صندلي: نمي دونم به خانواد منظورش

مقابلم و گفت: قضيه اختالس زويا فرهمند و روزبه سرمد هيچ ربطي به اين قتل نداره ولي زويا  نشست

 فرهمند خيلي به اين قتل ربط داره

 ماند تا تاثير حرفش را توي صورتم ببيند. گفتم: شرکت ياسر؟ ساکت

فکر کنم از طريق زويا بشه فهميد ربطش چيه … اد: اونم ربط داره، ولي نمي دونم چه ربطي تکان د سري

 البته اگر بدونم االن کدوم گوريه

 جا بلند شدم: يعني چي؟ از 

 بشين و آروم تر حرف بزن -

 گفتم: اين شرکت لعنتي هيچ جا ثبت نشده، من حتي نمي دونم اسمش رو از کي و کجا شنيدم  آرام
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رام سواله که اين شرکت کجاي قضيه است. به هرحال چيزهايي که فهميدم اينه که زويا فرهمند يه منم ب -

 نفوذي بوده

 از طرف شرکت ياسر؟ -

 اگر اين فرض رو قبول کنيم که نامزدش توي اون شرکت کار مي کنه… شايد  -

 نامزدش؟ مگر زويا نامزد داشته -

 فه نگاهش کردم: آره؟شد. با دست پشت گردنش را ماليد. کال ساکت

 انگار به خاطر نامزدش اومده بوده توي شرکت … رو به رويم و گفت: آره داشته  نشست
ً
ته رفعت  ياد… اصال

گفت يه نفر جلوي شرکت باهاش جر و بحث مي کرده؟ نامزدش بوده که قضيه تيک زدن روزبه سرمد و با 

 زويا فهميده بوده

 خب اين چه ربطي به قتل کيارش داره؟ -

زد توي چشم هايم: نامزدش دانشجوي طراحي صنعتيه و حدسم اينه که اين وسط يه اتفاقي افتاده که  زل

مجبور شده زويا رو بفرسته داخل شرکت شما و از قضا زويا اين وسط ترجيح داده به جاي کمک به نامزدش 

 با روزبه پول هاي باباي تو رو بچاپه

 اينا حدسياته يا مطمئني؟ -

ال زويا، با دو نفر همخونه بود. گفتن ديروز صبح ناپديد شده و تا االن برنگشته. دارن دنبالش مي  رفتم دنب -

گردن واسه همينه که گم شدن شادي و گم شدن زويا با همديگه شده قوز باالقوز و همه مون االن زير اسکن 

 آگاهي هستيم

 خب مي رفتي دنبال نامزدش -

ل از اينکه هردوتاشون ناپديد بشن بازم جلوي هم خونه اي هاي زويا با هم رفتم، اونم گم و گور شده ولي قب -

بحث کردن. پس به نظرم با همديگه نرفتن. يا يکيشون سر اون يکي رو زير آب کرده يا هردوتاشون رو يک 

 نفر گرفته و گم و گور کرده

ارم: چي ه بود. نشست کنلحظه به لحظه بيشتر قفسه سينه ام را فشار مي داد. نفسم نامنظم شد اضطراب

 شده؟

 …از شقيقه ام راه افتاد ولي او خيلي خونسرد بود. گفتم: من اين همه در به دري نکشيدم که  عرق

به شانه ام زد: نگران نباش هرکي شادي رو گرفته زنده اش رو مي خواسته وگرنه کشتنش توي زندان  دستي

 راحت تر بود

 مطمئني؟ زدم توي چشم هايش: از کجا اين قدر  زل
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 باال انداخت: تجربه شانه

 …جايش بلند شد و گفت: فرشاد متقي درباره کارخونه زدن و پولدار شدن و اين جور چيزا حرف ميزده  از 

 …اينکه زويا خودش رو به 

 را باال آوردم: صبر کن ببينم فرشاد متقي؟ دستم

افت ه به خاطر تو االن تا خرخره توي کثگفته خودت رو به هيچ و پوچ فروختي و زويا هم گفت… نامزد زويا  -

 فرو رفتم

 پس اين همکاراي مزخرف تو توي آگاهي چه غلطي مي کنن؟ -

غلط که نمي کنن ولي دنبال ردپاي شرکت ياسر هستن، به نظرشون ماجرا هرچي هست به اون شرکت  -

 شدهربط داره و البته توي گزارش کالبدشکافي برادرت يه مقدار ناچيزي کافور پيدا 

منگ به انوري که زل زده بود به صورتم نگاه کردم: هرکي قصد خانواده ي تو رو کرده …. کافور! کافور   کافور؟

از خيلي وقت پيش نقشه اش رو کشيده، مشکل جنسي برادرت واسه همين کافوري بوده که دائم بهش دادن 

 بخوره بدون اينکه خودش بفهمه، البته اين حدس منه

 االن اينو فهميدن؟تکان دادم:  سري

االن که نفهميدن. ولي اون نامه جعلي و اون قضيه مشکل جنسي باعث شد برم گزارش کالبد شکافي رو  -

 دوباره از نو بخونم و ربط اينا رو به هم بفهمم

 کي؟ کي مي تونسته بهش کافور بده آخه؟  -

 يي ازش نيستنمي دونم شايد دوست دختري که من در به در دنبالش هستم و هيچ ردپا -

به حرف هاي همايون افتاد. گفتم: همايون از يه عده آدم حرف مي زد که مي خوان ما رو نابود کنن.  يادم

ممکنه اونا نقشه قتل کيا رو کشيده باشن؟ به خاطر کاري که همايون انجام ميداده؟ کاري که از طريق زويا 

 ازش باخبر شدن؟

 که ف… حتي نمي دونم اين شرکت واقعي باشه يا نه … ونم به سقف نفسش را بيرون فرستاد: نمي د رو 
ً
عال

بچه هاي آگاهي هيچي ازش پيدا نکردن وگرنه رابط من خبرم مي کرد. شايد خيلي حرفه اي بودن ولي اين 

شرکتي که ازش حرف مي زنيم اون قدري قدرت داره که سر … مسخره است … نمي دونم … مدل قتل 

 اي ساده تر به طاق بکوبونه .. هيچ احتياجي به اين برنامه هاي دور و دراز ندارههمايون دولتشاه رو از راهه

 پس چي؟ -

کرد به قدم زدن: نمي دونم، فکر مي کردم با يه تابلوي بزرگ طرفيم که بايد قطعه هاش رو کنار هم   شروع

 با يه ماز طرفيم که بعضي راههاش بن بسته و ب
ً
اش به هم عضي راههبچينيم و به جواب برسيم ولي ظاهرا
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 به جواب ما ختم نمي شه 
ً
 به هم ربطي  همقتل کيا و اين اطالعات در … ربط داره ولي لزوما

ً
و برهم حتما

 يکي از همين اطالعات بي ربط سرنخ اصليه
ً
 نداره ولي قطعا

… ي يه سرنخ… االن چطور بايد مشکل رو حل کنيم؟ چطور شادي رو پيدا کنيم؟ يه ردي … گيجم مي کني   -

 نمي دونم… يه 

 بلند گفت: آقاي دولتشاه بفرماييد دکتر منتظرتون هستن منشي

 بايد بگردم دنبال زويا و نامزدش  انوري
ً
به در اشاره زد: اگه خبر تازه اي پيدا کردم خودم ميام سراغت. فعال

اي به حداقل يه سري سوال هامون رو جواب ميده، يادت باشه هيچ اشاره … مطمئنم اين سرنخ خوبيه 

بعد کار  …رو درز ميده بيرون  ا شرکت ياسر نکني. بچه هاي آگاهي ممکنه بو ببرن که يکي داخل اداره خبره

 من با رابطم سخت ميشه

را آرام باز کرد و من رفتم به سمت اتاق ماجدي. خودش نشسته بود پشت ميز و متفکر پرونده اي را ورق  در 

 مي زد. گفت: بفرماييد

صندلي نزديک به در. هيچ صدايي از بيرون نمي آمد. منتظر نگاهش کردم. گفت: خيلي روي آخرين  نشستم

اوضاع پيچيده شده، دارم سعي مي کنم با همين اتفاق پرونده رو ببرم به سمتي که به نفع خانم بهشتي باشه 

 دنر آخرش توجه ک بخشولي متاسفانه فيلمش روي اينترنت پخش شده و دوستان ما توي آگاهي فقط به 

دانستم منظورش به دويدن شادي ميان ماشين ها بود. گفتم: اونايي که توي زندان اين بال رو سرش  مي

 آوردن

 …ازشون بازجويي شده، تنها چيزي که گفتن اين بوده که دختره  -

کرد. بعد آرام گفت: از ترس خودش رو خيس کرده و کنار دستيش عصباني شده و کتکش زده. بعد هم   مکث

 همه چي رو حاشا کرده … کرده فرار کنه چون مي دونسته نمي تونه زياد دور بره تحريکش  
ً
فته مي گ… کال

ه که شادي جلس  زيخواستم براش دردسر درست کنم چون همه جا رو به گند کشيده. مي دونستي همون رو 

 دادگاه داشته يه زنداني کشته شده؟

ادم رفت. بعد موجي از سواالت به ذهنم هجوم ثانيه ميخ شدم روي لب هاي ماجدي. پلک زدن از ي چند 

 آورد: چه ربطي به شادي داشته؟

 از کسي دستور گرفته که هم اتاقي شادي بوده و … نمي دونم  -
ً
ولي کسي که کار اون بيچاره رو ساخته ظاهرا

تاقي االبته حدس مي زنن پول هايي که شما به اشتباه به قصد کمک به ايشون دادين کمک کرده تا اون هم 

 کرده. درست روزي که پري ماه  ر خب بالفاصله شادي هم فرا… فرار کنه. خانمي به اسم پري ماه به نظرم 

 آمار آدم هاي ناپديد شده انگار زياد هستن… هم انگار ناپديد شده 
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به زويا و نامزدش بود. کم کم داشتم گيج مي شدم. چرا انوري راجع به اين موضوع حرفي نزد؟  منظورش

 
ً
اين هم يک نشانه ديگر بود که شايد به پرونده فندق ربط داشت. شايد همان کسي که تهديدش کرده  قطعا

 بود جزو همين آدم ها بوده باشند. دستي به صورتم کشيدم: دارم ديوونه ميشم

نويسش را روي کاغذ زد: اول تصميم داشتم پرونده رو واگذار کنم ولي به نظرم رسيد از لحاظ اخالقي  روان

 رست نيستد

حرفي را که پشت تلفن زده بود توجيه مي کرد. البد براي کساني که حدس ميزديم توي دفترش شنود   داشت

 گذاشته اند. 

 به تاييد تکان دادم: بله متوجهم سري

 …جا بلند شد: ميشه به پدر و مادر خانم بهشتي بفرماييد هرخبري شد خودمون  از 

 ولي خب نگرانند… گفتم   -

 يه پهلوون پنبه هم همراهشونه که خيال مي کنه با زور چماق راحت تر به جواب مي رسهزد:  پوزخند 

به سعيد بود. گفتم: بله متاسفانه ولي فکر نکنم ديگه مزاحمتي ايجاد کنه اون پايين حسابي از  منظورش

 خجالتش دراومدم

ه و زودي شادي عزيز پيدا بشرضايت روي لبش نشست و کنارم ايستاد و خيلي آرام گفت: اميدوارم به  لبخند 

 برگرده کنار پدر و مادرش ولي به نظرم يه رقيب زبون نفهم دارين

دردسر من با خودش و خانواده اش بزرگتر از اين … سر تکان دادم: اون عددي نيست نگران نباشيد  غمگين

 اميدوارم که همه چيز حل بشه… چيزهاست 

 به شانه ام کشيد: اميدوارم دستي

 نگاه کرد. دست دراز کرد طرفم: موفق باشيدساعتش  به

 را فشردم: ممنون دستش

دفتر ماجدي که بيرون زدم سمند سياه را ديدم که جايي دورتر پارک کرده بود. چرا اين قدر احمق بودند که  از 

 خونش به جوش مي آمد. 
ً
بد ال به اين تابلويي آدم را تحت نظر مي گرفتند؟ اگر اين را به انوري مي گفتم حتما

معمولي تر و رايج تر انتخاب مي   ينيک توجيه ساده هم برايش داشت. کمبود امکانات. حداقل يک ماش

 يک پرايد سفيد. بايد به رفعت مي گفتم چند روزي ماشينش را قرض بدهد تا راحت تر بتوانم از 
ً
کردند. مثال

 دستشان فرار کنم. اين طوري حداقل مالقات انوري ساده تر مي شد. 

و باباي فندق رفته بودند. شايد هم يک گوشه منتظر بودند تا بيرون بيايم و تعقيبم کنند. اين روزها  نماما

دوتا آدم که بشود بهش اعتماد کرد اطرافم نبود. اعتماد کردن به آدم هاي دور و برم ناممکن شده بود. کاش 
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 همايون که نمي توانستم چيزي يک سري به عليرضا مي زدم. ناهيد گفت که نگرانم شده است. خب از خود 

بپرسم، چون محال بود حرفي بزند تازه از کجا بدانم که او طرف من است حتي اگر نگران حالم باشد، وقتي 

طرف فندق نيست يعني طرف من هم نيست. ولي عليرضا به خاطر شغل گذشته پدرش و ارتباطاتي که 

شرکتي هست. ولي قبل از اين که بدانم اين  جورداشت شايد مي توانست بگويد شرکت ياسر لعنتي چه 

شرکت چي هست بايد مطمئن مي شدم خودش آدم قابل اعتمادي هست يا نه. حاال که من تحت نظر بودم 

و کارهاي شرکت هم روي هوا بود و فندق هم ناپديد شده بود هيچ کاري از دستم برنمي آمد جز زيرنظر  

 گرفتن عليرضا. 

**** 

. نه نگذشته. فقط بايد مي توانستم از جايم بلند شوم و آن رشته باريک نور را پيدا مي  از کار گذشته است کار 

کردم و ازش باال مي رفتم و خودم را از درز پنجره بيرون مي کشيدم. هوا تاريک بود و من نمي توانستم رشته 

مي ساختم. يک . ازش يک چاقو هم استي نورم را پيدا کنم. اگر پيدايش مي کردم. اگر مي دانستم کج

چاقوي داغ که فرو کنم توي زخم پهلويم و هرچي چرک و کثافت بود را بيرون مي کشيدم. آخ چقدر خوب 

مي شد. مي گرفتمش توي دستم و فشارش مي دادم تا زخم کف دستم را بچزاند. فقط بايد از روي تخت بلند 

جمع مي کردم و ازش يک طناب مي مي شدم و تکه تکه هاي نور را که اين طرف و آن طرف پخش شده بود 

ساختم. کيارش هم بود. دوتايي با همديگر مثل بچگي هايمان. مي رفتيم به جنگ سايه هاي سياه. آره؟ کيا 

آره؟ ازش شمشير مي ساختي؟ کيارش تبديل به شعله اي لرزان شده که کوتاه و بلند مي شود. انگار از درز 

شمعي رو به خاموشي بلرزد. اگر مي توانستم از روي موکت سر مجبورش مي کند مثل  و پنجره باد مي وزد 

بخورم پايين و خودم را برسانم به پنجره اي که سر و ته شده شايد مي توانستم جلوي وزش باد را بگيرم. يا 

چرا  . سقفنحتي حاال که در اتاق باز شده کاش مي شد خودم را پرت کنم پايين و از سقف ليز بخورم بيرو 

ده است؟ بايد بتوانم خودم را برسانم به آن دري که حاال موشرابي ازش داخل شده. موشرابي سر سر و ته ش

 پري ماه او را فرستاده . من خواب مي بينم؟ 
ً
و ته است ولي موهايش آويزان نيستند. دارد مي آيد طرفم. حتما

 همين است. بايد بيدار شوم. من توي خواب هستم و 
ً
اين زن سر و ته نشده  چرا موهاي شرابي گرنهحتما

است؟ رشته ي نور جلوي رويم تکان تکان مي خورد. دست دراز مي کنم و مي گيرمش. کف دستم مي سوزد. 

دست هايم از هم باز شده اند. دستبند دور دستم غيب شده است. نور مثل يک ماهي لغزان سر مي خورد و 

نم يک رشته نور را نگه دارم. موشرابي نور را از درز عرضه ام که نمي توا ياز پنجره بيرون مي رود. من آنقدر ب

پنجره بيرون مي کشد. رشته ي نور مثل يک کالف کامواي طاليي بزرگ هجوم مي آورد به طرفم و چشم 

هايم را مي سوزاند. تخته نئوپاني نتوانسته جلوي اين حمله مقاومت کند. حاال تمام اتاق غرق نور است و 

وشم ورد مي خواند. نور مثل پمادي روي تنم پهن مي شود و استخوان هاي دردناک و تند تند کنار گ شرابيمو 

يخ بسته ام را نرم مي کند. سقف برگشته سرجايش و من روي تخت کف زمين افتاده ام. چيزي نرم و 

  مانيمي اندازد که ز  يدلچسب روي تنم پهن مي شود. چيزي مثل يک پتوي گرم. بوي پتو من را ياد آدم آشناي

کنارم نشسته است. انگار اين بوي آشنا از خيلي وقت پيش دنبال سرم کشيده شده است. در خاطره اي گرم 

و غليظ حل مي شوم. صداي موشرابي توي فضايي خالي منعکس مي شود. با پتويي که بوي آن آشنا را به 

 است که چيزي لبخند به لب منتظر  يتمن تحميل کرده است رو به جمعيتي منتظر ايستاده ام. جمع
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بخوانم. حتي کيارش هم ديگر شعله ي لرزان نيست. تبديل شده به آدمي پررنگ که جايي ميان جمعيت 

دست به سينه منتظر من است. دستي روي شانه ام را نوازش مي کند. برمي گردم ولي کسي را نمي بينم اما 

شناسم. صدايي که مي پرسد اولين اين صدا را هم مي  تيصدايي آشنا به آن بوي تلخ اضافه شده است. ح

 عشق زندگيت کيه؟

کوبيده شدن چکشي روي ميز مجبورم مي کند پتو را رها کنم. حاال با لباس سرخابي رنگ که شب   صداي

ميهماني پوشيده بودم جلوي قاضي ايستاده ام. کيارش روي ميز قاضي دراز کشيده و از دهنش کفي سفيد 

ي روم و در گودي سياهي که شبيه استخر است فرو مي افتم. به جاي رنگ بيرون ريخته است. عقب عقب م

جمعيت قير سياهي من را توي خودش مي بلعد. کسي کنار گوشم پچ پچه مي کند. سعي مي کنم به ياد 

بياورم قرار بود چي بخوانم. قير سياه مثل دوده از اطرافم پراکنده مي شود. بوي آشنا دوباره زير مشامم مي 

نم باال آمده مثل نيزه هاي ظريفي توي ت گلويمم است. رشته هاي نور از درزهاي ريز پتويي که تا  خورد. گرم

فرو مي روند و پوستم به جلز و ولز افتاده است. حتي مي توانم بوي سرخ شدن چيزي را حس کنم. انگار  

 مي  ه هم مي پيچد. تقال کسي دارد بدنم را سرخ مي کند. معده ام از بوي تعفني که از زخم هايم بلند شده ب

. دستي محکم من را توي جاي خودم نگه مي دارد. بعد مايعي داغ روي تنم فرو مي نمکنم. بايد پتو را کنار بز 

ريزد. دست هايم آزاد هستند و انگار که چيزي تنم نيست. تقال مي کنم. کيارش دوباره تبديل به موجودي 

که چسبيده باشد به درز پنجره. مي توانم ساقه هاي لرزان و کمرنگ شده است. درست مثل بادبادکي  

خشکيده درخت ها را از ميان پلک هايم ببينم. کسي بايد پنجره را ببندد وگرنه باد کيارش را با خودش مي برد. 

درخت هاي لرزان درست مثل درخت هاي خانه ي ما هستند. کيارش ميان شاخه ها گير افتاده و صداي 

م . از روي تخت بلند مي شو ورد يزان به کيارش را بازي بازي مي دهد به گوشم مي خخنده ي دختري که نخ آو 

و تا نزديک پنجره مي روم. پاهايم روي زمين نيستند. خودم را چفت مي کنم توي ميله هاي پشت پنجره و 

 يک بار اين منظره را ديده ام. خوب يادم است ک
ً
مي  هسعي مي کنم ببينم آن دخترک کي هست. انگار قبال

 . اما يادم نيست چرا ننوشتم. يسمخواستم درباره اش توي دفترخاطراتم چيزي بنو 

 از الي شاخه ها مي گويد چون از ديدن من با اون دختر ناراحت شدي.  کيارش

 باز مي کنم: اسمش چي بود کيا؟ لب

 زد و من را هلبلندتر مي خندد و نمي توانم بفهمم کيارش در جوابم چي مي گويد. باد سردي مي و  دخترک

مي دهد توي تخت. دوباره اسير پتو مي شوم. نمي دانم چرا همه چيز گنگ است. نمي دانم چرا هيچ چيزي 

 يادم نمي آيد. 

مچ دست هايم را مي مالد. از الي پلک هاي نيمه باز نگاهش مي کنم. صورتش همان طور کدر  موشرابي

زندان هستم؟ من توي زندان هستم؟ سعي مي کنم است. بوي سيگاري زير مشامم مي خورد. نکند من توي 

اق بزرگ مي . اتاند چيزي را که بهش فکر مي کنم به موشرابي بگويم ولي لب هايم روي کلمه زندان قفل شده 

 من…. شود. روي تختم نشسته ام و به دستخط خودم روي ديوار نگاه مي کنم. من شادي بيست ساله 

ي روي زمين ذهنم را چند پاره مي کند. انگار کسي توي تاريکي صداي ريختن چيز …. شادي بيست ساله 
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پنجره کنار کيارش ايستاده است  بمشغول قل دادن دانه هاي گرد مرواريد روي زمين است. مرواريد توي قا

و صورتش نامعلوم است. پس زمينه کيارش و مرواريد آسمانيست که رنگش به خون مي زند. رشته ي نور 

مي سوزد و دلم مي خواهد يکي اين پتوي سنگين را از روي هيکلم بردارد. تقال مي کنم  غيب شده است. تنم

رد مي شود و هل مي خورد تا نزديک پنجره. تبديل مي  ماغمو پتو کنار مي رود. بوي آن مثل نسيمي زير د

 شود به آدمي که مي شناسم. دارد لبخند مي زند و مي پرسد: اولين عشق زندگيت کيه؟

مرد را مي شناسم. همين مردي که کنار ميله هاي پنجره ايستاده و مثل کيارش کمرنگ است. دستم را اين  من

دراز مي کنم طرفش و مي خواهم که کمکم کند. يکي بايد به من کمک کند تا از اين تخت کنده شوم. لب هايم 

 را به زحمت از هم باز مي کنم و مي گويم: مهرداد

فيد مي شود در آخرين لحظه ها فقط مي توانم از خودم بپرسم مهرداد تنها؟ شل مي شود و همه جا س بدنم

قبل از آن که در سفيدي شيري رنگي که من …. يکي توي گوشم مي گويد نه فقط مهرداد… مهرداد دولتشاه 

 .اما بلعيده مي شوم….  قمهرداد اولين عش…فکر کن….را مي بلعد فرو بروم باز همان صدا مي گويد مهرداد

**** 

با چشم هايي خسته زل مي زند به چشم هايم. معلوم است که بي خوابي کشيده ولي چرا؟ او که  عليرضا 

برادرش نمرده، کسي را هم دوست ندارد که بخواهد نگران دزديده شدنش باشد. از جلوي در کنار مي رود و 

 تبدببينمهم  بي هيچ حرفي مي خواهد که بروم داخل. ته نگاهش حتي مي توانم رنگ ترحم را 
ً
يل به . واقعا

موجودي قابل ترحم شده ام. با سر و رويي کثيف و چشم هايي که از شدت بي خوابي متورم شده اند. و 

 ظاهر شدنم اين وقت غروب جلوي خانه اش يک جور اتمام حجت است نسبت به وضعيتي که دارم. 
ً
قطعا

و توي دلش مي گويد بدبخت بي کس و   ند مي کهمين طور که طول سالن را طي مي کنم از پشت به من نگاه 

 کار. از بي کسي آمده اي اينجا؟

چرخم طرفش تا مطمئن شوم اينطور فکر مي کند. حاال هرکسي مي تواند باور کند که من از يک ديوانه  مي

هيچي کم ندارم. دست به کمر اشاره مي کند بنشينم. بي هيچ حرفي مي رود توي آشپزخانه و صداي جرينگ 

ي و روي خانه اش م ر ينگ فنجان ها مي گويد که مشغول آماده کردن بساط پذيرايي است. نگاهي به سجر 

اندازم. يک خانه شلوغ و عجيب دارد. کف زمين گليمي به رنگ هاي تند پهن شده و سه کاناپه تپل و قرمز 

هاي است پر از کتابرنگ پشت به پنجره و رو به در اصلي چيده است. ديوار مجاور مبل ها يک کتابخانه 

اب ديوار ادامه پيدا کرده و داخل آن پر است از ق تريقطور و نازک و کنار کتابخانه يک باکس بلند که تا يک م

هاي سي دي. ديوار مقابل کتابخانه با چند تابلوي کوچک و درهم و برهم تزئين شده و اگر پرده هاي پشت 

پرده کامل مي شود. خانه اش انگار يک جور اعتراض باشد  سرم را هم بکشد اين فضاي شلوغ با رنگ هاي تند 

و روي اصول پدرش. اما حاال وقت ارزيابي گذشته عليرضا نيست. اين آمدن بي  دهبه سيستم خط کشي ش

 وقت و بي دعوت براي چيزي مهم تر بوده است. 
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 غليظ شده با شير مي آيد و يکيش را مي گيرد  با 
ً
ر طرفم. ماگ که به خاطدو ماگ پر از کاپوچينو و حتما

حرارت مايع داخلش از رنگ سورمه اي به سوي قرمز متمايل مي شود را از دسته مي گيرم. مي نشيند روي 

 مبل نزديک تر را انتخاب مي  
ً
 . نگاهم مي کند: چه عجبکرد مبل کناري ام. اگر اوضاع مثل قديم بود حتما

ه شرکت به هم ريخت… نم مرور مي کنم. سرم شلوغه را که براي اين سوال آماده کرده بودم توي ذه جوابي

خودم هم يک روزي توي بيمارستان بستري بودم که … فندق را هم دزديده اند … آنا اذيتم مي کند …. است 

طور که نگاهم مي کند  ينبه نظرت حق نداشتم غيب بشوم؟ ولي ا… خبرش را نمي دانم از کي و کجا داري 

 هي بچه گانه بيشتر نيست. سر تکان مي دهم: تو چرا غيب شدي؟انگار که اين جواب ها توجي

 را مي گذارد کنار پايه مبل. انوري هم همين عادت را داشت. چرا بهش دقت نکرده بودم؟ ليوانش

را جمع مي کنم تا ببينم چي مي گويد. تکيه داده به مبل و پايش را روي پاي ديگرش انداخته. عادت  حواسم

دمپايي بپوشد. خيلي راحت کف زمين با پاي برهنه راه مي رود و هيچ وقت نفهميدم  ندارد جوراب بپوشد. 

 پس چرا کف پاهايش سياه نمي شوند. 

 منم سرم شلوغ بود -

جوابش جا مي خورم. مي دانست که مي خواهم سر شلوغي را بهانه کنم؟ پوزخند مي زنم: حداقل خيالم  از 

 مصيبت نبوده راحته سر شلوغي هاي تو به اندازه من توش

 نگاهم مي کند. ماگ را مي گذارم روي عسلي کنار دستم و سيگاري بيرون مي کشم: زيرسيگاري داري؟ ساکت

 مي پرسيد از کي؟ از کي دودي شدي بچه؟ يا حداقل مي گفت اينجا نکش. من  اگر 
ً
هروقت ديگري بود حتما

ساله اش اهميت نمي دهد لعنتي.  حساسم. بس که به سالمتي اش اهميت مي دهد. اما به رفيق چهارده

 زيرسيگاري را جلوي رويم تکان مي دهد. 

 آنکه سرم را باال ببرم زل مي زنم توي چشم هاي خسته اش: کم خوابيدي، شب کاري داري؟ بي

را مي اندازد توي بغلم و برمي گردد سرجايش مي نشيند. عصبي سيگارم را روشن مي کنم. نمي  زيرسيگاري

کنم او بيشتر از دست من دلخور است در حالي که بايد جايمان برعکس باشد. عميق پک دانم چرا حس مي  

 مي زنم و گلويم به خارش مي افتد. 

 مي کشد: چي شده؟ خميازه

يعني زودتر حرفت را بزن و شرت را کم کن؟ به همين زودي از هم دور افتاديم؟ خاکه کوتاه سيگار را  اين

 همراهش کنده مي شود و سيگار تندتر دود مي کند.  محکم مي تکانم. سر سرخ سيگار هم

 نمي دوني چي شده؟ -

 از کجا بايد بدونم؟ -
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 پس چطور خبر داشتي حالم خرابه؟ -

 زنت زنگ زد گفت -

منقبض مي شود. پوزخندي روي صورتش نشسته است. دلم مي خواهد بلند شوم و آن را از روي  صورتم

 لبش پاک کنم. 

 ن زنگ مي زنه؟چيه ناراحت ميشي به م -

 نيمه خاموش را توي زيرسيگاري مي شکنم: نه سيگار 

 را برمي دارد و يک قلپ از نوشيدني اش مي خورد: عجب ليوانش

عجب گفتنش من را ياد ماجدي مي اندازد و به ذهنم مي رسد هم انوري و هم ماجدي را عليرضا برايم  اين

 اعتماد دارم. پيدا کرد. سعي مي کنم به خودم بقبوالنم که بهشان 

 ….از انور -

جا مي جهد و سري    ع دست روي بيني اش مي گذارد. يعني اسمش را نبرم. او از کجا مي داند نبايد راجع به  از 

 انوري حرف بزنم؟ سيگار ديگري آتش مي زنم و او مي گويد: زنت ديوانه شده

مگر او هم تحت نظر است؟  که چيز تازه اي نيست. ولي چرا نبايد جلوي علي از انوري حرف بزنم؟  اين

 نگاهش مي کنم: کسي از تو چيزي پرسيده؟

 توجه به سوالم مي گويد: چرا ول نمي کنه بره دنبال زندگيش؟ بي

روي آنا گير کرده يا مي خواهد موضوع بحث را عوض کند؟ بي آنکه حرف بزنم لب تکان مي دهم   سوزنش

 که چي شده؟

 يگه؟ که مي خواد ازت طالق بگيره؟روي هم مي گذارد و مي گويد: راس م پلک

 هاي بي ربطش ديوانه ام مي کند. دوباره بهش اشاره مي زنم که چي ميگي؟ سوال

 مي آيد و کنار دستم مي نشيند و توي گوشم مي گويد: فهميدن که انوري با تو کار مي کنه باالخره

 فاصله مي گيرم و زل مي زنم توي چشم هايش: کي؟ ازش

 مي گويد: همونا که دنبال پرونده قتل کيا هستن کنار گوشم  دوباره

به کي هست؟ پليس يا همان هايي که همايون هم ازشان مي ترسد؟ عليرضا از کجا راجع به آنها مي  منظورش

 داند؟ تلفنش زنگ مي خورد. به ساعتش نگاه مي کند و بعد هم نيم نگاهي به من مي اندازد: االن ميام
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د تلفنش را دور از من جواب بدهد. حتي وقتي با کلوئه آشنا شده بود. مي رود وقت نشده بود که بخواه هيچ

توي اتاق و من را کالفه و نگران جا مي گذارد. بلند مي شوم و رو به روي کتابخانه اش مي ايستم. آن قدر اينجا 

ايستم   ي. فکرم شلوغ شده است. ماستبوده ام که بدانم دکور کتابهايش هم روي چه ترتيبي چيده شده 

کنار باکس سي دي ها و بهشان زل مي زنم. تصويرم توي قاب سي دي ها مثل سايه ي يک شبح، مات و کج و 

معوج افتاده است. نظم سي دي ها به هم خورده انگار که کسي خواسته يک جا همه شان را با هم بيرون 

 شده است. انگشت مي گذارم تر از بقيه به بيرون خم کجبکشد و دوباره سرجا بگذارد. قاب يک سي دي  

روي آن و هلش مي دهم داخل صف.زير قاب سي دي ها کاغذي نمايان مي شود. روي آن چيزي نوشته شده 

کاغذ را از درز زير قاب سي دي ها بيرون مي کشم. رنگ کاغذ و جوهري روان نويس روي آن رنگ پريده … 

توي پرند است. مگر عليرضا نگفته بود با  آدرس خانه ي مخفي انوري… اين … اين … اين آدرس … است 

چند واسطه انوري را پيدا کرده؟ پس چطور آدرس خانه اش را مي داند؟ لرز خفيفي تمام تنم را مي گيرد.  

کاغذ را هل مي دهم داخل و برمي گردم مي نشينم سرجايم. نکند تا االن سرکار بوده ام؟ کالفه پا تکان مي 

بنشينم. حس بي اعتمادي که از همان لحظه ورودم به خانه علي جوانه زده بود و ديگر نمي توانم سرجا  همد

حاال تبديل به يک درخت پر ريشه شده است که روي سينه ام سنگيني مي کند. نمي توانم بروم پرند چون 

 نامحسوس تعقيبم مي کند آن پايين منتظر 
ً
آن فضولي که دنبال سرم اين طرف و آن طرف مي چرخد و مثال

گشتنم است. علي از اتاق بيرون مي آيد. لباس پوشيده و عجيب است که هيچ وقت توي اين لباس ها بر 

پ و يک بلوز و شلوار اسپرت. 
َ
 نديده بودمش. يک کاله ک

 جايي مي ري؟ -

 دعوتم به يه مهموني مهم -

 از سنخ خودت هم نيستن -
ً
 ظاهرا

 به لباسش مي کشد: شايد دستي

 مي موني تا برگردم؟ -

 بمان تا برگردم. مي پرسم: اين روزا  ليخي
ً
مطمئن سوال مي کند. انگار که سوال نباشد. انگار که بگويد حتما

 راحتي؟

 به عالمت سوال تکان مي دهد.  سري

 خوبه آخه فکر مي کنن من خانم بهشتي رو دزديدم مدام زيرنظرم گرفتن -

 نشيند کنار جاکفشي و يک کفش اسپرت بيرون مي کشد: جدي؟ مي

 به بندهاي کفشي است که مي خواهد بپوشد.  چشمش

 آره جدي -
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 عيب نداره تو که کار بدي نکردي -

 را مي پوشد و مي ايستد مقابلم: کردي؟ کفشش

 نه -

 هم کفش مي پوشم: بايد باهات حرف بزنم من

 پوزخند مي زند: باشه وقتي مصيبت هات تموم شد دوباره

 دي مي گويد: ميشه خواهش کنم به آنا بگي دست از سر من برداره؟هم از خانه بيرون مي آييم و خيلي ج با 

تحقيرآميز است. انگار آنا بچه ي من باشد. بچه ي مزاحمي که اذيتش کرده و حاال من مسئول اين بي  لحنش

 تربيتي باشم. عصبي شانه باال مي اندازم: خودت جوابش رو نده به من چه که بهش بگم

 م حرفيهرا بيرون مي دهد: اين نفسش

هم وارد آسانسور مي شويم. بايد يکي را بفرستم برود دنبالش. کي؟ دکمه همکف را مي زند و همين طور  با 

 دکمه پارکينگ منفي دو. نگاهم مي کند: مهرداد بهتره يه مدت همديگه رو نبينيم

 چرا؟ -

 نمي تونم به خاطر مشکل تو موقعيت خانواده ام رو توي خطر بندازم -

 مطمئن است که توي آسانسور نمي شود نگاه حيران
ً
ش مي کنم. حق دارد اين را بخواهد. حق ندارد؟ حتما

 شنود گذاشت که سر صحبت را باز کرده است. 

 با انوري در ارتباطي؟ -

تو دردسر  اميدوارم واسه… اون پاش توي يه قضيه بد گيره … ثانيه با لب هاي بسته نگاهم مي کند: نه  چند 

 نشه

يزي بپرسم در آسانسور باز مي شود. فقط نگاهش مي کنم و بي خداحافظي از اتاقک آسانسور بخواهم چ تا 

بيرون مي آيم. به نگهبان که بيخيال مشغول ديدن ماهواره است نگاه مي کنم. بايد يکي را بفرستم پرند. 

ي که خانه مخفکرده ام    بر خودم نمي توانم بروم. شايد تمام حدس هايم اشتباه باشد. آن وقت پليس را خ

انوري کجاست و بعد هم رد خانه را مي زنند و مي رسند به خودش و کار خراب مي شود. جلو مي روم و مي  

 گويم: ميشه يه تماس بگيرم از اينجا؟

 را از روي ميز مقابلش جمع مي کند: با کي؟ پاهايش

 سر مي دهم روي پيشخوان: با يه موبايل اسکناسي
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درب چوبي مي اندازم. اگر عليرضا زودتر از من بيرون برود ممکن است فضول مردد است. نگاهي به  هنوز 

 معرکه به خاطر تاخيرم شک کند و بيايد داخل. وقت ندارم: موبايلم اعتبارش تموم شده

ديگري مي گذارم روي قبلي و باالخره تلفن را مي گذارد جلوي رويم. خيلي سري    ع شماره رفعت را  اسکناس

زنگ مي زنم. اميدوارم کمکم کند. اميدوارم اشتباه نکرده باشم و رفعت اين وسط آدم  پيدا مي کنم و بهش

 که بر مي دارد. … مطمئني باشد. اميدوارم گوشي لعنتي اش را بردارد 

 الو؟ -

 آقاي دولتشاه؟ -

 خودم هستم، يه لطفي به من مي کنيد؟ -

 ؟کجاييد؟ چرا نمي آييد شرکت؟ گوشيتون رو چرا جواب نمي دين  -

 مي کنم: يه لطفي به من مي کنيد؟ تکرار 

 مي کند. يکي بلند مي گويد يکتا بيا.  مکث

 پرسد: چه لطفي؟ مي

 يه سوالي دارم که اگه جوبش رو پيدا کنم گره زندگيم باز ميشه -

 «ه منتظرنيکتا هم»که اين جمله دو پهلو تحريکش کند تا به کمکم بيايد. همان صدا باز مي گويد   اميدوارم

 حتم
ً
 ميهماني است. دوباره مي گويد: چه لطفي؟ ا

 …خودم بهتون زنگ مي زنم …. بايد بريد يک جايي و از يه چيزي مطمئن بشيد  -

 اين وقت شب؟ -

 چاره اي نيست -

 کجا؟  -

دلم که آدرس را بدهم يا نه. اگر او هم تحت نظر باشد؟ مي گويم: اون روزي که با هم راجع به فلسفه  دو 

 ونه کجا رفتيم؟حرف زديم يادت

 …بله رفتيم  -

گذارم اسم بيمارستان را بگويد. سري    ع مي گويم: خيلي خب سعي کنيد خودتون رو برسونيد اونجا.    نمي

 گوشي با خودتون نبريد
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زنگ برج را زده است. نگهبان دودل است که به حرف هاي من گوش کند يا در را باز کند. باالخره مي  کسي

 گويم: شايد تحت نظر باشيد  رود طرف در. سري    ع تر مي

 بله متوجهم -

در را باز کرده و دخترکي دوان دوان با مادرش وارد مي شوند. مردي ريشو را مي بينم که دارد مي آيد  نگهبان

 طرف برج. زود مي گويم: پس منتظرم

هد برسد به اروم توي استيشن نگهباني و پريز تلفن را مي کشم تا حافظه اش پاک شود و تا مرد ريشو بخو  مي

من مي دوم سمت ماشينم و گازش را مي گيرم. از توي آيينه مي بينم که همانجا وسط خيابان ايستاده و با 

موبايلش حرف مي زند. از اين کارهايشان سر در نمي آورم. چرا اين قدر محسوس تعقيب نامحسوس مي  

د چون از دستشان فرار مي کنم کنند؟ البد مطمئن هستند من چيزي مي دانم و بعدش مي خواهند بگوين

؟
ً
 بروم آگاهي و اعتراف کنم. واقعا

 اين چيزها مهم نيست. کنار يک دکه مطبوعاتي مي ايستم و به دکه دار مي گويم: روبيک مي خوام حاال 

روزي که انوري يک سيم کارت اعتباري بي نام و نشان برايم آورد تا با هم در تماس باشيم سعي کردم بدانم  آن

يکيش را پيدا کنم. دکه هاي مطبوعاتي مي توانند شبکه اي بزرگ از نقل و انتقاالت چيزهاي غيرمجاز  چطور 

 باشند. دکه دار نگاهم مي کند: چندتا

 دوتا -

رود پشت دکه و يک دقيقه بعد برمي گردد و دو سيم کارت را که شماره شان روي کاغذي يادداشت شده  مي

 دهم و برمي گردم و گاز مي دهم به سمت بيمارستان امام.  مي گذارد جلوي دستم. پولش را مي

 آنجا خبرهاييست. بايد بدانم چه خبرهايي. ولي قبلش بايد بدانم که … عليرضا رفته باشد پرند  اگر 
ً
حتما

 رفته است پرند يا نه. نبايد خودم بروم. معلوم نيست جز آن سمند سياه کسي ديگر دنبالم نباشد. 
ً
واقعا

ست. جفت ماشينش ايستاده ا اريکيان نگه مي دارم و دور و برم را نگاه مي کنم. رفعت توي تجلوي بيمارست

بي آنکه نگاهش کنم راه مي افتم طرف بيمارستان. پشت سرم را نگاه نمي کنم. مي روم طرف در اورژانس و 

ا با  و سيم کارت ر وارد مي شوم. يک گوشه مي ايستم تا رفعت هم برسد داخل. من را مي بيند. مي آيد طرفم 

مي دهم دستش: اين مال شما. خودم زنگ مي زنم. کسي  ستگوشي تلفن سياهي که حاال بالاستفاده ا

 دنبالتون نيومد؟

 تا اونجايي که مي دونم نه ولي به من بگين چي شده -

 چرا اين قدر خونسرد  نگاهش
ً
مطمئن و خونسرد است. چيزي هم هست که اين زن را نگران کند؟ اصال

ست؟ نکند او هم جزو آدم هاي نفوذي شرکت است. بي اختيار مي پرسم: شما مي دونستي زويا فرهمند ا

 نامزد داره

 بله -
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 بار به جاي نه مي گويد بله ولي همان قدر مطمئن و محکم. مي پرسم: خب چرا به من نگفتين؟ اين

 شما نپرسيدي -

 اون روز که گفتين با يه مرد در حال جر و بحث بوده -

 مي دونيد زويا آدمي نبود که فقط با يک نفر باشه… حدس مي زدم نامزدش باشه ولي مطمئن نبودم  -

 بايد منتظر بمونيد و هر اتفاقي اونجا افتاد به من بگيد… به تاييد تکان مي دهم: مي خوام بريد جايي  سري

 کجا؟  -

 پرند -

 چرا به من اين قدر مطمئن هستين؟ به رو به رويش زل مي زند و بعد به من نگاه مي کند:  متفکر 

بي اعتمادي ريشه هايش را دور قلبم محکم مي کند. زل مي زنم توي چشم هايش. من به خيلي زن ها  درخت

و دخترها اين طور زل زده ام. ته نگاهشان خيلي چيزها ديده ام. ته چشم هاي آنا جاه طلبي موج مي زد. ته 

مي   …از آن معصوميت  شتر ته نگاه فندق اعتماد به نفس و بي نگاه ناهيد حسادت هميشه دو دو مي زد. 

 گويم: چون مثل همون دختر کوچولويي که دوستش دارم نگاه مي کنيد

 رضايت روي لبش مي نشيند: اميدوارم به خاطر اين توافق دو طرفه پشيمون نشيم لبخند 

ن جمله را گفته بود. ولي من آدم دو دومين بار است که اين جمله را مي گويد. بار قبلي هم همين جا اي اين

دلي ها نيستم. من هميشه روي تصميمي که ميگيرم مي مانم و تنها اميدواري ام اين است که اين بار درست 

زنم و  همان اطراف پرسه مي دقيقهتصميم گرفته باشم. آدرس را بهش مي دهم و صبر مي کنم که برود. چند 

فروشي و يک گوشي ساده مي خرم و سيم کارت را جا مي زنم و شماره بعد راه مي افتم به طرف يک موبايل 

رفعت را داخلش ذخيره مي کنم. موبايل خودم را خاموش مي کنم و سيم کارتش را بيرون مي کشم. انوري مي  

 . حاال بايد يک ماشين گير بياورم. د گفت اين طوري نمي توانند رد کسي را بزنن

ه منتظرند نگاه مي کنم. ديگر هيچ کسي دنبالم نيست. حاال البد دارند بيمارستان به تاکسي هايي ک جلوي

جلوي هتل، يا خانه همايون يا خانه خودم پرسه مي زنند. مي روم جلو و به يک تاکسي سمند زرد اشاره مي  

 کنم: دربست

 نشينم روي صندلي عقب و مي پرسد کجا؟ مي

 اتوبان آزادگان خروجي جاده ساوه -

ه مي افتد. اميدوارم که رفعت کارش را خوب انجام بدهد. اميدوارم که او توي اين بازي طرف هيچ حرفي را بي

من باشد. ماشين نرم نرمک حرکت مي کند. با اينکه دلهره دارم اما اين رانندگي همراه با آرامش اضطرابم را کم 

مي  ولي خب او هم حدس گرفته باشند   ظر مي کند. بايد يک ماشين گير بياورم. بعيد است رفعت را تحت ن
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زد که امکانش هست و اين خوب است که مراقب اطرافش باشد. پس مي دانسته زويا نامزد دارد. چطور نمي 

داند دوست دختر کيارش کي بوده؟ وقتي مي داند من و آنا به هم نمي خوريم. وقتي درباره رابطه من و فندق 

ممکن است بداند و نخواهد چيزي بگويد؟ چرا؟ … سد اظهارنظر مي کند جوري که انگار او را خوب مي شنا

دوباره مظنونين را توي ذهن مي آورم. دوست دختر کيارش کيارش توي شرکت بوده؟ يا ربطي به شرکت 

داشته؟ اگر زويا فرهمند نيست پس کي بوده؟ شايد فرضيه انوري اشتباه باشد. شايد آن کسي که کيارش با او 

 ربطي به ميهماني نداشته ولي يک نفوذي يک آدمي توي  هدر تماس بود
ً
شرکت ياسر بوده، کسي که اصال

 توي ميهماني داشته. وقتش نيست به اين سوال فکر کنم. 

ايم به خروجي جاده ساوه. نمي شود با اين ماشين تابلو بروم پرند. ازش مي خواهم يک آژانس پيدا   رسيده

 ده هاي فرعي. کند. پمپ بنزين را رد مي کند و مي اندازد توي جا

بدون لباس روي زمين افتاده بوده، کسي بوده که بهش سم خورانده، کسي که کيارش رازش را مي  کيارش

دانسته و از ميهماني براي کشتنش استفاده کرده، شرکت ياسر مثل ميخي مدام توي سرم کوفته مي شد و  

گوش را   مثلث سه اين؟ چطوري بايد گيچم مي کرد. زويا گم شده. زويا قاتل بوده؟ مهره نفوذي شرکت ياسر 

به هم وصل مي کردم؟ کسي که هم دوست دختر کيارش بوده باشد، همه توي ميهماني بوده باشد و هم به 

 شرکت ياسر ربط داشته باشد؟

جلوي يک آژانس نگه مي دارد. پول را حساب مي کنم و قبل از اينکه بروم داخل دفتر تاکسي تلفني  باالخره

 مي زنم: رسيدي؟به رفعت زنگ 

 بله همون موقع هم که رسيدم يکي رفت داخل همون خونه -

 کي؟  -

 نمي شناسم که -

 …لباس هاش  -

ز در واقع رفت ته کوچه و ا… اسپرت پوشيده با يک کاله، خيلي هم حواسش بود کسي دنبالش نباشه  -

 که ديدم همون راننده پيادهخروجي دور زد و بيرون رفت. من يه جايي نزديک در توي ماشين نشسته بودم  

 برگشت و خيلي سري    ع رفت داخل خونه

عليرضا با انوري در ارتباط است. از اول هم در ارتباط بوده است. من سرکار رفته ام؟ چه نقشه اي  پس

 داشتند که مي خواستند من را ازش دور کنند؟ اين نقشه به فندق هم ربط داشت؟

 الو آقاي دولتشاه؟ -

 …منتظر بمونيد فقط مراقب باشيد کسي شما رو  همونجا … بله  -

 داره مي دوئه … خيلي هم عجله داره انگار … الو االن برگشت  -
ً
 نهداره با تلفنش با يکي حرف مي ز … تقريبا
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 قلبم رفته روي هزار. مي گويم: باشه اومدم ضربان

 دوم داخل آژانس: يه ماشين دربست براي پرند مي

 باره به رفعت زنگ مي زنم: الو؟ماشين مي شويم و دو  سوار 

 اون آقا رفت. من االن چکار کنم؟… بله  -

 را الزم دارم: بمونيد دارم ميام ماشينش

با انوري در ارتباط است و خواسته اند درباره شرکت ياسر حرف نزم. انوري توي دردسر بدي افتاده   عليرضا 

يا کنارم؟ من کجاي ماجرا هستم؟ اين فرضيه که ممکن است براي من سنگين تمام شود. انوري مقابلم است 

 هاي انوري کدامش راست بوده؟ نمي دانم و دارم ديوانه مي شوم. 

*** 

مردي که دارد فرياد مي زند مثل تيغه اره برقي توي مغزم فرو مي رود و من را ياد بابا محمدعلي مي  صداي

ديگر هيچ حسي ندارم. بيحال به سيب  اندازد که شاخه هاي خشک درخت هاي عمارت دولتشاه را مي بريد. 

 اند نگاه مي کنم. بعد  ههاي پالسيده و بطري هاي آب معدني نيم خورده که اين طرف و آن طرف پخش شد

به اين فکر مي کنم که مورچه ها چرا هيچ وقت خسته نمي شوند؟ خواب ندارند؟ دارند تکه هاي خشکيده 

رند. آخرين بار کي غذا خوردم؟ کي آب خوردم؟ نمي دانم. تنم بي نان را به زحمت از زير در اتاق بيرون مي ب

بوي تعفن را به خوبي احساس کنم. دارم مي گندم.  محس است و حتي زخم هايم نمي سوزند فقط مي توان

يادم به صحنه مرگي مي افتد که توي داستان جاويد* خواندم. ليال توي دخمه اي با طالهايش آنقدر ماند که 

مرد. من هم داشتم ميمردم و طاليي هم دور و برم نبود. کي جنازه ام را پيدا مي کرد؟ در اين از گرسنگي 

فکر مي کردم و تنها اميدم اين بود که جنازه ام را برسانند دست خانواده ام. چشم  مينلحظه ها فقط به ه

ه راستي چند روز بود ک… انتظاري بد است. اين را من بهتر از همه مي دانستم. من که نزديک به پنج ماه و 

ه مي دانستم ک طاينجا اسير بودم؟ سه روز؟ چهار روز؟ حتي آمار رشته هاي نور هم از دستم در رفته. فق

دستبندهايم باز شده اند. کي بازشان کرده بود؟ موشرابي؟ يادم است که آمده بود اينجا ولي از کجا معلوم که 

دختري هم که توي زندان خودکشي کرده بود هم آمده بود. خواب نبوده باشد؟ کيارش هم آمده بود. آن 

کيارش را کي کشته است. کيارش را يک زن    تماسمش چي بود؟ مرواريد. اگر زنده مي ماندم بهشان مي گف

کشته بود. زني که ازش نااميد شده بود. اينها را توي خواب هاي پرپيچ و خمي که ديده بودم کشف کردم. 

 شده. مثل يک تکه خاطره گم 

عقب رفتن شيئي سنگين از پشت در به گوشم خورد. درست مثل يک سگ به کشيده شدن اين  صداي

شيئي سنگين شرطي شده ام.حاال دستگيره مي چرخيد. حاال در باز مي شد. حاال يک نفر آمد داخل. خواب 

ود اولين ب سيدهمن پر مي بينم؟ اين مرد را مي شناسم. اين مرد نسبت نزديکي با کسي دارد که آخرين بار از 

عشق زندگيت کيه. اسمش چي بود؟ چرا يادم نمي آمد؟ پس اشتباه نکرده بودم. مهرداد هم دستي توي اين 

 ماجراها داشت. از اول هم همين طور بود. 
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 شادي؟ -

 …بيني. اسمم را مي داند. همان طور که جلوي بيني اش را گرفته توي گوشي تلفنش مي گويد: تو احمقي  مي

 قاحم

ن م… آيد و کنارم مي نشيند. و دوباره توي گوشي مي گويد: شرش رو چرا نمي خوابوني؟ بهش بگو  مي

 ميشناسمش اگر بفهمه همه مون رو بيچاره مي کنه بهش بگو

 بود چي را به کي بگويند؟ بلند مي شود و ميرود جلوي در: داره ميميره قرار 

خودش مي چرخد: خود لعنتيت نمي تونستي بياي ببيني کالفه کالهش را توي دستش مي فشارد و دور   بعد 

 حالش چطوره؟ اون زنيکه بي سواد از کجا بايد مي فهميد داره ميميره؟

 مي نشيند کنارم و عصبي داد مي کشد: االن؟ االن وقت اين سواله؟ ميگم داره ميميره احمق دوباره

 …عميق بيرون مي فرستد: خيلي خب  روي هم مي گذارد و لبش را محکم دندان مي گيرد. نفسش را  چشم

 ولي بايد زودتر مي اومدي سراغش حاليته؟

 طور که دندان مي ساييد عکسي از توي جيبش بيرون مي کشد و رو به من مي گيرد: اينو ميشناسي؟ همان

نمي  …شناسم. ولي نمي دانم از کجا. عکس را جلوتر مي گيرد و توي گوشي مي گويد: ميگم داره ميميره  مي

 تونه حرف بزنه

به من است. مي نشيند جايي نزديک تخت و عکس را نشانم مي دهد: ببين دختر اگه همکاري کني  حواسش

 منو ميشناسي؟… … به نفعته 

چشم هايش ترس را مي بينم. انگار مجبورش کرده باشند بيايد اينجا و بترسد که بشناسمش. سرم را به  توي

 ود که نمي شناسم. نگاهش آرام ميگيرد: اين عکس رو ميشناسي؟زحمت تکان مي دهم تا خيالش راحت ش

مي زنم به صورت داخل عکس. مي شناسم ولي نمي دانم از کجا. سر تکان مي دهم و کالفه از جا بلند مي  زل

 مي دوني چه غلطي ميکني بهرام؟… نبايد همچين کاري ميکردي … اشتباه کردي … شود: نميشناسه 

نان خشک مي زند و مورچه ها فرار مي کنند. کاش مورچه بودم. آن وقت مي توانستم  نوک پا به پالستيک با 

 هرجا دلم مي خواهد بروم. 

 گويد: اگر بميره چي؟ ها؟  مي

 ميميرم.  دارم

 خودت گند زدي خودت هم تمومش کن… گويد: به من ربطي نداره   مي
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. بعد ميرود بيرون و در را مي بندد. حاال برمي گردد نگاهم مي کند. چشم مي بندم. دارد قدم مي زند  دوباره

بايد آن شيئي سنگين را بگذارد پشت در ولي نمي گذارد. يعني يادش رفت در را قفل کند؟ شايد بتوانم بروم 

 بيرون. شايد هنوز وقت باشد که نميرم. 

ه کوبيدن. برا از تخت پايين مي کشم. پهلويم کشيده مي شود به لبه تخت و تمام تنم شروع مي کند  خودم

انگار قلبي يکپارچه شده باشم. به در اتاق که خيلي از من دور است نگاه مي کنم. بايد بروم بيرون. دستم را 

مي گيرم به لبه تخت و نيم خيز مي شوم. خودم را مي کشم کنار ديوار و از روي صف مورچه ها کشان کشان 

هم بايد مثل مورچه ها باشم و خسته نشوم. به  به سمت در مي روم. چند مورچه روي تنم راه مي روند. من

تشتي که ادار متعفنم را توي خودش نگه داشته نگاه مي کنم. بايد راهي باشد که برگردم به زندگي. تنم عرق 

نشسته است ولي هنوز خيلي مانده تا به در اتاق برسم. دوباره خودم را مي کشم جلو و باز تمام تنم ضربان 

که اشکم هنوز خشک نشده. به لکه هاي قهوه اي روي دست هايم نگاه مي کنم. مي گيرد. عجيب است  

انگار کسي روي زخم هايم دوا گلي ريخته. دو قدم ديگر جلو مي روم و دلم ضعف مي رود. کاش غذا خورده 

ه خيلي ر بودم. مي رسم به در اتاق. حاال بايد بنشينم. بايد دستم را دراز کنم و دستگيره را پايين بکشم. دستگي

باالست و من انگار بچه اي بي دست و پا باشم که تازه راه رفتن را ياد گرفته است. دستم را دراز مي کنم و 

ي من را . صداي باز شدن در ورد پهلويم مي سوزد. کتفم تير مي کشد. نوک انگشت هايم به دستگيره در مي خ

براي رسيدن به بيرون بي فايده است. االن مي از تقال بازمي دارد. بي فايده است. اين همه دست و پا زدن 

 آيند و آن شيئي سنگين را مي گذارند پشت در و من اينجا ميميرم. 

گرم قل مي خورد روي گونه ام و نفسم به سختي و بريده بريده بيرون مي آيد. کاش من را مي کشتند.   اشک

مي کند. صدايي آشنا مي گويد: شادي؟ دستگيره پايين مي آيد. بايد بگويم من را بکشند. کسي در را باز 

 شادي؟ شادي تويي؟

از الي در مي آيد داخل. صورتي نگران. مهرداد دولتشاه است. نمي دانست من اينجا هستم؟ اين طوري   سري

که نگاهم مي کند يعني نه. در نيمه باز مي آيد داخل. تند پلک مي زند و کنارم مي نشيند. با دست گونه ام را 

 منم… ببين … ند: شادي چشمت رو باز کن نوازش مي ک

نيمه بازم را به زحمت تکان مي دهم. بوي آشنايي که از پتو به مشام کشيده بودم حاال غليظ تر توي  پلک

بيني ام مي پيچد. از جا بلند مي شود. نه نبايد برود. من ديگر نمي توانم صبر کنم. با انگشت شلوارش را مي  

 گيرم و مي نالم: نه

 يند کنارم: نمي رم نترسنش مي

 مي کشمت کثافت… رود طرف تخت و زير لب مي غرد: مي کشمت  مي

دانم منظورش به کي هست. برمي گردد و همان پتويي را که بوي خودش را مي داد پهن مي کند کنارم و  نمي

 آرام دست مي اندازد زير گردنم: ميتوني بلند شي؟

 ه اش مي شود يک تکان کوچکتوان دارم به کار ميگيرم ولي نتيج هرچه
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مي اندازد زير پاهايم و من را مي گذارد روي پتو. من را توي پتو مي پيچد و بلندم مي کند. قفسه سينه  دست

اش باال و پايين مي شود. تازه مي توانم محوطه سالن را ببينم. روي ديوار يک موکت قهوه اي چسبانده اند.  

مي گذارد و دستپاچه به سمت در مي رود  ايمي کند؟ من را روي کاناپه کي ديوار خانه اش را با موکت تزئين 

و ناپديد مي شود ولي حسي به من مي گويد که همه چيز تمام شده و من باالخره حالم خوب مي شود. چشم 

 مي بندم و ديگر هيچي نمي فهمم. 

*** 

 آژانس را سر خيابان نگه مي دارم: همين جا باشيد تا برگردم ماشين

 زديک کوچه مي روم و به رفعت زنگ مي زنم: الو بياييد سر کوچهن تا 

دور و برم نگاه مي کنم. همه جا سوت و کور است. انوري خوب جايي زمين خريده. يک منطقه وياليي با  به

 خانه باغ هايي که البد توي تابستان ها ساکنانش بيشتر از حاال هستند. 

 آقاي دولتشاه؟ -

 مي کنم خونسرد لبخند بزنم: ممنون چرخم طرف رفعت و سعي مي

 هم لبخند مي زند: ميشه بدونم اينجا دنبال چي بودين؟ او 

 را آرام آرام بيرون مي فرستم: نمي دونم، بايد برم داخل تا بدونم نفسم

تاکسي تلفني که بيست متر جلوتر ايستاده اشاره مي کنم: مي خوام ماشينتون رو قرض بگيرم و قول مي  به

 کنمدم جبران  

اين برام  …مي کنم تا تصميم بگيرد. زل زده توي چشم هايم و مي پرسد: بايد بدونم دنبال چي هستين  صبر 

 مهم تر از جبران کردن شماست

به صورتم مي کشم: نمي دونم. همه چي خيلي بد به هم گره خورده، اگر ماشينتون رو به من بدين و  دستي

 دم بيرون ممنون مي شمتوي اون ماشين منتظر بمونيد تا من برگر 

 دور و برش نگاه مي کند و بعد گوشي را ميگيرد طرفم: باشه به

 بمونه پيشتون. وقتي برگشتم خاموشش کنيد اما اگه برنگشتم زنگ بزنيد به پليس -

 دارين نگرانم مي کنين -

 بگيريد کوچه نگاه مي کنم: مي دونم ولي االن وقت ندارم شما رو قانع کنم، بايد تصميمتون رو   به

 چاره اي جز اين ندارم شانه
ً
 باال مي اندازد: تا اينجا اومدم ظاهرا

 تاکسي اشاره مي کنم: ممنونم، اينجا نمونيد. نمي خوام کسي شک کنه به
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مي افتد طرف تاکسي و من هم راه مي افتم طرف خانه انوري. اميدوارم که قفل در عوض نشده باشد. باز  راه

ن لوي سفيد است که از زير در محض اطمينان دور و برم ر  ا نگاه مي کنم و تنها چيزي که مي بينم پوزه يک شي 

يکي از خانه ها بيرون را بو مي کشد. از ميان دسته کليدها، کليدي را که بار قبل از روي زاپاس محض اطمينان 

يد ممکن نرس ساخته بودم پيدا مي کنم و توي قفل مي اندازم. خوب است. قفل عوض نشده، يعني به فکرش

است بهش شک کنم؟ انگار يک رگ از همکاران تعقيب کننده اش توي تنش باشد. همان رگي که بهشان 

طول حياط را طي مي کنم و کليد دوم را مي اندازم توي  اماطمينان مي دهد خيلي کارشان درست است. آر 

آنکه  رعت از خانه بيرون بزند، بيقفل ولي درب سالن باز است. چي بوده که عليرضا را مجبور کرده به اين س

کاغذهايي که آخرين بار روي موکت پونز شده بود غيب شده اند. جز … قفل در را ببندد؟ مي روم توي سالن 

چيز ديگري توي سالن نيست. چشمم به مبلي مي افتد که يک وري توي راهرو مانده است.  هيچيک کاناپه 

کسي … ک بار داخلش خوابيدم و خواب فندق را ديدم مي روم طرفش و حس مي کنم توي اتاقي که ي

رد. فن…. آنجاست. دستگيره را آرام مي کشم و در را باز مي کنم. سرم را داخل مي برم و 
ُ
 دقنفسم مي ب

 است؟

مي کنم بروم داخل و همان طور صدايش مي کنم ولي نمي تواند حرف بزند. حالش خوب نيست. مي  سعي

م. نا ندارد. صورتش زرد است. روي دست هايش چيزي قهوه اي خشکيده و  روم داخل و کنارش مي نشين

مي   يکف دستش هم زرد رنگ است. بوي بدي کل اتاق را گرفته است. بويي شبيه يک عفونت بدخيم. سع

کنم هوشيارش کنم ولي جان ندارد. دارد مي ميرد. تنم بي حس است و نمي دانم بايد چکار کنم. فندق جفت 

ک من است و دارد ميميرد. بلند مي شوم تا فکري بکنم ولي دستش بي جان گوشه شلوارم را من است. نزدي

 مي گيرد و مي نالد: نه

احساسات متناقضم تبديل به ضرباني تند توي تنم مي شود. مي ترسد که بروم. مي نشينم کنارش و  تمام

 مطمئنش مي کنم: نترس نمي رم

ه جاي خودش توي آغوش گرفتم کنارش پهن مي کنم: مي توني روم طرف تخت و پتويي را که زماني ب مي

 بلند شي؟

خواهد ولي نمي تواند. يک دستم را از زير زانوها و دست ديگرم را از زير گردنش رد مي کنم و تن نحيف و  مي

بي جانش را آرام از روي زمين بلند مي کنم. دخترک گرد و بانمکي که به همين خاطر اسمش را گذاشته بودم 

ن. مي کنم و مي رسم وسط سال بلندشفندق تبديل شده به يک پر کاه. آرام مي گذارمش روي پتو و دوباره 

بايد اول مطمئن شوم که کسي آن بيرون منتظر ما نيست. مي گذارمش روي مبل و مي دوم به طرف حياط. 

 م اين بار بهماشين رفعت پشت دو ماشين ديگر پارک شده است. سعي مي کنم سري    ع باشم. نمي خواه

خاطر دست دست کردن دوباره جانش را به خطر بيندازم. ماشين را روشن مي کنم و جلوي در پارکش مي  

کنم. برمي گردم توي سالن و مي بينم که توي پتو کز کرده، عين جوجه اي مريض چشم بسته است. دستم را 

ه هست مي گذارمش روي صندلي جلوي بيني اش مي گيرم. زنده است. بلندش مي کنم و به هر بدبختي ک

. صندلي را تا جايي که مي شود مي خوابانم و برمي گردم باشد جلو. نمي خواهم يک وجب هم از من دور 

 درها را مي بندم. مهم نيست بفهمند که کي اينجا بوده است، نمي گذارم دستشان بهش برسد. 
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داخلش منتظر نشسته است رد مي شوم.  نشينم پشت فرمان و راه مي افتم و از جلوي ماشيني که رفعت مي

 ماشين راه مي افتد و موبايلم زنگ مي خورد. 

 بله؟ -

 کسي همراهتونه آقاي دولتشاه؟  -

 فندق که بيجان روي صندلي افتاده نگاه مي کنم: بهتره هيچي ندونيد. فقط بريد به

يچم. حاال توي جاده اي بخواهد حرفي بزند گوشي را قطع مي کنم و در جهت مخالف ماشين رفعت مي پ تا 

افتاده ام که يک طرفش ديوار ويالهاي بزرگ پرند است و طرف ديگرش تپه ماهورهايي که توي تاريکي شب 

اي نگه مي دارم، شهرک  شهمثل غول هاي سياه به ما زل زده اند. ماشين را آرام آرام حرکت مي دهم و در گو 

يستاده ام مثل يک سيني گرد بزرگ پر از شمع هاي روشن پرند مقابلم جايي پايين شيب جاده اي که کنارش ا

مي درخشد. گنبدي که با نور سبز روشن شده ميان سيني شمع آجين تاريکي را آرامبخش تر نشان مي دهد. 

اول به فندق و بعد به آسمان تاريک نگاه مي کنم. با پشت دست روي گونه اش مي کشم و آرام صدايش مي  

دهد. حاال بايد کجا بروم؟ خانه خودشان؟ خانه خودم؟ هيچ جا ندارم که بتوانم کنم اما هيچ جوابي نمي 

مطمئن شوم امن است. باز بايد به نازنين دلواري متوسل شوم. ساعت نه شب است و بعيد مي دانم که 

 بتواند جايي برايم رديف کند ولي امتحانش مجاني است. 

مي زنم. اميدوارم شماره هاي ناشناس را جواب بدهد. اگر موبايلش را از روي کارت برمي دارم و زنگ  شماره

 اين کار را مي کند. فندق توي جايش تکان مي خورد و مي نالد. دستش را مي  
ً
معامله گر خوبي باشد حتما

 گيرم: من اينجام

 هايش يخ و بي جان هستند. باالخره جواب مي دهد.  انگشت

 سالم خانم -

 شما؟…. سالم  -

 شناسد. فقط دوبار تلفني حرف زده ايم آن هم با فاصله هاي طوالني.  نيست که نمي عجيب

 دولتشاه هستم -

 تا کارهاتون رديف شد رفتين شدين ستاره سهيل ديگه بله؟… جناب دولتشاه … چه عجب  -

خوب نيست اما نبايد بداخالقي کنم. مجبورم کمي نرم باشم. لبخند مي زنم: سرم خيلي شلوغ بوده اين  حالم

 ، اين بار ديگه بايد همديگه رو ببينيم و با هم يه بستني بخوريمروزا 

هايي که براي راه انداخت کارهايشان از جذابيتشان استفاده مي کنند اين طوري قول مي دهند؟ گاهي آدم  زن

 مجبور است. فرقي نمي کند زن باشد يا مرد. فقط بايد حواسم باشد که زيادي تند نروم. 
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 حاضرم بيام البته شما بايد حساب کنيد… ارم من االن بيکار بيک -

 خيلي هم خوب. ولي مساله اينه که من دوباره يه مشکلي دارم که فقط به دست شما حل ميشه -

 نگفتم شما بي معرفتي؟ فقط واسه راه انداختن کارهاتون يادتون به ما مي افته… ديدين  -

اهاي مزخرف کشيده مي شود. بگذار خودش کوتاه مي مانم. اگر هر حرفي بزنم اين رشته دراز به ج ساکت

 بيايد. 

 الو؟ -

 فکر کنم بدموقع مزاحم شدم… هستم  -

 خب چه مشکلي؟…. نه نه  -

است. چشم مي بندم: يه خونه مبله ديگه مي خوام. يه جايي که خلوت و دنج باشه. راستش اين بار  خوب

 يه مريض دارم که احتياج به سکوت مطلق داره

 خندد: شما مسئول حمل و نقل مريضاي کشور هستين؟مي  ريزريز 

 بله -
ً
 اگه همچين پستي توي ايران باشه احتماال

 تو ايران هرجور پستي فکر کنيد موجوده اگه هم نباشه مي سازن -

به فندق نگاه مي کنم. صورتش گل انداخته. شايد گرمش است. پتورا آرام از رويش کنار مي زنم و با  دوباره

 نه اش را نوازش مي کنم: ميتونيد؟پشت دست گو 

 …فردا  -

 نه همين امشب -

مي کند. شايد زيادي تند رفته ام. نفسم را آرام بيرون مي فرستم: اگر امشب باشه زحمتتون رو جبران  مکث

 مي کنم

 نفرماييد ما هنوز شرمنده لطف دفعه قبل شما هستيم -

 خواهش مي کنم. چکار کنم؟ منتظر بمونم؟ -

 رو مي کنم. بايد به چند نفر زنگ بزنم. جاش مهم نيست؟سعي ام  -

-  
ً
 نه فقط دنج باشه لطفا

 براي چند نفر؟ -
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 مي کنم مسخره است ولي اين اولين خانه ايست که من و فندق با هم واردش مي شويم: دو نفر فکر 

را روشن مي کنم و مي گويد و مي خواهد که منتظر بمانم. گوشي را روي داشبرد مي اندازم و ماشين  اوهومي

آرام آرام روانه تهران مي شوم. بايد از مسيري بروم که به ايستگاه دريافت عوارض اول اتوبان نخورم. نمي 

 خواهم به هيچ عنوان ريسک کنم. 

ببرمش پيش يک دکتر. حالش خيلي بد است. لباس هايش پاره و کثيفند. ولي چه دکتري؟ کجا ببرم که   بايد 

ا دکتري که مي شناسم سهراب است. اگر نرفته باشد مسافرت. بهش چي بگويم؟ گزارش رد نکنند؟ تنه

شيد. کنار ک  خودشآخرين باري که ديدمش به خاطر زندگي رو به ويراني اش با عليرضا حرفش شد. بعد هم 

آنقدر کنار که حتي براي مرگ کيارش هم زنگ نزد تسليت بگويد. آدم ها اين طوري غرق مي شوند؟ با رها  

 ن گذشته شان؟ جهنم. مجبورم. کرد

را برداشتم و سعي کردم شماره اش را به خاطر بياورم. نمي خواستم موبايلم را روشن کنم. شماره رندي  تلفن

از همان اول فکرش … داشت. هميشه باهاش يک شعر مي خواند. سي دو دوتا دو يکي عقب شيش تا جلو 

 داغان بود. داغان تر از من و عليرضا. 

مي خورد ولي برنمي دارد. اگر پيدايش نکنم ناچارم رو بيندازم به رفعت. خدا کند دلواري يک  زنگ گوشي

خانه رديف کند. وگرنه بايد بروم شرکت و تا صبح توي پارکينگ بمانيم. بعيد مي دانم کسي اين وقت شب 

رد بال سرم. خونسدن فتادهآنجا را تحت نظر داشته باشد. يک ماشين پليس چراغ گردان را روشن کرده و ا

 باش. کسي نمي داند تو کي هستي. آرام فندق را صدا مي کنم: بيداري؟

 عزيزم… شادي … را نمي دهد. دوباره دستش را مي گيرم و آرام نوازش مي کنم: بلند شو  جوابم

اگر چيزي پرسيدن نترس باشه؟ نمي … زحمت ناله مي کند. آرام مي گويم: ببين پليس پشت سرمونه  به

 د جواب بديخوا

 را حلقه مي کند دور انگشت اشاره ام و آرام فشار مي دهد.  انگشتانش

پليس از کنارم رد مي شود. نفسي از سر آسودگي مي کشم. موبايلم زنگ مي خورد. شماره سهراب  ماشين

 است. 

 الو سهراب؟ -

 مکث مي کند و بعد مي گويد: مهرداد خودتي؟ کمي

 خودمم، کجايي؟ -

 حسابي تو کجايي مرد  -

 …من تهرانم، االن نمي تونم خيلي حرف بزنم يه مشکلي دارم  -
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 جدي؟ فقط واسه مشکالتت يادت به رفيقت مي افته نامرد؟ -

 دستم را به صورتم مي کشم: سهراب کيارش مرده کالفه

ر چه د اينکه کيارش را سپر بالي خودم کرده ام عذاب وجدان مي گيرم ولي نه آنقدر طوالني که يادم برود  از 

 موقعيتي هستم. 

 گويد: کي؟ چطوري؟  مي

 بعد باهات مفصل حرف مي زنم، االن يه مريض بدحال همراهمه که نمي تونم ببرمش دکتر -

 خانومه؟ -

 دانم توي سرش به چي فکر مي کند. جهنم.  مي

 آره خانومه -

 ناکس زدي بيمارستانيش کردي؟ -

يارش مرده و بي خيال زده به در هرزگي. اين اصالح توي سرم مي جوشد. يک دقيقه نيست گفته ام ک خون

مخصوص خودش است. وقتي يکي از لعبت هايي را که تازه بعد از طالق خام کرده بود بروند سانفرانسيسکو 

 خنده ماجرا را  با چنان چپ و راستش کرد که طرف مجبور شد براي بخيه خوردن برود بيمارستان وقتي 

 بيمارستانيش کردم.  برايمان تعريف کرد گفت بدجور 

 …آره مهرداد؟ عيب نداره آدم وقتي بهش فشار مياد جوري مي زنه که  -

 ببند -

 هي با اون علي ناکس بگرد پاستوريزه بمون… خيلي خب  -

 کجايي سهراب؟  -

 کيش  -

 انگشت هايم را فشار مي دهم دور فرمان ماشين: يکي معرفي کن کمکم کنه کالفه

مي دم، مي ري ميگي با دکتر اشجع کار دارم. بگو من معرفيت کردم کارت رو راه يه آدرس داروخونه بهت  -

 ميندازه، بنويس

 بگو پشت فرمونم -
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را مي دهد و بعد گوشي را قطع مي کنم. تا دلواري بگردد دنبال خانه بايد اشجع را پيدا کنم. از اتوبان  آدرس

ت تير. يادم است يک فروشگاه بزرگ آنجا بود  جالل مي اندازم توي گمنام و بعد هم به سمت فاطمي و هف

 .باالي سرش با اين حال و روز بياورمکه تا آخر شب باز بود. بايد برايش لباس بگيرم. نمي توانم اشجع را 

 را توي يکي از فرعي ها پارک مي کنم: شادي؟ ماشين

 مي خورد. دستش را نرم مي فشارم: من برمي گردم االن باشه؟ تکان

ان مي خورد ولي چشم هايش بسته است. قدم تند مي کنم طرف فروشگاه و از پله برقي ها باال کمي تک  سرش

مي روم و يک راست مي روم سر رگال لباس ها. خنده دار است ولي اين اولين لباس هاييست که من برايش 

؟ مردد م بگيرمزير ه لباسانتخاب مي کنم. همين طوري دو سه دست پيرهن و شلوار راحتي برمي دارم. بايد 

به زني که يک گوشه ايستاده و حواسش به من است نگاه مي کنم. بهش اشاره مي کنم و جلو مي آيد. جزو 

 پرسنل فروشگاه است. 

 …ببخشيد  -

 است. ولش کن.  سخت

 دنبال چيز خاصي مي گردين؟ -

 …لباس هاي توي دستم نگاه مي کنم: آره حوله و  به

 کند: اون طرفانتهاي سالن وسيع اشاره مي   به

 زود برگردم. تلفنم زنگ مي خورد. دلواري است.  بايد 

 قفسه حوله ها يک حوله سفيد با گل هاي الله صورتي برمي دارم و تلفن را جواب مي دهم: پيدا شد؟ وسط

 عليک سالم انگار خيلي هم عجله داريد -

 بله ببخشيد -

 بسته شورت زنانه رنگي رنگي را هم برمي دارم.  يک

 ش مي شود. بله پيدا شد. االن کجاييد؟خواه -

 مرکز شهر ولي هرجا بگين زود ميام -

 مي افتد به کلمه سايز روي بسته شورت.  چشمم

 آدرس رو به همين شماره اس مي کنم.  -

 باشه منتظرم -
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است. از کجا بدانم چه سايزي بايد بردارم؟ الرج؟ ايکس الرج؟ دو ايکس الرج؟ خدايا چه مصيبتي.  مسخره

 مسئول صندوق خنده اش ميگيرد. جهنم.  سه
ً
 تا سايز را برمي دارم. حتما

درست بود. بارکد خوان را روي هربسته اي که مي گرفت نيشش کمي باز مي شد. آخرش نتوانست  حدسم

جلوي خودش را بگيرد و خنديد و نگاهم کرد. اخم کردم و نيشش بسته شد. پاکت لباس ها را برداشتم و 

 ن. دست فندق را گرفتم: االن ميريم يه جاي راحت مي خوابي باشه؟برگشتم توي ماشي

را نداد. دست کشيدم روي گردنش که خيس عرق بود. تب داشت. ماشين را روشن کردم و راه افتادم  جوابم

به طرف داروخانه اي که از خوش شانسي توي مسير خانه بود. دوباره پياده شدم و توي شلوغي داروخانه 

ز طرف . وقتي گفتم اد جع را گرفتم. برخالف تصورم مرد مسني بود که خيلي هم بداخالق بو سراغ دکتر اش

 سهراب آمده ام اخم هايش بيشتر توي هم رفت. گفتم: مورد من فرق مي کنه

 زد.  پوزخند 

 االن توي ماشينه ميشه بياييد -

 ش کنم؟حرفم را تمام کنم، حرصي گفت: خجالت نمي کشي؟ وسط خيابون معاينه ا نگذاشت

 گفتم که فرق مي کنه شما بيا  -

سرم راه افتاد. جلوي ماشين گفتم: ببينيد، مي خواستم بگم همراهم بياييد خونه ولي مي ترسم دير  دنبال

 …بشه 

طرف راننده را باز کردم و داخل ماشين نشست. خودم هم نشستم پشت سرش. هنوز گيج به فندق نگاه  در 

 مي کرد. چرخيد طرفم: چشه؟

 نش زخم شده به نظرم. خودتون ببينيدبد -

را کنار زد و شروع کرد به نچ نچ و آخ آخ. دوباره چرخيد طرف من: کجا بوده؟ دردسر نشه براي من؟ مرده  پتو 

 شور سهراب رو ببره که منو منتر خودش کرده

 فقط گفتم يکي رو معرفي کنه. االن حالش چطوره؟… سهراب نمي دونه  -

 خم روي پهلوش هم عفونت کرده. نمي تونم آنتي بيوتيک بدم. بايد بهش سرم بزنمتب داره به نظرم. ز  -

 خب هرچي الزمه برداريد با من بياييد -

 نشست: امر ديگه؟ راست

نم آقاي خواهش مي ک… کردم: ببينيد اگر بميره من بدبخت ميشم. نمي دونم به کي رو بندازم ديگه   التماس

 اشجع
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 ون تا برگردمرا محکم بيرون داد: بم نفسش

توانستم ريسک کنم. ممکن بود به پليس زنگ بزند. دنبال سرش راه افتادم. خودش هم حدس مي زد  نمي

چرا. بي هيچ حرفي رفت پشت قفسه هاي دارو و زود برگشت. توي دستش يک کيسه پر از سوزن و سرم و 

 رف نزد. ماشين را پايين تر از دارو بود. نشست روي صندلي عقب و راه افتاديم و تا برسيم يک کلمه هم ح

پالک برجي که دلواري آدرس داده بود پارک کردم و پياده رفتم جلوي برج. تکيه داده بود به ماشينش و 

 منتظرم بود. گفتم: سالم

 به سر و وضعم انداخت و متعجب گفت: سالم نگاهي

 اينجاست؟ -

ک يد واسه تنظيم قولنامه اجاره موقت مدار بله، برج خلوتيه. ميشه بپرسم واسه کي مي خواهيد؟ يعني با -

 …شناسايي 

شناسايي ام را گرفتم جلوش: به اسم خودم باشه واسه پرداخت هزينه ها هم اگه اشکالي نداشته باشه  کارت

 فردا ميام بنگاهتون خوبه؟

 …را باال برد: باش  ابرويش

 مثل دفعه قبل مهمونا ه نگاهي
ً
 مراهتون نيستنبه دور و برم انداخت و گفت: ظاهرا

 زدم: نه ولي ميرسن به زودي، پارکينگ هم داره ديگه؟ لبخند 

به تاييد تکان داد. متوجه شد عجله دارم، کليد را گرفت طرفم و شماره واحد را گفت و از هم جدا  سري

شديم. تا سوار ماشينش بشود و برود جلوي در معطل کردم و الکي گوشي ام را کنار گوشم گرفتم که يعني 

ر کردم. رو به دکت  پارکشارم با همراهانم هماهنگ مي کنم. وقتي رفت، با ماشين وارد پارکينگ شدم و د

 اشجع گفتم: ميشه دکمه آسانسور رو بزنيد؟

طور غضبناک از ماشين پياده شد و زير لب چيزي پراند. رفتم طرف فندق و آرام بلندش کردم.  همان

سور شديم و باالخره رسيديم به يک جاي امن و مطمئن. صورتش از درد توي هم جمع شد. سوار آسان

اتاق  بردم توي را اشجع در واحد را باز کرد و داخل شديم. يک آپارتمان شيک و مرتب فول امکانات بود. فندق 

خواب و آرام گذاشتمش روي تخت دونفره اي که مالفه هايش سفيد پنبه اي بودند. کليد آباژور را زدم و 

 م. اشجع را صدا کرد

عقب ايستادم تا کار معاينه اش تمام شود. بي هيچ حرفي مشغول وارسي بدنش شد و باز نچ نچ   خودم

 گفتنش بلند شد. گلو صاف کردم: خيلي حالش بده؟

چرخاند طرفم و خيره نگاهم کرد. از چشم هايش عصبانيت مي باريد. گفت: لباس هاش رو بايد  گردن

 دربياريم
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 ن گرفتم. پاييني ام را محکم دندا لب

 واستادي چرا؟ -

جلو و کمک کردم لباسي را که از شدت کهنگي راحت پاره مي شد از بدنش جدا کرديم. مالفه را زود   رفتم

کشيدم رويش و همان طور شلوار را هم بيرون کشيدم و عقب ايستادم. پوست شانه اش مثل پارچه اي 

يد عفوني رد سف يکلويش قرمز و متورم بود و سفيد شده بود که لکه اي زرد رويش افتاده باشد. پوست په

 معلوم بود. داشت ناله مي کرد. نشستم لبه تخت و آرام موهايش را ناز کردم: االن خوب 
ً
وسط التهاب کامال

 من اينجام… ميشي .. نترس 

رفت بيرون و با يک بشقاب برگشت. دستکش يک بار مصرفي پوشيد و با گاز و بتادين افتاد به جان  اشجع

خم ها و ناله هاي فندق تبديل شد به جيغ هاي کم جان. دستش را گرفتم توي دستم و سعي کردم به  ز 

يشاني عرق شدم روي پ مگندکاري که اشجع با بتادين راه انداخته بود نگاه نکنم. حالت تهوع گرفته بودم. خ

 نشسته فندق و لبم را چسباندم روي موهايش: االن تموم ميشه

ده بود. لب هاي خشک و پوسته پوسته اش خون افتاده بود. اگر دو دقيقه بيشتر طول اشکش راه افتا اما 

 باال مي آوردم. اشجع گازهاي کثيف را ريخت داخل يک پالستيک و دوباره افتاد به جان زخم 
ً
ميکشد حتما

 پهلو و دور تا دورش را با الکل ضدعفوني کرد و بعد مشغول پانسمانش شد. 

ست موهاي فندق را ناز کنم تا کمتر درد بکشد ولي انگار بيفايده بود. اشجع گلو و سعي کردم فقط با د من

 زيربغل و چندجاي ديگرش را معاينه کرد و گفت: هنوز خونش عفوني نشده شانس آوردي

 مشغول آماده کردن داروها شد. در همان حال پرسيد: کيه؟ بعد 

 رگ نداره… گرفتن رگ امتحان کرد: لعنت   را ندادم او هم اصرار نکرد. دست هايش را براي جوابش

 لوستر باالي سرش اشاره کرد: اين کوفتي رو روشن کن به

چراغ را زدم و چندبار سعي کرد تا توانست سرم را بهش وصل کند. کارهايي را که الزم بود تمام کرد و  کليد 

يري اعت ديگه اندازه ميگراست ايستاد مقابلم: يه تب سنج توي اون خرت و پرتا هست تبش رو سه چهار س

 کم کم پايين مياد اگه نيومد ميبريش بيمارستان. اگه ديدي دار 
ً
ه تشنج ميکنه هم همين طور. اگ هاحتماال

 حالش بهتر شد زنگ ميزني صبح تا ِبت بگم چکار کني

 …به سرم توي دستش کردم: اينو  نگاهي

 فهميدي؟… موم شدکنارم و نشانم داد چطوري سوزن را بيرون بکشم: وقتي ت  نشست

عصبي و تحقيرآميز بود. ولي مهم نبود. همراهش از اتاق بيرون رفتم و پرسيدم: الزمه چيزي بهش  لحنش

 بدم بخوره؟

 اندر سفيه نگاهم کرد: به نظرت مي تونه؟ اگه الزم بود خر نبودم خودم بهت مي گفتم عاقل
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مق االخره رفت و من ماندم و فندق. خسته و بي ر پولم را بيرون کشيدم و مبلغي را که گفته بود دادم و ب کيف

برگشتم توي اتاق. هواي اتاق بوي الکل گرفته بود ولي نمي توانستم پنجره را باز کنم. کفش هايم را درآوردم و 

 تاج تخت. دستش را توي دست گرفتم و  بهرفتم روي تخت و مالفه را تا روي گردنش کشيدم و تکيه دادم 

 گهبوسيدم: خوب ميشي دي

هايش نرم روي هم افتاده بود و صورتش در اين وضعيت تکيده و خسته تر به نظر مي رسيد ولي نفس  پلک

هايش کم کم عميق و منظم مي شد. چند دقيقه به همان حال نگاهش کردم و با انگشت موهايش را که به 

الي بي ح يني اهم چسبيده بود رشته رشته کردم. دلم مي خواست مي بوسيدمش ولي دوست نداشتم تو 

حس بدي بهش دست بدهد. حداقل حاال که فرصتي پيش آمده بود تا به من اعتماد کند نبايد اين فرصت را 

 مي سوزاندم. 

کنارش بلند شدم و برگشتم پايين و چيزهايي را که برايش خريده بودم آوردم باال. دوباره بهش سر زدم. به   از 

پايين افتاده بود. سعي کردم بهش نگاه نکنم. دوباره مالفه را   پهلو چرخيده بود و مالفه از روي شانه اش

هايش در حال ناپديد شدن بود.  ونهکشيدم روي گردنش و پتو را تا روي قوس کمرش باال کشيدم. سرخي گ

 اشجع گفته بود يک درجه تب دارد. 

ايين بود. کمي پصندلي آوردم و نشستم رو به رويش. سايه صورتش تا روي مالفه خوشخواب کش آمده  يک

 تر قطره هاي کوچک بتادين به خورد مالفه رفته بود. وقتي حالش بهتر شد بايد عوضش مي کردم. 

به ساعتم انداختم. کم کم به نيمه شب نزديک مي شديم. بلند شدم و چرخي توي خانه زدم. يک سه  نگاهي

ا اراده مي کرد کار مشتري اش ر خوابه درست و حسابي بود. دلواري به نظرم خيلي باعرضه بود که هروقت 

 شد.  ند راه مي انداخت يا شايد هم فقط با من اين طور بود. صداي بيب بيب موبايلم بل

 حالل زاده اي هم بود. پيامک زده بود: راضي بودين؟ چه

نوشتم خيلي و گوشي را خاموش کردم. بايد دوش مي گرفتم. کاش براي خودم هم يک دست لباس  برايش

ته بودم. در آن لحظه تنها چيزي که به فکرم نرسيد راحتي خودم بود. در خانه را از داخل قفل  راحتي برداش

آمد  تکان دادم. دلم نمي ا کردم و برگشتم توي اتاق. تب سنج را برداشتم و نشستم کنارش و آرام شانه اش ر 

 بيدارش کنم ولي چاره اي نبود. دوباره تکانش دادم: شادي؟ عزيزم؟

 گفتم: دهنت رو باز مي کني تبت رو اندازه بگيرم؟لرزيد.   پلکش

خودش جمع شد و لب هايش کمي باز شدند. تب سنج را گذاشتم توي دهنش و برگشتم توي آشپزخانه  توي

و يک ليوان آوردم. تب سنج را آرام از دهنش بيرون آوردم و نگاه کردم. هنوز تبش پايين نيامده بود. تب سنج 

دستي روي صورتم کشيدم. اگر بهتر نمي شد بايد چه کار مي کردم؟ کاش مامانش   را انداختم توي ليوان و 

 بهتر از من مي فهميد بايد چه کار کند. بهش زنگ بزنم؟ نه 
ً
اني کنارش بعد ديگر نمي تو … کنارش بود. او حتما

ان ش ولي آنها بهتر مي فهمند حال بچه… خودم هستم … لعنتي حالش خوب نيست … اين قدر راحت باشي 

 عجب! … . خطرناک است …آره تو راست ميگي … خطرناک است … چطور است 
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لبه تخت و کنار گوشش آرام گفتم: اگه زودتر خوب بشي قول ميدم مامان و بابات رو خبر کنم  نشستم

 باشه؟

 لرزيد. کنار گوشش را بوسيدم. از جا بلند شدم و رفتم توي حمام اتاق و سعي کردم بر اعصابم مسلط پلکش

شوم. حاال انوري و عليرضا داشتند در به در دنبالش مي گشتند. آشغال هاي عوضي. که شرکت ياسر گند 

. بايد چه کار مي کردم؟ اگر به انوري بگويم بيخيال 
ً
زده به خانواده ي من؟ شما هم همدستشان هستيد حتما

ن رفتار مي کردم. وانمود مي  ماجرا شده ام بي برو برگرد مي فهمد فندق پيش خودم است. بايد مثل خودشا

کردم بهشان اعتماد دارم و هرچي مي گويند قبول مي کنم. يک بهانه اي هم براي غيب شدنم الزم داشتم. 

 به موبايلم زنگ زده اند. مي گفتم از د
ً
آن مردک ريشوي تعقيب نامحسوس فرار کرده ام. باور نمي   ستحتما

 کرد؟ جهنم. 

ز ديروز تنم بود پوشيدم. با حوله توي کشو حمام سرم را خشک کردم و همان لباس هايي را که ا دوباره

برگشتم بيرون. فندق دوباره قوز کرده بود توي خودش و پتو را عقب زده بود. آخرش امشب کار دستم 

 ميداد. 

را کشيدم روي مالفه نازک و نشستم روي صندلي و دستش را گرفتم توي دستم. به ناخن هاي کوچک و  پتو 

شکلش نگاه کردم. دست هايش کنار انگشت هاي من شبيه دست دختربچه ها بود. خم شدم و ناخن مربعي 

هايش را بوسيدم. دستش گرم شده بود. به رد کبود دور مچ هايش نگاه کردم و با انگشت پوستش را نوازش  

ند ک تند تکردم. توي جايش تکان خورد. انگار خواب مي ديد. يک خواب بد. مردمک چشم هايش از پشت پل

 تکان مي خورد و صورتش توي هم جمع شده بود. يک رشته اشک از گوشه پلکش راه افتاده بود. ناليد: بابا

 روي تخت و آرام کنارش نشستم و گونه اش را نوازش کردم: شادي؟ رفتم

ند  ز کردم. سرش را بلخواب هق هق مي کرد. کمي بهش نزديک شدم و تکيه دادم به تخت و پاهام را درا توي

 کردم. از خواب پريد و با چشم هاي تب آلود منگ نگاهم کرد. 

 را گذاشتم روي پاهام: بخواب عزيزم سرش

بچه اي بي پناه گونه اش را روي شلوارم ماليد و همان طور که جنين وار توي مالفه جمع شده بود  مثل

اين پناه آوردن نشان مي داد که چقدر ترسيده و  دستش را جايي پايين تر از صورتش دور زانوهايم قفل کرد. 

ه که اين طور مثل بچه اي ک  د بي پناه است. حق داشت. البد حاال من را به جاي باباش اشتباهي گرفته بو 

 براي پدرش هميشه بچه مي ماند به زانوهايم چسبيده بود. 

 شب تمام مي شد خيلي خوب بود. شدم و پشت گردنش را بوسيدم و دوباره مالفه را باال کشيدم. اگر ام خم

*** 

از آنکه چشم باز کنم سعي کردم به خاطر بياورم که چه اتفاقي برايم افتاده است. تصويرهاي گنگ و  قبل

تاري جلوي چشمم ظاهر شدند که توي همه شان مهرداد دولتشاه هم بود. با احتياط چشم باز کردم و اولين 
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ستش را حلقه کرده بود دور شانه ام و همان طور تکيه داده به چيزي که ديدم مهرداد دولتشاه بود که د

سرم  …ديواره بلند تخت خوابش رفته بود. دست ديگرش را هم از ساعد روي چشم هايش گذاشته بود. من 

 را گذاشته بودم روي پاي او؟! 

تاده بود. حاال ن افپشتم لرزيد و تازه فهميدم هيچي تنم نيست. جز يک مالفه که از روي شانه هايم پايي تيره

بايد چه غلطي مي کردم؟ با دست جاي زخمم را آرام وارسي کردم. يک باند گنده رويش چسبيده بود. کي 

زخمم را پانسمان کرده بود؟ سوزن ِسُرم توي پوستم ورم کرده بود و خون دويده بود توي لوله بي رنگي که به 

رم وصل بود. جرات نداشتم تکان بخورم. اگر 
ُ
آب مي شدم و توي زمين فرو مي رفتم عجيب نبود.  مخزن ِسُ

قلبم که ديروز مطمئن بودم به همين زودي از کار مي افتد آنقدر تند مي تپيد که گرمم شده بود. حتي گريه ام  

گرفته بود. گلويم خشک بود و نفس هايم بريده بريده باال مي آمد. سرم را آرام گذاشتم کنار پاهاي مهرداد و 

زير دستش بيرون بخزم ولي بيفايده بود. تکان خورد و بيدار شد. چشم هايم را محکم به هم  سعي کردم از 

 فشردم. 

 شادي؟… را جمع کرد. بعد سوزن توي پوستم را وارسي کرد و گفت: اي داد خوابم برد  پاهايش

ه ام و د روي شاندهانم زياد شده بود ولي اگر آب دهانم را فرو مي دادم مي فهميد که بيدارم. دست کشي بزاق

 قلبم از جا کنده شد. لرزيدم: ميشه برين بيرون

 ام گرفته بود. از جا بلند شد: باشه بذار اين سوزن رو بکشم بيرون از دستت گريه

 نه -

روي تخت پايين رفت. بي آنکه نگاهش کنم حس مي کردم زل زده به هيکلم. با اينکه مالفه روي تنم بود  از 

م سنگين بود. آب دهانم را ولي از خجالت داغ داغ  ر  بودم. باالخره از اتاق بيرون رفت و راست نشستم. س 

بود که صبح زود است و من توي  مچندبار فرو دادم و مالفه را محکم دور خودم پيچيدم. از درز پرده معلو 

به ؟ چند ضر يک اتاق خواب روي زانوهاي مهرداد دولتشاه از خواب بيدار شده بودم. حاال بايد چکار مي کردم

 به در زد: برات لباس بيارم؟

 اينجا خانه کي بود؟ لباس؟

 زحمت لب جنباندم: ميشه بذاريد پشت در؟ به

 خدا من اين طوري خوابيده بودم؟ پس لباس هايم کجا بود؟ واي

 سوزن توي دستته اومدم -

ه م کرد. سعي کرد خندشدم توي خودم و پتو را هم کشيدم تا روي گردنم. آمد توي اتاق و متعجب نگاه جمع

 اش را بخورد. بدون آنکه نگاهم کند با سري پايين گفت: بيا
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پالستيک گذاشت روي تخت و دوباره بيرون رفت. پالستيک را جلو کشيدم و خالي اش کردم. اولين  يک

چيزي که به چشمم خورد سه بسته شورت بود. باز داغ شدم. اين ها را خودش خريده بود؟ خب خريده 

رده؟ حاال ک  ر چرا سه بسته؟ فکر کرده هنوز دو سالم است؟ چرا سه سايز؟ يعني به سايِز من هم فکباشد. 

 وقت اين فکرهاست خل و چل؟ زودباش. 

بسته ايکس الرج را باز کردم و يکيش را بيرون کشيدم و لباس زيرم را عوض کردم. يک پيرهن آستين  تند 

يک پيرهن … نه …. ت است. يک تاپ و شلوارک قرمز اين خيلي لخ… نه … حلقه و شلوار سرخابي رنگ 

 فکر کرده دو سالم است. مهم نيست. همين خوب است. …. بلند صورتي رنگ 
ً
 واقعا

 آستين کوتاه را پوشيدم. بلندي اش تا نزديک قوزک پاهام بود. گشاد هم بود. دوباره به در زد: بيام؟ پيرهن

را از توي پوستم بيرون کشيدم. چي پيش خودش فکر کرده؟  لباس ها را چپاندم توي پالستيک و سوزن بقيه

اگر مثل من با يک مشت عملي توي زندان سر مي کرد مي فهميد که کشيدن اين سوزن از پوست خيلي هم 

خون » شمشسخت نيست حتي اگر استخوان دستم تير بکشد. اگر مثل من مي ديد زنداني ها جلوي چ

 رهاست ديوانه؟حاال وقت اين فک…. مي کنند « بازي

 حال ناليدم: بفرماييد بي

 نيامده با ابروي باال رفته به سوزني که روي تخت افتاده بود نگاه کرد: خودت کشيديش؟ داخل

 دهنم را فرو دادم و سرتکان دادم: چيزي نبود آب

نمي خواست توي چشم هايش نگاه کنم. همين که يادم مي آمد با آن وضعيت عين بچه شيرخوره  دلم

 …يده بودم به پاهاش. واي خدايا. حاال وقت اين چسب

 لبه تخت و من کمي عقب تر رفتم: اينجا کجاست؟ نشست

بود. به لکه هاي قهوه اي روي مالفه نگاه کردم. چرا حرف نمي زد؟ داشت نگاهم مي کرد؟ اخم هم  ساکت

خدا. نيامده  داشت؟ يعني دوباره همان مهرداد دولتشاهي بود که مي شناختم؟ خب نگاه کن خنگ

 …خواستگاري که اين طوري ميخ شدي روي 

آمد طرف صورتم و زير چانه ام نشست. سرم را عقب کشيدم. دستش توي هوا ماند. البد فکر کرده  دستش

سرم را بلند کردم: اينجا  … مثل توي رمان ها دست مي گذارد زير چانه ام و سرم را باال مي گيرد. نه خير 

 کجاست؟

 
ً
ه بود و فقط نگاهم مي کرد. بند کردم به بانداژ تازه کف دستم. مچ دستم را گرفت و خون فش الل شد واقعا

 فش توي سرم فرو ريخت. با انگشت کشيد روي باند و گفت: درد نداري؟

باال انداختم. زيرچشمي نگاهش کردم. نه اخم نداشت. آب گلويم را فرو دادم. گلويم انگار متورم بود و آب  سر 

 آن پايين مي رفت.  به زحمت از 
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 گرسنه نيستي؟  -

 سر باال انداختم.  دوباره

جا بلند شد. سرم را بلند کردم ولي نگاه خيره اش نگذاشت خيلي بهش زل بزنم. گفت: نمي خواي بپرسي  از 

 اينجا چه کار ميکني؟

ليدم: اسرم را باال گرفتم و منگ نگاهش کردم. اشک نشست توي چشم هايم. پلک به هم فشردم و ن دوباره

 چرا

 …طور که ايستاده بود، دستي به صورتش کشيد و آرام گفت: يه عده  همان

لبه تخت: نمي دونم کي تو رو کشوند توي زندان، نمي دونم چطور فراريت دادن ولي االن بايد صبر   نشست

وبي خکني تا بفهميم چرا اين همه بدبختي پيش اومد. هيشکي جز من نمي دونه تو اينجايي. تو هم دختر 

 شادي؟… باشه … ميشي و کمکم مي کني تا زودتر اين قضيه تموم بشه 

جدي بود. ولي اسمم را نرم تلفظ کرد. اين مهرداد دولتشاهي نبود که مي شناختم. خب نباشد. من  لحنش

 هم ديگر همان شادي گذشته نبودم. بايد ازش تشکر مي کردم؟ خوشحال بودم. خيلي خوشحال بودم. 

 ردم: باشهرا بلند ک سرم

 روي لبش نشست: مي خواي بخوابي؟ ساعت تازه شيش شده لبخند 

 مي خواست مي رفتم حمام: ميشه دوش بگيرم؟ دلم

 ازش اجازه مي گرفتم؟ يک حرکت بي اختيار بود. آه کشيدم.  چرا 

 زخمات تازه پانسمان شده، نه -

 نمي رفت بيرون؟ پتو را کشيدم روي پاهام: پس مي خوابم چرا 

 ندم تا برود. صندلي کنار تخت را برداشت: باشهما منتظر 

دراز بکشم که چرخيد طرفم و من راست نشستم. صندلي را گذاشت زمين و تخت را دور زد و  خواستم

 قوطي خالي ِسُرم را از قالب در کمد جدا کرد و نزديکم ايستاد: بذار ببينم خون نرفته باشه زير پوستت

 نرفته -

و مچ دستم را آرام گرفت و کشيد طرف خودش و با انگشت روي ساعدم را را انداخت روي تخت  قوطي

 نوازش کرد. بي آنکه نگاهم کند گفت: چرا لجبازي مي کني؟

مي کردم؟ مچ دستم هنوز توي دستش بود و قلبم گاپ گاپ مي تپيد. ولي حرف نمي زد. آرام گفت:  لجبازي

 يه کم پنجره رو باز کنم سردت نمي شه؟
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 اهش کنم. رنگ چشم هايش سياه ذغالي بود: نه سردم نميشهشدم نگ مجبور 

مانده بود به صورتم. آرام دستم را کشيدم بيرون و زير بغلم گذاشتم. از جا بلند شد و رفت طرف پنجره  خيره

 و پشت به من گفت: پتو رو بکش روي خودت

گر اتاق و هيجان زده ام کرد. ا  را تا گردن کشيدم و پنجره را نيم کش کرد. هواي خنک و ملسي خزيد توي پتو 

مي رفت بيرون، مي دويدم کنار پنجره و کلي نفس مي کشيدم. چرخيد طرفم و گفت: نري جلوي پنجره، 

 سرما مي خوري

تکان دادم. ِسُرم و صندلي را برداشت و رفت بيرون و در را بست. از جا جهيدم و پريدم جلوي پنجره و  سري

تير کشيد. بدنم کوفته و خسته بود ولي مهم نبود. داشتم هواي آزاد را  عميق نفس کشيدم. قفسه سينه ام

. دماوند را توي ذهنم ثبت کردم. يدمنفس مي کشيدم. آزاد شده بودم. آزاد. با ولع منظره رو به رويم را بلع

. …زندگي را … درختان برگ سوزني کاج را، گنجشک هاي سحرخيز را، زمين باران خورده را، هواي ابري را،

اشکم راه افتاد. حاال تازه مي فهميدم اشک شوق چه معني مي دهد. باز نفس کشيدم. سرماي …. زندگي را 

 فقط يک حسرت داشتم. ديدن مامان و بابام.  مردمدلچسب را به جان خريدم. اگر اينجا مي

ود. مهم نبود. ن بام تبديل شد به هق هق. هق هقي بلند و بي وقفه. مهم نبود که مهرداد دولتشاه بيرو  گريه

 من آزاد بودم و نبودم. اگر مامان و بابام را مي ديدم ديگر هيچي نمي خواستم. هيچي. 

اتاق باز شد. تا جايي که زخمم اجازه مي داد خم شده بودم بيرون و بي اختيار اشک مي ريختم. صداي  در 

ل بکنم. معلوم نبود فردا کجا پاهايش که محکم مي آمد طرفم توي گوشم بود. اما نمي خواستم از پنجره د

 .نددست حلقه کرد دور شانه ام و سعي کرد از پنجره جدايم ک…باشم. معلوم نبود

 بذار… بذار … : نه ناليدم

 چيه؟ چرا گريه مي کني؟… گوشم گفت: سرما مي خوري   کنار 

اي  امانم، بر طرفش و با چشم هاي اشکي و هق هق کنان گفتم: دلم براي بابام تنگ شده، براي م چرخيدم

م براي دل… شده … دلم مي خواد زندگيم برگرده عقب …دلم تنگ شده …. دانشگاه … دوستام … گذشته ام 

 …دلم براي کيارش هم تنگ… زندگي آدميزادي تنگ شده 

باال نمي آمد. بريده بريده هق زدم. ديگر مهم نبود توي اين لباس گشاد چه شکلي هستم. مهم نبود  نفسم

شاه من را چه طور مي بيند. سرم را چسباند به خودش و موهايم را با دست ناز کرد: باشه باشه مهرداد دولت

 همه چي درست مي شه گريه نکن… مي دونم … 

شد و سرم را بوسيد. چقدر مهرباني کردن توي اين لحظه ها بهش مي آمد. انگار ديگر آن مهرداد وحشي   خم

ها دلم نمي خواست کنارم باشد. مي خواستم تنهايي يک دل سير  که مي شناختم مرده بود، اما با همه اين

به خاطر سختي هايي که تنهايي کشيده بودم بلند بلند زار بزنم. ولي انگار توان جدا شدن از او را هم نداشتم. 
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محکم من را به خودش چسبانده بود و بوي عطرش غليظ تر از هميشه توي مشامم بود و کنار سوز سردي  

 ست بازوهايم مي خورد، گرماي تنش بيشتر حس مي شد. که به پو 

 بيا… مي لرزيد وقتي گفت: باشه  صدايش

هم داشت گريه مي کرد؟ هق هقم مثل شعله اي که يک باره زبانه بکشد و بادي ناگهاني خاموشش کند  او 

ت سعي داشبند آمد. دست هايش قاب شدند دو طرف صورتم و سرم را کمي باال گرفت. چانه اش مي لرزيد. 

سر خوردند روي  ممحکم فشارش بدهد تا جلوي گريه اش را بگيرد. آب دماغم را باال کشيدم و اشک هاي

 صورتم. 

 را محکم بيرون داد و گفت: بيا نفسش

نگاهش احساسي گرم زبانه مي کشيد. چشم ازش دزديدم. دست هايش شل شدند. سري    ع رفت طرف  توي

 سرما مي خوريپنجره و کيپش کرد و خيلي جدي گفت: 

 دست گذاشت پشت شانه ام و هدايتم کرد به طرف تخت: بخواب آرام

 روي تخت. پتو را کشيد تا زير چانه ام و دوباره گفت: بخواب رفتم

کشيدم. نشست لبه تخت و با انگشت اشاره و شست پلک هايش را ماليد و روي صورتش دست کشيد.   دراز 

 عصبي بود. چرخيد طرفم : حاال بهتري؟

 بله -

 زد و سر تکان داد و از جا بلند شد: خوبه لبخند 

نمي شد مهرداد دولتشاه اينجا باشد. کنار من. نگرانم باشد. زخمم سوخت. صورتم توي هم جمع شد.  باورم

 آمد نزديکم و سر خم کرد: چي شد؟

 هيچي -

ل زد به را باال کشيد و ز  خيز شدم. نشست لبه تخت و پتو را کنار زد و تا بخواهم به خودم بجنبم لباسم نيم

زخم پهلويم. پاهام را جمع کردم. کاش شلوار پوشيده بودم. انگشت کشيد رو بانداژ و پوست لبش را با دندان  

 کند و اخم کم کم روي صورتش پهن شد و ترس ريخت توي وجودم، گفتم: ببخشيد

 نگاهم کرد: خم شدي تا کمر زخمت دوباره باز شده عصبي

 ر اخم کرده گفت: دراز بکش. همان طو ترسيدم

 گفتم: لباسم رو ول مي کنيد؟  آرام
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پايين پيرهنم که توي دستش مچاله شده بود نگاه کرد و انگشت هايش را شل کرد. خواستم لباس را پايين  به

 بکشم که گفت: وايسا ببينم

ي  ش کشيد. سعاجازه من چسب روي بانداژ را آرام جدا کرد و صورتش جمع شد توي هم. دستي به صورت بي

ق مي کرد. گفتم: خوبم
ُ
ق ز

ُ
 کردم چيزي بگويم که از عصبانيتش کم شود. جاي زخمم ز

کوچکي از جيبش درآورد و به يکي زنگ زد. پتو را زود کشيدم روي خودم و با پشت دست مژه هاي   گوشي

 خيسم را پاک کردم. پشت به من ايستاد و گفت: الو؟ دولتشاه هستم

 تب؟… ه حالش خوبه طرفم و گفت: ن برگشت

 .…بهش فشار آورد … ببين دکتر زخمش باز شده … نزديکم و دست گذاشت روي پيشاني ام: نه نداره  آمد 

دانم آن دکتر کي بود ولي چيز جالبي نمي گفت چون اخم روي صورتش غليظ و غليظ تر مي شد. يک  نمي

 دفعه عصبي داد زد: بذار بگم چي شده بعد حرف مفت بزن

يدم. چه حرف مفتي زده بود بهش؟ توي زندان خيلي حرف مفت شنيده بودم. حرف مفتي که به جا پر  از 

 ….دکتر خاک بر سر .. منحرف احمق … فشار ربط داشته باشد 

نشست لب تخت و انگار نه انگار من هم آدمم. پتو را کنار زد و باند را که عين يک تکه گوشت اضافي  دوباره

ند: نه 
َ
خب  پس چيزي نيست؟… خم شده بود پايين ولي خونريزي نداره … خونريزي نداره آويزان شده بود ک

 االن چکار کنم؟

شد و بناي قدم زدن گذاشت. دوباره پتو را برگرداندم سرجايش. چشمم همراهش از اين طرف اتاق مي  بلند 

دفعه  لي اينرفت به آن طرف. باالخره صحبتش تمام شد و برگشت سمت من و خواست پتو را کنار بزند و 

 
ً
 …محکم گرفتمش: ميشه لطفا

 چي؟ عصبي
ً
 نگاهم کرد: لطفا

 ميشه هي اين پتو رو نزنيد کنار؟ -

تازه فهميده بود من و او صنمي با هم نداريم و نبايد اين قدر بي تعارف سر تا پايم را وارسي کند. چندبار  انگار 

 عوض کنمپلک زد و سر تکان داد. بعد نگاهم کرد: بايد پانسمانش رو 

 خودم مي تونم -

 بلدي؟ -

 چيه مگه؟… آره  -

 …بيرون و با يک کيسه برگشت و باندها را نشانم داد: اول يه کمي دور و برش رو با بتادين تميز کن  رفت

 فشارش هم نده… بعد هم گاز بگذار روش و کامل چسب بزن …. حواست باشه روي زخم نريزي 
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 کرد و گفت: نمي توني  نچي

 مي تونم گفتم:   جدي

ثانيه نگاهم کرد و بي حرف رفت بيرون. زود کاري را که گفته بود انجام دادم. انگار که سيخ داغ کرده  چند 

 مي سوخت و تازه يادم آمد ديشب هم همين بال سرم آمده بود. بي حال شدم. دلم 
ً
باشند توي شکمم. واقعا

و  و پرتش کردم روي زمين ستيکهمان پال  ضعف مي رفت. باند خوني و بقيه خرت و پرت ها را چپاندم توي

دراز کشيدم. کله ام تير مي کشيد. چشم بستم تا کمي آرام شوم. دستگيره چرخيد و توي خودم جمع شدم.  

 کاش مي رفت و مي گذاشت کمي تنها بمانم. بي حال و کالفه بودم و دلم تنهايي مي خواست. 

 شادي؟ -

 …بخواب … بلند شوم که گفت: نه  خواستم

 طور چشم بسته گفتم: باشه مانه

   فکر 
ً
کردم حاال مي رود. به جاش آمد نشست لبه تخت. عصبي شده بودم. اگر يک کم ديگر مي ماند حتما

 بهش فحش مي دادم. انگار هنوز زود بود عادت يک زنداني از سرم بيفتد. 

 خوبم دستش
ً
 را گذاشت روي پيشاني ام. چشم باز کردم: بريد بيرون لطفا

 ود لحنم عصبي است که زود دستش را برداشت: خيلي خبب معلوم

بيرون ولي در را نبست. چرخيدم طرف پنجره و به هواي ابري نگاه کردم. چقدر خوب بود که مي  رفت

 توانستم آسمان را ببينم. دهنم خشک بود. خيلي تشنه بودم. 

 برگشته بود: بيا اين رو بخور بعد بخواب باز 

وي دستش نگاه کردم. يک ليوان آب ميوه بود و يک قرص سفيد. آبميوه را داد خيز شدم و به بشقاب ت نيم

 …دستم و گفت: اول اين رو بخور معده ات خاليه 

نگاه خيره اش يک قلپ آب پرتقال خوردم و طعم آب پرتقال انگار خوشمزه ترين طعم دنيا بود. کي مثل  زير 

 چقدر خوشمزه است؟من مي توانست بفهمد زندگي بعد از يک اسارت دردناک 

 بستم و لبخند زدم: ممنون چشم

را نداد. باز زل زده بود به صورتم و غمگين بود. ليوان را گذاشتم روي پاتختي و بي خجالت دراز   جوابم

کشيدم. پتو را کشيدم روي گردنم. نرمي تشک و شيريني آبميوه مثل يک غذاي دلچسب سنگينم کرده بود.  

 مگفت: ميام بعد قرصت رو ميد

 تکان دادم و خوابيدم. اين يکي از شيرين ترين خوابهاي عمرم ميشد مطمئن بودم.  سر 
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*** 

به بودن من دور و بر خودش عادت نکرده بود. همين که توي اتاق مي رفتم از جزء به جزء حرکاتش،  هنوز 

 هنگاه هايش و حتي لحن حرف زدنش مي توانستم بفهمم که چقدر عصبي مي شود. کاش مي دانست ک

يرم. به بگ ر برعکس خودش من همين که نزديکش باشم چقدر آرام مي شوم و مي توانم فکرم را بهتر به کا

بودنم عادت مي کرد؟ نمي خواستم خودم را به قلمرو اش تحميل کنم. احتياج داشت به خلوتي که کمي در 

ت حتي دنياي واقعي را با خياال آن آرامش را تجربه کند و خودش را دوباره پيدا کند و بشود همان دخترکي که 

که تا کمر از قاب پنجره به بيرون خم   ور خودش رنگي مي کرد. ولي آن اشک هاي از سر دردمندي و آن ط

نبايد حاال به اين چيزها فکر  …. من را پس زد؟ … شده بود نگرانم مي کرد. حتي آن نگاهي که از من دزديد 

شدت متزلزل بود. اول بايد همه چيز برمي گشت سرجاي  کنم. االن در نقطه اي ايستاده بودم که به

کردن خانواده ام بوده است. حاال زندگي ام مثل يک برکه گل آلود   ود خودش. بايد مي فهميدم کي دنبال ناب

بود که وقت مي خواست تا گل و الي آن ته نشين شود و به آبي زالل و يکدست تبديل شود آن وقت بهتر 

م نزديک شوم و سعي کنم خود… ه حاال درست به اندازه پنج متر از من فاصله داشت ک… مي توانستم به او 

حتي فکر کردن به اينکه ممکن است من را نخواهد … ولش کن … و ببينم باالخره به من  شناسانمرا بهش ب

ن به زندگي ( گير کرده باشم و اين تنها خروجي مFakeدردناک است. انگار که در يک ماز پر از راه هاي ِفيک )

 دوست داشتني باشد. 

جا بلند شدم و نگاهي به سر و وضعم انداختم. با اين لباس ها نمي توانستم بروم شرکت. نگاهي به ساعتم  از 

انداختم. هفت صبح. همان ساعتي که هميشه بيدار مي شدم. اين بار يک ساعت زودتر بيدار شده بودم، آن 

جا روي همين کاناپه نرم و راحت دراز مي کشيدم و به تمام هم در حالت نشسته. دلم مي خواست همين 

جزئياتي که از ديروز تا امروز از سر گذرانده بودم فکر مي کردم. باورم نمي شد که آن همه هماهنگي و 

دوندگي را خودم به تنهايي انجام داده باشم. و بيشتر از آن باورم نمي شود تمام مدتي که از اضطراب به حال 

تاسف بار اسير بوده است. يادآوري اين مساله عصبي ام مي   وضعده بودم فندق پيش انوري به آن ضعف افتا

کرد ولي بايد خونسردي خودم را حفظ مي کردم مبادا بفهمند حاال فندق کنار خودم است. نه نمي گذاشتم 

ش کنم که بايد توجيهبه هيچ قيمتي اين را بفهمند. شايد مجبور مي شدم کمتر بيايم سراغش ولي قبل از آن 

 نرود.  روناز خانه بي

اتاق را آرام کوبيدم اما صدايي نيامد. خوابيده بود. بايد داروهايش را مي دادم. اشجع احمق با آن  درب

 به فندق برسم تا زودتر خوب شود و 
ً
فکرهاي خرابش چندتا توصيه خوب هم به من داده بود. اينکه حتما

 .يفتدش خوشبين نباشم. ممکن است دوباره از پا باينکه خيلي به سرحالي زودهنگام

را باز کردم و داخل شدم. دوباره توي خودش گلوله شده بود و مثل بچه گربه اي مظلوم توي مالفه  در 

خوابيده بود. کنارش ايستادم و به صورتش توي خواب نگاه کردم. نسبت به ديشب خيلي آرام تر به نظر مي 

ت کنم ولي وق  بيدارشو حتي ناله هم نمي کند. دلم نمي خواهد از خواب رسد. صورتش رنگ پريده نيست 

 ندارم. بايد برگردم آن بيرون و دوباره با آدم هاي هزار روي دور و برم سر و کله بزنم. 
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کنار تختش و موهايش را که روي صورتش پخش شده بود با انگشت کنار زدم. عين بچه ها توي جا   نشستم

باال رفتند. هراسان سرجا نشست. بدنش لرزشي خفيف داشت. بي آنکه نگاهم کند  تکان خورد و پلک هايش

 محکم هلم داد عقب: گم شو

 خوردم. راست ايستادم: شادي؟!  جا 

تند شده بود. دست گذاشت روي قلبش و بعد زد زير گريه. نمي دانستم بنشينم کنارش يا همان طور  نفسش

 توي خواب اذيتش کرده؟ کي؟ کجا؟ازش دور بمانم. نمي فهميدم مشکلش چي هست
ً
 ؟ کسي قبال

 صدايش زدم: شادي؟ دوباره

 مالفه صورتش را خشک کرد و آب دهانش را فرو داد. با احتياط نشستم کنارش و آرام گفتم: خوبي؟ با 

 زل زد توي چشم هايم: چه کارم داريد؟ عصبي

 …دا کنم: من دارم ميرم بيرون ها توي سرم به هم ريختند. کمي مکث کردم تا يک جواب خوب پي کلمه

 داد به تاج تخت و در سکوت به رو به رو خيره شد.  تکيه

 شادي؟ -

 همان حالي که نشسته بود آرام گفت: بله در 

 ترسيدي؟ -

 .…فکر کردم توي زندانم … ترسيدم … نگاهم کرد و اشک توي چشم هايش دوباره حلقه زد: آره  رنجيده

لوتر رفتم و محتاط با سر انگشت بازويش را لمس کردم: کسي توي زندان اشکش راه افتاد. کمي ج دوباره

 اذيتت کرده؟

 طور که سرش را روي زانو گذاشته بود و گريه مي کرد سر تکان داد.  همان

 تر رفتم و آرام گفتم: به من نگا کن نزديک

 گريه مي کرد.   هنوز 

 شادي؟ منو نگا کن -

خواست دستم را حلقه مي کردم دور شانه اش و سرش را مي   را از روي زانوهايش برداشت. دلم مي سرش

 گرفتم توي بغل و آرامش مي کردم ولي نگران بودم اين طوري بيشتر بترسد يا عصبي بشود. 

قرار نيست … همه چي تموم شده … چشم هاي اشک آلودش نگاه کردم و لبخند زدم: االن اينجايي  به

 ه؟باش… من حواسم بهت هست … برگردي زندان 
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را باز کردم و به آغوشم اشاره کردم. اين طوري بهتر بود. اگر مي خواست اينجا مال او بود. اما نمي  دستم

 اون کار رو از عمد نکردم…. خواست. خودش را جمع کرد و زل زد به مالفه: ببخشيد 

 آنها بهتر مي توانس ساکت
ً
فهمند تند بماندم. بايد مي بردمش پيش يک روانشناس درست و حسابي. حتما

چطوري برگردد به زندگي عادي. مامان و باباش چطور؟ آنها هم خوب بودند ولي هنوز زود بود. چرا؟ بايد 

نمي خواهم حاال که مي توانم  …. چرا؟ خفه شو …چرا؟ االن قرصش را مي دهم … بروم خيلي کار دارم 

 حمق؟ اين قدر چرا چرا نکن. کنارش باشم مامان و باش بيايند و يادش برود من هم هستم مي فهمي ا

 آقاي دولتشاه؟ -

 …اگر بخواهد خودش مي گويد مهرداد … گفت آقاي دولتشاه؟! بهش بگويم مهرداد صدايم کند؟ نه   آقاي؟

 ولي مي توانم هرجور خواستم جوابش را بدهم. …. اسم سفير کبير انگليس که نيست بهش اجازه بدهم 

 جان؟ -

 يک جان گفتن هم انگار راحت نيست و توي خودش جمع مي شود.  شايد هم نتوانم. چون با  البته

 بگو چيزي مي خواي؟ -

 به نظرتون کي مي تونم بابا و مامانم رو ببينم؟ -

روانشناس الزم ندارد. مامان و باباش را مي خواهد. مامان و باباش. کاش يک کمي هم خود من را مي  ديدي؟

 خواست. 

يا  …ممکنه ديدن اونا باعث بشه پليس بفهمه تو اينجايي …. ي صبر کنيم بايد يه کم… کشيدم: نمي دونم   آه

 …اونايي که 

 …ممنون که … مي فهمم  -

 چرا اين قدر با احتياط حرف مي زني دختر؟… که چي؟ بگو   ممنون

 ممنون که اين همه حواستون به من هست -

 بگويي که مي داني چرا حواسم بهت هست.  کاش

 قرصت رو مي خوري؟ -

 خودم حواسم هست ِکي بخورم که دير نشه… شما زحمت نکشيد … بله  -

 من شايد نتونم زود به زود بيام بهت سر بزنم… خوبه  -

 حواسم به خودم هست… نگران نباشين  -
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 از نبودنم غصه مي خوردي. مثل من که همين حاال از اينکه دارم مي روم ناراحتم.  کاش

منم کمتر نگران ميشم. دوباره برمي گردم برات يه گوشي ميارم ولي نبايد اين طوري … جا بلند شدم: خوبه  از 

 باهاش با کسي تماس بگيري چون ممکنه جات رو پيدا کنن. از تلفِن خونه هم استفاده نکن

-  
ً
 باشه حتما

 برات صبحونه گذاشتم مياي يه لقمه بخوري؟ -

 االن؟ خودم مي خورم -

؟ -
ً
 حتما

 ازد: من بيست سالمه ه لبخند 

سال خيلي هم زياد نيست فندق من. باالي ابرويم را خاراندم: مي دونم فقط نگرانم. دکتر گفت بايد  بيست

. يه وقت به زخمات آب مي خوره دوباره 
ً
به خودت برسي که زودتر خوب شي. امروز هم دوش نگير لطفا

 اذيت ميشي

 خيلي کثيفم… اين طوري حالم بده … حواسم هست آب نريزه روي زخم هام. آخه  -

لحظه به بدنش که زير پتو ديگر هيچيش معلوم نبود نگاه کردم و بعد به چشم هايش: باشه فقط  چند 

سعي مي کنم آخر شب برگردم. کليد رو با خودم مي برم. قبل از اينکه بيام … مراقب باش ديگه تکرار نکنم 

 بيرون نمي ري چو 
ً
از زندان با اون وضع  کهن اون روزي  زنگ در رو مي زنم که ديگه نترسي. از خونه اصال

بيرون اومدي توي اينترنت پخش شده يک درصد هم احتمالش باشه کسي تو رو بشناسه اون وقت معلوم 

 نيست چه اتفاقي بيفته

 جا بلند شد و رو به رويم ايستاد: نه نمي رم. همين جا مي مونم از 

ماند. با دو انگشت موهايش را ناز کردم: رفت طرف شانه اش و چشم هايش روي انگشت هايم ثابت  دستم

 ديگه از من نمي ترسي که؟

ماند. گونه اش يواش يواش رنگ مي گرفت. انگار از يادآوري گذشته مشترکمان حالش بد شده بود.  ساکت

انگشت هايم کشيده شدند روي گودي گردنش و زير چانه اش جا خوش کردند. آرام چانه اش را باال دادم: مي 

 ترسي؟

 به زمين، لب باز کرد: نه مچش

 را توي جيبم فرو کردم و انگشت هايم را توي هم مشت کردم: واسه قدم اول خوبه دستم

نمي توانستم صبر کنم. نمي خواستم تند بروم. چرخيدم طرف در: من رفتم، چيزايي رو که گفتم يادت  ديگر 

 نره
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 گفت: مراقب خودتون باشيد  آرام

دادم و لبخند زدم و از خانه بيرون آمدم. پس نگران حالم بود. به خاطر اينکه آنکه نگاهش کنم سر تکان  بي

نجاتش داده بودم البد. حاال نبايد به اين جزئيات فکر مي کردم. ساعت هشت شده بود. اول بايد به نازنين 

  وش ميدلواري زنگ مي زدم و حساب و کتاب هاي اين خانه را راست و ريس مي کردم. بعد مي رفتم هتل و د

 خيلي ها نگرانم شده بودند. گوشي موبايل را روشن کردم. چهار 
ً
گرفتم و بعد هم مي رفتم شرکت. حتما

تماس از دست رفته و دو پيغام از نازنين دلواري، رفعت و سهراب. تنها کساني که با اين گوشي بهشان زنگ 

 «چرا خاموشي؟»ته بود دلواري بود. دلواري نوش نينزده بودم. پيغام ها هم از سهراب و ناز 

ر پيغمبر به اون پس… بهت نمي اومد اهل بيمارستاني کردن باشي ناجنس »تو چه. سهراب هم نوشته بود  به

منظورش به عليرضا بود، هنوز از حرف هايي که آخرين بار بهش زده بود « … هم بگو بيشتر مراقبت باشه 

 …دلخور است؟ … زنگ خورد  ر دلواري را گرفتم. چها دلخور بود. هردو پيغام را پاک کردم و شماره نازنين

ولش کن خودش پيدايم مي کند. … هفت … مگر من يک مشتري بيشتر هستم؟ … شش … چرا؟ … پنج 

 تماس را قطع کردم. 

هتل گوشي خودم را روشن کردم و به شرکت زنگ زدم. به جاي رفعت همايون گوشي را برداشت.  نزديک

 يادم رفته بود بهش زنگ بزنم ببينم سالم رسيده با نه.  شرکت بود؟ رفعت کجا بود؟
ً
 اصال

 مهرداد؟ -

 نگران بود.  صدايش

 شما شرکتي؟… بله  -

 تو کجايي؟…من شرکتم از ديشب  -

 مي دهد. معلوم است بدجور نگرانم شده. « تو کدام گوري هستي»اش با اين لحن بيشتر معني  جمله

 يگه نهايتش اونجامخسته بودم گرفتم خوابيدم. يک ساعت د -

را کوبيد سر جايش. کالفه نفسم را بيرون دادم و زنگ زدم به موبايل رفعت ولي رد تماس کرد. کم کم  گوشي

 نگرانش مي شدم. کجا بود؟

را دو خيابان پايين تر از هتل پارک کردم و پياده راه افتادم طرف هتل. بيب بيب پيامکش آمد. نوشته  ماشين

بح پدرتون شرکت رو گذاشتن روي سر. حتي به پليس هم زنگ زدن. همون آقايي رو من شرکتم. از ص»بود 

پرسن شما مي دوني   يهم که با هم ديديم اومدن اينجا. دوستتون هستن؟ خانمتون هم همش از من م

 با من صحبت نکنين لطفا
ً
 «کجاست ولي چيزي نگفتم. اومدين اصال

ممنون. اگه خسته ايد برگرديد خونه. هيچ اجباري نيست » به اين دختر مديون بودم. برايش پيام زدم من

 «بمونيد. فقط امانتي شما چند روز دستم بمونه
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نه با اين وضعيت بمونم بهتره، باشه مشکلي نيست فقط حواستون بهش باشه يه »زود جواب داد:  خيلي

 «وقت بالي آسموني نياد بر سرش

دوش گرفتم. سري    ع برگشتم و لباس پوشيدم و يک دفعه و رفتم توي حمام و « باشه»زدم و نوشتم  لبخند 

دلم براي فندق تنگ شد. کاش برمي گشتم و همين حاال تا کسي هنوز دنبال سرم نيفتاده گوشي تلفن را بهش 

 مي دادم. نه معلوم نيست برادران تعقيب نامحسوس جلوي هتل ردم را نزده باشند. ولش کن. 

سياه يک سمند سفيد جايگزين کرده بودند. از خود هتل تاکسي   حدس زده بودم فقط به جاي سمند  درست

 گرفتم و روانه شرکت شدم. ماشينم نزديک بيمارستان امام بود. بايد يکي را مي فرستادم دنبالش. 

برسم شرکت گوشي را خاموش کردم و سيم کارت انوري را جاساز کردم داخل گوشي تازه ام. هيچ خبري  تا 

 فهميده فندق رفته است. شايد هم بداند وگرنه علي توي شرکت چکار مي کرد؟ازش نبود. البد هنوز ن

 گوشي را خاموش کردم و شماره علي را گرفتم. خيلي زود جواب داد: کجايي؟  دوباره

 طلبکار بود. خونسرد گفتم: همين دور و برا چطور؟ لحنش

 ر خونه من. بهشون گفتم يک سريديشب يک دفعه غيبت زد همه نگرانت شدن. بابات و آنا اومده بودن د -

 اومدي و بعد هم ديگه نفهميدم کجايي. کجا بودي؟

اين رفقاي تعقيب نامحسوس خيلي موي دماغ بودن قالشون گذاشتم رفتم يه جايي گرفتم خوابيدم. خيلي  -

 خسته بودم. دوستي هم که ندارم يک ساعت کنارش آروم بشم

 تا االن همايون کل شهر رو به خاطر من خبر کردهماند. گفتم: االن دارم ميرم شرکت.  ساکت
ً
 احتماال

 انگار خواب بهت ساخته، حالت خيلي خوبه -

کرده بود؟ نبايد اجازه مي دادم شک کند. گفتم: ديگه ديشب يکي يه نصيحتي بهم کرد که تصميم    شک

 گرفتم بهش گوش کنم. اينجوري واسه همه بهتره

؟ اين  -
ً
 همه کنايه واسه چيه؟مهرداد تو چه مرگته دقيقا

نوبت او بود عصبي بشود. خوب بود. ولي من حاال حاال باهاش کار داشتم. لبخند زدم و توي آيينه  حاال 

ماشين به سمندي که سپر به سپر ماشين آژانس مي آمد نگاه کردم: آروم علي جان. برو يکي از اون آهنگاي 

 تيت خوب نيسمحشرت رو پلي کن يه کمي فشارت تنظيم بشه واسه سالم

جواب بدهد. گوشي را قطع کردم. رسيده بوديم جلوي شرکت. سمند هم پشت سرم ايستاد و قبل  نگذاشتم

 از آنکه بخواهم بروم داخل ساختمان يکي از سرنشينانش بلند گفت: آقاي دولتشاه چند لحظه

 و نگاهش کردم: بله؟ ايستادم

 بياريد آگاهي جلو و کارتش را نشانم داد و گفت: بايد تشريف آمد 
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 کردم: براي چي؟  اخم

 واسه يه سري توضيحات -

 درمورد؟ -

 تشريف بياريد -

رم اجازه بدين ب… زمان دستش را گذاشت توي کمرم و آرام هلم داد جلو. گفتم: االن پدرم نگرانم هستن  هم

 باال

 بهشون اطالع ميديم تشريف بياريد -

 
ً
 چرا سوال داشتند؟ مگر قرار نبود درباره غيبت ديشبم سوال داشتند. بايد  حتما

ً
چي بهشان مي گفتم؟ اصال

زيرپوستي تعقيبم کنند؟ به جاي آنکه نگران باشم خنده ام گرفته بود. حاال که فندق جايش امن بود هيچي 

 ناراحتم نمي کرد. 

 سرش راه افتادم. در عقب ماشين را باز کرد: بفرماييد دنبال

 اشد؟ محکم سر جا ايستادم: بايد با وکيلم تماس بگيرم اوللحظه شک کردم نکند کارتش جعلي ب يک

به يکي ديگر که جلو نشسته بود نگاه کرد. مرد توي ماشين چرخيد طرفم و گفت: خيلي وقتتون رو  کالفه

 نمي گيريم

 کردم: تا وکيلم نياد حرفي ندارم بزنم  پافشاري

ه بود رفت طرف همايون و شروع کرد به وقت همايون هم عصبي آمد طرفمان. مردي که کنارم ايستاد همان

حرف زدن. همايون هي به من نگاه مي کرد و بعد دوباره حواسش را مي داد به مرد. خم شدم توي پنجره 

 ماشين و گفتم: خبري از خانم بهشتي نشد؟

: عصباني نگاهم کرد اما جوابم را نداد. راست ايستادم. همايون همراه مامور آمد جلو و به من گفت مرد 

چندبار بايد بهت بگم با زنت مشکل داري توي خونه حلش کن. آخرش هزار درد و مرض ميگيري همه مون رو 

 ديشب با کي بودي؟… با هم بيچاره مي کني 

 …اينا خوب راه در رفتن رو بلدن… بيا … توي ماشين پوزخند زد و به مامور کنار همايون گفت: بيا آقا  مرد 

؟ وکيلتون هم بياد البد ميخواد شهادت بده خطبه صيغه رو ديشب خودش چرخيد طرفم: درست ميگم بعد 

 جاري کرده

سوار سمند شد و گفت: به هرحال از حاال ديگه ما دنبال شما نيستيم ولي خودتون مراقب جون  مامور 

 خودتون باشيد
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کدوم … به اشه خو صبر کردم تا رفتند. همايون عصبي بازويم را فشار داد: مادرت تا االن سکته نکرده ب کمي

 جهنمي بودي؟

 را از ميان انگشتانش بيرون کشيدم: همون جايي که به اون بنده خداها گفتين بازويم

بذار  …افتادم طرف ساختمان شرکت. دنبال سرم آمد و کنارم راه افتاد: مهرداد بس کن اين بچه بازيا رو  راه

 ن بازيبکش کنار از اي… خودشون بگردن اون دختره رو پيداش کنن 

 از بازي چيه خيلي خوبه  ايستادم
ً
و زل زدم توي چشم هايش: کدوم بازي؟ من اگر بدونم منظور شما دقيقا

 اون وقت شايد بتونيم با هم حرف بزنيم

دستي به پيشاني اش کشيد و به آسمان که از صبح ابري خاکستري پوشانده بودش نگاه کرد: من مهم  کالفه

 ننيستم حداقل به مادرت فکر ک

 زدم: وقتي کيارش رو فرستادين اون دنيا هم به همين چيزا فکر کردين؟ پوزخند 

هايش شروع کردند به دو دو زدن. لب هايش از تعجب باز مانده بود. سرش را پايين انداخت و بي  مردمک

 هيچ حرفي راه افتاد طرف ساختمان. نبايد اين طوري باهاش حرف مي زدم. مي فهمم نگرانم است ولي آخر 

چي  که ازش حرف مي زند   ياين چه طرز نگران بودن است؟ وقتي حتي به من اعتماد نمي کند و بگويد اين باز 

 خواست ترس بيندازد به جان ما. نگران جان 
ً
هست چطوري بايد درکش کنم؟ آن مامور مسخره هم مثال

گر ازتان مي دزدند دي خودتان باشيد. عجب! يکي نيست بهشان بگويد وقتي توي روز روشن امانتي مردم را 

 اين مزخرفات را چرا بلغور مي کنيد؟

نمي شد پيدا کردن فندق اين طوري حالم را خوب کند. آنقدر که بتوانم با عليرضا و همايون با اعصاب  باورم

 آرام بحث کنم و حتي هشدار ماموران آگاهي به نظرم يک جوک خنده دار بيايد. 

گاهم کردند. حتي رفعت که خوب مي دانست من ديشب کجا بوده ام. را که باز کردم همه برگشتند و ن در 

توي نگاه همه شان يک عالمت سوال بزرگ بود. حاال همه توي شرکت مي دانستند که يک اتفاق عجيب 

 هيجان انگيز چي هس
ً
 کنجکاو بودند بدانند آن اتفاق عجيب و حتما

ً
ه . صداي پاشنتافتاده است و حتما

کت همه را فرستاد دنبال کارشان. انگار صداي اين پاشنه ها يک جور اعالن وضعيت هاي کفش آنا روي پار 

از تصور آنا در نقش داروغه خنده ام گرفت. خب وقتي « مراقب باشيد داروغه وارد مي شود. »خطر بود. 

چه گر پرنس جان باشد. فندق عزيزم هم ا  مد من رابين هود بودم البد او هم داروغه بود. به همايون هم مي آ

 که الغر شده در نقش همان روباه خوش چشم و 
ً
شبيه آن مرغ کپل و مپل توي کارتون است ولي خب فعال

 ابروست که رابين هود دوستش داشت. 

 

 

 عصباني نگاهم کرد و پرسيد: کجا بودي؟ آنا 
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ي ابه جايي رسيده که حتي صبر نمي کند برويم يک جاي خلوت. شايد هم فکر مي کند من عين زن ه کارش

خاله خان باجي همه ي زندگي ام را براي رفعت تعريف کرده ام. براي همين است که عين خيالش نيست 

 جلوي رفعت اين سوال را بپرسد. 

؟ رفتم
ً
 طرف اتاقم و به رفعت گفتم: ميشه يه قهوه بياريد لطفا

باشد ولي  سادهاز آن لطفي که ديشب در حقم کرد ديگر حتي فکرش را هم نمي کنم که فقط يک منشي  بعد 

 چاره اي نيست. بايد نقش بازي کنم. درست مثل آدم هاي دور و برم. 
ً
 فعال

 چهار روز است سراغش نيامده ام. آنا آمد داخل و در را قفل کرد. نگاهش   نشستم
ً
پشت ميزي که تقريبا

 کردم: در رو چرا قفل کردي؟

 همايون چي ميگه؟ -

 مربوط به گزارش کار  پوشه
ً
 يارا رياضي بود ورق زدم: نمي دونم درباره چي حرف مي زني اي را که ظاهرا

 جلو و دست هايش را ستون کرد روي ميز: قضيه شرکت ياسر چيه؟ آمد 

 شدم توي چشم هايش: شرکِت چي؟ ميخ

 ايستاد و پوزخند زد: تو نمي دوني؟ راست

 خودم را سرگرم پوشه کردم: نه ولي اگه برام توضيح بدي ممنونت ميشم دوباره

 کشيد و کالفه بناي قدم زدن گذاشت: فروتن ديگه نمياد سرکار. ميگه با اين وضعيت نمي تونم ادامه بدم  هآ

؟ پوشه
ً
 را کوبيدم روي ميز و تکيه دادم به صندلي: اين وضعيت به اون چه ربطي داره دقيقا

رد فعت خيلي خونسروي مبل. دستگيره در چرخيد و از حرکت ايستاد. بلند شدم و در را باز کردم. ر  نشست

 دو فنجان قهوه را گذاشت روي ميز جلوي روي آنا و رو به من ايستاد: امر ديگه اي نيست؟

  سرم
ً
 را خاراندم: نه فقط اين چند روز هرکي زنگ زده و با من کار داشته رو ليست کن برام بيار لطفا

  آنا 
ً
ا نشستم مقابل روي آنا: من تبهش اهميتي ندادم. رفعت رفت بيرون. … زير لب به مسخره گفت لطفا

نفهمم مرگ کيا به کي و چي ربط داشته هيچ کاري نمي کنم. به اون پسره ي مزلف هم بگو واسه من گربه 

 رقصوني نکنه که اگه الزم بشه خوب بلدم گوشش رو بپيچونم

 نگاهم کرد: زويا فرهمند گم و گور شده نااميد 

اش را نداشتم. کمي مکث کردم و گفتم: وقتي سيصد  هايش به وضوح مي لرزيد. حوصله گريه تازه لب

چهارصد ميليون از شرکت بلند ميکنه اونم زير گوش ما البد بعدش هم غيب ميشه که باهاش خوش 

 بگذرونه
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را برداشتم و بوي آن را با لذت به مشام کشيدم. يادم آمد که ديشب روزبه سرمد هم يکي از  فنجانم

 د. گفتم: سرمد کجاست؟مظنونين درجه يک به نظر مي آم

 روي مبل: بازداشت شده نشست

از رفعت ياد مي گرفتم چطور اين قهوه ها را دم مي کند. بعد براي فندق هم درست مي کردم. هردوتا با  کاش

هم. قهوه دوست دارد؟ داشتم حواس خودم را پرت مي کردم که به گم و گور شدن زويا فکر نکنم. او را هم 

 ه بود؟انوري گم و گور کرد

 آرام گفت: همايون نگرانه. ميگه اينا همش واسه اين بوده که ما رو از دور خارج کنن آنا 

 را گذاشتم زمين: کي؟ اگه به من هم مي گفتين کي و چطوري خيلي خوب بود فنجان

 لبش را زير دندان گرفت و آب دهانش را فرو داد: نمي دونم. شرکت ياسر گوشه

: شرکت ياسر هم شد حرف؟ اين شرکت ياسر چه کوفتيه که من حتي اسمش دستي به صورتم کشيدم کالفه

 رو هم يه بار نشنيدم؟

 …فکر مي کردم مرگ کيارش به فرحي و شريف مربوطه ولي حاال  -

 بگو ببينم اين شرکت چيه؟ -

 کف دستش را روي پلکش کشيد: ديشب کجا بودي؟  عصبي

 …اونم پاسم داد به خيابون …م رفتم پيش عليرضا زد توي چشم هايم. جدي نگاهش کردم: خسته بود زل

 مي خواستم تنها باشم

کشيد: ديشب همه نگرانت بوديم. همايون اومده بود اينجا نصفه شبي. ناهيد هم حالش خيلي بد بود.   آه

 بهش يه زنگ بزن

 جا بلند شد. گفتم: شرکت ياسر چه شرکتيه؟ از 

 پرساز همايون ب… در را کشيد: نمي دونم  دستگيره

در بيرون رفت. قهوه را تا ته خوردم و شماره ناهيد را گرفتم. بين هر يک جمله اش کلي فين فين کرد و  از 

 باالخره خيالش را راحت کردم که مراقب خودم هستم. 

روي صندلي و زل زدم به دماوند. حاال که به انوري هم اعتماد نداشتم چطور بايد مي فهميدم اين  نشستم

 از کجا معلوم خودش هم از طرف اين شرکت اجير نشده باشد؟ مردک عوضي هم شرکت چي هست؟ ا
ً
صال

 از توبره مي خورد و هم از آخور؟
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طرف ميز و دوباره پرونده اي را که رياضي از دو سه روز قبل روي ميزم گذاشته بود نگاه کردم. آمار  چرخيدم

به سرمد چه گندي کاشته اند. آنا براي زويا فروش جديد بود. حاال همه مي دانستند که زويا فرهمند و روز 

. وگرنه از کجا مي دانست او 
ً
 غيب شده؟ شايد هم زويا به همين همفرهمند هم حکم جلب گرفته بود؟ حتما

شرکت ياسر مربوط ميشد و همايون خبر غيب شدنش را به آنا داده است. انوري بايد حداقل جواب اين يک 

فرهمند و نامزدش چه ربطي به شرکت ما دارند. البته اگر يک مشت دروغ سوال را به من مي داد که زويا 

 تحويلم نمي داد. 

کردم به گزارش جلوي رويم نگاه کنم. آمار فروش يک دفعه به شکل قابل قبولي باال رفته بود. عجيب   سعي

يشه ا گرفتم: منبود؟ گزارش را ورق زدم. به نظرم يک چيزهايي توي گزارش با هم نمي خواند. داخلي رفعت ر 

 خانم رياضي رو بگين بياد

 را گذاشتم و دوباره صفحات گزارش را ورق زدم. يارا رياضي توي قاب در ظاهر شد.  گوشي

 بفرماييد -

و لبخند بر لب نشست. خودش هم مي دانست آمار فروش عجيب باال رفته است. اين لبخند از سر  مطمئن

 رضايت براي همين بود. گفتم: اين چيه؟

 وندينش؟خ -

 آمار مرجوعي بيشتر از آمار فروش بود…. چي شده يکدفعه؟ تا ديروز که بازار کساد بود … بله  -

 بزنم «کينزو»روي پا انداخت و شروع کرد به ور رفتن با ناخن هايش: تونستم يه کانکتي با شرکت  پا 

ا نشده باشيد ولي اين روزا نه شم اميدوارم ناراحت… بلند کرد و زل زد به چشم هايم: البته با اجازه شما  سر 

نه خانم دادخواه و نه آقاي دولتشاه بزرگ هيچ کدوم در دسترس نبودين که بخوام باهاتون هماهنگ کنم. با 

 باهاشون با يه قرارداد م
ً
 کار کنيم تا شما برگرديد براي کارهاي  وقتآقاي ترابي مشورت کردم قرار شد فعال

 بعدي

 يعني رياضي خودش تنهايي توانسته بود با آنها وارد ….. غولهاي ساختمان سازي يکي ديگر از ….کينزو  شرکت

 معامله شود؟

 اين کانکت شما خيلي قوي بوده که حاضر شدن همين طور ديمي بيان پاي معامله… جالبه  -

 شما رو عصباني کرد جبران کرده … در واقع نامزدمه … قوي هست … بله  -
ً
خواستم اون گزارشي که قبال

 باشم

 اين به فکرتون نرسيد؟ ابرو 
ً
 باال دادم: چرا قبال

 لبخند زد و دست هايش را قفل کرد توي هم: آدم که نبايد مهره هاش رو بي دليل بسوزونه خونسرد 
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ثانيه بي آنکه پلک بزنم زل زدم توي چشم هايش. انگار راجع به نابلدي او در مذاکره با رئيسش اشتباه   چند 

 کرده بودم. 

 اهم کرد: به خانم رفعت بگم قرار مالقات رو هماهنگ کنه؟نگ مطمئن

 نه!  دوباره
ً
 به آمار نگاه کردم و سر تکان دادم: فعال

 به هرحال فرصت خوبيه، پيشنهاد مي کنم زودتر تصميم بگيريد -

 خود به خود جلوي چشمم مي رقصيد. شرکتي که… تکان دادم و دوباره به پوشه نگاه کردم. شرکت ياسر  سر 

وري گفته بود نبايد راجع بهش با کسي حرف بزنم. همايون فکر مي کرد قتل کيارش زير سر آنهاست و حاال ان

اه  همراه نامزدش. به رياضي نگ مزويا فرهمندي که ناپديد شده بود هم ممکن بود اجير شده آنها باشد. آن ه

 …کردم: نامزدتون 

 روي پا انداخت و منتظر حرفم باقي ماند.  پا 

 دم به صندلي ام: نامزدتون گفتين رابط شما و شرکت کينزو بوده؟دا تکيه

 تکان داد: بله سر 

 توي اون شرکت پست و سمتي داره؟ -

 باال داد: چطور؟ ابرو 

 صندلي ام چرخي دادم: اگر جوابم رو بدين ميگم به

 زد: ايشون هم يک جورهايي سر و کارش با فروش محصوالت ساختمانيه لبخند 

 ان دادم: دالله پسآرام سر تک آرام

 کرد و ابرو به هم گره زد: دالل؟ فکر مي کنم عنوان مناسبي نباشه  اخم

 شدم جلوتر و دل به دريا زدم: تا حاال اسم شرکت ياسر به گوِشت خورده؟ خم

را به هم نزديک کرد. داشت فکر مي کرد يا شايد هم وانمود مي کرد فکر مي کند. زل زد توي چشم  ابروهايش

 چيزي نگفت.  هايم ولي

 آمار  دوباره
ً
 …تکيه دادم به صندلي ام: اگر با شرکتاي بزرگي مثل کينزو و کايسون سر و کار داريد پس حتما

کشيد به ساق پايش. جوراب نازک مشکي که روي پوست سبزه اش کشيده بود را لمس کرد و گفت:   دست

 بله شرکت تازه وارديه و ممکنه به زودي رقيب قدري بشه

 لند شد: اگر بخواهيد مي تونم از نامزدم راجع بهش دقيق تر بپرسمجا ب از 
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 را چرخ دادم و گفتم: خوبه منتظر مي مونم صندلي

   انگشت
ً
 نگران نباشيد. اجازه هست؟… کشيد زير چشمش: حتما

 اين مهره بزرگ را خرج کرده بود تا جايگاهش را تثبيت کند بايد مي دانست که کافي نيست. خواست برود  اگر 

 بيرون که گفتم: از اول ماه يه همکار تازه مياد توي بخش شما، سعي کنيد باهاش خوب تا کنيد

چرخي زد طرفم و متفکر به دستگيره در خيره شد. بعد کامل برگشت طرفم: اميدوارم به اندازه من قابل  نيم

 باشه

 زدم: اون قدرها جاه طلب نيست ولي قابليت هاش زياده لبخند 

 ت و به سمتي که ميز رفعت بود نگاه کرد: اميدوارماختيار برگش بي

 لب با اجازه اي گفت و بيرون رفت.  زير 

را انداختم داخل کشو. خسته بودم. بايد کمي مي خوابيدم و بعد هم يک جوري انوري را پيدا مي   پرونده

 کردم. داخلي رفعت را گرفتم: يه تاکسي بگيريد واسه هتل الله

د. چطوري بايد بهش خبر مي دادم حال فندق خوب است؟ اول بايد مي رفتم هتل و  يادم به مندلي افتا تازه

 کمي مي خوابيدم بعد يک فکري به حال اين قضيه مي کردم. 

آمد داخل و در را بست. يک پوشه را گذاشت جلوي رويم: اين ليست کسايي بوده که يا با شما يا با  رفعت

 پدرتون کار داشتن. 

اسم ترنم هم وسطشان بود. او چکارم داشت؟ البد تازه فهميده بود فندق را دزديده اسم ها نگاه کردم.  به

 نگراني او کم اهميت ترين مساله من بود. اسم يکي از مديران کينزو هم بود. شايد مي خواست 
ً
اند. فعال

 استعالم بگيرد تا بداند رياضي کالهبردار نباشد. 

 من برم؟به پشت گردنم کشيدم. رفعت آرام گفت:  دستي

 کردم و لبخند زدم: ممنون فقط يه خواهش ديگه  نگاهش

 کرد توي جيب پاکتي مانتواش: بفرماييد  دست

 را گذاشت روي ميز. سري    ع برش داشتم و گذاشتمش توي جيبم: بهتره پيش شما هيچ مدرکي نباشه گوشي

 که امانتي من اندازه صدتا مدرک گنده هست ابرو 
ً
 باال انداخت: فعال

 باشيد. حواسم هستنگران ن -

 به يارا راجع به من چيزي گفتين؟ -
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 نه مستقيم چطور؟ -

 خوشحال نيست… هيچي  -
ً
 مطمئنم مي دونه همکار جديد بخش من هستم. از اين قضيه اصال

 جا بلند شدم: مهم نيست. اينجا اوني که تصميم ميگيره من هستم از 

 همکار اون نباشم تکان داد و آرام گفت: ولي هنوز ميگم ترجيح مي دم سر 

 مقابلش: بهتون نمي ياد اين قدر ترسو باشيد. حداقل اون شب که يه جور ديگه بودين ايستادم

 از من فاصله گرفت: نه ترسو نيستم فقط دلم نمي خواد وارد يه بازي بيهوده بشم کمي

ود . اگر هم نببازي توي گوشم زنگ خورد. زل زدم به چشم هايش. او طرف من بود ديگر؟ نبود؟ بود  کلمه

 اهميتي نداشت. فقط خودم مي دانستم فندق کجاست و همين مهم بود. 

 زدم: بيهوده نيست مطمئن باشيد لبخند 

 ببينمش و قول داده بودم يک سري  ديگر 
ً
حرفي نزد و من هم راه افتادم طرف هتل. ناهيد خواسته بود حتما

 دم مي خورد. بهش بزنم. شايد او هم حرفي روي دلش مانده بود که به در 

البي وقتي کليدم را گرفتم متصدي پذيرش نيم نگاهي به من انداخت و دستپاچه پشت کرد به من.  توي

نفهميدم چرا ولي بعد از تمام اتفاقاتي که پشت سر گذاشته بودم مي دانستم اين حرکت هاي کوچک و جزئي 

 پشتش يک خبر مهم است. شايد کسي توي اتاقم در کمين نشسته بود. 

 »هاي مخفي ام را نگاه کردم. دلواري پيامک داده بود:  بايلمو 
ً
 حاال وقتش«. منتظرم… زنگ بزنيد لطفا

نبود.هردوتا گوشي را گذاشتم روي سکوت و جاساز کردم توي جيب مخفي کتم و خيلي آرام در اتاقم را باز  

در را با پشت پا بستم و با  .دکردم و وارد شدم. چراغ خاموش بود به خاطر هواي ابري اتاق نيمه تاريک بو 

احتياط در حمام و دستشويي را باز کردم خبري نبود. وارد اتاق شدم و متوجه سايه سياهي شدم که روي 

 مبل لم داده بود. چراغ را زدم. انوري بود. راست ايستادم مقابلش: اينجا چه کار مي کني؟

 بايد مي ديدمت. موبايلت چرا در دسترس نيست؟ -

سيم کارتي بود که خودش داده بود و حاال توي ماشينم افتاده بود. شانه باال انداختم: عصبي به  منظورش

 بودم بهت زنگ زدم جوابم رو ندادي انداختمش توي ماشين

 چيزي پيدا کردي؟ -

 پاي راستش روي موکت آرام ضرب گرفته بود: بشين چرا واستادي؟ با 

 روي صندلي رو به رويش: خب نشستم

 بچه هاي آگاهي پاپيچت شدن آره؟ امروز صبح -
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 آره بعد هم گفتن از اين به بعد دنبالت نمي کنيم ولي مراقب خودت باش -

 نگاهم کرد.  متفکر 

 چي مي خواستي بگي؟ -

 فهميدم کي خانم بهشتي رو دزديده -

هم. دجا بلند شدم. با خودم تمرين کرده بودم که اگر خواست رو دست بزند چطور طبيعي واکنش نشان ب از 

 رفتم جلوتر: کي؟ االن کجاست؟ حالش خوبه؟

 نگاهم کرد. کمي هم نگران بود انگار.  متعجب

 ها؟ چرا حرف نمي زني؟ -

شد و زل زد به چشم هايم. مدام پيش خودم تکرار کردم من از جاي فندق خبر ندارم. من نگرانش  بلند 

 تم دست کشيدم: چرا حرف نمي زني؟هستم. من االن نگران هستم و منتظر و کالفه. بي اختيار به صور 

؟ -
ً
 نمي دوني کجاست واقعا

 گلويم را فرو دادم: چي؟!   آب

 طرف پنجره و گفت: هيچي چرخيد 

 کنارش ايستادم و توي دلم گفتم آشغال: چي شده؟  رفتم

 طرفم و گفت: ببين من يک چيزي رو بايد بهت بگم اميدوارم عصباني نشي چرخيد 

 اتاق اشاره کردم: اينجا؟ به

 تکان داد: همه جا رو گشتم چيزي نيست. بشين سر 

 مقابلش: بگو دارم ديوونه ميشم نشستم

 رو به رويم و گفت: شادي رو من فراري دادم ايستاد 

 اختيار داد زدم: چي؟ تو چکار کردي؟ بي

 گذاشت روي شانه ام: صبر کن تا بگم  دست

 گفتم: بگو  عصباني

طور فکر مي کردم. ببين قبل از اينکه بخواي وارد اين پرونده بشم توي زندان جاش امن نبود. يعني من اين  -

روي يک پرونده بزرگ قاچاق دارو و اعضاي بدن کار مي کردم. به خاطر ناشي گري و عجله من، اون کسي رو  
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که نزديک يک سال بود دنبالش بوديم و فکر مي کرديم يکي از مهره هاي اصلي بانده از دست داديم. يعني 

 د. به خاطر همين تعليقي خوردمفرار کر 

 تعليقي؟! يعني اخراج نشدي؟ -

 سکوت نگاهم کرد.  در 

 آره؟ دروغ گفتي که اخراج شدي؟!  -

 بله دروغ گفتم. تعليق شده بودم -

من نمي فهمم اين همه دروغ به خاطر چيه؟ اون از اخراجت که ميگي تعليق بوده و حاال هم اومدي ميگي  -

 توقع نداري که االن به حرفت اعتماد کنم؟ شادي رو تو فراري دادي. 

داد به مبل و دست هايش را روي سينه قفل کرد: به آدمي که به هيشکي اعتماد نداره راست هم بگي  تکيه

 فکر ميکنه دروغه. خودت بگو اگه اول کار مي گفتم پليس هستم به من اعتماد مي کردي؟

 ممکن بود بکشم کنار. شاي ساکت
ً
 د فقط به استخدام ماجدي اکتفا مي کردم. ماندم. نه واقعا

 گفتم: حاال کجاست؟  آرام

 چشم هايش را به هم فشرد: نمي دونم کالفه

 تا بخواهم چيزي بگويم ادامه داد: ولي فراري دادن شادي به خاطر خودش، تو و خودم بود و 

 توجيه جالبيه. چي مي تونه باعث بشه من و تو و شادي با  ايستادم
ً
اشته هم منافع مشترک د مقابلش: واقعا

 باشيم؟ االن کجاست؟

من و خانم بهشتي به خاطر کار من منافع مشترک پيدا کرديم. يعني تقصير من بود که منافع مشترک پيدا   -

 کرديم

 شروع کردم به اين پا و آن پا کردن: درست حرف مي زني يا مي خواي ديوونه ام کني؟ کالفه

: من سه ساله با يه تيم از بچه هاي آگاهي و اطالعات روي پيدا کردن يه کرد بنشينم و سيگاري آتش زد   اشاره

باند قاچاق اعضاي بدن کار مي کنيم. اين باند يه شبکه گسترده است که سر رشته اصليش مي رسه به اون ور 

آب چون هميشه اونايي که پول دارن مي تونن خودشون رو بيمه کنن که بيشتر عمر کنن. تو حاشيه خليج 

 يه کلوني از همچين آدمايي داريم که بازار قاچاق اعضاي بدن رو اين طرف داغ مي کنن هم

سيگارش را مثل يک ستون فوت کرد بيرون: فکر کن وقتي جلوي چشمت يه ستون پرونده باشه که  دود 

همشون يه روزي آدم بودن و حاال تبديل شدن به کيس هاي تحقيق ما. آدمايي که روي اين زمين راه مي 

رفتن، زندگي مي کردن، آرزو داشتن ولي حاال تبديل شدن به چندتا عکس سالخي شده و چند ورق کاغذ الي 

 يه پوشه
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حرف هايش سردرنمي آوردم. دوباره به سيگارش پک زد. انگار داشت به چيزي فکر مي کرد که خوشايند  از 

 نبود. دردناک هم نبود. غمناک بود. 

 : خب؟گفتم

 د: ديدي جلوي بيمارستانا روي ديوارهاش نوشتن کليه فروشي باهزارتا شماره تلفن؟به من نگاه کر  دوباره

بودم ولي راجع بهش يک بار توي تلويزيون گزارشي نشان داده بودند که البته خيلي هم بهش توجه  نديده

 نکرده بودم. 

-   
ً
ريق کارش همين بود. از طهميشه تور ماهيگيري رو بايد جايي پهن کني که ماهي زياده. اون باند هم ظاهرا

همين آدما به چيزي که مي خواستن مي رسيدن. ولي فقط به کليه طرف اکتفا نمي کردن، هرچيزي رو که به 

 دردشون مي خورد مشتري مي خريدن

 مي خريدن؟ -

 زد: نه مي دزديدن. اين جوري بگم بهتره پوزخند 

 برو سر اصل مطلب -

ي: هيچ جوري نمي تونستيم بهشون رخنه کنيم. براشون کمين  شد و خاکه سيگار را ريخت روي پاتخت خم

 گذاشتيم ولي طعمه شديم

 نگاهش کردم: چي شدين؟!  مبهوت

 طعمه -

 فهميدم چه مي گويد. همکارانش را از دست داده بود. به همين راحتي.  مي

ه سرنخ پيدا ت که يکشيد: ديگه کم کم مي خواستيم پرونده رو واگذار کنيم به يه تيم از بچه هاي اطالعا  آه

شد. فهميديم اينا کارشون فقط قاچاق اعضاي بدن نيست. يه دستي هم توي دارو دارن. البته واسه کار 

دارو رو   رده متوسط باند قاچاق ياصلي. همين يک سال پيش بود که يه زني رو گرفتن که زده بود يکي از آدما

. …اعتراف هاش فهميديم اين آدمي که کشته  کشته بود. خودش مي گفت واسه انتقام خون خواهرم. توي

اينا يه ربطي به اون پرونده اصلي قاچاق اعضاي بدن دارن. از طريق اون پرونده …. اسمش عسگر بود 

بدن به اسم پري ماه. منتها تا بخواهيم به  ضايرسيديم به يکي از سرشاخه هاي اصلي باند قاچاق اع

ه خاطر عجله من. واسه همين تعليق خوردم، چون هرچي توي خودمون بجنبيم از دستمون پريد. يعني ب

اين سه سال رشته بوديم پنبه شده بود. از اون طرف اين زنه که عسگر رو کشته بود رو زدن ناکار کردن. 

کمک کرده بود که به يه سرنخ مهم برسيم و واسه همين توي زندان    تهلقبش موشرابيه. به هرحال ناخواس

 بهش که دخلش رو بيارنکرج چاقو زده بودن 

 اينايي که ميگي چه ربطي به شادي داره؟ داري نگرانم ميکني -
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منو تعليق کردن. زنه رو هم فرستادن تهران. توي اين فاصله عليرضا به من زنگ زد گفت که تو دنبال يه  -

 …آدم مطمئن ميگردي که 

 ه من رسيدي؟صبر کن ببينم علي به تو زنگ زد؟ اينم دروغ بود که با واسطه ب -

 را تکيه داد به مبل: آره سرش

 تو فکر مي کني زنت و رفيق چندين ساله ات با هم  راست
ً
نشست: اين جوري که علي به من گفت ظاهرا

 صنمي دارن

زد به چشم هايم: من همچين فکري نکردم. اينا توهمات خودشه. من از وقتي کيارش مرده به همه شک  زل

ت دادن به آنا مي زد واسه همين کالفه ام ميکرد. حق داشتم بهش شک کنم دارم اونم زيادي حرف از فرص

 نداشتم؟

کشيد: علي رو بايد بشناسي. عاشق راست و ريس کردن چيزايي هست که خراب شدن. اگه مي شد جزو   آه

 آدم موفقي مي شد
ً
 دايره بازيافت زباله حتما

 ه نشستم
ً
 مه چيزايي که به من گفتين دروغ و دونگ بوده،لبه تخت و دست هايم را به هم گره کردم: ظاهرا

 اومدي اينجا چه کار؟ حرف دلت رو بزن

 شد طرفم و زل زد به چشم هايم. بعد يک نخ سيگار بيرون کشيد و تعارف کرد: ميکشي؟ خم

 را پس زدم.  دستش

 راست نشست: به خاطر خودت بود. باالخره يک جوري بايد بهت کمک مي کرديم.  دوباره

 دم: اينجوري؟ دختر مردم رو فراري دادين و بعد هم گم و گورش کردين که به من کمک کنين؟ز  پوزخند 

جا بلند شد و ته سيگارش را لب پنجره خاموش کرد: اگه اومدم توي پرونده شادي به خاطر خواهش علي  از 

  ن مدتبود. از من خواست بهت کمک کنم چون خيلي داغون بودي. گفت واسه خودمم بد نمي شه توي اي

 که تعليقم عالفي نمي کشم. اون موقع فقط به خاطر خواهش علي بود

طرفم: توي همين فاصله، يه روز از اداره خواستن برم اونجا. گفتن همون زني که توي کرج ناکار شده   چرخيد 

گفته فقط مي خوام با انوري حرف بزنم. راستش توي اون مدتي که روي پرونده بودم خيلي کمکش کردم، 

ه رو فکر مي کنم پري ما تقاليش به زندان تهران هم به خاطر دوندگي هاي خودم بود. رفتم ديدنش گفانت

پيدا کردم. مي دونستم اگه قضيه رو به باالدستي هام گزارش بدم هيچ فايده اي نداره. چون نمي گذاشتن 

قام رو هم پاشيده بود، رفي خودم بيام توي پرونده. حقم نبود پرونده اي رو که به خاطرش خونه و زندگيم از 

 خاطرش از دست ميدادم از من بگيرن بهتوش از دست داده بودم و کارم رو هم داشتم 

 دست کشيدم به صورتم کالفه
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 ازش خواستم هيچي به بقيه نگه -

هيشکي هم نفهميد اون به تو چي گفته؟ بهرام توقع داري اينا رو باور کنم؟ اونم بعد از اين همه دروغي که  -

 تحويلم دادي؟ منو هالو فرض کردي؟

 عميقي کشيد و گفت: نفهميدن. چون اگه فهميده بودن همه اين اتفاقايي که بعدش افتاد نمي افتاد نفس

 اينا چه ربطي به شادي داره لعنتي؟ اينو بگو -

 …نزديک تر و گفت: دارم همين رو ميگم  آمد 

ه پرستاري توي زندان هست به اسم محبوبه. مي مکث کرد و زمزمه وار ادامه داد: موشرابي گفت ي کمي

شناختمش. يکي از اعضاي رده پايين همون باند قاچاق دارو بود. گفت محبوبه ميگه يه زني توي بند هست  

وي نخش و بود ت رفتهکه جرمش قتل يه پيرزنه ولي خيلي خطرناک تر از اونيه که فکر مي کنه. موشرابي 

حرف مي زنه همون پري ماه هست. اين طوري بود که انگار افتاده بودم  فهميده بود اوني که محبوبه ازش

 روي دور شانس و بدون هيچ زحمتي يک راست پري ماه رو پيدا کرده بودم. 

  به
ً
وسط کار من سررشته گندهاي … تلخي پوزخند زدم: دور شانس؟ آره خب دور شانس هم بوده واقعا

 …شانس لجنت …. قبلي رو پيدا کردي 

 ا بريد: عصبي نشور  حرفم

 
ً
کالفه بودم و نقش بازي نمي کردم. از جا بلند شدم و غريدم: اگر جون بکني و بگي چه جوري شايد   واقعا

 عصبي نشم

دست هايش را باال گرفت: خيلي خب. موشرابي گفت محبوبه مي خواد پري ماه رو لو بده به پليس. مجبور -

 جرم کشتن عسگر افتاده توي زندانشد باهاش يه معامله کنه. ريسک کرد و بهش به 

 ريسک؟ -

موشرابي مي دونست اگه پري ماه اينو … آره .. گفتم که تو کرج به خاطر همين مي خواستن بکشنش  -

بفهمه دير يا زود سرش رو ميکنه زير آب چون ممکن بود بفهمه هويت اصلي پري ماه چيه. به هرحال 

ن که پري ماه اي يک بشه و موفق هم شد. به محبوبه گفت به جاموشرابي اين کار رو کرد تا به محبوبه نزدي

رو به پليس لو بده مي تونه اونو به باالدستي هاي باند لو بده و جون خودش رو نجات بده. به هرحال 

محبوبه يه خبرچين بود که کلي آدم بيرون زندان منتظرش بودن بياد به خاطر مزدوري واسه پليس افقيش  

 کنن. 

نيست توي اون خراب شده کي با کي معامله کرده برو سر اصل مطلب. شادي اين وسط چه کاره برام مهم  -

 بود؟
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 واسه اين نمي خواستيم محبوبه پري ماه رو لو بده چون مطمئن بودم اون از زندان فرار مي کنه.. اگه  -
ً
اصال

بود.  سال بود که توي زندانقبل از فرار لو مي رفت نهايتش اين ميشد که مي بردنش بازجويي. پري ماه يک 

 بخوره؟ مونبه کل از باند دور افتاده بود چي مي تونست به ما بده که به درد

 يعني فقط تو بودي که اينو فهميدي؟ هيشکي هم جز تو توي اون اداره مسخره شما اينو نمي فهميد؟ -

ميشن که نيستن،بعضيا متوجه نآه کشيد: مي دوني يه مشکلي که ما داريم اينه که همه با هم هم نظر  کالفه

بعد از يک سال پري ماه اگه برنگرده تويباند اطالعات فعليش به هيچ دردي نمي خوره. مجبور بودم ريسک  

 خونه دهکنم و هويتش رو اينجوري مخفي نگه دارم تا از زندان بزنه بيرون و برگر 

 کجا؟  -

و زندگيشونه. مطمئن بودم برمي گرده  همون تشکيالت منظورمه. تشکيالت واسه اينا خونه…. خونه  -

سراغ آدمايي که اونو يه مهره سوخته مي دونن. به هرحال نمي گذاشت به اين راحتي کنارش بگذارن. مي 

تا  عمد رفته زندان از دونستم برمي گرده و خودش رو دوباره توي باند جا ميکنه. حدس مي زدم که پري ماه 

از آسياب بيفته. اينم يه شگرده که خيلي وقتا واسه اينا جواب ميده. بقيه اعضاي باند پيداش نکنن و آبا 

منتها جرمي که داشت قتل بود. گمونم اين زن براي اينکه خيالش راحت بشه هيشکي پيداش نمي کنه 

 بعد خودش رو قايم کنه. ولي پري ماه خيلي کههمچين کاري کرده بود وگرنه هيچ احمقي يکي رو نمي کشه  

 فرار مي کنه ولي بايد مي فهميدم چطوري. بايد دورادور مراقبش سر نترسي داش
ً
ت ديگه. مطمئن بودم حتما

مي بودم که دوباره ردش رو گم نکنم.موشرابي گفت يه دختري هست توي زندان که پري ماه دور و برش مي 

 پلکه ازش پول تيغ بزنه

 توي سرم جوشيد: شادي؟!  خون

 ان داد. ثانيه زل زد به من و فقط سر تک چند 

 جا بلند شدم: تو پشت قضيه پول دادن به شادي بودي؟ از 

 عقب رفت: بشين کمي

 هايم را مشت کردم و خيز برداشتم طرفش: مي کشمت دست

 را توي هوا گرفت و خيلي خونسرد و محکم گفت: بشين دستم

يد مخم سوت کش را نشاند سرجايم و گفت: مجبور شدم. فکر نمي کردم پول رو به اون راحتي بدي بره.  من

ديدم اين جوري جرينگي پول خرج شادي مي کني. داشتم نقشه مي کشيدم که خودم اون پول رو براي پري 

ماه رديف کنم که ديدم تو مشکلم رو سه سوته حل کردي. بعدش هم اون پول رسيد دست يه عده ديگه تا 

انا و . به هرحال کار اين باند با بيمارستواسه پري ماه پرونده بيماري ايدز درست کنن و اونم بتونه فرار کنه

آزمايشگاهها بود راحت مي تونست يکي رو پيدا کنه واسش پرونده جعل کنن. منتها قبل از فرار سر محبوبه 

و اگه محبوب لو اش مي داد به پليس ديگه نمي  اختهرو کرد زير آب چون فهميده بود محبوبه اونو شن
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از زندانيا پنج شيش ميليون داده بود که خدمتش برسه. واسه همين تونست راحت برگرده خونه. به يکي 

 شادي رو فراري دادم

به همين راحتي اون پرستار بيچاره رو دادي دم تيغ؟ اگه شادي رو مي کشت چي؟ االن مي فهمم وقتي  -

ر رو  اميگي مجازات گناهکار به هرقيمتي يعني چي. يعني جون شادي رو به خطر انداختي و جون اون پرست

 …گرفتي 

 تند شده بود. نمي توانستم حرف بزنم. دست کشيدم به صورتم و ولو شدم لبه تخت.  نفسم

کشيد و غمگين نگاهم کرد: اون پرستار خودش جون خودش رو از قبل باخته بود. به محض اين که پاش   آه

ي زنم. اون پرستار مي رو از زندان بيرون مي گذاشت مي کشتنش. من از باند قاچاق لباس و سيگار حرف نم

تونست به حرف موشرابي گوش نده و گزارش خودش رو به پليس بده. ولي چرا نداد؟ آدم احمقي که خودش 

 نمي فهمه پا گذاشته توي دهن شير، خودش دير يا زود سرش رو به باد ميده

قط ش را مي زد فعصباني اش کرده بودم. ولي مهم نبود. اگر راست مي گفت و همه اين چيزي که حرف انگار 

 يک قصه خيالي نبوده بازهم حق نداشت فندق من را بيندازد جلوي دست يک مشت جاني قاتل

نزديک تر و گفت: موشرابي وقتي فهميد پرستاره رو کشتن خبرم کرد که هم جون خودش و هم جون  آمد 

 بمونه اون دختر در خطره و دير يا زود پري ماه سرشون رو زير آب مي کنه که هويتش مخفي

 اين طوري که گفتي حتي بعدها هم ممکنه جون شادي در خطر باشه -

 نمي دانستم فندق حاال کجاست و آيا  چرخيد 
ً
طرفم و زل زد توي چشم هايم. نبايد اين را مي گفتم. من مثال

 آره؟… زنده است يا مرده. سري    ع حرفم را تصحيح کردم: شايد االن پيش همونا باشه 

 وار فشرد: نه نيستاش را به دي پيشاني

 از کجا مي دوني؟ -

 تهران نيست. شايد بدونه شادي رو فراري داديم. البته  -
ً
چون من رد پري ماه رو متر به متر زدم. االن اصال

چون پرونده شادي خودش يه جورايي پيچيده بوده ممکنه فکر کنه به خاطر مشکل خودش همچين اتفاقي 

 برگشته براش افتاده. ممکنه فکر کنه اينا 
ً
ه شادي رو  . ممکنه فکر کنزندانهمش سياه بازيه و شادي واقعا

 کرديم طعمه تا دخل خودش رو بياريم. هرچيزي ممکنه ولي مطمئنم پيش اون نيست

 کجا نگهش داشته بودي؟ چرا به من نگفتي چه غلطي کردي؟ ها؟ -
ً
 از کجا مطمئني؟ اصال

ه بهت مي گفتم يه گندي ميزدي که بچه هاي آگاهي مي لبه تخت و سرش را پايين انداخت: چون اگ نشست

فهميدن تو خبرش رو داري بعد از طريق تو مي رسيدن به من و بعدش هم همه زحمتايي که واسه پيدا کردن 

فهميدي چه جوري  ال پري ماه کشيده بودم دود ميشد مي رفت هوا. واسه خاطر خودت اين کار رو کردم حا

 …يگه؟ ولي بگم علي موافق اين کار نبود منافع مشترک داريم با همد
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 به سقف نفسش را بيرون داد.  رو 

هم تو و هم عليرضا دوتا آدم بي صفت و بي وجدانيد. اگه يه مو از سر شادي کم بشه خودم ميرم آگاهي و  -

 همه چي رو ميگم

 من پيداش مي کنم. فکر مي کنم خودش از خونه بيرون زده -

 کدوم خونه؟  -

 رند نگهش داشته بودم. بهش نگفته بوديم که کي پشت اين قضيه استآره. توي پ -

 چرا؟ -

 ازش بازجويي مي کردن و اگه مي گفت من اين کار رو   -
ً
 که همه چي حل ميشد و آزاد مي شد، حتما

ً
چون بعدا

 کردم اخراج روي شاخم بود

 حاال هم همچين معلوم نيست اخراج نشي. االن من خودم يه مدعي ام -

 مچين کاري نمي کنيتو ه -

 چرا؟ -

 چون من تو رو ميشناسم -

 نمي شناسي… جدي؟ اشتباه کردي  -

 جا بلند شدم و رفتم طرف در اتاق.  از 

سرم آمد: خيلي خب جوش نيار. کجا داره بره؟ باالخره هرجا باشه آفتابي ميشه. فکر مي کردم ممکنه  دنبال

 بياد سراغ تو

 زدم: چرا؟ پوزخند 

 از اينکه غيب بشه يکي رو فرستادم پيشش که فکر کنه موشرابيه چون يه روز قبل -

 نگاهش کردم: که چي بشه؟ منگ

چون شادي رو با دستبند فراري داديم. يکي بايد اون دستبند رو باز مي کرد. يه زن که بتونه وارسيش کنه  -

که کمکش کردن   هاش ببينه مشکلي براش پيش نيومده باشه. فکر کردم اگه يکي رو بفرستم شبيه هم بندي

 فرار کنه بهتره

 مطمئني فقط واسه اين بود؟ -
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مي خواستم شادي فکر کنه فرارش زير سر آدماي اون باند قاچاق و پري ماه بوده. … را خاراند: خب نه  سرش

 ….وقتي اين قدر محکم و سفت دهنش رو مي بنده و نمي گه کي تهديدش کرده 

چيزي نگه توي بازجويي هاش؟ فکر کردي با يه دختربچه احمق  مي خواستي با اون زنک تهديدش کني -

 طرفي؟ چطوري فکر کردي يکي رو مي فرستي پيشش که فقط شبيه هم بنديش هست و اون نمي فهمه؟

 البته بعد که رفت اونجا فهميد حالش اونقدر بده که حتي نمي فهمه کجاست… صورتش رو پوشونده بود  -

 زدم توي چشم هايش: تو يه آشغال به تمام معنايي به تاسف تکان دادم و زل سري

به موهايش کشيد و عصبي گفت: به هرحال يک جوري بايد ردپاي خودم رو از فرارش پاک مي کردم.   دستي

گفتم نهايتش اون زني که فرستادم بهش ميگه به خاطر خودت و خانواده ات هيچي راجع به فرارت و پري 

 ماه و من نمي گي و تمام

 ؟ يه عمر با ترس و لرز زندگي کنه؟ تمام؟تمام -

 شدم و تا بخواهد به خودش بجنبد مشت زدم توي چانه اش.  بلند 

را هل داد عقب و فکش را ماليد: بعدش بهش مي گفتيم. فقط مي خواستم توي بازجويي هاي احتمالي  من

 لعنتي… حرفي نزنه 

 دش رو باز کرد ولي گفت اوضاعش خيلي بدهو تند ادامه داد: اون زني که رفته بود سراغش دستبن آرام

 بد يعني چي؟ -

 اگه مي دونستم حالش بده خودم مي رفتم سراغش …بد ديگه -
ً
 …تب داشت. هذيون مي گفته، من واقعا

 نگاهش کردم.  عصبي

 دلجويي زمزمه کرد: وسط هذيون گفتن هاش هم تو رو صدا کرده براي

 ار لبخند زدم. لرزيد. من را صدا کرده بود؟ بي اختي قلبم

 واسه همين فکر کردم مياد پيش تو. واسه همين ديشب که غيبت زد مطمئن بودم پيش توئه.  -

جلوتر و ادامه داد: علي موافق نبود فراريش بدم ولي عليرضا خيلي همه چيز رو دودوتا چهارتا ميبينه  آمد 

يسک  قدر مهمه. من نمي تونستم ر درک نمي کنه وقتي ميگم ممکنه اون دختر به خاطر کار من بميره قضيه چ

کنم و نگهش دارم توي زندان. تنها فرصت هم همون روزي بود که شادي جلسه دادگاه داشت. وقتي اون زن  

گفت حالش بده علي خودش خواست بره ديدنش. کسي به علي شک نمي کرد چون اون توي تيم بچه هاي 

 اطالعات بود

 ؟…هايم گرد شد: علي توي  چشم
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چيه فکر کردي يه وکيل ساده است؟ البته االن من سرم رو از دو طرف به باد دادم. يکي تو يکي  زد:  پوزخند 

هم علي که هويتش رو برات روشن کردم. خيالم از جانب رد زني پري ماه که راحت شد علي کل ماجرا رو  

 گزارش کرد به مافوق هاش

 پس االن رفقاي سوپرباهوشت همه چي رو مي دونن آره؟ -

ه فراري دادن شادي رو نمي دونن زير سر منه. از علي خواستم حاال که ميره يه عکسي رو نشونش بده قضي -

 ببينه ميشناسه يا نه. علي گفت حالش بده و بايد دکتر ببره باالي سرش. 

 عکس کي؟ -

 حدس مي زدم اوني که تهديدش کرده زويا فرهمند باشه چون غيب شده -

 خب؟ -

لي مي گفت حالش خيلي بد بوده و نمي تونسته درست تشخيص بده حتي خود گفت نمي شناسه. ولي ع  -

 علي رو هم نشناخته بود

 را تکيه دادم به کف دستم: االن کجاست؟ سرم

وقتي با دکتر برگشته بودن ديدن نيستش، فکر نمي کرد بتونه از جاش بلند بشه. درها رو نبسته بود.  -

 علي زيادي نگران بوده، حالش 
ً
 اون قدر بد نبوده که از جاش تکون نخورهاحتماال

دلم گفتم علي اشتباه نکرده، من را دست کم گرفتيد. سعي کردم خودم را نگران نشان بدهم: يعني االن  توي

 هيچ خبري ازش نداريد؟

نه از ديشب که غيب شده هيچي ولي اگر حالش بد بوده باشه االن توي يه بيمارستاني جايي بستريه. دارم  -

 ش ميگردمدنبال

 اگر بميره من تو رو مي کشم مطمئن باش -

 آه کشيد: آره علي گفت ممکنه من رو بکشي ولي من زنده برش مي گردونم پيش تو درمانده

کردم و توي دلم به اميدواري اش پوزخند زدم. فندق االن پيش خودم بود. ولي محال بود بهش   نگاهش

ت باشد و تازه مي خواستم حالش را اساسي بگيرم. حق بگويم. من هنوز مطمئن نبودم اين داستان راس

 نداشت فندق من را بازيچه خودش بکند. 

 : يه سري اطالعات تازه هم پيدا کردمگفت

يک ذره هم شک مي کرد که من از جاي فندق باخبرم. نشستم روي صندلي: من االن فقط سالمتي  نبايد 

 شادي برام مهمه ميفهمي؟ اطالعاتت رو بريز دور
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 …گه پيداش نکنم يه حدسم اينه که اون کسايي که توي پرونده قتل کيا دست داشتن ا  -

 اگه دست اونا افتاده باشه که ديگه همه چي تمومه لعنتي -

نه نه پيش اونا نيست. از کجا مي خواستن بفهمن آخه؟ اون خونه رو فقط تو بلد بودي و من و عليرضا.  -

 خونه به اسم خودم نيست. … طالعن حتي همکارهام توي اداره هم ازش بي ا

 علي چي؟ بهش اينقدر مطمئني؟ -

را باال برد: دارم ميگم به خاطر من و تو هيچي از فرار به مافوق هاش لو نداده اين يعني چي به  ابرويش

 نظرت؟

 چرا هيچ وقت تو رو نديدم من؟ يا هيچ حرفي به من راجع به تو نزده هيچ وقت؟ -

ه ما داريم ايجاب مي کرد کسي از ماهيت کارمون مطلع نباشه. در ضمن تو منو شغل من و نوع کاري ک -

 تو آدمي هستي که فقط اونايي رو که برات مهم هستن ميبيني بقيه به 
ً
چندباري ديدي همراه علي ولي اصوال

هيچ جات حساب نيستن. منم ازت خوشم نمي اومد اگه علي نخواسته بود هيچ وقت پرونده برادرت رو 

 ل نمي کردمقبو 

حرفش عصباني ام کرد: واسه تو که بد نشد. پول فرار اون زنک رو جور کردي. خودم هم که يه پول  اين

 هنگفت دادم بهت که شادي رو بندازي توي يه بازي کثيف

به هرحال از اول به خواهش علي قبول کردم، اون موقع نمي دونستم اون دختري که موشرابي ازش حرف  -

که تو دنبال کارهاش هستي. علي گفت حاال که هشتت گرو نه ات مونده بيا و به رفيقم يه    مي زنه همونيه

کمکي کن بلکه هردوتاتون از اين مخمصه اي که داريد نجات پيدا کنين. اون پول هنگفت رو هم همش خرج 

قهر  لپرونده شده جناب دولتشاه يک قرونش توي جيب من نرفته. اگه رفته بود مطمئن باش زنم يک سا

 نمي کرد بره خونه باباش و درخواست طالق بده

زدم: جالبه. فکر مي کردم زن آدمي مثل شما که قلبش واسه مملکتش مي تپه يه کمي بيشتر از نوک  پوزخند 

 …دماغش رو ببينه ولي انگار 

 حرفم تمام شود: حق نداري راجع به خونواده من اين طور صحبت کني نگذاشت

 من تو شادي رو انداختي وسط يه بازي پرخطر پس حرف نزنخودت شروع کردي درض -

 ثانيه به چشم هايم زل زد و بعد چرخيد طرف پنجره: حق با توئه چند 

 سرجايم: اون اطالعاتي که مي گفتي چيه؟ نشستم
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 اون حرفايي که فرشاد متقي به زويا فرهمند زده بود راجع به کارگاه و پول و اين حرف ها. فکر مي کنم طراح -

يک دستگاه توليد پيچ و مهره بوده که از قضا هموني هست که همايون خريده واسه زدن کارگاه توليد پيچ و 

 …هستيد توي شرکت  اريمهره. زويا نفوذي نامزدش بوده که بدونه شما در حال انجام چه ک

 از جا بلند شدم: چرا؟…. دستگاه  طراح

 دزديده… چون همايون اون طرح رو نخريده  -

 بستم و سرجا نشستم. همايون طرح يک دانشجو را دزديده؟ از کجا؟ چطوري؟ چشم

 زويا رو   دست
ً
گذاشت روي شانه ام: فکر کنم فرشاد متقي به خاطر انتقام از شما کيارش رو کشته و احتماال

 زويا هم مرده
ً
 مجبور کرده بره زندان و شادي رو تهديد کرده که به قتل اعتراف کنه. االن احتماال

بلند کردم: يعني مي خواي بگي دوست دختر کيارش زويا بوده؟ اون فرضيه که زويا قبل از اومدنش به  ر س

 شرکت با کيا دوست بوده رو تاييد کردي االن؟ پس شرکت ياسر چي؟

اين چيزي که گفتم يک بخشي از يه فرضيه بزرگه. شايد فرشاد متقي با شرکت ياسر وارد معامله شده و  -

ي کشيده. چون آخرين باري که با زويا جر و بحث مي کرده راجع به اين مطلب حرف زده که همچين نقشه ا

تن شرکت ياسر هس ويتو خودت رو به هيچ فروختي و من وضعم همين روزا خوب ميشه. شايد اونايي که ت

 ندونن که فرشاد متقي همچين نقشه اي داشته
ً
 اصال

 خودش هم مي دونه چه گندي زده   شايد هم بدونن. همايون مي ترسه که جون من -
ً
در خطر باشه. احتماال

 که اين قدر نگرانه

 موقعيت من توي آگاهي تثبيت شده. االن داريم به  -
ً
اينا همش فرضيه است. بايد همش اثبات بشه. فعال

 جاهاي خوبي توي پرونده باند قاچاق ميرسيم و شايد اين طوري راحت تر به اطالعاتي که مي خوام براي حل

ه. اوضاعم قمر در عقرب ميش ارهپرونده تو برسم ولي اونا نبايد بدونن که من با تو همکاري داشتم چون دوب

به هرحال همه جا يه عده هستن که از آدم آتو بگيرن و البته که دخالت توي پرونده هاي پليس خيلي جرم 

ر نگرانيت اميدوارم به خاط… کردم   بزرگيه. هيشکي نبايد بدونه من به عنوان کاراگاه خصوصي با تو همکاري

 بابت شادي بلند نشي بري بهشون همه چيز رو بگي

 کردم: اگر باليي سرش بياد ديگه مطمئن نباش  اخم

 جا بلند شد: خيلي خب. اگر اومد پيش تو خبرم کن از 

. بايد برمي  جرا ندادم. کمي اين پا و آن پا کرد و بعد بي آنکه چيزي بگويد رفت. گيج بودم. خيلي گي جوابش

گشتم پيش فندق و ازش راجع به حرف هايي که انوري زده بود سوال مي کردم. بايد مطمئن مي شدم که 

انوري به خاطر خود شادي او را از زندان بيرون کشيده. هرچند حرف هايي که زده بود خيلي هم بي ربط 

 د؟نبود. اگر به دليل ديگري اين کار را کرده بود چرا او را نکشته بو 
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سياهم را بيرون کشيدم. ده تماس از دست رفته از طرف دلواري! يک پيامک هم زده بود: همه ي  تلفن

 مريض هاتون رو از تيمارستان تحويل مي گيريد؟

 توي سرم جوشيد. رفته بود پيش شادي؟ دختره ي احمق.  خون

*** 

ار در تمام اين چند روز چشم مي کردم حالم خيلي بهتر از دو سه روز قبل شده است. براي چندمين ب حس

باز کردم و از خوابي درهم و برهم بيدار شدم ولي اين بار ديگر تب نداشتم. توي يک رخت خواب نرم بيدار 

ودم . اگر خانه خودمان ببود شده بودم و مي توانستم توي يک حمام تميز خود را بشويم. بدنم عرق نشسته 

 مي نشست کنار تختم و با دست خ
ً
ودش به من غذا مي داد و مامان مدام قربان صدقه ام مي رفت. بابا حتما

مطمئن بودم اگر آنها حاال کنارم بودند حالم زودتر خوب مي شد. کسي هم هست که کنار بهترين آدم هاي 

 درد  بلند زندگي اش بيدار شود و حالش خوب نشود؟ از جا 
ً
شدم و زخمم را نگاه کردم. کف دستم اصال

مي سوخت. به ساعت نگاه کردم. هنوز يک ساعت تا نوبت بعدي داروهايم وقت بود.  نداشت. ولي پهلويم

با اينکه هيچ اشتهايي نداشتم ولي بدنم ضعف داشت. بايد چند لقمه مي خوردم و بعد هم مي رفتم حمام. 

ايش  همن را اين طوري هپلي و بي حال ببيند. بايد مي فهميد که به حرف  رگشتنمي خواستنم وقتي مهرداد ب

گوش مي دهم و سعي مي کنم زودتر سرپا بشوم. دلم نمي خواست من را يک موجود بي عرضه و دست 

پاچلفتي محتاج کمک ببيند، بعد هم به همين بهانه بچسبد به من و محبتش را که انگار خيلي هم توي دلش 

 ف نمي شد. ازش ميخرج من کند. با اينکه مديون لطفش بودم ولي باز هم ته دلم باهاش صا هقلنبه شد

ترسيدم؟ خودش هم نگران همين بود. نه نمي ترسيدم. بيشتر ازش خجالت مي کشيدم. يک جورهايي مثل 

داد. من تا  ييک درخت بزرگ پرسايه بود که انگار نمي توانستم از زير سايه اش بيرون بيايم و همين عذابم م

نکرده بودم. چرا بايد سايه مهرداد روي من باشد؟ حاال جز سايه بابا محمدعلي ام سايه هيچ مردي را تجربه 

نه من هيچي نمي خواستم. فقط مي خواستم زودتر زندگي ام برگردد به حالت طبيعي و بعد هم مثل خر 

سرم را بکنم توي کتابهايم و فراموش کنم چه بر سرم آمده است. هروقت هم ترسيدم بروم توي بغل مامان و 

ت کنند که زندگي من در امنيت کامل است. حاضر بودم تا آخر عمر همين جوري بابام تا آنها خيالم را راح

همين زندگي يک نواختي را که توي ذهنم داشتم ادامه بدهم ولي ديگر وارد يک دست انداز بد نشوم. مهرداد  

.  گندهکه دست انداز نبود. يک تپه  
ً
 بود که رد شدن ازش کار من يکي نبود. عمرا

ودش خوش باشد. بگذار فکر کند من همان شادي کوچولوي خل و چل هستم که به توي خياالت خ بگذار 

قول خودش عين فندق گرد و بانمکم. من که قرار نيست اين جوري باشم. من حوصله تبديل شدن به فانتزي 

عد از ب کرده و کدام آدمي  ههاي ذهني او را ندارم. توانش را ندارم. اين اتفاقات من را کشته و يک بار ديگر زند

برگشتن از مرگ دنبال همچين جنگولک بازي هايي هست که من باشم؟ حتي ديگر دلم پرايد آلبالويي هم 

نمي خواهد. ممکن است سوار همان پرايد بشوم و بزنم يکي را بکشم و دوباره برگردم زندان. فقط دنبال يک  

ته اين چرت و پرت ها ربط نداش کار بي دردسر هستم. يک کاري که تا هفت پشتش هم به ساختمان سازي و 

باشد. چون من که شانس ندارم يک دفعه يکي به سرش مي زند و نقشه قتل قوم و خويشش را مي کشد و 

من را توي هچل مي اندازد. ترجيح مي دهم حسابدار ساده يک فروشگاه موادغذايي باشم و صبح تا شب پاي 
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ولي در عوض وقتي برگشتم خانه خيالم راحت  مردم را حساب کنم يصندوق بايستم و چيپس و پفک ها

 داشتم 
ً
باشد که هنوز زنده ام و آزادم و زندگي مي کنم. بايد با همه ي آرزوهاي مسخره اي که قبال

خداحافظي کنم. بايد فکر ازدواج کردن را هم از سرم بيرون بيندازم. از کجا معلوم يک آدم ديوانه سر راهم 

خاطر چک هاي برگشتي اش توي زندان بيندازد؟ يا يکي که معتاد است و به نخواهد من را به  و سبز نشود 

خاطر دو گرم مواد من را به ساقي ها نفروشد؟ يا بدتر از همه اين ها مثل شوهر سيمين يک ديوانه با ظاهري 

 که بخواهم عروسي کنم. تمام خاطرات کثيفي را که آن زن 
ً
ردها م از رابطه شان با  ها معمولي نباشد؟ نه عمرا

جلوي چشم من تعريف کردند براي هفت پشتم بس است. وقتي حالم خوب شد. وقتي آزاد شدم. خيلي زود 

. مي رويم يک جاي  
ً
با بابا و مامانم از اين شهر مي رويم. حاضرند اين کار را به خاطر من بکنند؟ آره حتما

نم و مي گردم دنبال يک شغل ساده و کوچک تر. من هم انتقالي مي گيرم و بي سر و صدا درسم را تمام مي ک

 کي بودم و چي بر سرم آمد. مهرداد هم با خياالت مسخره خودش خوش بگذراند. شايد 
ً
فراموش مي کنم قبال

هم خيلي زود يادش برود که من هم وجود داشتم. آره يادش مي رود. او که پولش هم از پارو باال مي رود، مي 

 بود. شايد هم با آنا آشتي کند. آره بايد به دنيا و وقتي برگش ر رود يک سفر دو 
ً
ت مي شود همان آدمي که قبال

خاطر جبران لطفي که در حقم کرده کاري کنم با آنا آشتي کند اين جوري زنش هم مي فهمد که من اين قدر 

 خاک بر سر نيستم که شوهرش را از راه به در کنم. کثافت عوضي. به من گفت هرجايي. هرجايي خودتي. 

جا بلند شدم. نبايد به اين چيزها فکر کنم وگرنه ديوانه مي شوم. رفتم توي آشپزخانه و به ميز رنگيني که  از 

مهرداد چيده بود نگاه کردم. چقدر رمانتيک. کره و عسل. نان شيرمال. آب پرتقال. پنير و گردو. تخم مرغ. 

يلي شکمو هستم. خنده ام گرفت. شير. وقتي برايم شورت دو ايکس الرج مي خرد يعني مطمئن است من خ

؟ بهش نمي آيد از « ريکس»از اينکه به قول هم بندي هايم 
ً
نکرده بود و سه سايز شورت خريده بود. نه واقعا

اين کارها. فقط بهش مي آيد بنشيند پشت ميز و اخم کند و به اين و آن دستور بدهد. ناز و نوازش کردن 

. وگرنه آن جوري که من را جلوي پنجره بغل کرد و موهايم را د ايبهش نمي آيد. نمي دانم. شايد هم بي

مرض. همين دو دقيقه پيش گفتي قرار است چه غلطي بکني ها. يادت رفت شادي خانم؟ نشستم …. بوسيد

 دوباره زنده شده ام و به 
ً
پشت ميز و کمي خامه و عسل خوردم. طعمش عالي بود. خيلي عالي. من واقعا

 با فکر کردن به مهرداد  ماسخاطر همين بايد حو 
ً
باشد دوباره اين زندگي را مفت و مسلم از دست ندهم. مثال

 بايد بروم حمام. آره بايد بروم حمام… و 

توي اتاق و به دو دست لباسي که باقي مانده بود نگاه کردم. يک شلوارک خيلي کوتاه و يک رکابي آستين  رفتم

ورتش تا نزديک زانوهايم است.. برشان داشتم و تازه متوجه اين يکي بهتر است، حداقل ش… حلقه اي. نه 

رويش دست کشيدم.  آرامحوله سفيد رنگي شدم که گل هاي صورتي داشت. از جعبه آوردمش بيرون و 

چقدر نرم بود. چند وقت بود حوله اي به اين نرمي نداشتم؟ چقدر هم خوشگل بود. چه سليقه توپي هم 

مي بينم مهرداد دولتشاه اين کارها را مي کند بعيد نيست آن کارهايي را که هم دارد آقاي دولتشاه. خب وقتي 

 برو حمام.  بمير و … نه فکر نکن … فکر کن … بکند. اخ  مبندي هايم درباره رابطه يک زن و مرد مي گفتند ه

انه و توي  شپزختوي حمام و پيرهنم را درآوردم. تازه يادم افتاد قرار است بروم زير دوش. برگشتم توي آ رفتم

کشوها دنبال کيسه فريزر گشتم. جز يک سفره يک بار مصرف هيچي نبود. سفره را برداشتم و برگشتم توي 
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را  بد نبودند. يک مقدار از پالستيک ا حمام و با دقت دور کمرم را پالستيک پيچ کردم. بقيه زخم هايم آنقدره

. واي چه حمام باحالي. جکوزي هم داشت ولي به هم پيچيدم دور بانداژ دستم و در کشويي حمام را کشيدم

اندازه جکوزي عمارت دولتشاه باحال نبود. حوض جکوزي اتاق ناهيدجون توي ديواره اش يک تلوزيون 

مي کردم و مي رفتم زير آب ببينم منظره فيلم هايي که  شنداشت. هميشه دلم مي خواست تلوزيونش را رو 

تجربه کردن حمام هايي که کف آن ممکن بود هر چيز تهوع آوري  پخش مي کند چه شکلي است. خب بعد از 

ببيني اين حمام در نوع خودش مثل تجربه بهشت بعد از جهنم بود. دوش را باز کردم و آرام رفتم زير آب 

روي پوستم جريان مي گرفت لبريز شدم. چند دقيقه به همان حال ماندم و بعد آرام  هولرم. و از آرامشي ک

ف پوستم را از همه گند و کثيفي هايي که سنگينم کرده بود شستم. بوي دلنشين و خنک شامپو آرام با لي

 با 
ً
بدن حالم را جا آورد هرچند وقتي زخم هايم خوب شدند الزم بود يک بار کامل خودم را بسابم ولي فعال

  ده بودم، بعد از آنهمين شامپو بايد اين کثيفي ها را مي شستم. تنم بعد از روزي که از زندان بيرون ز 

گندکاري توي ماشين و کشيده شدن روي آسفالت و بعد هم عرق کردن هاي پشت سر هم به خاطر تب و 

 لرز خيلي کدر و بدبو و زشت شده بود. 

مي خواست ساعت ها زير آب مي ماندم ولي مي ترسيدم زخم هايم عفونت کنند. سرم را به زحمت با  دلم

اندم و با احتياط پالستيک دور کمرم را باز کردم. آب تا نزديکي هاي زخمم يک دست شستم و کمي زير آب م

 رخنه کرده بود. حوله را زود دور خودم پيچيدم و برگشتم بيرون. 

خواستم کمي با حوله نرم و راحت توي خانه بچرخم چون دلم نمي خواست کش شلوارک بيفتد روي  مي

مي کردم ولي خب هنوز وقت داشتم. تازه عصر شده بود و زخمم و اذيتم کند. بايد پانسمانم را هم عوض 

مهرداد گفته بود آخر شب مي آيم. رفتم توي سالن و تمام آرامشم دود شد رفت هوا. کسي داشت دستگيره 

در را مي چرخاند. لرز به جانم افتاد. مهرداد بود؟ نه گفته بود زنگ مي زنم که نترسي. دويدم توي آشپزخانه 

ي خرد کني برداشتم و پشت کانتر ايستادم. در آرام باز شد. کاش مي رفتم توي اتاق و در را و يک چاقوي سبز 

 کليد اتاق را هم دارد. يادم به  نه… قفل مي کردم. آرام و پاورچين رفتم طرف اتاق 
ً
هرکي کليد در را داشته حتما

ستادم. گشتم توي سالن و پشت کانتر ايبازي هايم با کيارش افتاد. نبايد خودم را توي اتاق گير مي انداختم. بر 

 توي گلويم بود. دستم مي لرزيد. چاقو را محکم گرفتم و زل زدم به دري که کامل باز شد و يک 
ً
قلبم دقيقا

 دختر از پشتش ظاهر شد. ايستاد جلوي در و مات و مبهوت به من نگاه کرد. 

 گفتم: تو کي هستي؟  آرام

 نيا وگرنه مي کشمتجلو بيايد که داد زدم: جلوتر  خواست

 آقاي دولتشاه کجاست؟… من … جا نزديک در ماند: من  همان

بود؟ سرش را از در بيرون برد و به يکي اشاره کرد بيايد جلو. گفتم: االن آقاي دولتشاه برمي گرده شما کي  کي

 هستين؟
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…  تم خانم دلواريسرش يک پسر ديالق هم وارد خانه شد و زل زد به من و بعد رو کرد به دختر: نگف پشت

 حاال خودت جمعش کن

 دوباره به من نگاه کرد: االن بهش زنگ مي زنم دختر 

موبايلش را برداشت و به کسي زنگ زد. پسرک زل زده بود به من. تنم يخ کرده بود. موهايم هنوز  گوشي

دختر که  و پسر بهخيس بود و جرات نداشتم چاقو را زمين بگذارم و بند حوله را محکم کنم. کمي جلوتر رفتم 

 فاميلش دلواري بود گفت: داره مياد اين طرف

 را انداخت توي جيبش و گفت: چاقوت رو بنداز وگرنه زنگ مي زنم به پليس گوشي

 دوباره يخ زد: پليس؟ قلبم

 کاري به شما ندارم. کي گفته بياييد اينجا؟… را گذاشتم روي کانتر: من  چاقو 

 من چاقو را دوباره برداشتم و جيغ زدم: جلو نياييدزياد شد. آمدند طرفم و  جراتشان

سالن ايستادند. دلواري دوباره موبايلش را برداشت و شروع کرد به نوشتن چيزي. داشت پيامک مي  وسط

داد؟ به کي؟ يعني آنهايي که من را دزديده بودند باز پيدايم کرده بودند؟ نه من ديگر نمي رفتم زندان. نمي  

 بيرون ياال يند به آن اتاقک ترسناک.از پشت کانتر بيرون آمدم: بر گذاشتم من را ببرن

 عقب رفتند. دلواري گفت: جرات داري بيا جلو. بيا ديگه عقب

 ميخ شدند روي زمين. رو کرد به پسر و گفت: برو چاقو رو ازش بگير هيچ غلطي نمي تونه بکنه پاهايم

 وست دارم خودت برواز جايش تکان نخورد: من چرا برم؟ من جونم رو د پسر 

 با چند قدم محکم آمد طرفم: چاقو رو بنداز وگرنه بد ميبيني دلواري

ام گرفته بود. نبايد مي ترسيدم. چاقو به دست خيز برداشتم طرفش. جيغي کشيد و عقب رفت.  گريه

 ر هردوتاشان دويدند بيرون در را بستم و محکم پشتش نشستم. داشتند پشت در جر و بحث مي کردند. پس

 مي گفت: وقتي ميگم به مورداي مشکوک اعتماد نکن واسه همينه

 گفت: الزم نکرده تو به من بگي چکار کنم زنگ بزن به پليس  دختر 

 دهنم را خوردم و گفتم: اگر زنگ بزني به پليس ميگم اومدين داخل اذيتم کردين آب

ه مهرداد خبر بدهم. اگر به ساکت شدند. اميدوار بودم بي خيال شوند. نمي دانستم چطوري ب هردوشان

موبايلش زنگ مي زدم بد مي شد؟ آرام از پشت در بلند شدم. تا خواستم عقب بروم صداي مهرداد آمد. 

 عصباني بود. گفت: اينجا چه خبره؟

 جيغ جيغ کنان گفت: منم همين سوال رو دارم اين خانم کيه؟ دلواري
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 در چرخيد و مهرداد گفت: شادي؟ حالت خوبه؟ دستگيره

 گفتم: خوبم  آرام

پاهاش مي گفت که برگشته طرف آن دو نفر. من همان طور نشسته بودم پشت در و سردم شده بود  صداي

 ولي خدا را شکر کردم که مهرداد برگشته بود. 

 مي گفت: خانم محترم شما به چه حقي بي اجازه اومدي اينجا؟ مگر اين خونه رو به من اجاره ندادي داشت

 ت: بله قرار شد تشريف بياريد واسه تنظيم قرارداد ولي يک دفعه غيب شدينطلبکار گف دخترک

 من غيب شدم؟ صبح اولين کاري که کردم زنگ زدن به شما بود. چرا جواب ندادين؟ -

نديدم. بعدش هرچي زنگ زدم خاموش بودين اومدم ببينم اينجا چه خبره که خانوم با چاقو افتادن دنبال  -

 ما

 خالف کاره؟… س هم مي ترسه انگار گفت: از پلي  پسرک

دکتر گفته يه مدت بايد … حالش خوب نيست … اين خانوم زن منه … گفت: حرف دهنت رو بفهم   مهرداد 

 توي يه محيط تازه تنها بمونه

 پوزخند زد: پس درست حدس زدم از تيمارستان اومده دلواري

م باشه به شما توضيح بدم خانم من مشکلش آرام تر گفت: ببين خانم دلواري من فکر نمي کنم الز  مهرداد 

  …شما اين ملک رو به من اجاره دادي. حق االجاره اش هم هرچي باشه با کمال ميل پرداخت مي کنم … چيه 

 کارت شناسايي هم که دادم ديشب

بود نمي خواهد سر به سرش بگذارد ولي لحنش هنوز جدي بود. دلواري هم انگار ازش حساب مي برد   معلوم

 گفت: خب آخهکه  

 آخه چي؟ -

 ميشه بريم داخل حرف بزنيم؟ وسط راهرو که نمي شه -

 ساکت شدند. مهرداد گفت: شادي ميشه بري کنار؟ من اينجام نترس دوباره

اينها از بنگاه امالک آمده بودند. خيالم راحت شد. از جا بلند شدم و رفتم عقب. حوله را دور خودم  پس

م روي سرم. در باز شد و هر سه نفرشان آمدند داخل. مهرداد نيم نگاهي به سفت کردم و کالهش را انداخت

 سرما مي خوري… من انداخت: برو تو اتاق لباس بپوش 

توي اتاق و در را بستم. نشستم روي تخت و پتو را دور خودم پيچيدم. آرام حرف مي زدنندو جز زمزمه  رفتم

زدنشان تمام نمي شد. بلند شدم و تاپ و شلوارک را  هايشان هيچي نمي شنيدم. ده دقيقه گذشت ولي حرف
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پوشيدم. تنم يخ کرده بود. چپيدم زير لحاف. با اينکه خيلي هم تقال نکرده بودم ولي حس مي کردم خسته 

شده ام. خزيدم روي تخت و لحاف را تا روي دماغم باال کشيدم. سرم يخ بود. حتي گلويم مي سوخت. يعني 

 ا نه. سرما خورده بودم؟ خداي

صداي بسته شدن در آمد. دوباره نيم خيز شدم و سر جايم نشستم و پتو را تا روي گلويم باال   باالخره

 کشيدم. دو ضربه به در خورد: ميشه بيام داخل؟

 گفتم: بله  آرام

 قاب در ايستاد و به من نگاه کرد: خوبي؟ توي

 بار نوبت من بود اخم کنم: نه اين

 چيزي نيست. نترس. ديگه نمي آن و يک وري نشست روي تخت:  آمد 

 باشه -

 نزديک تر نشست و زل زد به صورتم: باشه چي؟ کمي

 هوم؟ -

 کشيد روي پتو. جايي که دستم بود: باشه چي؟  دست

 نمي ترسم -

 پس چرا زير پتو قايم شدي؟ -

 خودم جمع شدم: قايم نشدم. سردمه توي

 اخم کرد: سردته؟ دوباره

 ا نخوريگذاشت روي گونه ام: سرم  دست

 جا بلند شد: داروهات رو خوردي؟ از 

 بله -

 کنار شوفاژ و درجه اش را زياد کرد و بي حرف رفت بيرون و با يک ليوان شير برگشت: اينو بخور  رفت

 ميل ندارم االن -

آنکه چيزي بگويد پتو را از روي گردنم آرام پايين کشيد و چند لحظه هم به حوله اي که پوشيده بودم  بدون

 کرد و بعد گفت: بايد بخوري  نگاه
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 را از زير لحاف بيرون آوردم و ليوان را از توي بشقاب برداشتم و دوباره پتو را باال کشيدم.  دستم

 : لباس بپوشايستاد 

هيچ حرفي رفت بيرون. ليوان را گذاشتم روي دراور و هراسان و لرزان لباس هايم را پوشيم و رفتم زير پتو.  بي

 بود. تقه اي به در زد: پوشيدي؟تنم بدجور يخ کرده 

 بله -

 داخل و يک سشوار از ميز بيرون کشيد و نيم نگاهي به ليوان شير انداخت: نخوردي که آمد 

ليوان را برداشتم و سر کشيدم. سرماي شير هم بدتر لرز مي انداخت به جانم. سشوار را زد به پريز   دوباره

 کنار تخت. گفتم: خودم موهام رو خشک مي کنم

 را نداد. آمد و کنارم ايستاد: يه کمي جلوتر بشين وابمج

مي توانست اين جوري حرف بزند که آدم روي حرفش حرف نياورد؟ پشت بهش نشستم و سشوار  چطوري

را روشن کرد و آرام روي موهايم گرفت. باد گرم سشوار دوست داشتني بود به شرطي که انگشت هايش را 

 ؟شده بودم. سرم را عقب کشيدم. سشوار را خاموش کرد: چيه ميان موهايم فرو نمي کرد. معذب

 …خودم  -

 نفسش را بيرون داد: خودت چي؟ بشين لج نکن عصبي

سشوار را روشن کرد و آرام با انگشت ميان موهايم کشيد. تنم مور مور مي شد و بي اختيار شانه هايم  دوباره

ول کار خودش بود. انگشتش را پشت گوشم  جمع مي شد ولي عين خيالش نبود. همان طور خونسرد مشغ

کشيد و تنم داغ شد. دستش پشت گردنم بود و انگشت هايش موهايم را زير و رو مي کرد. خوشش مي آمد؟ 

 چرخيدم طرفش و ديدم که لبخند روي لبش پهن شده. همان طور طلبکار و لبخند به لب نگاهم کرد: چيه؟

 کردم: من دوست ندارم  اخم

 يب ندارهتکان داد: ع سر 

را چرخاند طرف خودش و کمي نزديک تر ايستاد و با نوک انگشت گونه ام را نوازش کرد. نفسم باال نمي  من

آمد. جرات نداشتم بهش نگاه کنم. با دست موهايم را به هم ريخت. رشته هاي نم دار مو زير باد سشوار 

خودم توي آيينه نگاه کردم. شده  خشک مي شد و حلقه حلقه و پف کرده دور سرم مي ريخت. زيرچشمي به

بودم شبيه يک شير. فقط رنگ موهايم طاليي نبود. سر بلند کردم و زل زدم توي چشم هايش که مطمئن 

 مرض داشت. باالخره کارش را تمام کرد و لبخندش پررنگ شد: خوب شد 
ً
روي صورتم در حرکت بود. واقعا

 رفتي حموم

 ردم و درمانده گفتم: اين کارا چيه؟ من اسباب بازي شما هستم؟نرم بود. نرم؟ خاک برسرت. اخم ک لحنش
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 کشيد روي صورتش و خواهشمند گفت: ميشه به من نگي شما؟  دست

دعوت نشست کنارم. فاصله مان خيلي کم بود. بي اختيار شروع کردم به کندن پوست لبم. دستم را   بي

 گرفت و زل زد به چشم هايم: نکن

 ثانيه نگاهش کردم.  چند 

 عصبي شدي؟… دستم را ول کرد و آرام گفت: رنگت پريده  مچ

گذاشت پشت شانه هايم و سرم را خم کرد و روي سينه … سر تکان دادم. دستش آمد طرفم. دستش را  فقط

اش گذاشت. گيج بودم. خيلي گيج. هم دوست داشتم هم نداشتم. ولي دوست داشتنم بيشتر بود. خاک بر 

 سرت. 

د و من به وضوح صداي فرو خوردن آب دهانم را شنيدم. نفسم بند آمده بود و قلبم موهايم را بوسي دوباره

مثل طبل مي کوبيد. چشم بستم تا درک کنم چرا اين کار را مي کند ولي نتوانستم. گرماي بدنش را حس مي  

چ  ولي من هي… دارم  وستتگفته بود د… آن تک جمله اي را که توي زندان گفته بود يادم بود … کردم 

کدامش را درک نمي کردم. براي من او مهرداد دولتشاه بود که اخم هايش بد جور آدم را مي ترساند. همان 

مهرداد دولتشاه که هيچ وقت من را نمي ديد مگر اين که بخواهد اذيتم کند و با اينکه حاال مي دانستم چرا 

فس هايش هم همين طور. خواستم قلبش منظم بود. ن رباناخم مي کرده ولي محبتش را درک نمي کردم. ض

 ازش جدا شوم ولي نگذاشت. حلقه دستش را محکم کرد: کجا؟

 مي ترسم… کردم: اين کار رو نکنيد   التماس

 هکاري نکردم ک… گوشم گفت: چيکار نکنم؟ فقط سرت رو گذاشتم روي سينه ام که آروم بشي   کنار 

. صدايش کمي لرزان بود.دوباره گفتم: ولي من دهنم را فرو دادم. لحنش يک جوري بود که مي ترساندم آب

 مي ترسم

شل شد. آرام ازش جدا شدم. با ترس سر بلند کردم و به صورتش زل زدم. نگاهش غمگين بود.  دستش

غمگين و نااميد. من نگاه نااميد را خوب مي شناختم. من که از توي زندان بيرون آمده بودم و کلي نگاه نااميد 

ال که او مي خواست. دنب  چيزيه من چي بود که نااميد شده بود؟ نمي خواستم بشوم آن ديده بودم. ولي گنا

 …دردسر اضافي نبودم. بايد بهش مي گفتم؟ عجيب بود که دلم برايش مي سوخت. براي مهرداد دولتشاه 

 خنده دار هم بود. ولي واقعيت داشت. اين جوري که ناراحت نگاهم مي کرد دلم برايش مي سوخت. 

 ….را پايين انداختم: ببخشيد نمي خوام ناراحتتون کنم  سرم

 گفت: از من بدت مياد؟  جدي

 خيلي ازش بدم مي آمد. ولي حاال  ازش
ً
 بدم نمي آمد. … نه … بدم مي آمد؟ قبال

 گفت: بگو ناراحت نميشم  آرام
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 نه -

شوم؟ ن کشيد روي صورتش. هنوز منتظر بود چيزي بگويم. ولي چي مي گفتم که بعدش پشيمان  دست

سعي کردم با خودم صادق باشم. که در اين وضعيت خيلي کار سختي بود. در اين وضعيت گيج کننده. براي 

 همين پرسيدم: شما از من چي مي خواي؟

باال رفت. بعد اخم کرد و لب باالييش را محکم مکيد. پوزخند زد و خواست بلند شود. دستش را   ابرويش

زد به دست خودش که توي دستم مانده بود. سر بلند کرد و نگاهم   گرفتم. خودم هم نفهميدم چرا. زل

تي؟ با دردسر مي گش بيکرد.سرم را پايين انداختم. دستش را ول کن ديوانه. تو نبودي که دنبال يک زندگي 

مامان و بابات؟ توي يک شهر کوچيک؟ فکر کن. فکر کن. نه من خل شده بودم. دنبال دردسر مي گشتم 

هايم را دور دستش سفت کردم و اشکي را که از درماندگي روي گونه ام لغزيده بود با دست انگار. انگشت 

 …بانداژ شده ام پاک کردم: من االن حالم خوب نيس نمي فهمم چي ميگم ولي 

 چرا گريه مي کني؟… را از توي دستم بيرون کشيد و انگشت هايم را توي دست گرفت: باشه  دستش

 بپرسم؟… طور بغض کرده گفتم: يه سوالي  زد به سرم. همان دوباره

 پرده اشک صورتش غمگين تر از قبل به نظر مي رسيد. با انگشت اشاره اشکم را پاک کرد: چه سوالي؟ پشت

 را محکم به هم فشردم: هيچي لبم

 را باز کرد: مي خواي يه کم آروم بشي؟ آغوشش

دش و بغلم کرد و موهايم را نرم بوسيد. حس دهنم را تند تند فرو دادم.بي دعوت من را کشيد طرف خو  آب

خوبي بود؟ نمي دانستم ولي نگران بودم يک کاري بکند که ازش متنفر بشوم. دستش را حلقه کرد دور شانه 

کسي بودم که زماني   شام و دراز کشيد روي تخت. حاال توي آغوشش بودم. باورم نمي شد. من توي آغو 

وهاي کوچک و بزرگم مثل گنجشک از توي سرم پر کشيدند. ازش ازش بدم مي آمد. ممکن بود؟ همه آرز 

خوشم مي آمد؟ آره شادي؟ دستش توي موهايم مي چرخيد و آرام کنار گوشم گفت: نمي دوني چقدر 

 دوستت دارم

 بند آمد. سرم را توي سينه اش قايم کردم. من را سفت به خودش چسباند. قلبم مثل ژله مي لرزيد.  نفسم

 ي؟: تو مال منگفت

بودم. هيچ جوابي برايش نداشتم. چرا اين طوري حرف مي زد؟ چرا اصرار داشت اين را بپرسد؟ انگار مي  گيج

ترسيد فرار کنم. غيب بشوم. اين اسمش چي بود؟ من توي آغوش کسي بودم که حتي نمي دانستم دوستش 

 توي آغوش کسي که زنش به من گفته بود هرجايي… دارم يا نه 

 …: من گفتم

 ….من حالم خوب نيست … را ازش کندم و نيم خيز شدم: من نمي دونم  مخود
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ثانيه مبهوت نگاهم کرد. همان طور که دراز کشيده بود ساعدش را گذاشت روي چشم هايش و ساکت  چند 

ماند. ازش فاصله گرفتم. ديوانه شده بودم انگار. چرا اين کار را کردم؟ واي اگر بابا مي فهميد؟ شرم مثل يک 

شدم و از اتاق بيرون  ند بزرگ نشست روي تمام احساسات خوب و بدم. تنم خيس عرق شد. از جا بل ابر 

فراموش مي کرد. من مال هيشکي نبودم. من خر شدم. چون تنها بودم. … رفتم. نبايد اين کار را مي کردم. نه 

 سواله عوضي؟حاال وقت اين … دوستش نداري؟ نه نه من دوستش ندارم. ندارم؟ نمي دانم … چون 

 اذيتت کردم… معذرت مي خوام  -

 ايستادم. جدي و بي احساس نگاهم مي کرد. سرم را پايين انداختم: تقصير من بود سرجا 

االن مهم اينه که زودتر از اين خونه …. نشست روي مبل و بي آنکه نگاهم کند گفت: فراموشش کن  رفت

 بري

 کجا؟ داشت انتقام مي گرفت؟  بروم؟

 : دلت واسه مامان و بابات تنگ شده مي دونم. سعي مي کنم فردا برم سراغشونطرفم چرخيد 

 ممکنه فردا بهت زنگ بزنن… گوشي سياه رنگ از جيبش درآورد: اين مال توئه   يک

 جا بلند شد: چيزي الزم نداري؟ از 

 …ببخ…نه بازم  -

 نمي خواد چيزي بگي -

نمي … ون خانوم بگم که نسبت ما زن و شوهره طرف در و دوباره چرخيد طرفم: مجبور شدم به ا رفت

 خواستم شک کنه

 ديگه نيام پيشت. خودم بهت زنگ مي زنم و اگه چيزي الزم   دست
ً
کشيد روي صورتش: من ميرم. احتماال

 ….سعي مي کنم يکي رو بفرستم بياد ….داشتي بگو

راحت نده گفتم: تو رو خدا ناميرفت. ديگر برنمي گشت. چرا غصه ام گرفته بود؟ رفتم جلوتر و درما داشت

 نشيد

 زد: چرا بايد ناراحت بشم؟ لبخند 

 …من … قفل کرده بود. جلوي رويش ايستادم: نمي دونم  مغزم

اج احتي…. ترسيدي …. تو حالت خوب نيست … نمي خواد چيزي بگي … گذاشت روي لبش: هيس   انگشت

فاقي هيچ ات… فراموش کن ……. ت افتاده داري که برگردي به زندگي عادي و فراموش کني چه اتفاقي برا

 …هموني که هميشه ميشناختي … من همون آقاي دولتشاه هستم … نيفتاده 



 

 
509 

 جلوتر و در فاصله نيم متري اش متوقف شدم: نه رفتم

 کشيد روي صورتش: نه چي؟  دست

را  ي خواستم او قدم آمد جلو. بايد تکليف خودم را معلوم مي کردم. راست مي گفت. من گيج بودم ولي نم دو 

هم گيج کنم. جدي نگاهش کردم: شما خيلي به من لطف کردين. من هيچ وقت فراموش نمي کنم لطف شما 

لي من و … همين طور  ممن… رو. مطمئنم بابام اگه بفهمه شما چقدر به من خوبي کردين مديون شما ميشه 

 …نمي تونم بفهمم که شما چرا 

م نمي خوا…. من هيچ وقت تجربه نداشتم توي اين چيزا … ست داريد من رو دو … کندم تا بگويم: چرا   جان

 هم تجربه داشته باشم ديگه

زده بود به من و منگ نگاهم مي کرد. دست کشيد روي صورتش. چقدر وقتي کالفه مي شد اذيت مي  زل

کشيد.   يشدم. اين جوري که کف دستش را مي گذاشت روي صورتش و از تيغه بيني اش تا روي چانه پايين م

 کنترل … سر تکان داد: باشه درک مي کنم. متاسفم که از خود بي خود شدم 
ً
دست  احساسممن معموال

 اين بار از دستم در رفت… خودمه 

 لبخند زد: فرض کن بي تجربه بودم غمگين

خواستم حرفي بزنم رفت بيرون و در را بست و اشک هايم راه افتادند. تقصير من چي بود که مهرداد  تا 

 
ً
دولتشاه يک دفعه عاشق من شده بود؟ تقصير من چي بود که عاشق شدنش هم مثل آدميزاد نبود؟ اصال

آدم قحط بود که عاشق من شده بود؟ اين همه دختر باحال و خوب دور و برش بودند که مطمئنم حاضر 

مرض  اشت نه؟ولي خيلي کيف د… بودند برايش بميرند. بعد آمده چسبيده به من و مي گويد تو مال مني 

 …من بدم مي آيد … کدوم دختري بدش مي آيد يک مرد مثل مهرداد دوستش داشته باشه؟ من … خفه شو 

ه مي  پس چرا گري… نمي فهمي  نهمي فهمي؟ آره؟ …. من که از زندان برگشتم و مي دانم بدبختي يعني چي 

من فقط بابا و مامانم را مي … گفته   مي خواهم بخوابم و يادم برود چي به من… نمي دانم … کني؟ نمي دانم 

 خواهم. 

طرف اتاق و چشمم افتاد به تختي که همين چند دقيقه پيش روي آن توي آغوش مهرداد فرو رفته  رفتم

 چرخيدم طرف سالن و روي مبل خوابيدم. …. مالفه تخت به هم ريخته بود…. بودم 

**** 

تي؟ بايد بگذارم خودش بيايد طرفم. اين شدي؟ نه جدي اين قدر بي ظرفيت بودي و خبر نداش راحت

کر  ف»جوري؟ رفتي خوابانديش توي بغلت؟ آنا راست مي گفت. يادت است مهرداد؟ يادت است که گفت 

ه ک  خالياالن جاي آنا « کردي مي خوابونيش توي بغلت و براش از عشق ميگي و اونم راحت قبول مي کنه؟

 روز برايش روشن بود.  ببيند شوهر ديوانه اش رسيده به حرفي که مثل
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چي را نمي داند؟ که من را « من نمي دونم؟»ماشين را محکم زير انگشت هايم فشار دادم. همين؟  فرمان

دوست دارد يا نه؟ گيج است. گيج. تند رفتم. خيلي تند رفتم. نبايد اين طوري مي ترساندمش. خب حاال که 

 ترساندم، بعدش چي؟

ين رفعت نگاه کردم. سخت است آدم هم زمان بخواهد چندتا مشکل را خودم توي آيينه کدر شيشه ماش به

حل کند. که توي يکيش هم هيچ تجربه اي نداشته باشد. دست خودم نبود. آن جور که توي حوله با دماغ 

فتم . فقط بهش گمقرمز و موهاي خيس ترسيده بود هرکي جاي من بود بدتر مي کرد. من که کار بدي نکرد

م. خودخواهم؟ نيستم. بي قرارم. دلم مي خواهد حداقل حاال که پيشم است يک خيلي دوستش دار 

دلخوشي داشته باشم وگرنه ميُبرم. برگردم پيشش و سنگ هايم را باهاش وا بکنم؟ نه خراب ترش نکن. 

وزخند توي آيينه به خودم پ ش؟خراب که شده، ديگر چي را خراب نکنم. حاال به چه بهانه اي برگردم ببينم

 زد
ً
 …م: وقتي اداي آدماي باشعور و جنتلمن رو درمياري و تريپ غرور برميداري ديگه زر اضافه نزن خواهشا

 تو بي جا مي کني ميگي ديگه نمي يام وقتي اين جوري به هم ميريزي

ماه.  پري… پري … اسمش چي بود؟ ماه … خير. برمي گردم. حداقل به بهانه پرسيدن ماجراي اون زنيکه  نه

اد؟ تو کي اين طوري شدي؟ ولش کن احمق. ولش کن. اذيتش نکن. نمي بيني چه باليي سرش آمده. مهرد… 

گر برمي گردد. ا  بخواهد نديدي انوري توي زندان چطوري اذيتش کرده؟ بگذار کمي آرام باشد. ولش کن اگر 

 اين همه جبرنگشت؟ اگر برنگشت عين يک خر خوب سرم را مي اندازم پايين و مي روم دنبال کارم. ا
ً
ان  صال

کندن به چه دردي مي خورد وقتي کسي را که دوست داري تو را نخواهد؟ جل و پالسم را جمع مي کنم و از 

. عليرضا چطوري اين قدر راحت و بي احساس  نهايران مي روم .شايد هم رفتم سراغ سهراب. سهراب؟ 
ً
عمرا

 
ً
 خودم چطوري اين  زندگي مي کند؟ اگر او هم آدم زندگي اش را پيدا کند حتما

ً
مثل من بي قرار مي شود. اصال

قدر راحت زندگي مي کردم؟ چرا جاي اولويت هاي زندگي ام عوض شده اند؟ چرا موفقيت توي آن شرکت 

 همين؟ تمام شد؟ ند؟لعنتي ديگر آرامم نمي ک

وري لف بچه چطرا روشن کردم و راه افتادم به طرف خانه همايون. دوستت نداره. ِهه مي بيني يک ا ماشين

از زندگي بيزارت کرده. هيچ وقت فکرش را مي کردي دختري که هميشه فقط به اندازه يک حياط با خانه و 

 معلوم بود. من باال  ايمزندگي ات فاصله داشته اين جوري داغانت کند؟ نه فکر نمي کردم چون هميشه ج

نها يک مشت آدم بيچاره بودند که عرضه درست بودم و آنها پايين. ما باال بوديم و آنها پايين. از نظر من آ

زندگي کردن نداشتند. حاال چي؟ حاال جايمان عوض شده است. اين ما هستيم که زندگي مان از هم پاشيده، 

آنها اگرچه از هم دورند ولي يک جور خلوص و صداقت توي دلشان هست که به هم وصلشان مي کند. يک 

ا ازش هيچي نمي دانيم. صداقت و صميميت براي ما مثل گل جور معرفت که مخصوص خودشان است و م

هاي بهاري است. به اندازه يک ميهماني و يک دور هم جمع شدن عمر مي کند و بعد تمام مي شود، ولي مال 

آنها مثل درخت است. ريشه دارد. حتي همان سعيد قلدر هم از روي معرفت مخصوص به خودش است که 

 د. جلوي من شاخ و شانه مي کش

 قرار بود االن به من بگويد  ماشين
ً
را نگه داشتم. کالفه پياده شدم و بي هدف راه افتادم توي خيابان. مثال

 چيزهايي که انوري مي گفت راست هستند يا دروغ. ببين چه غلطي کردي؟
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ن نبود. دخيابان را گرفتم و سعي کردم فکرم را جمع کنم. گندي بود که زده بودم و حاال جاي سرزنش کر  کناره

خب دوستم ندارد. زور که نيست. مي رود دنبال زندگي اش. مي رود دانشگاه و آن پسره را مي بيند و البد کلي 

اين طوري برايش بال زدم چي؟  ههم عاشقش مي شود و مي روند با هم زير يک سقف. پس من چي؟ من ک

بر مي گردد. اگر برنگشت؟ اگر يک من آدم نيستم اين وسط؟ ببين مهرداد منطقي باش. اگر بخواهد خودش 

روزي تصادفي توي خيابان ديدمش که دست انداخته توي دست يک مرد ديگر و خوشحال است؟ نه خير 

من منطق سرم نمي شود. غلط کرده هرکي گفته اگر کسي را دوست داشتي و او نخواست بايد کنار بکشي. 

من توي اين جور رابطه ها يک نوجوان بي  اين ها مال قصه هاست. يا حداقل مال آدم هاي خاص است. 

 تجربه و هول بيشتر نيستم حاال گيرم که سي سالم باشد. 

سنگي را که جلوي پايم بود با عصبانيت لگد کردم. سنگ قل خورد و کمي جلوتر ايستاد. يعني يکي  تکه

 مامانش 
ً
اه  طرف خيابان نگايستادم. به آن … نيست کمک کند تا فندق بفهمد من چقدر مي خواهمش؟ مثال

و را به فندق گردي ت  ميکردم. ببين چه بدبختي شدي که وسط پرونده به اين گنده گي در به در دنبال يکي 

وصل کند. کي اين جوري شدي مهرداد؟خفه شو. حرف نزن. اگر بدبختي اين است عيب ندارد من دلم مي 

 تاکسي.  خواهد بدبخت باشم. رفتم آن طرف خيابان و دست بلند کردم براي

بهشان چي بگويم؟ بگويم االن دختر خانمتان را پيدا کردم و همين حاال هم گرفتمش توي بغلم و  خب

 بوسيدمش؟ تو خجالت نمي کشي مي خواهي بروي جلوي باباش بنشيني؟ نه خفه شو. 

نبوسيدمش. من موهايش را ناز کردم. فقط چون مي خواستم آن خوابي را که ديده بودم يک کمي به  من

 …فکر کردم االن همه چيز واقعي مي شود. …. واقعيت نزديک کنم. وقتي آن طوري نيم خيز شد باالي سرم 

چشمم؟ آن  يجاي او خجالت کشيدم. فهميد از ناراحتي دست گذاشتم رو …. وقتي گفت من نمي فهمم 

 کن. حرف ها چي بود بعدش زدي؟ ول کن االن افتادي توي يک دور باطل و هي دور مي زني. ول  

آپارتمانشان به خودم آمدم. راست ايستادم و عميق نفس کشيدم. فقط بهشان مي گويم جايش امن  جلوي

 به خاطر خودش. 
ً
است. همين. هيچي راجع به آدرسش نمي گويم. بايد يک کمي صبر کنم. اين دفعه واقعا

 نمي خواهم کسي بفهمد کجاست و بعد دردسر بشود. 

را برداشت قلب من هم لرزيد. به خودت مسلط باش. خجالت بکش. تو را زدم. مامانش که آيفون  زنگ

مهرداد دولتشاه هستي. يک شرکت به آن بزرگي روي انگشت تو مي چرخد. داري سعي مي کني پرونده قتل  

م  هيچي از اضطراب کنمکيا را حل کني. تو دخترشان را از مرگ نجات دادي. هرچي هم اين ها را با خودم تکرار  

 ود. کم نمي ش

جلوي دري که نيمه باز بود. اعظم و مندلي جلوي در بودند. با چشم هاي به خون نشسته. طفلکي  ايستادم

 ها. ولي باالخره خوش به حالشان شده بود.دخترشان حالش خوب بود. من را هم پس زده بود. 

 سالم خبري شده؟ -
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رخاله فضول هم بود. چرا حاال بايد سکوت نگاهشان کردم.عقب رفتند و در را کامل باز کردند. آن دخت در 

اينجا باشد؟ حاال که من از دست فندق ناراحتم؟ که يکي مثل خودش را ببينم و بيشتر حالم گرفته شود؟ 

 البد برادر لعنتي اش هم هست. 

 اجازه هست -

 بفرماييد -

يم . به ديدنم ناين را گفت و وارد شدم. کفشم را درآوردم. خواهر اعظم هم گوشه سالن نشسته بود  مندلي

 خيز شد. 

 سالم -

او و هم دخترش با هم جوابم را دادند. اسمش چي بود؟ آخر هم اسم اين زن ها را ياد نمي گرفتم. شايد  هم

 مجبور مي شدم اسم فندق را هم از ذهنم پاک کنم. 

 مهمون داريد ببخشيد بي خبر اومدم -

 زل زد به صورتم: نه خونه خودتونه اين حرفا چيه اعظم

نگاهش کردم. نگاهش فرياد مي زد که منتظر است. انگار دلش گواهي داده بود که من چيزي از  رگشتمب

 دخترکش مي دانم. 

 تعارفم کرد: بفرماييد مندلي

و روي مبلي رو به روي خواهر اعظم نشستم. نيم نگاهي به دخترش انداخت و گفت: بهناز درس نداري  رفتم

 مگه؟

 دست به سينه شانه باال انداخت: نهاسمش بهناز بود. دختر  آهان

 در سکوت توي آشپزخانه مشغول بود. مندلي گفت: وکيلش ديگه جوابم رو نميده اعظم

 گريه اعظم بلند شد.   صداي

 سعي داشت خودش را کنترل کند: کارم شده رفتن اداره آگاهي و برگشتن مندلي

 : چيزي نگفتن؟پرسيدم

 ه رو سر به نيست کردن چي بگناعظم گفت: نه چي دارن بگن. دختر  خواهر 

بلندتر گريه کرد. جدي به خواهرش نگاه کردم. چطور دلش مي آمد به اين راحتي از مرگ مهم ترين آدم  اعظم

 زندگي اين زن و شوهر مظلوم حرف بزند؟ رواني بود زنک. 
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ه اطر اينه ککشيدم: من با آقاي ماجدي در تماسم. ايشون پيگير پرونده است. اگر جواب نمي ده به خ  آه

 هيچ خبري نداره

 گفت: شما چي؟ خبري شده اومدين؟  مندلي

که بود. خيلي خبر داشتم ولي جلوي اين مادر و دختر نمي توانستم بگويم. تازه معلوم نبود اينجا   خبر 

 آن هم دخترکي بيست ساله که… مخفي کردن يک زنداني … دستگاه شنود نباشد، فراري دادن يه زنداني 

شک نداشتم همه مان تحت نظريم. گلو صاف کردم و به وضوح ديدم که اعظم … ناهي نداردخودش هيچ پ

هم برگشت طرفم. حتي اين ها هم مي دانستند من وقتي حرف مهمي دارم گلو صاف مي کنم: دکتر ماجدي  

 ….گفت داره سعي مي کنه پرونده رو به سمتي ببره که اون قضيه فرار 

 اول پيداش کنن بعد پرونده اش رو ببندن اعظم حرفم را قطع کرد:  خواهر 

 روي دست کوبيد: ببين دختر ترگل و ورگلمون رو چطوري بيچاره کردين دست

 آمد و اشک ريزان چايي گرفت مقابلم. دستش را پس زدم: ممنون نمي خورم اعظم

 برگشتم طرف خواهرش: اين چه طرز صحبته؟ نمي بينيد نگران هستن؟ عصبي

سزاتون با … ر خودش را چپ و راست تکان تکان مي داد اخم کرد: خدا ازتون نگذره طور که ننو وا همان

 ابوالفضل و امام حسين

شبيه نوحه خوان هاي دوزاري شده بود ولي همين براي گرياندن اعظم کافي بود. مندلي با کف  صدايش

 دست پاهايش را ميماليد. زير چشم به بهناز که زل زده بود به من نگاه کردم. 

 نشستم و رو به مندلي گفتم: االن مشکلي نداريد؟ استر 

پوزخند زد و با اينکه خودم هم فهميدم حرف مفت زده ام ولي برگشتم و با اخم نگاهش کردم. از رو  بهناز 

 نرفت. همان طور پوزخند به لب و تمسخرآميز گفت: چرا مشکلشون گم شدن شاديه

 اعظم گفت: کي گفت تو حرف بزني؟ خواهر 

دق بود وقتي اين طوري نگاهش مي کردم لب بر مي چيد و چشمش را مي دوخت به زمين بعد من دلم فن اگر 

مي خواست مي چسباندمش به خودم و نازش مي کردم. ساديسم داشتم؟ خب هرچيزي کمش خوب است 

 که از هر دري وارد مي شوم به بن بست مي خورم چه اخم کنم چه مهربان با
ً
 .شمحتي ساديسم. فعال

 جمع شد به اعظم که مي گفت: مه لقا خانم ولش کن اسمحو 

حوصله بود. قشنگ معلوم بود حوصله اين ميهمان ها را ندارند ولي احترام به جا مي آورد. البد چون  بي

 چند ماهي خانه شان زندگي کرده بودند. اين بود آن معرفتي که من نمي شناختم. 

 رم؟ چه مشکلي دارم؟گفت: بچه ام پيدا بشه ديگه چه غمي دا  مندلي
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 هايش لبريز از غم بود. زنگ خانه خورد و دخترک جلف پريد طرف آيفون: داداش سعيده چشم

نگران به مندلي نگاه کرد. مندلي به من. پا انداختم روي پا. االن باز دعوا ميشد. عيب نداشت. من سرم  اعظم

 درد مي کرد براي دعوا. 

اهرو بلند شد. در باز شد و اعظم و مندلي رفتند جلوي در. مه لقا حرف زدن چند نفر با هم از توي ر  صداي

موذيانه زل زده بود به من. برگشتم و بهش خيره شدم. خودش را جمع و جور کرد و گفت: شما پسر بزرگ 

 صاحب کارشوني؟

 من را به هيچ جاش هم حساب  پسر 
ً
بزرگ کي؟ صاحب کار؟ نه خير من عاشق دخترشان هستم. که فعال

آورد. سر تکان دادم و چرخيدم طرف در. اول يک مرد به شکل و شمايل سعيد وارد شد و بعد يک زن و نمي 

 دو بچه کوچک. پشتش هم سعيد. 

 گفت: آقا سبحان پسر بزرگ مه لقا خانم  مندلي

جاافتاده و جدي بود ولي مثل برادرش سينه کفتري بود و بازوهايش را از بدنش جدا نگه داشته بود. از  مرد 

 ا بلند شدم و دست دراز کردم. دستم را فشرد و مندلي گفت: آقاي دولتشاهج

هاي سبحان درهم رفت. سعيد بي توجه به من از کنارم رد شد. زن دست دو بچه اش را گرفت و زير لب  اخم

سالمي کرد و او هم رفت و جفت بهناز نشست. سر کردند توي گوش هم و من چرخيدم به طرف مبل ها و 

نها دارد بعدش اي تمجايم. قرار بود بشوم هم پياله اين ها؟ اگر يک در هزار شادي مي گفت دوسنشستم سر 

 مي شدند قوم و خويش من؟

 حاضر مي شد توي خانه راهشان بدهد. همايون هم که گفتن نداشت. شادي چي؟ مجبورم   ناهيد 
ً
که عمرا

حاال هم حرف علي. تو چطوري مي مي کرد باهاشان دم خور بشوم؟ ديدي اول حرف آنا درست در آمد. 

 به اين حظهتواني با اين ها دم خور بشوي؟ راست است که عشق آدم را کور مي کند. حاال درست همين ل

 نتيجه مهم رسيدي مهرداد؟ خفه شو. 

جاي اعظم اين بار بهناز چايي گرداند و جز صداي پچ پچه هاي دو بچه پنج شش ساله و جرينگ جرينگ  به

 حرف و صدايي نبود. عين درخت عرعر نشسته بودم وسط اين جمع که چي بشود؟ فنجان ها هيچ

 گفت: خبري شده خاله؟  سبحان

 آه کشيد: نه اومدن احوال پرسي اعظم

 زير لب گفت: درست سبحان

يک پايش را از زانو خم کرد و روي مبل گذاشت. فنجان چايي را عين پياله توي دست گرفت و قند را  بعد 

 با دهن قاپيد و چايي را هورت کشيد.  انداخت هوا و 
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ناهيد اينجا بود و اين صحنه را مي ديد خونم مباح بود. شادي چطوري طرز رفتار دو قشر متفاوت را  اگر 

هضم مي کرد؟ شايد هم هضم نمي کرد. شايد دليلش براي پس زدن من همين چيزها بود. همين چيزهايي  

 که علي بهتر از من بهشان واقف بود. 

 را برداشتم و يک جرعه نوشيدم. فنجان را گذاشتم سرجايش.  چاييم

جمع چشم و ابرو آمدن بهناز با برادرش شد. داشتند من را دست مي انداختند؟ البد چون چايي را  حواسم

هورت نکشيده بودم. االن از نظر آنها من يک سوسول اتوکشيده بيشتر نبودم. خب عيبي نداشت. بگذار اين 

 ندند تا بميرند. قدر زيرزيرکي بخ

 گفت: از پرونده کيارش چه خبر؟ هيچي معلوم نشده؟  مندلي

طرفش: نه هنوز گفتم که دکتر ماجدي دنبال اينه که دختر خانم شما رو از دايره مظنون ها بيرون  چرخيدم

 بکشه

 پوزخند زد. سبحان برگشت طرف صدا و بعد جدي به من نگاه کرد: شما اين خونه رو گرفتين؟ يکي

 گفت: وکيل رو هم گرفته  از بهن

آدم اين قدر بي ادب؟ کاش فندق يک کمي هم به همزادش ادب ياد مي داد. آن طوري که من را شما  گرفته؟

 صدا ميکرد که کاش صدا نمي کرد. کاش فندق هم کمي بي ادب بود با من. 

 جدي گفت: از تو پرسيدم؟ سبحان

 به کرگدن گفته بود زکي. هرچي هم مي   دختره
ً
 زدند توي دهنش از رو نمي رفت. کال

 به سبحان گفتم: بله چطور؟ رو 

 ….به پشت موهايش کشيد: البت لطفتون بوده ولي اگر سندش رو زودتر به نام مي زدين  دستي

 بيشتر از اينا بدهکارن به عمو…. پريد توي حرف برادرش: چي چي رو به نام بزنن  سعيد 

 اگر هم خونه گرفتن… اينجا  گفت: کسي دنبال سند زدن خونه نيست  مندلي

 من بود حرفش را قطع کنم: اجازه بدين نوبت

 کردم به سبحان: شما نگران نباشيد. من خودم حواسم هست چکار کنم  رو 

 شادي رو که خوب حواستون بود… گفت: اون که بعله   سعيد 

 گفت: سعيد خاله جان هيچي نگو  اعظم



 

 
516 

و کردن توي شيشه تا کي حجب و حيا؟ اين يارو مي دونه براق شد: چرا هيچي نگم؟ اينا خون شما ر  سعيد 

 خونه زندگيشون رو از شما دارن؟

طرف مندلي که جدي زل زده بود به سعيد. من هم منتظر بودم جواب بدهد. مندلي رو به سعيد   چرخيدم

 گفت: از چيزي که خبر نداري حرف نزن

 : نه بگيد بدونمگفتم

لي بود؟ ديگر هيچي عجيب نبود. وقتي همايون طرح يک دانشجو را مي بودم. خانه و زندگي ما از مند عصبي

دزديد، وقتي انوري شادي را آن طور توي هچل مي انداخت خب اينکه بدانم يک دفعه جاي من و فندق هم 

 عجيب نبود. وقتي کيارش عين 
ً
قرار است عوض بشود و ما از صدقه سر آنها خوشبخت شده باشيم اصال

 د ديگر هيچي عجيب نبود هيچي. آب خوردن مرده بو 

 رو به اعظم گفت: چندبار گفتم حرف نزني؟ مندلي

 پاشين مزاحم شديم ديگه… لقا از جا بلند شد: پاشين  مه

از جا بلند شد ولي تعارف نکرد بمانند. سعيد آمد طرفم و بي مقدمه يقه ام را گرفت. سبحان داد زد:  مندلي

 چه غلطي مي کني؟

ن ها واي واي گفتنشان بلند شد. سعيد از روي صندلي بلندم کرد: تو اينجا چي مي آمد طرفش و ز  مندلي

 خواي بي همه چيز؟

مي زد ولي نمي ترسيدم. مندلي و سبحان آمدند دو طرفش را بگيرند. تا بفهميم چي شده پوست گردنم  داد 

دست کشيدم سوخت. جيغ زن ها بلند شد. چشمم سر خورد روي تيغ موکت بري که توي دستش بود. 

 روي پوست گردنم. رد نازک خون راه افتاده بود روي يقه پيرهنم. 

 داد زد: بيرن بيرون مندلي

آمد جلو و سعيد را زير لگد گرفت. مندلي دستش مي لرزيد و سعي داشت زخمم را وارسي کند. سعيد  سبحان

 داد مي زد: مردک حروم لقمه فکر کرده مي تونه با پول ناموس ما رو بخره؟

 ها جيغ مي زدند و ومندلي ول کن زخم گردنم نبود. خودم را عقب کشيدم : ولش کنيد نز 

 کبود شده بود. افتاد روي زمين و نفسش  صدايم
ً
وسط جيغ و گريه و هياهوي بقيه گم شد. مندلي تقريبا

…  دبريده بريده شد. اعظم توي سر زنان نشست باالي سرش و التماس کرد: تو رو به امام حسين بس کني

 …ُمرد 

کنار دست مندلي و بقيه جمع شدند دور ما. گردنم مي سوخت. پسره آشغال خوب بلد بود آدم را    نشستم

 کاردي کند. داد زدم: برين عقب
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 چند قدمي از ما فاصله گرفتند. رو به اعظم که رنگ به صورت نداشت گفتم: دارويي چيزي نداره؟ پاها 

رف اتاق. سر بلند کردم و به سبحان گفتم: تا پليس خبر نکردم شرتون پاهاي لرزان و توي سر زنان دويد ط با 

 رو کم کنيد

 با چشم هاي خون نشسته زير بازوي سعيد را گرفت و محکم هلش داد طرف در: گم شو برو سبحان

 طور جدي گفتم: همه تون همان

 رفتند. اعظم با يک اسپري آبي رنگ برگشت. گفتم: پنجره رو باز کنيد عقب

 طرف پنجره. اسپري را چپاندم توي دهنش و آرام گفتم: آقاي بهشتي نفس بکش دويد

پاف زدم و مندلي سعي کرد نفس بکشد. هنوز عقب ايستاده بودند. رو به اعظم گفتم: اورژانس خبر   يک

 کنيد

دستم را گرفت و سر تکان داد. بعد اسپري را خودش فشار داد و سعي کرد نفس بکشد. صداي خنده  مندلي

چند بچه که توي کوچه بازي مي کردند بلند به گوش مي رسيد. چند دقيقه همان طور ساکت مانديم تا ي 

 مندلي نيم خيز شد و به گردنم اشاره کرد. گفتم: عيب نداره، بهتريد؟

 تکان داد. اعظم گريه کنان گفت: خدا من رو از زمين برداره سر 

 جلو و دستمال کاغذي داد دستم: بگذاريد روش آمد 

ها را گرفتم و بهشان نگاه کردم. همه شان ترسيده بودند. حتي بهناز که تا قبلش مشغول تحريک  دستمال

 برادرش بود. از جا بلند شدم و دست مندلي را هم گرفتم: برين استراحت کنيد

له افندق مي فهميد چه اتفاقي اينجا افتاده من را مي کشت. به من چه؟ تقصير من نبود که. تقصير پسرخ اگر 

احمقش بود که مي خواست من را بکشد بلکه زودتر به فندق برسد. نه جدي فرق من با سعيد چي بود؟ او 

. مطمئن شوم مال من است هتيغ مي کشيد روي گردنم که از فندق دور بشوم و من به زور بغلش مي کردم ک

 االن به اين نتيجه مهم رس… در ظاهر خيلي فرق داشتيم ولي در باطن 
ً
 اين يک دقيقا

ً
يدي مهرداد؟ جديدا

 اين قدر با خودم حرف نمي زدم. اين قدر هم خودم را 
ً
جمله افتاده توي کله ام و دارد ديوانه ام مي کند. قبال

 سرزنش نمي کردم. 

 آقاي دولتشاه؟ -

طرف صدا. اعظم بود. به خودم آمدم. ايستاده بودم وسط سالن و بقيه بر و بر نگاهم مي کردند.  چرخيدم

 با ديوانگي خيلي راهي نداشتم. خب 

 بله؟ -

 نادونه… ببخشيد  -
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 کاغذي ها را از روي گردنم برداشتم: دستشويي کجاست؟  دستمال

 افتاد طرف راهرو. دنبال سرش رفتم. در دستشويي را باز کرد و ملتمسانه گفت: مي خواين بريم درمونگاه؟ راه

قرمزي که روي گردنم افتاده بود نگاه کردم. اگر کمي  باال انداختم و رفتم داخل دستشويي. به رد نازک سر 

 رگم را مي زد ولي من اين ها را خوب مي شناسم. آنقدر توي تيغ کشيدن روي 
ً
محکم تر تيغ را مي کشيد حتما

دلخواه ناکار شوي. اندازه دلخواه  ازهتن اين و آن ماهر شده اند که خوب مي دانند چطوري بزنند که به اند

و بر زخم را با آب پاک کردم. صداي سبحان که داشت مي گفت وقتي شکايت کرد حاليت مي کمي دور …. 

شه و بعد صداي بقيه که چيزي زمزمه مي کردند توي گوشم بود. در دستشويي را باز کردم و صداها خوابيد. 

 اي به در زدم و او سرجايش نشست.  قهرفتم طرف اتاقي که مندلي داخلش بود. ت

 بخوابيد -

 کرد: خوبم  هسرف

جا بلند شد و آمد طرفم. چشمش به قطره هاي خون روي يقه پيرهنم بود. گفتم: نگران نباشيد چيزي  از 

 نيس

 ….نمي خواد دايه مهربون تر از مادر بشين …. بيرون و بهشان گفت: برين  رفت

يد سر ن شرمنده بود و سعراهرو ايستادم و رفتنشان را ديدم. مه لقا و بهناز ناراحت نگاهم کردند. سبحا ميانه

 به زير. اگر مرده بودم پشيماني چه فايده داشت برايشان؟

 يک ليوان شربت آورد و درمانده گفت: بخوريد اعظم

 را گرفتم و نشستم کنار مندلي: اين بزن بهادر چي مي گفت؟ ليوان

 ديدين که چه کرد… عقل نداره … عرق پيشاني اش را گرفت: حرف مفت  مندلي

 منظورش چي بود؟… محکم بيرون دادم: آدم حرف مفت رو اين قدر مطمئن نمي زنه  را  نفسم

 ….نادونه … به خدا هيچي … خودش را جلو انداخت: هيچي  اعظم

 نگاهي به مندلي انداخت و آرام تر گفت: خواستگار شادي بوده نيم

ِمش نزن مندلي
 
 اخم کرد: ه

 کردم به اعظم: خب؟  رو 

نو خدا م… بي توجه به نگاه هاي غضب آلود مندلي گفت: خيال مي کنه شما  نشست رو به رويم و  اعظم

 مرگ بده اين روزا رو نبينم

 دست کشيدم روي گردنم: من چي؟ عصبي
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 جاي جواب پرسيد: شکايت مي کنيد ازش؟ به

 نکنم؟ -

 فکر مي کنه شما به شادي نظر داريد رگ غيرتش باد کرده… عقل نداره … به خدا نادونه  -

 انگشت شست ابرويم را ماليدم و سرم را پايين انداختم. باز صداي بازي بچه هاي توي کوچه پررنگ شد.  با

 فکر خام مي کنه… گفت: نادونه   مندلي

کرد به اعظم: تو که نشستي زندگي ما رو جلوي روي اينا بيرون ريختي بهش مي گفتي مهرداد خان زن داره   رو 

 چرا نگفتي؟

 به مندلي نگاه کردم: اون ِديني که پدرم به شما داره چيه؟ شايد بتونم جبرانش کنميعني که خفه شوم؟  اين

 ناليد: بگو اعظم

نفس عميقي کشيد. از همين فاصله هم خس خس سينه اش معلوم بود. به سرفه افتاد. اعظم اسپري  مندلي

 اش را آورد: بزن .. نفست باز شه

هم افتاد. اعظم زل زده بود به چشم هاي سرخ پاف پاف اسپري و خس خس سينه مندلي روي  صداي

مندلي و ترسيده بود انگار. چرخيدم طرف مندلي و به صورت خسته، غمگين و البته عصباني اش نگاه کردم. 

 بي توجه به من با نگاه داشت اعظم را توبيخ مي کرد. 

از  رتون هيچ خبري نداريد کردم تا نفسش سر جا بيايد. اعظم دوباره به من نگاه کرد: ارواح خاک براد  صبر 

 شادي؟

ثانيه توي چشم هايش خيره ماندم. مندلي هم چشم دوخته بود به من که ساکت بودم. سر چرخاندم  چند 

 طرفش و پرسيدم: اون ديني که مي گين چي بوده؟

مثل مجسمه اي سرد رو به رويم نشسته بود. لب بسته و خسته. آه کشيدم و از جا بلند شدم: نگران  مندلي

 نباشيد

بلند شدند. زل زده به چشم هاي من. منتظر و اميدوار. دوباره پرسيدم: اگر با من صادق باشيد  هردوشان

 بهتره

طور که لب بسته بود، چيزي بود که نمي خواست من بدانم. شايد اين طوري، با معطل کردنشان مجبور  اين

 لب گشود: از شادي خبر دارين؟ مي شد لب وا کند. همراهم آمدند تا جلوي در و باالخره مندلي

آنکه چيزي بگويم دوباره خيره شدم به چشم هايش. سر تکان دادم و دستي به جاي خراش گردنم   بي

 کشيدم: از همايون بپرسم؟
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 کالفه دست کشيد توي موهايش و اعظم گفت: بگو  مندلي

ش رو به من کرد: پدرت و شريک به سرفه افتاد. اعظم دويد و اسپري را آورد. مندلي دستش را پس زد و  مندلي

 …من اون موقع تازه اومده بودم تهران …. يه معامله بزرگ کرده بودن 

به سرفه افتاد. دست دراز کرد و اسپري را از اعظم گرفت و چندبار فشارش داد توي دهنش و از بيني  دوباره

 نفس کشيد. 

 خودم ميگم… گفت: تو نمي توني   اعظم

کوچيک داشتيم کليه هاش ناقص بودن. همه زندگيمون رو فروختيم اومديم تهران   کرد به من: ما يه پسر   رو 

براي دوا درمون. مندلي هم دنبال کار مي گشت. گذرش افتاد به بنگاه ملکي همايون خان. اونجا مشغول بود، 

 ….يه پامون بيمارستان بود به خاطر يوسف 

 …ي: اگر نمي تونيد ترکيد. داشتم زجرشان مي دادم. رو کردم به مندل بغضش

: پدرت يه معامله بزرگ کرده بود، اون موقع چک و اين چيزا نبود. پولي رو که بهش دادن اندازه يه گفت

ساک دستي ميشد. موقعي که معامله انجام شد بعدازظهر بود. توي همين باغ لواسون معامله کردن. وقتي  

زد که تو برش داشتي. مي دونستن به خاطر کار تموم شد پول يه دفعه گم شد. حشمت الله به من انگ 

 …يوسف پول الزم هستم. خدا خواست فرداش پول پيدا شد، همش همين بوده 

 نگاهش کردم: خدا خواست؟ چطوري پيدا شد؟ گيج

 زد به چشم هايم ولي حرفي نزد.  زل

 گفت: خود حشمت برداشته بود پول رو  اعظم

 باال انداختم: حشمت؟!  ابرو 

دم رفتن خودم ديدم ساک رو برداشت يه جايي توي باغ قايمش کرد. ولي هيچي نگفتم. آه کشيد:  مندلي

رفتم برش داشتم، گذاشتمش زير صندلي ماشين پدرت بعد … داشتن عرق مي خوردن … سرش که گرم شد 

ه هم ديگ شهم از باغ اومدم بيرون. هردوتاشون فهميدن قضيه چي بوده ولي روي خودشون نياوردن. بعد

 و پدرت يواش يواش راهشون جدا شدحشمت 

 شما چرا به پدرم نگفتين؟ -

چي مي گفتم؟ که شريکش ناتوئه؟ پول رو که برگردوندم توي ماشين خود همايون خان يادش بود پول  -

 اونجا نبوده. 

 فکر نکرد خود شما برداشتين پول رو؟ -
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د هم که رداشتم گذاشتمش زير صندلي بعآه کشيد: اگر برداشته بودم که ول مي کردم مي رفتم پسر. ب دوباره

اومدن هراسون و توي سر زنان گفتم شايد جايي گذاشتين نفهميدين رفتم ماشين رو گشتم آوردم بهش 

 تحويل دادم. همونجا همايون فهميد چه خبر شده. 

 و منگ زل زدم به عکس فندق. پس يک برادر داشته؟ گيج

 نگاه کردم: پسرتون؟ بهشان

 هق هق کرد.  اعظم

گفت: عمرش رو داد به شما. چند سال بعدش خدا شادي رو داد به ما. اون هيچي نمي دونه. همايون   مندلي

خان که اون عمارت رو خريد به ما هم گفت بريم اونجا. هميشه هم مي گفت من اندازه چشمام به تو اعتماد 

 دارم

مندلي اعتماد داشته دستي دستي شماتت بار نگاهم مي کرد. همايون خان که اندازه چشم هايش به  حاال 

دخترش را فرستاده بود زندان. سرم را پايين انداختم.همايون تنها دختر مندلي را انداخته بود زندان وقتي مي 

ها را برمي داشت و فرار  ولدانست مندلي به خاطر جان پسرش به پول هايش چشم نداشته؟ اگر مندلي پ

 جاي من و فندق عوض ميشد. يا شادي يک  مي کرد چطوري مي خواستند پيدايش کنند؟
ً
شايد هم واقعا

 برادر به اسم يوسف برايش مي ماند. چرا اين کار را نکرده بود؟

 : ولي بايد پول رو برمي داشتين کي مي فهميد؟گفتم

 لبخند زد: خدا غمگين

 شد. چقدر خدا را پررنگ مي ديدند اين آدم ها. انگار که همين دم کنارمان نشسته با….  خدا

گفت: من سر سفره حالل پدرم بزرگ شدم. نون حروم هم به زن و بچه ام ندادم. اگر يوسف رو    مندلي

گرفت قسمت بود اگر شادي رو داد نعمت بود. حاال هم از خودش مي خوام بچه ام رو هرجا هست سالمت 

 نگه داره. ته دلم قرصه حالش خوبه

مرد  چقدراين…. . اعتماد به کسي که فقط حسش مي کني …اين بود؟ ايمان به يک منبع ناديده ….  ايمان

بايد بهشان مي گفتم که خدا بچه شان را به سالمت برگردانده، آن هم به دست …. دوست داشتني بود

ه افتادم ب راهپسري که پدرش بهشان مديون است. اين جوري اداي دين مي شد؟ دست کشيدم روي زخمم و 

مدند. دست گذاشتم روي بيني ام و خواستم بي هيچ حرفي دنبال سرم سمت در.دنبال سرم تا جلوي در آ

بيايند. هردوشان به هم نگاه کردند و آرام از خانه بيرون آمديم. از پله ها پايين رفتم. ديگر امکان نداشت توي 

 راهرو شنود گذاشته باشند. يعني اين قدر احمق بودند؟

 پاگرد پله ها گفتم: شادي رو پيدا کردم توي

 با دو دست محکم روي گونه هايش کشيد. مندلي دست برد باال و هردوشان گفتند: الهي شکر عظما
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 ….اگر پليس بفهمه برمي گرده زندان …. گفتم: ولي هيشکي از جاش خبر نداره   آرام

 باز کردم بقيه اش را بگويم که ِسيلي از سواالت بر زبانشان راه افتاد.  دهان

يمش؟ االن بريم پيشش؟ شما خودت ديديش؟ ميشه بهش زنگ بزنيم؟ کي خوبه؟ کجاست؟ کي ببين حالش

مي شه بريم پيشش؟ همين االن بريم؟ ميشه بهش زنگ بزنيد؟ مطمئنيد پيداش کردين؟ خود شما از کجا 

 فهميدي؟

 را بلند کردم: ميگم اجازه بدين دستم

ويم را پايين انداختم. بهشان بگ هردوتاشان راه افتاده بود. خيلي سخت است ديدن گريه يک مرد. سرم اشک

پيش خودم است؟ دلم راضي نمي شد. سر بلند کردم: من فقط يک بار ديدمش. حالش خوبه خيلي خوب 

 دلش هم تنگ شده براتون…. 

 ناليد الهي دورش بگردم. مندلي دست کشيد روي صورتش.  اعظم

 پليس اگر بفهمه…. دادم: ولي نمي تونيد بريد سراغش  ادامه

 ما صبر مي کنيم تا قيامت… خوب باشه … د سر تکان دادند. مندلي گفت: خوب باشه تن تند 

من تا … بذاريد بچه ام رو ببينم … ولي گريه کرد: چرا نميشه؟ حواسمون هست به امام حسين  اعظم

 نبينمش خيالم راحت نمي شه

ا نم االن زنگ بزنم بهش بولي مي تو …. من نمي دونم کجاست فقط يک بار ديدمش …. کشيدم: نمي تونم   آه

هم حرف بزنيد. پشت تلفن ازش درباره جايي که هست نپرسيد. خودش هم نمي دونه کجاست. اسمش رو 

 هم صدا نزنيد. احتياط شرط عقله

عين بچه هاي حرف گوش کن سر تکان دادند. به وضوح مي لرزيدند. تلفن سياهم را بيرون آوردم و  دوباره

 شان اشاره کردم آرام بنشينند. نشستند روي پله ها. صداي غمگين فندق آمد: الو؟شماره فندق را گرفتم. به

 به مندلي و اعظم ايستادم: سالم. خوبين؟ پشت

 طور غمگين گفت: ببخشيد که ناراحتتون کردم همان

 .…پدر و مادرتون هستم … ناز توي صدايش بود. چشم بستم: مهم نيست. ببينيد من االن پيش  چقدر 

 ميشه حرف بزنم؟…. قطع کرد: کجا؟ واي خدا را  حرفم

 گفتم: بله فقط با احتياط حرف بزنيد متوجهيد که  آرام

 چشم چشم ممنون ممنون -

 گوشي  -
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و اعظم چشم دوخته بودند به من. يک لحظه خنده ام گرفت. خودم شده بودم يک پا کاراگاه. گوشي  مندلي

 …الو  …شا… را گرفتم طرفشان و اعظم آن را قاپيد: الو 

زد زير گريه. چرا اشک هايش تمام نمي شدند؟ مندلي چشم دوخته بود به دهن زنش که مدام قربان  بعد 

صدقه شادي مي رفت. رفتم کنار پنجره و منتظر ماندم تا حرف زدنشان تمام شود. چيز زيادي هم نمي گفتند 

 گرفته؟  صداته؟ چرا فقط قربان صدقه بود و وسطش يک خط درميان مي پرسيدند خوبي؟ جات راحت

حالت خوبه؟ الهي دورت بگردم. الهي درد و بالت بخوره توي سرم. الهي پيش مرگت بشم. خب آدم همچين 

مامان و بابايي داشته باشد من را مي خواهد چکار؟ آه کشيدم. بيست دقيقه نوبتي با فندق حرف زدند. به 

 ساعتم نگاه کردم و برگشتم طرفشان: اجازه مي دين؟

 ملتمسانه نگاهم کرد و انگشت اشاره اش را باال برد: يه دقيقه اعظم

 پله باال رفت. مندلي دست گرفت به نرده ها و از جا بلند شد: من رو مديون خودت کردي پسر چند 

 زدم ولي چيزي نگفتم.  لبخند 

 اعظم که مي پرسيد: کسي اذيتت نکرده؟ هيشکي؟ پس چرا غصه داري دورت بگردم؟ صداي

ن نبود حال فندق خوب است. همه مادرها از صداي بچه شان مي فهمند حالش چطور است. مطمئ هنوز 

 حالش خوب نيست. 
ً
 اگر راضي نمي شد که فندق خوب است يعني واقعا

صاف کردم و اعظم چرخيد طرفم: قربونت برم مادر. من برات بميرم. نه ما خوبيم. چرا بد باشيم. تو  گلو 

 خوب باشي ما خوبيم

 : اعظمگفت  مندلي

 اشکش را پاک کرد و گفت: خداحافظ اعظم

 را گرفتم: الو گوشي

 هق مي کرد. گفت: خيلي ممنون تو رو خدا بذاريد ببينمشون. به خدا حواسم رو جمع مي کنم. باشه؟ هق

 نمي تونم خودتون بهتر مي دونيد -

 ميشه بياييد اينجا؟ -

 ماندم. داشت رشوه مي داد؟ ساکت

 : تو رو خداگفت

 خداحافظکش  آه
ً
 يدم: فعال

 را خاموش کردم و رو به اعظم و مندلي ايستادم. اعظم گفت: ميشه ببينمش؟ هرکاري بگين مي کنم گوشي
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 براي خودش خوب نيست… گفت: وقتي ميگن نميشه اصرار بيفايده نکن   مندلي

 تکان دادم: ممنون که درک مي کنيد سر 

 التماس کرد: حداقل بهش زنگ بزنم اعظم

ندلي هم ساکت ماند. گفتم: سعي مي کنم بازم بيام ولي بايد درک کنيد. رفتين داخل خونه هيچي بار م اين

ن
 
. شما  …از جاي دخترتون باخبر هستيد براي همه مون بد ميشه … نمي گيد. يک درصد شک کنند از جاي ف

 که نمي خواي برگرده زندان مي خواي؟

ه من بچ… فقط بگين حواسشون بهش باشه … بگين هرچي شما … تند سر باال انداخت: نه باشه  اعظم

 نازک نارنجيه

را که نگفته هم مي دانستم. البته اگر از حرکات عجيب و غريب اين چند روزه اش فاکتور مي گرفتم.  اين

 دوباره بهشان لبخند زدم: االن حالتون بهتره؟

 اختيار خنديدند. مندلي گفت: اجرت با امام زمان بي

يد کرد. تا دم در دنبالم آمدند و باالخره دل کندند. انگار فندق توي جيب من بود و دلشان حرفش را تاي اعظم

نمي آمد ولش کنند. باز هم تاکيد کردم مراقب باشند و وقتي در را بستم با اينکه احساس خوبي داشتم ولي 

 ته دلم نگران بود که مبادا چيزي بگويند و کسي بفهمد. 

ادتي که تازگي پيدا کرده بودم. انوري مي گفت من فقط به کساني که برايم مهمند و برم را نگاه کردم. ع دور 

توجه مي کنم. رفعت هم همين را گفته بود. همه که مثل هم نمي شوند، من هم اين جوري بودم که اگر غير 

ه باشد. داز يک قماش ديگر گير کر  چهاز اين بود االن با اين اسم و رسم و زندگي نبايد دلم پيش يک دخترب

 زندگي با همين چيزها زندگي مي شد. با نبايدهايي که براي بايد شدنشان مي جنگيديم. غير از اين بود؟

بايد مثل همين چند روز چندبار تاکسي عوض مي کردم. دور شهر مي چرخيدم و بعد از يک ساعت دور  حاال 

 بگردم ولي تهش برسم به فندق خوب دور خوردن برمي گشتم پيش فندق. حتي اگر الزم بود دور دنيا را هم

کي دولتشاه. فقط جان هر  اد بود. بيا اين هم بهانه. خودش گفت بيا. حاال برو ببينم چند مرده حالجي مهرد

مي پرستي نچسب بهش. ديدي که باباش زندگي تان را از اين رو به آن رو کرده حداقل به خاطر او خودت را 

 جمع کن. باشه باشه هي زر نزن. 

برگشتم هتل و دوش گرفتم. نگاهي به خراش روي گردنم انداختم. پيرهنم را عوض کردم. از صبح اين  اول

دومين باري بود که برمي گشتم هتل. از صبح هزار و يک اتفاق افتاده بود. اول برادران تعقيب نامحسوس 

خراش کوچک از اين خفتم کردند، بعد اعترافات انوري و حاال قصه دين همايون به باباي فندق. خب يک 

نبرد بزرگ خيلي هم مهم نبود البته اگر جاي کوفتگي انگشت هايم را که به خاطر حواله کردن مشت به 

انوري فاکتور مي گرفتم. کمي ادکلن زدم. شايد اين جوري به من معتاد بشود. پوزخند زدم و از اتاق بيرون 

 آمدم. 
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ود. يکي آن که خودم خريده بودم و يکي هم که از اول سه تا گوشي داشتم. يکي آن که انوري داده ب حاال 

داشتم. گوشي اصلي و آن يکي که مال انوري بود را خاموش کردم و گذاشتم توي هتل. به گوشي که خودم 

خريده بودم نگاه کردم. همه چيز امن و امان بود. نه دلواري زنگ زد نه سهراب آمار گرفت چه کرده ام. شايد 

دم مست بود. اميدوارم تا به خودش بيايد و از اشجع آمار بگيرد همه چيز تمام شده هم وقتي بهش زنگ ز 

باشد. اگر انوري راست گفته باشد چه خودش چه عليرضا با همين گوشي ها مي توانند ردم را بزنند. اگر 

ير د مطمئن مي شدم که حرف هايشان راست است آن وقت ديگر اين موش و گربه بازي ها را تمام مي کردم. 

يا زود مي توانستند ردم را بزنند. چه با گوشي چه بي گوشي پس بهتر بود زودتر تکليف خودم را با اين شک و 

 دولي تمام مي کردم. 

کوچه پايين تر از برجي که حاال خانه امن فندق بود پياده شدم. مگر از روي آسمان بتوانند دنبالم کنند    چند 

 به علي مي گفتم يک شغلي  که بفهمند کجا هستم وگرنه اينجا که
ً
خلوت خلوت است. خوب بود. شايد بعدا

توي دم و دستگاه باباش براي من رديف کند. مايه اش را داشتم بشوم يک جاسوس مخفي. چي از خودش کم 

داشتم؟ نامرد اين همه وقت مامور بود و به من نگفت؟ خب اگر راست گفته باشد در حقم نامردي نکرده. 

ده برايم. البته اگر انوري راست گفته باشد و تصادفي فهميده باشد فندق هم بند آن زنيکه انوري را فرستا

 از همان او 
ً
هم فهميده اند که فندق هم بند اين زنک است بعد با خودشان   لجاني است. بعيد مي دانم. حتما

اه ها اين قدر م و دستگگفته اند چه کيس تپلي. با يک تير دو نشان مي زنيم. يعني هرکي رفت توي اين جور د

بي وجدان مي شود؟ علي فکر نکرد يک درصد احتمالش هست که فندق را بکشند؟ حاال انوري مهم نبود 

کار را کرد؟ نه خير من جاسوس خوبي نمي شدم. همان علي و انوري اين کاره باشند بهتر   ينولي علي چرا ا

 است. 

 . به خراش گردن و کوفتگي انگشت هاي دست بايد آرتروز توي پارکينگ و از راه پله اضطراري راهي شدم رفتم

مفاصل زانو را هم اضافه مي کردم. پير شدم. فندق اگر بخواهد من را پس بزند هزار و يک بهانه خوب دارد. 

 يکيش اينکه ده سال ازش بزرگ ترم. 

. چاقو به دست وسط در آرام زنگ را زدم. صدايي نيامد. کليد را توي قفل انداختم و در را باز کردم پشت

سالن ايستاده بود. من را که ديد چشم بست و نفسش را بيرون داد. خب حاال چه طوري رفتار کنم؟ لبخند 

 بزنم؟ اخم کنم؟ هيچي مهرداد. مثل آدم رفتار کن. 

 داخل و گفتم: سالم رفتم

 ….خفه  ….را با يک کش بسته بود باالي سرش. توي اين تاپ و شلوارک با اين مدل مو  موهايش

 چاقو چرا برداشتي؟ -

 فکر نمي کردم برگردين آخه پشت تلفن جوابم رو ندادين -

 روي مبل و بهش اشاره کردم: بشين نشستم
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مقابلم نشست. حرف نمي زد. گلو صاف کردم و سر بلند کرد. بازي جالبي بود. هيچي نگفتم ولي او  آمد 

 منتظر حرف مهمي بود. خنده ام گرفت. 

مي دونم چقدر سخته خيلي خيلي … تمام شد: فکر کردم فردا باهاشون حرف مي زنم طاقتش  باالخره

 ممنونم

 را از بيني بيرون فرستادم: واسه خودم اين کارا رو کردم هيچ ديني گردن تو نيست نفسم

 نگاهم کرد. توي صندلي اش جا به جا شد. پرسيدم: زخمات خوبن؟ بهتري؟ مادرت نگرانت بود منگ

 زد: خوبم. خيلي خوب. خيلي ممنونلبخند  غمگين

 يک بار ديگر اين کلمه را مي گفت کفري مي شدم. گفتم: يه کمي اينجا گرم نيست؟ اگر 

 جا بلند شد: پنجره ها رو باز کنم؟ از 

 سرما مي خوري… نه  -

 طرف پنجره و پرده را کمي کنار زد و پنجره کشويي را نيمه باز گذاشت.  رفت

 …خيلي ممنو… شدن مامان و بابام خوشحال  -

 باشه فهميدم خيلي خوب کاري کردم اين قدر تشکر نکن -

 …کرد به بانداژ کف دستش: خواستم بگم چقدر   بند 

 را نيمه تمام گذاشت. با کف دست زدم کنار پايم: بيا حرفش

نگاهم کرد. مهرداد؟ باز؟ چکار کنم؟ وقتي جفتش هستم خر مي شوم. مرگ يک بار شيون يک بار.  مردد 

 گذار بهش بگويم خودم را خالص کنم. ب

را بلند کرد و جلو آمد. انگار متوجه خراش روي گردنم شد. ابروهاي نامرتبش توي هم رفت: گردنتون  سرش

 چي شده؟ کسي اذيتتون کرده؟

کردم ولي چيزي نگفتم. چند ثانيه وقت مي خواست که بفهمد و پشت بندش دست گذاشت جلوي   نگاهش

 خاطر من؟دهنش: واي خدا، به 

 شدم و مچ دستش را گرفتم: بيا خم

گلويش را فرو داد و سيخ عين يک بچه مدرسه اي نشست کنارم و زانوهايش را جفت کرد کنار هم. گردنم   آب

 را خم کردم و بهش زل زدم: چيه؟
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يروز دبلند کرد و زل زد توي چشم هايم. چشم هايش قرمز بودند. از گريه زياد ولي سرحال بود. ديگر مثل  سر 

 يا حتي امروز صبح افسرده نبود. 

 حالت خوبه؟ -

 بله -

 …طرفش: ببين  چرخيدم

 …را گرفتم توي دستم: من نمي خوام اذيتت کنم. به زور هم نمي خوام کاري کنم که تو  دستش

جاي بدي شروع کردم. بيخيال مهرداد اين کاره نيستي برو سر اصل مطلب. گلو صاف کردم و آرام اما جدي   از 

 تم: من خيلي وقته که دوستت دارمگف

زدم بهش. به انگشت هايش که توي دستم مانده بود خيره شد و آرام گفت: فکر کنم از دست خودتون  زل

 خوشتون مياد… از من … عصباني بودين که 

 را نوازش کردم. خوب بود که مي دانست آن اخم کردن ها مال چي بوده اند.  دستش

 درکش برام سخت بود -

 ه بدونم منظورتون از خيلي وقت ِکي هست؟ميش -

 از همون روزي که توي پله ها اومدي باال و گفتي ويليام -

اختيار خنده ام گرفت. کمي روي مبل جا به جا شد. دستش را محکم گرفتم. باز هم بي اختيار. مي ترسيدم  بي

 برود. 

؟پرسيدم
ً
 : ويليام کي بود دقيقا

 کنين؟  کرد: االن مي خواين مسخره ام  اخم

 شدم: نه فقط دوس دارم بدونم ويليام کي بود جدي

 يکي توش بود اسمش ويليام دارسي بود… غرور و تعصب … يه رماني هست  -

دانستم از کدام رمان حرف مي زند. فيلمش را ديده بودم. کمي نزديک تر نشستم: ولي کيا بيشتر شبيه  مي

 ر کرداون سربازه بود که خواهر اليزابت رو برداشت فرا

 گل انداخت. داغ شده بود.   صورتش

 سر خم کردم: نبود؟ دوباره

 اينا مال خيلي وقت پيشه… به تاييد تکان داد: بله  سري



 

 
528 

 همه دخترا همين قدر خيال باف هستن؟ -

 …کرد: توي يه سني شايد   نگاهم

 اون دختر خاله ات  -
ً
 …بهناز … مثال

 بهناز رو ميشناسيد؟!  -

 بله -

 د. انگار ياد چيز خنده داري افتاده باشد. انگشتش را ناز کردم: به منم بگو بخندمرا محکم مکي لبش

 ها؟ -

 بهناز چيز خنده داري داره؟ -

زد زير خنده و لب هايش از هم باز شدند. صداي خنده اش خيلي خواستني بود. خيلي خودم را گرفتم  پقي

 دوباره بغلش نکنم. 

 …مامانم توي زندان که بودم گفت يکي اومده خواستگاريش که  زور خنده اش را خورد: ببخشيد، آخه به

هم خنديد. امان از دست اين زن ها. مامانش رفته زندان قضيه خواستگار بهناز را تعريف کرده؟! البد چيز  باز 

جالبي بوده و مي خواسته کمي بخندد. خب شايد من هم بتوانم توي اين وضعيت کمي احساسش را تحريک  

 ين طوري مخ مي زنند؟کنم. همه هم

 آدم جالبي نيست. گفتم
ً
 : ولي برادرش کال

 خراش گردنم را لمس کردم. چشم هايش گرد شدند و هيني بلند کشيد: سعيد؟ واي خدا چرا؟ کجا؟ همزمان

 از روي خراش برداشتم: رفتم خونه تون. اونجا بودن. اگه يه کمي محکم تر مي زد االن اينجا نبودم دست

م هايش. بعد نگاهم سر خورد روي لب نيمه بازش. لبش را به دندان گرفت: بابا هيچي زدم توي چش زل

 نگفت؟

 مي گفتم باباش حالش بد شده همه چيز خراب مي شد.  اگر 

 از خونه کردش بيرون. خواستگارت بوده؟ -

 را جمع کرد و زل زد به جايي غير از من و آرام سر تکان داد.  خودش

گفتي نامزدت بوده؟ اسمش چي بود؟ … اون هم دانشگاهيت …. قيب ندارههيشکي تحمل ر … حق داره  -

 …ايمان 

 دروغ گفتم -
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 اين رو که فهميدم. ولي دوستت که داره -

 نمي دونم -

جدي و عصبي جوابم را داد. انگار باز تند رفته بودم. انگشت کشيدم پشت دستش: قصد فضولي  خيلي

 نداشتم

 ن طوري که حرف مي زنيد عصبي ميشمداريد ازم بازجويي مي کنيد؟ اي -

علت عصبي شدنش اين بود. آه کشيدم: نه فقط يه کمي عجولم. البته فقط يه کمي. چهار سال طول   پس

 کشيد تا رسيدم به اينجايي که االن هستيم. مي فهمي؟

 شما زن داري -

 اگه نداشته باشم همه چي حله؟ -

 ماند. محکم دست کشيدم به صورتم.  ساکت

 شما يه جور عجيبي  …آخه  -
ً
من نمي تونم فکرش رو هم بکنم که شما من رو دوست داشته باشيد. اصال

 هستين که آدم فقط مي تونه بهش احترام بگذاره

 اين قدر پير هستم؟ -

 …نه نه منظورم اين نبود. چه جوري بگم  -

 زل زد به چشم هايم: نمي دونم درمانده

نکنم؟ يک کاري بکن که بفهمم بايد بعدش چه غلطي کنم. خم شد. خيره ماندم. االن باز بغلش کنم؟  بهش

 آرام. مثل يک بچه. سرش را گذاشت روي سينه ام. گونه اش را چسباند به پيرهنم. 

دستم را گذاشتم روي موهايش و کش دور موها را باز کردم. انگشت کشيدم وسط موهايش و الله   آرام

 گوشش را نوازش کردم. 

رو مي  همين بو … شبي که حالم بد بود، اون پتويي که من رو باهاش آوردين بيرون  نفس کشيد: اون عميق

 داد

 زدم. باالخره به بوي ادکلنم معتاد شد.  لبخند 

 گفتم: خب؟  آرام

 راست نشست: شما زن داري دوباره
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از بزدم به مردمک هاي چشمش که به خاطر گريه روشن تر به نظر مي رسيدند. چشمش را از من دزديد و  زل

 …شما … بند کرد به بانداژ کف دستش. آرام تر گفت: من مي دونم شما آدم 

باند را ميان انگشت هايش کشيد و درمانده نگاهم کرد. بهش لبخند مي زدم و براي همين خجالت زده  کالفه

 سر به زير انداخت. 

 را گرفتم: ببين دستش

 نبه انگشت هايم زل زده بود. گفتم: به من نگاه ک زيرچشمي

تو مي دوني من مرد چشم چروني … بلند کرد. دوباره بهش لبخند زدم: مي دونم چي مي خواي بگي  سر 

 نيستم

تند سر تکان داد. آرام تر ادامه دادم: فقط مي خوام بدوني که قرار نيست تو سرگرمي من باشي. زن  تند 

 اين مساله نباشداشتن من هم مشکل تو نيست. من و آنا قراره از هم جدا بشيم، پس نگران 

 ماند. چشمش روي دستم و بعد روي دکمه هاي سرآستينم مي چرخيد.  ساکت

 شنيدي؟ -

 سر تکان داد ولي باز هم ساکت بود.  دوباره

من اگر اينجام به خاطر اينه که دوستت دارم. خودت مي دوني آدمي نيستم که خيلي به آدمايي که برام  -

 مهم نيسن توجه کنم

 …. نمي فهميدم چرا نگران شده است. لب جنباند: من مي ترسم سر بلند کرد  نگران

 از چي؟ -

مي   بي قرارم… زل زدن هايش … زل زد به جايي جز چشم هايم. اين بار به يقه پيراهنم. نگاه هايش  دوباره

 کرد. سرش را چسباندم به سينه ام و موهايش را بوسيدم: من نمي گذارم اتفاق بدي بيفته، نگران نباش

 شدم و ديدم چشم بسته و لبخند روي لبش نشسته است. آرام گفت: مث بابام خم

حلقه کردم دور شانه هايش. در سکوت. دلم نمي خواست هيچي اين آرامش را خراب کند. اين بار   دست

توي بغلم آرام گرفته بود و من … نمي دانم … يک ساعت … گيج نبود. فقط کمي مي ترسيد. يک دقيقه 

 خوشحال بودم. 

 گفتم: شادي؟  آرام

 راست بنشيند.  خواست

 نه -
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 آرام گرفت. پرسيدم: شک داري؟ دوباره

نگفت. ادامه دادم :من رو که ميشناسي. ده سال ازت بزرگ ترم. خونواده ام رو هم ديدي. دکترا هم  هيچي

ايي هست  نندارم. خيلي وقتا هم بداخالقم ولي اگه کسي اذيتم نکنه کاري بهش ندارم. فقط هم حواسم به او 

 که ن…. نمي دونم …. که برام مهم هستن شايد بقيه فکر کنن مغرورم 
ً
 . مي شنوي؟يستمفعال

 بله -

 را بلند کردم: بله؟ سرش

 زدم. دوباره چسبيد به سينه ام: ولي وقتي بداخالقين خيلي ترسناکين لبخند 

 را بوسيدم: وخشي ميشم؟ موهايش

 خنديد.  نرم

 بابات که… تکليف اين قضيه هم مشخص ميشه بعدش من ميام خونه شما  من و آنا از هم جدا ميشيم.  -

شما بايد  ولي…. بهترين ها رو مي خواد … براش …. راحت قبول نمي کنه، به هرحال يه دختر که بيشتر نداره

 طرف من باشي قبول؟

تم تش را گرفماند. خم شدم و نگاهش کردم. فکرش انگار مشغول بود. توي مبل جا به جا شدم. صور  ساکت

 مقابلم: ناراحتي؟

 از من دزديد. ديدي مهرداد. اين دختر قلبش با تو يکي نمي شود. لب به هم فشردم. چرا؟ چشم

 من… : من گفت

 تو چي؟ -

من فاصله گرفت: من نمي خوام بقيه فکر کنن آدم کثيفي هستم. همين االن هم کلي حرف پشت سرم زده  از 

 …شده. که کيارش و من 

زيد. يک قطره اشک از چشمش فرو چکيد. اين بار خودم بغلش کردم: هيشکي هيچي نمي گه. من  لر  صدايش

 که مي دونم تو کي هستي، بقيه هم مهم نيستن

 بابام مهمه… هستن  -

 حلش مي کنم اگه نگرانيت اينه نترس… به خودم فشارش دادم: فقط اون مهمه  محکم

 خيلي بهتر از من بودهاگه خسته شدين از من چي؟ مث آنا؟ اون که  -

 کرد و درمانده پرسيد: نبوده؟  نگاهم
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 واسه من نبوده -

 اگه نتونستم خوب باشم چي؟ -

 چرا خوب نباشي؟ -

 باال انداخت: نمي دونم. من هيچي نمي دونم. اين تصميم سختيه شانه

 تو من رو دوست داري يا نه؟ -

 نمي دونم -

 تم مي کنيد؟ مي دونم مديون شما هستمبازويم شل شد. گريه اش گرفت: چرا اذي حلقه

 سرم تير کشيد. از جا بلند شدم و عصبي گفتم: خيلي خب گريه نکن مديون؟

هق مي کرد. شروع کردم به قدم زدن توي سالن. اين رابطه درست بشو نيست. تا وقتي تکليفش با  هق

ه حاال اصرار دارم ازش احساس خودش معلوم نشود من هرکاري بکنم بي فايده است. من چه مرگم شده ک

 گريه نکن… اعتراف بگيرم؟ ايستادم مقابلش و دلجويانه گفتم: باشه 

 چشم هاي اشکي زل زد به صورتم. نشستم کنارش: به من نگا کن با 

 گوش کن نگاهم کرد.   حرف

 …من ناراحت نمي شم … مجبور به هيچ کاري نيستي  -

هم تحسين برانگيز بود. خواستني ترش مي کرد. کمي ماند. ناراحت بودم ولي اين همه سرسختي اش  ساکت

 نبايد االن هي بيام نگرانت کنم… به همان حال ماندم. گفتم: ولش کن 

 کشيدم: گرسنه نيستي؟  آه

 را پاک کرد: نه ولي اگه شما گرسنه هستين يه چيزي براتون ميارم اشکش

 ممنون ميشم. بايد يک سري چيزا رو با هم مرور کنيم -

 آشپزخانه. چرخيد طرفم و گفت: شما از ويليام دارسي بهتر هستينطرف  رفت

 اين جايزه ام بود؟ که از دستش دلخور نباشم؟ کالفه سر تکان دادم: باشه ممنون االن

زده برگشت طرف آشپزخانه و مشغول چيدن ميز شد. در سکوتي مالل آور نشسته بودم و به اين  خجالت

ي مي شود. حس مي کردم از من خوشش آمده، دوست دارد کنارم باشد فکر مي کردم که اين رابطه آخرش چ

 ولي مطمئن نيست. اعتماد نمي کند. حق داشت؟ نمي دانم. ولش کن. 

م که نيستي اين جوري واستادي از 
 
ت
 
لف
ُ
 جا بلند شدم و رفتم توي آشپزخانه. ايستاد کنار ميز. گفتم: بشين ک
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ا بود. از دستش عصباني بودم. اگر سعيد من را مي کشت هم چرا اين را گفتم. يک عصبانيت گذر  نفهميدم

 حق داشت. هردوتامان عين هم بوديم انگار. 

 کردم االن قهر مي کند و مي رود. صندلي اش را عقب کشيد و نشست پشت ميز.   فکر 

 معذرت مي خوام منظوري نداشتم -

 جدي نگاهم کرد: منم به خودم شک ندارم آقاي دولتشاه خيلي

ينه مهرداد جان. آن فندق پر ناز و ادايي که مي شناختي به وقتش خوب بلد است حالت را بگيرد. ا…  بعله

خب اين که چيز تازه اي نبود. هميشه وقتي عصباني اش مي کنم حالم را خوب مي گيرد. هربار عين 

 ساديسمي ها آزارش داده ام کم نياورده. 

 پا درهوام. به هرحال ببخشيد مي دونم شک نداري. واسه همينه که من اين جوري -

 خواهش مي کنم -

ام گرفت. ديگر زيادي جدي شده بود. زيرچشمي نگاهش کردم. راست نشسته بود پشت ميز و خيلي  خنده

 جدي چايي اش را شيرين مي کرد. عين زن هاي انگليسي درباري. 

 واسه منم ميريزيد خانم بهشتي؟ -

کرد. به به اداي من را هم که خوب در مي آورد. منتظر ماندم   يک ذره هم از جديتش کم نشد. گلو صاف حتي

 ببينم حرف مهمش چي هست. 

: من واسم پول و تحصيالت و سن و سال مهم نيست. باباي من يه مرديه که نه پول داره نه درست و گفت

 يه آدم بزرگ مي فهميد؟… حسابي درس خونده از مامانم ده سال بزرگ تره. ولي آدمه 

 به سرش بگذارم: خب اينا چه ربطي به من داشت االن؟ سر  خواستم

 پلک زد: هيچي تند 

 را گذاشت جلوي رويم: اون چيزايي که بايد مرور کنيم چي هستن؟ چايي

 االن يعني من آدم نيستم؟ -

 شدنش بامزه بود. اينکه مي خواست اداي آدم بزرگ ها را دربياورد بامزه بود.  دستپاچه

 …: نه گفت

 خنديدم.  بلند 

 …سر به سرم مي ذاري … کرد: شما منو بچه حساب مي کني   اخم
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 نيستي؟… نگاهش کردم: بچه هستي خب  جدي

 را پايين انداخت: بودم ولي ديگه نيستم سرش

کن مهرداد. گناه داره. اذيتش نکن. ديدي که گفت بهتر از ويليام دارسي هستي. بهت جايزه داد.   ولش

 ين رو بگه. بذار آروم بشه بعد. دوستت داره ولي حاال وقتش نيست ا

 االن بگم؟… : خيلي خب گفتم

 بفرماييد -

ماجرايي را که اتفاق افتاده بود بي کم و کاست برايش گفتم. از استخدام ماجدي و بعد هم انوري و تمام  کل

رف حاتفاقاتي که انوري تعريف کرده بود. در سکوت و با دقت به حرف هايم گوش داد. سواالتم را راجع به 

چشم شويم. آخرش گفت:  يهاي انوري جواب داد. وسطش هم هي سرش را پايين انداخت مبادا چشم تو 

 پس اون زني که تهديدم کرد اسمش زوياست؟

 باال انداختم: شناختيش؟ ابرو 

 دوستتون عکسش رو نشونم داد. توي مهموني هم بود آره؟ -

 ر مشکلت حل مي شدچرا نگفتي اومده زندان تهديدت کنه؟ اين جوري زودت -

 چون گفت مامان و بابام رو مي کشه شما بودي مي گفتي؟ تازه به کي مي گفتم؟ -

 کشيدم و تکيه دادم به صندلي ام: اوکي  آه

 االن يعني اون کيارش رو کشته؟ -

 شايد -

 کيا يه دوست دختر داشت  -

 نشستم: کي؟ راست

ي نبود. فکر نمي کرد من خونه باشم. مال خيلي نمي دونم. ولي يادمه يک بار آورده بودش خونه. هيشک -

 وقت پيشه. قبل از نامزديش با ديبا. نمي دونم چرا فکر مي کنم همديگه رو خيلي دوست داشتن

 توي دفتر خاطراتت ننوشته بودي اينو -

 نه -

 چرا؟ -

 …را پايين انداخت: چون  سرش
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 چرا گفتم: خيلي خب. االن ببينيش ميشناسيش؟ گرفتم

ونم. من حتي اون زني رو که اومد تهديدم کنه نشناختم. البته توي مهموني که خيلي نديدمش. اون نمي د -

 موقعي هم که اومد زندان حجاب داشت. بعد يعني اونايي که منو فراري دادن رو شما استخدام کرده بودي؟

 تکان دادم. منگ نگاهم کرد و آه کشيد: داشتم ميمردم سر 

 يم. بهش لبخند زدم: چيه؟زل زد به چشم ها دوباره

 اگه بگم خيلي ممنون که کمکم کردين عصباني ميشين؟ -

 نمي دونم بستگي داره چه جوري بگي -

 را مکيد. اين پا و آن پا کرد. از جا بلند شد و ميز را دور زد و مقابلم ايستاد.  لبش

 که ديگر خيلي عصباني  توي فکرش بود فقط خدا مي دانست. اميدوار بودم کار مزخرفي ازش سر نزند  چي

مي شدم. چند ثانيه همان طور جلوي رويم ايستاد. دستش را آورد جلو و انگشت اشاره ام را گرفت ميان 

 دستش و محکم فشار داد: هيچ وقت فکر نمي کردم که شما اين قدر خوب باشي

 ؟گفت. اين خوب بود. خيلي ولي يک جاش مي لنگيد. صورتش را باال آوردم: شما   باالخره

باال انداخت ولي هيچي نگفت. دست انداختم دور کمرش و کشيدمش جلوتر و دستش را باال آوردم و   شانه

 کف آن را بوسيدم. 

 …زمزمه کرد: وقتي بريم از اينجا  آرام

مي خواست مي نشاندمش روي پاهام و موهايش را ناز مي کردم ولي محال بود اين کار را دوست داشته  دلم

 آماده نبود. صندلي جفت خودم را کنار کشيدم: بشين باشد. حداقل االن

 نشست. اين بار در فاصله چند سانتيمتري ام. موهايش را فرستادم پشت گوشش: خب؟ دوباره

عقب رفت و مجبور شدم از نوازش موهايش دست بکشم. نفسش را ممتد بيرون فرستاد و نگاهي گذرا  کمي

 باشيم؟ وقتي از اين جا بيرون رفتم؟…  به صورتم انداخت: يعني شما مي خواي با هم

 نگاهم کرد.  دوباره

 

 

سر تکان دادم: اگه به خاطر کارايي که کردم بخواي قبول کني نه، تو مديون نيستي اينو بدون. اگه هم  آرام

 بگي نمي خواي وارد اين رابطه بشي درک مي کنم. سخته ولي درک مي کنم
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 …به خاطر مامان و بابام. ولي  را باال گرفت: مديون که هستم حداقل سرش

 روش فکر کني؟ -
ً
 ولي چي؟ دو دلي؟ مي خواي بذاريم بعدا

کرد. بي هيچ حرفي. انگار يک مجسمه تاريخي را توي موزه ديده باشد. توي چشم هايش هنوز گيجي   نگاهم

 را مي ديدم. پرسيد: بعدش چي ميشه؟

 بعدش هيچي نميشه. تو مال مني باشه؟ -

 ر اينو نگي؟ همش حس مي کنم اين جوري يه چيز خريدني هستمميشه اين قد -

 خنديدم: خريدني که نيستي ولي خوردني چرا آرام

 اختيار صندلي اش را عقب کشيد.  بي

 : نترس اين قدرهام بي ظرفيت نيستمگفتم

 کشيد روي صورتش. بي حال بود. رفتم طرفش و آرام بلندش کردم: برو بخواب  دست

داد و از جا بلند شد. دست گذاشتم پشت شانه اش و آرام بردمش توي اتاق. کنار تخت به تاييد تکان  سري

 ايستادم تا خوابيد. پتو را کشيدم رويش و لبخند زدم. 

را جواب داد. نشستم لبه تخت. خم شدم پيشاني اش را ببوسم، مالفه را کشيد روي سرش و گفت:  لبخندم

 
ً
 بي ادب نباش لطفا

ار گوشش گفتم: اگه بي ادب بودم که ديگه اينجا ننشسته بودم، کنارت دراز  طور پشت مالفه کن همان

 کشيده بودم

 مالفه جمع شد توي خودش: شما مردا خيلي بي تربيت هستين زير 

 گذاشتم روي دستش: ما مردا؟  دست

 را کنار زد و غمگين نگاهم کرد: من توي زندان کلي چيز شنيدم مالفه

م نگيرد. جوري حرف مي زد انگار راز جنايت هاي کل بشر را برايش تعريف  را به هم فشردم که خنده ا لبم

 کرده بودند. جنايت هايي که همش توي رختخواب اتفاق افتاده بود. 

 کرد: خنده دار نبود  نگاهم

 ِکي فهميدي تو رو لک لک ها نياوردن واسه مامان بابات؟ قبل از زندان يا بعدش؟ -
ً
 دقيقا

 فه را کشيد روي صورتش: همين صبحي گفتي بي تجربه ام هاکشيد و دوباره مال  هيني
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نتوانستم خنده ام را بخورم. از جا بلند شدم: منظورم تو بخش آيين نامه بود. امتحان عملي رو خوب  ديگر 

 بلدم

 زد: برو بيرون جيغ

 طرف در که آرام گفت: مهرداد؟ رفتم

 مي شد. گفتم: جانم عزيزم؟ طرفش. اين جور که با ناز حرف مي زد دل کندن سخت چرخيدم

حاال تا روي گردنش باال آمده بود. لبش را مکيد: هيچي. فقط مي خواستم ببينم اسمت رو صدا کنم  مالفه

 چه جوريه

 مجبوري کلي اسمم رو صدا کني ولي فکر نکن ول مي کنم ميرم دوباره
ً
 مالفه را کشيد روي سرش. گفتم: بعدا

 شوزير مالفه گفت: باشه بي ادب ن از 

 : حاال خوب بود؟خنديدم

 آنکه از زير مالفه بيرون بيايد پرسيد: چي؟ بي

 اسمم رو صدا زدي -

 اوهوم -

نشست ميانمان. هنوز زير مالفه بود. دلم مي خواست اين دو وجب فاصله بينمان را پر مي کردم. مي  سکوت

ين گرفتم توي آغوشم. ولي ا  رفتم کنارش دراز مي کشيدم و دستش را مي گرفتم توي دستم. يا خودش را مي

الن بود. برگشتم توي س ها دو وجب فاصله در ظاهر دو وجب بود. فکرش را که مي کردم بيشتر از اين حرف 

و دراز کشيدم روي مبل. اين سر به سر گذاشتن ها دوست داشتني بود. حس مي کردم فرمان رابطه دست 

ز مي شد. به موقعش شيطان مي شد و وقتي هم من است. حس مي کردم آدمم. اين دخترک که به وقتش نا

 شنيده بودم متمرکز مي کردم. بايد زودتر سر  کهجدي بود باز خواستني بود. حاال بايد ذهنم را روي چيزهايي  

 و ته اين پرونده را هم مي آوردم و برمي گشتم به زندگي. 

**** 

ز خواب را از سرم مي برد. همه جا خيس عرق بود. لرز خفيفي توي تنم نشسته بود که منگي بعد ا بدنم

تاريک بود. يادم نمي آمد کجا هستم. دستم را روي تخت کشيدم و به خودم زير نور کم رمق آباژور نگاه  

 تنها ب
ً
د يادم آمد که مهرداد آم ودم؟کردم. من توي زندان نبودم. من توي يک خانه درندشت تنها بودم. واقعا

آرام گفت دارد مي رود. يک چيزي هم درباره گوشي تلفن گفت. گوشي  باالي سرم و پيشاني ام را بوسيد. 

ساده و سياهي که روي ميز آباژور بود. چي گفت؟ آهان گفت بهت اس مي زنم ولي جواب نده. فقط اگر 

شدم و رفتم طرف در. چقدر توي اين تنهايي  بلند حالت بد شد اس بده. گلويم خشک بود. بي حال از جا 

بود. چراغ را روشن کردم. اول به همه سوراخ سنبه ها سرک کشيدم تا خيالم راحت شود همه چيز ترسناک 
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هيشکي جز خودم اينجا نيست. رفتم طرف يخچال و بطري آب معدني را برداشتم و بغل کردم. خنکي آب 

 آرامم مي کرد. 

اه کردم. به ساعت نگروي کاناپه و بطري را چسباندم به صورتم. االن بيرون اين خانه چه خبر بود؟  نشستم

 مثل من بعد از کلي 
ً
روي سه و نيم جا خوش کرده بود. خيلي ها االن خواب بودند. حتي مامان و بابا؟ حتما

چقدر …. مهرداد …. مهرداد  ؟ترس و غصه امشب راحت خوابيده بودند. مهرداد چي؟ او هم خوابيده بود 

اسممان به هم مي آمد؟ چه مي دانم. …. رداد شادي و مه…. زمزمه کردن اسمش عجيب بود. من و مهرداد 

 اين چرت و پرتها چيه؟ بچه اي؟

خيلي از من بزرگ تر است. راحت فکرم را مي خواند. مي فهمد ترسيده ام. مي فهمد چه جوري آرامم   مهرداد 

پيش  شکند. درست مثل بابا که مي داند چه جوري مامان را آرام کند. يعني قرار بود دستش را بگيرم و ببرم

 دوست هام و بگويم اين نامزد من است؟ شوهر من؟

کشيدم و بطري آب را گذاشتم زمين و به جاش زانوهايم را بغل کردم. هميشه دلم مي خواست يکي از آن   آه

 برايم اتفاق 
ً
عشق هاي عجيب و غريبي که توي داستان ها خوانده بودم نصيبم بشود. خب حاال يکيش دقيقا

تشاهي که هيشکي را آدم حساب نمي کند چهار سال است که من را دوست دارد. حاضر افتاده. مهرداد دول

شده به خاطر من اين همه مکافات بکشد. پول خرج کند. تازه هنوز هم مطمئن نيست من دوستش داشته 

باشم. از بيرون خيلي رمانتيک و خوشگل است ولي وقتي بهش نزديک مي شوي و به جزئياتش نگاه مي کني 

 بيا فرض   نگاک است. هزار و يک بدبختي وسط خط به خط اين قصه ي قشترسن
ً
خوابيده است. اصال

کنيم همه چيز تمام شده و من برگشته ام بيرون. فرض کن مهرداد از آنا جدا شده. آنا همش را از چشم من 

ه خوب تند کمي بيند. چقدر بد. حتي من هم مي دانستم با هم خوب نيستند، ولي آن شبي که کيارش را کش

حرف هايش الکي بوده اند؟ مريض است؟ اين همه دويده براي  يزنش را بغل کرده بود. واي خدا. نکند همه 

 فهميده که من را دوست دارد. االن 
ً
نجات من به خاطر چي آخه؟ شايد آنا خودش را چسبانده بهش. حتما

ه نينداختم. مهرداد من را کشيد وسط. من آدم بدي هستم که خودم را انداختم وسط زندگي اين دوتا؟ من ک

مشکل آنها به من ربطي ندارد. خودش گفت آنا براي من خوب نبوده. چرا من خوبم و آنا بد است؟ نمي 

 دانم. 

فکر الکي نکن. فرض کن از آنا جدا شده، حتي همايون و ناهيد را هم راضي کرده که من را مي خواهد.  حاال 

اي ناهيد جون همه چيز وسيله هستند تا باهاشان به اين و آن پز بدهد. ناهيد چه جوري راضي مي شود؟ بر 

راضي کند؟ فرض کن اين  ا از نظر ناهيد من مايه ننگ هستم. خب مهرداد چه جوري مي خواهد مامانش ر 

بعدش  …هم به من ربطي ندارد. ولي بايد بهش بگويم اگر به من بي احترامي کنند و او هم جلوشان درنيايد 

ين تا همين جا هم کلي چيز ترسناک هست که تنم را بلرزاند. گيرم که اين ها را هم حل کند. وقتي به چي؟ بب

به اين چيزها هم فکر کرده. فرض کن تا اينجا که فقط به او  بد خاطر من چهار سال با خودش کلنجار رفته ال 

نمي کند. خب مامان اعظم ربط دارد همه چيز حل شده باشد. بعدش چي؟ بابا قبول مي کند؟ مطمئنم که 

بابا را هم راضي مي کند اين هم خيلي به من ربطي ندارد. بعد من و مهرداد نامزد مي شويم. آن وقت بايد 

و ببرمش پيش دوست هايم و معرفي اش کنم؟ بگويم اين نامزد من است؟ کسي هم توي هم  مدستش را بگير 
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 مهرداد بايد با نامزد ملي و  دانشگاهي هايم هست که نامزدش اين قدر با خودش فرق
ً
داشته باشد؟ بعد مثال

 ترنم آشنا بشود؟ فکر کن. مهرداد و آرسام با هم. خنده دار است، نيست؟

روي مبل دراز کشيدم. پس چرا با همه اينها مهرداد تبديل شده به يک دايره گنده که همه فکرم را دور  کالفه

داشتم و نمي توانستم کيک خامه اي بخورم. بعد يواش  مي زند؟ حسم بهش االن مثل وقتي بود که رژيم

مي گرفتم که خوردن   انيواش از گوشه اش ناخونک مي زدم و کيف مي کردم و آخر سر آنقدر عذاب وجد

 االن مهرداد همان کيک خامه اي است. نه مي توانم جلوي خودم را بگيرم که 
ً
کيک به دلم زهر مي شد. دقيقا

 خوشحالم. طرفش نروم نه از بودن ب
ً
 اهاش کامال

حتي همان کيک خامه اي هم نباشد. وقتي برگردم بيرون هم همين قدر کنارش آرام مي شوم؟ نکند  شايد 

همه اين احساسي که يک دفعه توي دلم جوشيده يک چيز ديگري به جز دوست داشتن باشد؟ من از وسط 

اله بيرون چ اهکمک مي کرد از اين سي  يک زندگي قشنگ افتادم وسط يک سياه چاله. هرکي ديگر هم بود که

؟ اخ 
ً
 … بيايم ممکن بود دوست داشتني باشد. سعيد مثال

ً
تو نبودي که توي زندان گفتي حاضري آزاد …. عمرا

بشوي حتي اگر قيمتش ازدواج با سعيد باشد؟ نمي دانم. يعني خيال مي کنم دوستش دارم؟ پس چرا از اين 

 من ا
ً
 الن آدم سالمي هستم که اين احساساتم سالم باشد؟ نه. فکرها غصه ام ميگيرد؟ اصال

مبل را توي بغلم فشردم. اگر ايمان ايران پناه بود چي؟ بازهم همين قدر شک داشتم؟ من چرا مثل  کوسن

ملي نيستم که زودي دل بدهم؟ من که خيلي دلم مي خواست يک عشق باحال داشته باشم. پس االن چي 

 کالفه ام.   ريوم. يک جاي اين رابطه مي لنگد که من به خاطرش اين جو شد؟ خدايا دارم ديوانه مي ش

نشستم و کوسن را پرت کردم روي زمين. شايد چون اين جوري آمد جلو همچين حسي دارم. کم کم  راست

يچ ه… دارم مطمئن مي شوم که مهرداد راجع به بي تجربگي اش راست گفته. آخي نازي. فکر کن شادي 

ر بي اين قد شد؟دي که آن آدم اخموي از دماغ فيل افتاده همچين دل مهرباني داشته باوقت فکرش را مي کر 

خاک  …تجربه باشد؟ هرچند گفت فقط توي تئوري ضعيفم. فرمان که بيفتد دستش و برسد به مرحله عمل 

رار قشدي عين همان زن هاي نفهم زنداني. نه جدي. بعد او هم به خاطر اينکه هيچي نمي دانم …. بر سرت 

 از مرحله هاي قبلي بيا باال بقيه ا
ً
پيشکش. کاش چند روزي نيايد و بگذارد  شاست ِبهم بخندد؟ تو فعال

بفهمم با خودم چند چندم. حاال؟ آن موقع که انگشتش را گرفتي توي دستت و فشار دادي يادت نبود؟ به 

ه فرت فرت به هم مي گويند من چه. آن موقع حس کردم دوستش دارم. اين همه دختر و پسر توي دانشگا

دوستت دارم فرداش همه چيز يادشان مي رود. نه نمي توانم بهش بگويم دوستش ندارم. چرا؟ چه مي دانم. 

 وقتي موهايم را 
ً
 دلم نمي خواهد بهش بگويم دوستت ندارم. چون ته ته دلم دوستش دارم. مخصوصا

ً
اصال

 ناز مي کند. 

رداشتم و دو قلپ خوردم. عقربه ها روي چهار و رب  ع نشسته بودند. نشستم سرجايم و بطري آب را ب دوباره

 نگران نيست که بعدش قرار است چي بشود؟ اين قدر مطمئن 
ً
االن با خيال راحت گرفته خوابيده؟ اصال

است که من مال او هستم؟ کاش حداقل مثل ملي که به آرسام زنگ مي زد بودم. کاش مي شد بهش زنگ 

هم را بخوريم. نه اين که از راه نرسيده بچسبد به من و بگويد دوستت دارم. خودآزاري بزنم و دو ساعت کله 
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گفتن ها بهت مي چسبيد؟ خدايا « دوستت دارم»داري؟ بايد دل و روده ات را بيرون مي کشيد که بعد اين 

 دردسرترش را مي فرستادي؟ بينمي شد حاال که يکي فرستادي اين قدر دوستم بدارد يک 

معرفتي شادي. مي بيني؟ اگر توي کوزه عسل هم بيفتي باز ناشکري مي کني. االن يعني مهرداد کوزه  بي خيلي

عسل است؟ اوهوم. به من ربطي ندارد که بعدش چي ميشود. االن مثل کيک خامه اي است و من هم 

لت خپ بر سر  کدوستش دارم. فکر کن. من فندقم او هم کيک خامه اي. ترکيبش بايد خوشمزه باشد. خا 

 بکنند. 

من روي موجي سينوسي حرکت کرده. اول آن پايين پايين ها بودم. فکر مي کردم بدبختم. بعد يک  زندگي

جايي فهميدم بدبختي و خوشبختي آدم ها به پايين و باالهايي که همه مي گويند نيست. آدم بايد توي سر 

م بود که فکر کرد ريهستي. اين طو  خودش باال باشد آن وقت حتي اگر دختر يک سرايدار هم باشي باال 

 آن باالها ديدم. 
ً
وقتي دانشگاهم تمام شد به جايي که فکر مي کنم اليقش هستم مي رسم چون خودم را واقعا

حسش کردم. بهش مطمئن بودم. اگر نيفتاده بودم زندان و مهرداد بازهم مي گفت دوستت دارم همين 

 جوري به رابطه خودمان نگاه مي کردم؟ نه. ح
ً
سابي تالفي آن اخم کردن ها را سرش در مي آوردم. اصال

حالش را مي گرفتم. ولي حاال همه چيز فرق کرده. من فرق کرده ام. مهرداد هم فرق کرده. خودش داوطلبانه 

بعدش اگر همه چيز خوب پيش برود و اين کيک … آن اخم ها و حرف ها را برايم جبران کرده. ولي يک چيزي 

هي که بهش … واي خيلي عجيب است … بماند و من هم بشوم زنش  ينهمين قدر شير  خامه اي خوشمزه

جاي آنا؟ من جاي …. زن مهرداد …. زنش …. زنش …. فکر مي کنم عجيب بودنش بيشتر معلوم مي شود

آنا؟ بعد اين زن قرار است چکار کند؟ مثل ناهيد جون راه به راه برود مسافرت و ميهماني و شب نشيني؟ البد 

نبوده ازش خوشش نيامده. البد فکر مي کند من هي رنگ مو عوض مي کنم و چيتان  وريچون آنا اين ط

 اين آهنگه که ملي دوست داشت چي بود؟…. پيتان مي کنم و برايش قر مي ريزم 

 تو اون شهر يه جايي همون ورا ميگن

 داشت قصر و برو و حرمسرا سلطاني

 مال دنيا هيچي اون کم نداشت از 

 زن عقدي و چل صيغه داشت ا چارت

 چي بود؟ که هي مي خواند و سر به سرم مي گذاشت؟ بعدش

 ميون اون همه گل تپلي واسش سوگلي بود اما 

 ميدونستن سوگلي جونش بود همه

 تو قندونش بود نمک نمکدونش بود قند 

 من را اين جوري مي خواهد؟ دلم زير و رو شد. از جا بلند شدم و ش يعني
ً
روع کردم به قدم زدن. مهرداد واقعا

خيلي خيلي بيجا کرده که اين طوري فکر کرده. شادي؟ هي هي شادي مهرداد کي دنبال سوگلي بازي بوده؟ 
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بچسباني؟ خب اگر اين  ودتحواست هست؟ حاال چون تپل هستي بايد اين چرند و پرندهاي ملي را به خ

ت مي خواهد بيايد خواستگاري. خب درست. طوري بود ديگر چه الزم بود اين کارها را بکند؟ خودش که گف

مهرداد از آن مردهاي هيز نيست. قبول. ولي ته ته فکرش من را اين جوري مي خواهد، نمي خواهد؟ تپلي 

توي حرمسرا. وگرنه آنا که هم خوشگل تر است، هم خوش هيکل تر است. هم يک مدير خيلي خيلي موفق 

خدايا جدي جدي ديوانه شده ام. ولش کن. اين دفعه که آمد است. چي کم دارد که مهرداد دوستش ندارد؟ 

از خودش مي پرسم. بايد به من بگويد از چي من خوشش آمده. بايد قانعم کند. اگر قانع نکرد چي؟ هيچي 

 ديگه. همه چي تمام مي شود. 

ير يک نوز گيکي بود که من اين حرف ها را باهاش بزنم و کمکم کند. مامان که هيچي. او خودش هم ه کاشکي

چيزهايي توي زندگي است که فکر مي کند من هم گير همان ها باشم. شايد يک روزي ماشين و خانه جزو 

ت چيزها آنقدر بي اهمي ينآرزوهايم بود ولي حاال که يکي مثل مهرداد به من گفته دوستم دارد مي بينم ا

مامان فرق مي کند. او بزرگ تر از من  هستند که حتي دلم نمي خواهد دستم را دراز کنم و برشان دارم ولي

است. او ممکن است نگران آينده اي باشد که از ايني هم که هست بدتر بشود. او يک زندگي را پشت سر  

گذاشته که شايد دلش نخواهد من هم همان زندگي را داشته باشم. براي همين فکر نمي کنم مامان توي اين 

مي کند تا به مهرداد مثل يک سرويس قابلمه نگاه کنم. سرويس  قضيه بتواند کمکم کند. او فقط ترغيبم

 بهتر از مارک هاي تقلبي چيني است. پس بي بروبرگرد مهرداد همان کسي هست  
ً
قابلمه مارک دسيني حتما

که مي تواند خوشبختم کند. حاال گيرم که توي صفحه دوم شناسنامه اش اسم يک زن ديگر باالي اسم من 

ابا حرفش را نزده مي گويد نه. به خاطر همان اسمي که قرار است باالي اسم من باشد. باشد. بابا چي؟ ب

مردي که نگذاشته سايه همايون باالي سرش سنگيني کند چطوري مي گذارد من بروم توي خانه اي که هزارتا 

 آن.  ين و سنگين روي سرم است؟ او من را جوري بار نياورده که به هرقيمتي خودم را بچسبانم به ا سايه

چرا چسبيدي به مهرداد؟ نمي دانم. حس کردم مثل بابا محکم و قوي است ولي بابا فرق مي کند. او يک  پس

جايي کنارم راه مي رود. يک جايي صبر مي کند خودم با چنگ و دندان بروم باال و از دور فقط نگاهم مي کند. 

خودش حرف بزنم بعد اگر قانع نشدم  با اول بايد مهرداد هم اين جوري هست؟ اگر بود که آنا را ول نمي کرد. 

بگردم يکي را پيدا کنم که قانعم کند. آهان ديدي. خودت هم دنبال قانع شدني. بعدش پشيمان ميشي. 

 مطمئن باش. 

 از سياه چاله  اشکم
ً
راه افتاد. از اين همه درماندگي و کالفگي اشکم خود به خود راه افتاد. از اينکه دقيقا

و به جاي اين که مثل يک بازمانده از حادثه اي تلخ به فکر دوباره ساختن زندگي ام باشم دارم توي درآمده ام 

آب باال مي رود تا غرق نشود ولي آنقدر   جوييک گرداب دست و پا مي زنم. مثل مورچه اي که از کناره يک 

فکر کن مهرداد مورچه  کوچک است که نمي بيند از آن چيزي که باال مي رود خرطوم يک موچه خوار است. 

لمه دسيني قاب… خوار باشد. وسط گريه خنده ام گرفت. طفلکي را به چي ها که شبيه نديدم. کيک خامه اي 

. ولي قبول کن از نزديک بدون فکر کردن به آن چيزهاي ترسناک وقتي …ويليام دارسي …. مورچه خوار …. 

ني خيلي دوست داشتني است. کاش کيا بود. او اگر فقط به خوِد خودش آن هم وقتي من را بغل کرده فکر ک

 بود به من مي گفت که به برادرش چي بگويم. او مهرداد را حتي از خودش هم بهتر مي شناسد. 
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کنار پنجره و به شهر که ساکت و بي صدا پشت شيشه خوابيده بود نگاه کردم. سعي کردم کيا را دوباره   رفتم

 کيارش را ديده بود
ً
 ديدم. توي زندان وقتي اولين بار دو ببينم. واقعا

ً
م يا اينها فقط توهم بود؟ نه من او را واقعا

 خوشحال بود که مي خواهم به برادرش زنگ بزنم.  ار دل بودم به مهرداد زنگ بزنم با لبخند آمد سراغم. انگ

يارش مي ک  آن دفعه که توي تب مي سوختم و کيا تبديل شده بود به يک بادبادک ميان درخت ها. شايد  يا 

خواهد من کمکش کنم. شايد مي خواهد سعي کنم قاتلش را پيدا کنم. ولي چه طوري؟ فکر کن شادي. اگر 

؟خالص شوي. واقع دگيبتواني يک گره کوچک از اين معما را باز کني شايد کيا هم کمک کند از اين درمان
ً
 ا

ي عجيب و غريب اين قدر معمولي به حاال که اينجا تنها هستم و بي خوابي به سرم زده و اين فکرها خب

نظر مي رسند شايد بتوانم يک کمي بيشتر به قتل کيارش فکر کنم. جدي فکر مي کني با فکر کردن به آن شب 

ه باغ وقتي ب» محمدعليمهم نيست به قول بابا … چي گيرت مي آيد؟ اين همه پليس هيچي پيدا نکردند 

ن نگا مي کنن ولي يه باغبون خوب حواسش رو جمع درختاي آفت مي زنه همه به اون درختايي که آفت زد

االن هم همان است. پليس ها کلي اطالعات دارند که گيجشان کرده ولي من بايد حواسم را « سالم مي کنه

 جمع آن چيزهايي بکنم که به درد بخور و سالمند. 

ي شد. قبل از ميهماني توي خانه از اول به ماجرا نگاه کنم. من از ميهماني بيرون آمدم. نه قبلش چ بگذار 

نشسته بودم و استخاره مي زدم که بروم يا نرم. خوب فکر کن شادي. هيچ چيز مشکوکي نديدي؟ جز اينکه 

 ها که بودم صداي تلق و  رختديبا و کيارش دور وبر خانه مي چرخيدند. نه هيچي. آهان موقع رفتن وسط د

 
ً
ممکن است؟ چطوري آمده …يکي پشت خانه کمين کرده بودتلوق و ريختن چيزي آمد و فرار کردم، حتما

داخل؟ محال است از در اصلي آمده باشد، هرکي بوده همان جا توي خانه بوده، يواشکي آمده و پشت خانه 

. …که جلوي کتابخانه ام … هيچي نديدم جز کيا  مما منتظر فرصت مانده. خب بعد که از ميهماني آمدم ه

 مرده بود. 

را به ديوار کشيدم و سر خوردم و روي سراميک هاي يخ نشستم. چرا کيا آنجا مرده بود؟ قاتل حال پشتم  بي

مطمئن بوده خانه ما خالي است. از کجا اين قدر مطمئن بوده؟ مامان که از صبح آنجا بوده، بابا هم که دم 

 مي روم مهماني؟ از کجا مي دانسته؟ تن
ً
ي من خواست بروم مهمان کسي که از   ها در بوده، مي دانسته من حتما

 يک ساعت قبل از رفتنم. 
ً
بابا بود. آن هم به خواهش مهرداد بوده. خب ِکي از من اين را خواست؟ دقيقا

قاتل همانجا بوده؟ توي خانه؟ شايد آن صداي تلق و تلوق هم براي همين بوده. بر فرض که اين درست 

 مي آيد آنجا؟ چطوري او را  مطمئن شد وريباشد و قاتل توي خانه منتظر بوده ولي چط
ً
ه که کيارش هم حتما

 که چيزي دست من نيست پس بيا فرض کنيم به قول پليس ها همان فرضيه اول 
ً
کشانده تا خانه ما؟ فعال

درست است. قاتل کيا او را کشته چون کيارش قرار بوده کاري به ضررش انجام بدهد و چون وقت نداشته 

ه جاي قتل فکر کرده، پس مي دانسته که آن شب توي خانه مهماني يک نقشه جمع و جور چيده. اول ب

است. فرصت خوبي بوده که توي شلوغي کارش را بکند. درست مثل قضيه فرار من. هميشه اتفاقات پيچيده 

توي شلوغي ها مي افتند. بعد فکر کرده کجاي آن خانه از همه جا بهتر است. پس آن خانه را خوب مي 

امن ترين جا همان خانه ماست. بعد به آلت قتاله فکر کرده. بي دردسرترينش همان سم  . مي دانستههشناخت

 به اين فکر نکنم بهتر است. بعد هم بايد رد خودش 
ً
است. دم دست ولي چطوري آن را به کيا خورانده؟ فعال
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ت هرکي هس. اين قاتل هرا پاک مي کرده. چطوري؟ با همان عکس هايي که از کيا توي اتاق من جا گذاشت

 اين طوري که به قضيه نگاه مي کنم مي بينم چون اين را مي 
ً
خوب مي دانسته من به کيا احساس دارم. اصال

 دانسته مطمئن بوده بهترين جايي که مي تواند کيارش را بکشد خانه ماست. 

مي جا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن. خب حاال چي داريم؟ يک قاتل که هم کيارش را خوب  از 

شناخته، هم خانه ما را خوب مي شناخته و هم از احساس من به کيا خبر داشته. ولي آن چيزي که باعث 

 قاتل روي اين اطالعات آن قدر حساب باز کرده که مطمئن 
ً
د  مي توان بودهمرگ کيا شده چي بوده؟ حتما

 مهم ش مهم است ولي واقکيارش را از مهماني بکشد بيرون. يک چيزي که کيارش فکر نمي کرده براي قاتل
ً
عا

بوده. اين قاتل يک آدم نزديک به کيارش بوده. کي اين قدر به کيارش نزديک است؟ کيا چه کسي را توي 

زندگي اش اين قدر دوست داشته که همه چيزش را بهش مي گفته. حتي آن چيزي که باعث مرگش شده؟  

ش مي کردند خب آره. هيچ وقت نديدم آن کيارش آدم احساساتي بود؟ آن طوري که همايون و ناهيد لوس

 جوري که با کيا رفتار مي کنند با مهرداد رفتار کنند. طفلکي مهرداد. 

 
ً
کيا هيچ جوري مثل مهرداد نبود. مهرداد بلد است تصميم بگيرد ولي کيارش نه. مهرداد پاي خراب    اصال

ين را ک نفر بايد جمعش مي کرد. اکاري  هايش مي ايستد ولي کيارش نه. کيارش خيلي وابسته بود. هميشه ي

ه اخالقش بود ک مينهمان وقتي که به چشم يک آدم معمولي بهش نگاه کردم فهميده بودم. شايد هم ه

باعث شد راحت تر از فکرم بيرونش کنم. ولي يک نفر توي زندگي اش بوده که کيا خيلي بهش وابسته بوده 

وي فکر و احساس کيارش تسلط داشته. يک زن مي به حدي که هرچي مي گفته گوش مي کرده. آن آدم ر 

 يک زن راحت تر مي 
ً
 اين نقش را بازي کند. البته براي تواند تواند همچين نقشي داشته باشد؟ آره. اتفاقا

آدمي مثل کيارش که هنوز بچه بود. بچه هاي لوس ماماني هستند. آن زن براي کيارش مثل مامانش بوده. 

ند که سن و سالش از کيارش بيشتر است ولي نبايد خيلي سنش باال باشد تا پس بايد دنبال يک زني بگرد

 سي سال؟ بگذار ببينم د بتواند با کيا از در احساس وارد بشو 
ً
يک زن سي ساله براي کيارش جذاب …. . مثال

 بوده؟ االن که فکرش را مي کنم مي بينم آره. کيا خودش يک بار به من گفت زن ها هرچي سنشان بيشتر مي

شود باحال تر مي شوند. پس آن چيزي که توي خواب و بيداري بهش رسيدم درست است؟ يک زن کيارش را  

ضرر مي زده بدون آن که خود کيا از اين قضيه باخبر باشد. مهرداد هم دنبال دوست  منافعشکشته که به 

؟ اين زن کي هست دختر کيارش بود. پس آنها هم مطمئنند که يک زن کيارش را کشته. يک زن در سايه. 

 زويا؟

تاالپ افتادن چيزي بلند شد. سرجا ايستادم و به سکوت مطلقي که همه جا را فرا گرفته بود گوش  صداي

دادم. درست شنيدم؟ آرام به طرف منبع صدا رفتم. انگار يک شيئي نرم و سنگين از بلندي افتاده باشد. 

پشت در آمد. خون  يصداي قدم هاي آهسته کس ضربان قلبم باال گرفت. آرام خودم را رساندم پشت در. 

توي تنم منجمد شد. نه شادي. نترس. االن وقت ترس نيست. فکر کن. آنها نمي دانند تو بيداري. آرام برگرد 

توي اتاق و به مهرداد زنگ بزن. قبل از آنکه بروم گوشم را به در چسباندم. ولي هيچ صدايي نبود. شايد 

 شب؟ ريسک نکن.  همسايه ها باشند. اين وقت
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برگشتم توي اتاق و با دست هاي لرزان شماره مهرداد را گرفتم. گفته بود زنگ نزن. االن ساعت چند  پاورچين

 يک چيزي مي داند که اين را گفته. همان طور ترسان يک پيامک 
ً
است؟ پنج صبح. نبايد زنگ بزنم حتما

م توي برداشتم و برگشت ملشتم گذاشته بودکاردي را که زير با« يکي پشت در خانه است. »فرستادم که 

دارم »سالن. خدايا مهرداد بيدار باشد. هيچ صدايي نبود. شايد خياالتي شده ام؟ جواب پيامکم رسيد. نوشته 

 «مي آم. برو تو اتاق در رو قفل کن. 

ت زير سبود. برگشتم توي اتاق و در را قفل کردم و صندلي را گذاشتم پشت در. پشتي صندلي را در  بيدار 

دستگيره جاساز کردم. اين طوري حتي اگر قفل را باز کنند نمي توانند راحت دستگيره را هل بدهند پايين. 

برسد؟ گوش چسباندم به  دير خب بعدش چي؟ اگر آمدند داخل؟ کاش خودم را اينجا گير نمي انداختم. اگر 

جوري فکر مي کنند من اينجا نيستم.  در اتاق. نه هيچ صدايي نبود. کاش بروم زير تخت. يا توي کمد. اين

دوباره پيامک زدم …. بهش زنگ بزنم؟ نه … واي خدايا … احمقي؟ وقتي همه جا را دنبالت بگردند 

 …« نترس نزديکم. کسي اونجاس؟». نوشته مد جواب نداد. چرا خودش زنگ نمي زند؟ جوابش آ« کجايي؟»

 کردم مهرداد زودتر برسد.   گوش به زنگ نشستم پشت در و دعا «. نمي دونم»نوشتم 

*** 

ساعتم نگاه کردم. ده شب بود. اگر دست خودم بود ترجيح مي دادم برگردم هتل و تخت بخوابم. از  به

 باز غش و ضعف مي کرد. خب امروز 
ً
خستگي نا نداشتم. اگر ناهيد اين خراش روي گردنم را مي ديد حتما

 خوب بود. باالخره فندق من را تحويل گرفت
ً
شيدم. شدم. آه ک لند . يک جورهايي پيش مندلي هم سربنسبتا

اگر کيارش بود درباره احساسم راجع به فندق چه فکري مي کرد؟ کيا يک چيزهايي فهميده بود. حس مي  

کردم وقتي نزديک فندق هستم حواسش به من است و چندبار هم مچم را موقع ديد زدن فندق گرفته بود. 

 ري نبود که مستقيم راجع به اين چيزها حرف بزنيم. ولي حرفي نمي زد. رابطه ما جو 

اگر قرار بود با هم حرف بزنيم کيا چي ميگفت؟ مثل هميشه مي زد به در شوخي؟ حاال که اين اتفاق ها  ولي

افتاده مي بينم پشت آن خنده هاي از سر دلخوشي يک دنيا غم خوابيده بوده. اگر با کيا نزديک بودم شايد 

نند گذاشته بود تا همه ببي  دستدا کرده و دارو مي خورد. شايد آن قرص هايي که دم مي گفت که مشکل پي

براي همين بود. اينکه هيچ کسي توي آن خانه مستقيم نمي نشست بپرسد مشکل شما چي هست. همه با 

 
ً
 ايما و اشاره مشکلشان را به هم مي فهماندند يا مي رفتند پشت سر بقيه دنبال حل مشکل مي گشتند. مثال

. يا خود کيا که با دم دست گذاشتن قرص ها داد زده  رحيناهيد که به جاي حل مشکل با کيارش رفته سراغ ف

که بابا ببينيد من مشکل دارم. اگر کيارش چيزي مي دانسته که به ضرر قاتل بوده حتي من هم در مردنش 

تي ه بيايد سراغ من يا همايون يا حمقصرم. اينکه توي خانه ما رابطه ها مصنوعي بوده اند و کيارش نتوانست

 را که مي دانسته به ما بگويد ناراحتم مي کند.  يناهيد و آن چيز 

تصور اينکه حتي خودم هم توي قتل برادرم سهمي داشته باشم حالم بد شد. هيچ وقت آرزو نکردم کاش  از 

 يک ا حل مي کنم و فردا حتزمان به عقب برگردد تا بتوانم جبران کنم. هميشه با خودم گفتم مشکل امروز ر 
ً
ما
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خسارتش ناممکن است.  جبرانروز بهتر خواهد بود. اما حاال مي بينم مشکل امروزم حتي اگر حل بشود 

 چطور مي توانم با پيدا کردن قاتل کيارش او را برگردانم؟ هيچ طوري. کيا براي هميشه رفته. براي هميشه. 

از ماشين پياده شدم و زنگ را زدم. اول بايد با ناهيد حرف جلوي عمارت نگه داشت. خسته و بي رمق  تاکسي

 حاال من تنها اميد او هستم. وقتي مي رود پشت سر 
ً
بزنم و خيالش را راحت کنم که حالم خوب است. ظاهرا

م روي داشتن فندق پافشاري کن ر همايون با فرحي درد و دل مي کند يعني همايون هم ديگر اميدش نيست. اگ

قدر برايش عزيز خواهم بود؟ مهم نيست. ناهيد بايد به انتخاب من احترام بگذارد. نمي توانم باز هم همين 

به خواسته او کاري بکنم تا عزيزش باشم. بايد بفهمد که بچه هايش را همان جوري که خوشحال هستند 

 ….بچه اش … قبول کند و بهشان احترام بگذارد. بچه هايش که نه 

د پريد جلوي رويم و نگران بغلم کرد: خوبي مهرداد؟ چرا نميايي خونه؟ چرا ما رو ول  وارد عمارت شدم ناهي تا 

 کردي ها؟

فشارش دادم و چند ثانيه صبر کردم. گريه اش راه افتاده بود. آرام گفتم: من شما رو ول نکردم، شما به  محکم

 من اعتماد نمي کنيد

 مي خواد باهات حرف بزنه… منتظرته را از من جدا کرد و زل زد توي چشم هايم: بابات  خودش

باال انداختم. جالب بود. همايون باالخره تصميم گرفته بود حرف بزند و اين خوب بود. زودتر به نتيجه  ابرو 

 مي رسيديم. گفتم: کجاست؟

 زير پايش اشاره کرد: پايينه توي استخر به

اي  ايي که اولين بار يواشکي با چهرهمي کردم توي اتاقش منتظرم باشد ولي رفته بود استخر. همان ج فکر 

ديگر ديدمش. يک سيگار برگ توي دست. سني نداشتم ولي حس کردم اين همايون با مردي که هميشه مي 

ته بود بود همايون گف فتهشناختم فرق دارد. يک جوري ترسناک تر است. حاال بازهم آنجا بود و ناهيد هم نگ

 بابات. 

 خند زدم: باشهبه شانه ناهيد کشيدم و لب دستي

وقت بود که مي خواستند آسانسوري را که از طبقه دوم به استخر مي رسيد دوباره تغيير بدهند و يک  خيلي

در اضافه هم از طبقه اول بهش باز کنند ولي اين کار را نکردند و شايد هيچ وقت هم اين فرصت پيش نيايد. 

نقش بسته بود. حاال که  نهرش توي همين خايعني خانه را مي فروختند؟ فکر نکنم. تمام خاطرات کيا

 خودش نبود حداقل ميشد به خاطراتش اميد بست. 

نگه داشت و درش باز شد. آرام ازش بيرون آمدم و به همايون که پشت به من و رو به استخر خالي  آسانسور 

تم جلو و م بترسم. رفسيگار دود مي کرد نگاه کردم. حاال مردي سي ساله بودم که قرار نبود از ديدن چهره پدر 

نگاه کردم. هنوز هم دنبال اين بود تا  د از باالي سرش چند روزنامه اي را که درهم و برهم روي هم ريخته بو 

بداند پشت سرش چي مي گويند؟ نه اين ها روزنامه هاي زرد نبودند. يکيش دنياي صنعت بود. اين روزنامه 
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اهاشان راجع به نقش تحريم در رکود ساختمان سازي به کار ما خيلي ربط داشت. يک بار هم همايون ب

هاي همايون را به عنوان يک کارشناس مي خواندند. خبر نداشتند  رفمصاحبه کرده بود. بيچاره آنهايي که ح

 خود همايون يکي از دالل هاي واردات مصالح از چين است. آن هم به خاطر تحريم. 

اند و بي صدا زل زد به صورتم. ته چشم هايش نااميدي و دست گذاشتم روي شانه اش. سرش را برگرد آرام

غم نشسته بود. خبري از آن چهره مخوفي که زماني همين جا ديده بودم نبود. به جاي آن مردي درهم 

 شکسته و خسته نشسته بود. 

 سالم -

 اينجا چي بود؟ سري
ً
 تکان داد و به استخر اشاره کرد: يادته قبال

ازه اينجا را خريده بوديم. صندلي ديگري جلو کشيدم و نشستم رو به رويش: به زماني بود که ت منظورش

 حالتون خوبه؟

 زد: يادته يه نردبون توي حياط پشتي قايم کرده بودم واسه وقت مبادا؟ پوزخند 

 بود. همان نردباني که قرار بود ما را از اينجا فرار بدهد. آن هم از دست دشمناني که معلوم نبود کي قرار  يادم

 است به ما حمله کنند. 

 چيزي شده؟ -

 و بي حال خم شد و روزنامه را برداشت و مقابلم گرفت: بخونش سست

ه سوي يک گام ب»را از دستش گرفتم. عکس بزرگي از يک کارگاه بود و باالي آن تيتر زده بودند:  روزنامه

دند نمونه ايراني که توانسته بو  باالي آن با خطي ريزتر توضيحي نوشته شده بود راجع به طراحان«. استقالل

. همان چيزي که همايون مي بسازند موفقي از پيچ و مهره هايي که در سازه هاي فلزي به کار مي روند را 

خواست بسازد. پس انوري راست گفته بود. راجع به فرشاد متقي. راجع به دزديده شدن طرح کارگاه. تکه 

هم چيده شدند. فرشاد متقي فهميده طرح کارگاهش را دزديده هاي پازل به دلخواه خودشان توي سرم کنار 

تا بداند ما قرار است چطوري طرحش را عملي کنيم و وقتي  ادهايم. اما بي کار ننشسته. اول زويا را فرست

مطمئن شده کار جدي است اول طرح را به يکي ديگر داده و بعد سر فرصت دخل کيارش را آورده تا ما را 

 مطمئن بوده ما کاري نمي توانيم بکنيم چون آن معطل نگه دارد 
ً
و طرح خودش زودتر به نتيجه برسد. حتما

دزدي هستند و هيچ جوري نمي توانيم ثابت کنيم اين ها را خريده ايم. خب نقشه  داريمنقشه هايي که 

 شيک و تميزي بود ولي در عين حال خيلي هم ساده بود. 

 گفتم: خب؟را زمين گذاشتم و به همايون   روزنامه

 داد به صندلي اش و گفت: مي خواي بدوني قضيه اين کارگاه از کجا شروع شد؟ تکيه

 اگر بگين خيلي گره ها باز ميشه -
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قضيه مال پارساله. توي يک مهموني مردونه فهميدم يه عده تازه وارد مي خوان نبض بازار مصالح  -

 ساختموني رو دست بگيرن

 زدم: همون خرچرون ها؟ پوزخند 

 نگاهم کرد.  اکتس

 رو ي پا انداختم: خب؟ پا 

 مطمئن بودم اجازه نمي دن ما از جامون جم بخوريم -

ساکت ماند. انگار داشت چيزي را با خودش مرور مي کرد. ترسش طبيعي بوده. تصادفي خبر شده که  دوباره

 ه سالها براي داشتنشقرار است او را از بازار مصالح بيرون کنند. حذف کنند. بي آنکه سهمي از بازاري ک

 دويده بهش بدهند. 

نگاهم کرد: شيش ماه قبل از اين مهموني آنا هشدار داده بود که اين انتخابات که تموم بشه اگه دولت  دوباره

قبلي سرکار بمونه ديگه نمي تونيم مثل قبل توي بازار مانور بديم. گفته بود خبر داره قراره يه عده سرمايه دار  

سراغ ماها و از ميدون بيرونمون کنن. يه طرحي آورده بود مال يه مهندس مي گفت اگر گردن کلفت بيان 

بتونيم روش سرمايه گذاري کنيم و جواب بده ديگه خيالمون راحته که به اين راحتي ما رو بيرون نمي کنن. 

 حداقل مي تونيم باهاشون معامله کنيم. 

 بود؟پلک زدم. آنا؟ آنا طرح را به همايون داده  چندبار 

 کشيدم: شما قبولش کردي؟  آه

گفتم اين دختر يه جوري بزرگ شده که همش توهم …. نه تا قبل از اون مهموني …. طرفم: نه  چرخيد 

. ازش …توطئه داره با اون ننه باباي کمونيستش. ولي اون شب مهموني فهميدم همچين بي راه هم نگفته 

 خواستم طرح رو بياره تا ببينيم چکار بايد بکنيم

 زدم: همه اينا رو پشت سر من انجام دادين؟ پوزخند 

 نگاهم کرد: تو زير بار نمي رفتي نااميد 

شدم جلو: خوبه. به آنا بيشتر از من اعتماد داشتي درسته؟ مي دوني اون طرحي که برات آورده بود  خم

 دزدي بوده؟

م س بکشد. عقب رفتصورتش ثابت شدند. مردمک هايش. ماهيچه هاي پلکش. حتي شک داشتم نف اجزاي

 و محکم تکيه دادم به صندلي: االن اينا رو به من ميگين که چي بشه؟

تکان نمي خورد. بايد بهش مهلت مي دادم تا چيزي را که گفته بودم هضم کند. اما خودم هم عصباني  ولي

 ن؟بودم. از جا بلند شدم و يک نخ از سيگارهايش برداشتم و آتش زدم. چرخيدم طرفش: چرا ساکتي
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بهش رو به استخر ايستادم و پک محکمي به سيگار زدم. تمام اين مدت فکر مي کردم طرح کارگاه براي  پشت

به دست آوردن سهم کل بازار است. تمام اين مدت پافشاري کردم که بي گدار به آب نزنيم و با يکي روي اين 

که از اول نقشه اين بوده که رو   طرح شريک شويم که اگر زيان داد زمين نخوريم. حاال همايون مي گويد 

دست بزنيم به يک عده ديگر. همايون چطور همچين حماقتي کرده بود؟ چطور نفهميده آنهايي که مي 

 خواهد بهشان رو دست بزند گنده تر از آن هستند که تنهايي بهشان رو دست بزنيم؟

 کت ياسره؟ آره؟دست کشيدم توي موهايم و برگشتم طرفش: اينايي که ميگين همون شر  عصبي

 را برداشتم و محکم روي ميز کوبيدم: اين کارگاه رو اونا راه انداختن؟ روزنامه

هايش مي لرزيد. راست نشسته بود و شانه هايش مي لرزيد و از چشم هايش يک رشته اشک راه افتاده  شانه

 بود. همايون گريه مي کرد؟ براي چي؟ براي کي؟

 : حرف بزنيدگفتم

 اسمي از شرکت ياسر نيست. نمي دونم: نمي دونم. گفت

کنارش و سعي کردم کنترلم را از دست ندهم. دوباره به سيگارم پک زدم و به دودش خيره ماندم.   نشستم

دودي که هل مي خورد جلو و جايي دورتر از من محو مي شد. چرخيدم طرفش: اون کارگاهي که قرار بود 

شت قطعات االن يه م ره؟ريختين توي کار که کارخونه بزنيد آبزنيم کارگاه نبوده درسته؟ تمام سرمايه رو 

 توليد پيچ و مهره داريم که به هيچ دردي هم نمي خوره درسته؟ چقدر؟

 کرد: چقدر چي؟  نگاهم

 چقدر ضرر مي کنيم؟ -

 و کالفه آه کشيد: نمي دونم. خيلي خيلي دردمند 

ا مهم نيست. من مي دونم کيارش رو کشتن  دفعه به خودش آمد و دستم را گرفت: اينا مهم نيست. اين يک

 که جلوي ما رو بگيرن. نمي خوام تو رو هم از دست بدم. مي فهمي؟

لغزيد روي دست هاي چروک خورده اش که دستم را محکم گرفته بود. بعد از دستش باال رفت تا روي  نگاهم

ان همايوني بود که مي خودش که خم شده بود طرفم. نگاهش که پر از درماندگي و ياس بود. اين هم

 خواستم پا جاي پايش بگذارم؟

همايون راست گفته باشد و همه اين ها زير سر اين شرکت کذايي باشد، پس االن فرشاد متقي هم مرده  اگر 

است. انوري راست مي گفت شرکت به اين کله گنده گي راحت مهره هاي سوخته را حذف مي کند. و البته 

کيارش هم برايشان راحت بوده. نيازي به آن همه صحنه سازي نداشته. يک انوري گفته بود حذف کردن  

 جاي کار مي لنگيد. 

 را از زير دست همايون بيرون کشيدم: مطمئني همه اينا زير سر اين آدما بوده؟ دستم
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 نگاهم کرد: پس کار کي بوده؟ منگ

 ي که فکر مي کني به خاطر محکمي به سيگارم زدم و ايستادم مقابلش: خيلي خودت رو بزرگ مي دون پک

 سرجا نشوندنت پسرت رو مي کشن

 به تاسف تکان دادم و بناي قدم زدن گذاشتم: اسم اين شرکت رو از کجا شنيدي؟ سري

 …همه حرفش رو مي زنن … کشيد. آهي عميق و از سر دردمندي: خبر اين شرکت شده بختک   آه

 نامزدش سرش قدم زدن دست کشيدم و لبه استخر ايستادم: به رياض از 
ً
ي گفتم آمارش رو دربياره، ظاهرا

 توي توبره اين شرکتا بنده، يه قرارداد هم جور کرده با کينزو

 به هم گره زد: رياضي جور کرده؟!  ابرو 

شايد بشه اين همه ضرر رو يواش يواش جبران کرد. به نظرم چاره اي نداريم جز … مقابلش: آره  نشستم

 اينکه آسه آسه جلو بريم

 کر بود. نمي دانم چه فکري. دست کشيدم روي دستش: شنيدين؟ف توي

طور که جايي نامعلوم زل زده بود آرام آرام سر تکان داد. دوباره آه کشيد: اينا رو دست کم نگير. تو نمي  همان

 دوني اين آدما واسه منافعشون چه کارايي ازشون برمياد

ره. شايد کشتن کيا بيشتر از سر جا نشوندن من را محکم گرفت: تو که نمي دوني پشت پرده چه خب دستم

 بوده باشه، نگرانم مهرداد

سيگار را انداختم توي استخر و از جا بلند شدم: االن چيزي که شما بايد نگرانش باشي اون ضرر هنگفتيه   ته

 که به خاطر دور زدن من نصيبمون شده. نه مرگ و زندگي من. 

روجي. بي رحم شده بودم. ولي چاره اي نداشتم. تمام جواني ام را  جا بلند شدم و راه افتادم به سمت خ از 

گذاشته بودم به پاي اين شرکت و پدرم من را دور زده بود تا يک امپراطوري احمقانه بسازد. تمام جواني ام 

و برادرم. پوچ و …. جواني ام  امدود شده بود و رفته بود و معلوم نبود بعدش چي برسرمان مي آيد. تم

 ي بودم. توخال

آنا هم توي اين قضيه يک دستي داشته باشد. شايد کيارش فهميده که طرح کارگاه دزدي بوده و به  شايد 

خاطر همين کشته شده است. االن انگار همه چيز جفت و جور مي شد. زنم يک نقشه دزدي به همايون 

؟ آنا اين قدشد او را بکقالب کرده تا از رقبا جلو بزنند و کيارش اين را فهميده و آنا مجبور شده 
ً
ر احمق . واقعا

 يک ربطي به شرکت ياسر دارد. 
ً
 بوده؟ مگر دزدي بودن طرح کارگاه چقدر مهم بوده؟ اين جاي قضيه حتما

 نقشه بيرون کردن ما از بازار از  اينکه
ً
همايون دانسته قرار است از ميدان به در شود تصادفي نبوده، حتما

برگشتم پيش همايون. همان طور بي حرکت نشسته بود روي صندلي اش خيلي قبل تر کشيده شده، عصبي 

 زد: اومدي؟ نرو مهرداد ند و به جايي نامعلوم خيره مانده بود. سرچرخاند و با ديدن من مثل بچه ها لبخ
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 مقابلش: من بايد بفهمم کي کيارش رو کشته، حتي اگر خودم هم بميرم.  ايستادم

کيا اونجا   …الت. دارد ديوانه مي شود.گفتم: اون مهموني که گفتين صورتش سنگ شد. سنگ و بي ح دوباره

 بودن؟ شما از کي شنيدي که همچين نقشه اي در کاره؟

 به رو به رو خيره ماند. دست گذاشتم روي شانه اش: بابا؟ دوباره

انه شزير گريه. بلند بلند. صورتش را ماليد به دستم و پشت دستم از اشک هايش خيس شد. نشستم و  زد 

 …هايش را نوازش کردم: مهم نيست. حلش مي کنيم. فقط بايد به من بگي کي به تو گفت 

 : فرحيناليد 

از روي شانه اش برداشتم. فرحي! پس همايون براي اين رفته بود مالقات فرحي؟ ازش بپرسم؟ فرحي  دست

واسته يک بزند. او فقط مي خمي دانسته ما چه کار مي کنيم. حتي قبل از اينکه به بهانه کيارش با ناهيد ت

تيم کله گنده ها بود. سرش  يمطمئن شود ما همان نقشه اي را اجرا مي کنيم که او مي خواهد. فرحي هم تو 

را نوازش کردم. عين بچه اي که حاال بي پناه مانده و به بزرگترش محتاج باشد خودش را چسباند به من.  

 گفتم: براي همين رفتي مالقات فرحي؟

 از کجا مي دوني طرح کارگاه دزدي بوده؟  بلند  سر 
ً
 کرد: تو از کجا مي دوني؟ اصال

 کشيدم: مهم نيست. آره؟  آه

تکان داد: رفتم غيرمستقيم بهش بگم حاضرم باهاش شريک بشم که کاري به تو نداشته باشه. مي  سر 

 ترسيدم تو رو هم سر به نيست کنن

 فاصله گرفتم: چي گفت؟ ازش

 يش کشيد و راست نشست: خنديدکف دست روي پلک ها  با 

توي اين يک کلمه موج مي زد. براي همايون تلخ ترين اتفاق دنيا توي همين يک کلمه نهفته بود. اين که  درد 

شريک ديروز و رقيب امروزش بهش بخندد و همايون را مثل يک زباله پرت کند بيرون. هنوز خيلي سواالت 

 ربط فرشاد متقي
ً
ن . علت ناپديد شدنش. يا آجرا به عنوان صاحب طرح به کل ما بود که جواب نداشت. مثال

هنوز  …نامه اي که جعل کرده بودند تا به هر قيمتي شادي را سر به نيست کنند. يا نقش آنا توي اين قضيه 

 خيلي چيزها نامعلوم بود. 

ي را مي د. بايد انور از جا بلند شدم و به ساعتم نگاه کردم. نزديک به دو نيمه شب بود. ولي مهم نبو  دوباره

 ديدم. به همايون نگاه کردم: نگران نباش همه چي رو بسپار به من. اعتماد کن

 سر تکان داد و گفت: من االن هيچي ندارم جز تو درمانده
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ً
بايد خوشحال مي شدم ولي غصه ام گرفت. بهاي سنگيني به خاطر اين يک جمله داده بوديم. خيلي  قاعدتا

 سنگين. 

زدم، مي خواستم صبح به انوري زنگ بزنم اما او پيش دستي کرد. گفت هرجا هستم خودم را  خانه بيرون از 

 برسانم هتل. من هم همين را مي خواستم. ناهيد تا دم در دنبالم آمد: کجا ميري؟ بمون مهرداد

 طرفش: برمي گردم. نگران نباش. مراقب بابا باش حالش بده چرخيدم

 تمام اينها را به ناهيد هم گفته بود. حق داشت که دلخور باشد. نگاهم کرد اما هيچي نگفت دلخور 
ً
. حتما

رفتم بيرون و چند دقيقه توي حياط ماندم. درک تمام اين ماجرا سخت بود. اينکه همايون رو دست خورده و 

 ا خر جان کنده بودم تا به اينج کهم پول و هم بچه اش را از دست داده و حاال من به عنوان کسي که مثل ي

برسيم شده بودم تنها اميدش. پوزخند زدم و به ماشينم که گفته بودم بياورندش اينجا نگاه کردم. ناخودآگاه 

چشمم چرخيد طرف خانه فندق. االن خوابيده بود؟ حداقل خوب بود که او حالش خوب است. من همه 

و دل شود. شايد بگويد آنا را زودتر چيزم را از دست داده بودم و تنها دارايي ام االن فندق بود. شايد دوباره د

طالق بده. نه اين قدرها بچه نيست. مي داند االن درگير کارهاي مهم تري هستم. مي داند بايد صبر کند تا 

 حاال  
ً
همه چيز حل شود تا بعد برسم به کارهاي بعدي ام. آنا را نمي شود به اين راحتي طالق داد مخصوصا

هم االن همين فکرها را مي کند. آنا هم همه چيزش را از دست داده و البد يک پاي ماجراي قتل است. او  که

 باهاش کار داشتم خيلي کار. باز هم پوزخند زدم. 
ً
 تنها دارايي اش من هستم. و تازه مهم تر از آن فعال

را   نماشين شدم و راه افتادم طرف هتل. تلفني را که تنها راه ارتباطي من با فندق بود نگاه کردم. آ سوار 

 فهميده چنين نقشه اي در کار است ولي 
ً
گذاشتم روي ويبره و انداختمش ته جيب پالتوم. کيارش احتماال

 ديبا را بياورد توي بازي تا بعد از  تچطور؟ از طريق ديبا؟ يعني آنها هم عليه ما بوده اند؟ همايون مي خواس

 سکته طريق او سهم بازار حشمت را باال بکشد. اگر ديبا هم يک پاي ا
ً
ين ماجرا باشد آن وقت همايون حتما

به قول همايون من … مي کند. چون تمام نقشه هايش عليه خودش درآمده اند. هم فرحي و هم حشمت 

 نمي دانستم پشت پرده چه خبر است. شايد حشمت و فرحي با هم اين نقشه را ريخته باشند به اين 
ً
واقعا

واسته اند ما سنگ جلوي پا باشيم. اگر همايون مي فهميد چنين خاطر که جزو شرکت ياسر بوده اند و نمي خ

باليي سرش آورده اند بيکار نمي نشست. براي يک لحظه پوچ و توخالي شدم. همايون ديبا را کرده بود طعمه 

 بلندپروازي هايش و آنها برعکس با کيارش همين کار را کرده بودند. 

اه کردم. انگار رشته اي نامرئي من را به فندق وصل کرده بود و هتل ناخودآگاه گوشي ام را درآوردم و نگ جلو 

حاال اين رشته نامرئي دچار نوسان شده بود. دلم لرزيد. نکند اتفاقي برايش افتاده؟ نه خياالتي شدي. به 

. اين ها کم چيزي نيستند. ممکن است يخاطر دانستن اين حرف ها از زبان همايون است که دلشوره گرفته ا

 نيستمان را بر باد داده باشد. همين است که نگرانم کرده فندق حالش خوب است يا نه. هست و 

داخل هتل و کليد اتاقم را گرفتم. االن من قديمي ترين مسافر اين هتل هستم. شايد هم من را بشناسند.  رفتم

 از روي اسم و رسمم. يعني مي دانند برادرم را کشته اند؟ ول کن. برو. 
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و به انوري زنگ زدم. گفت که االن مي رسد و چند دقيقه بعد توي اتاقم بود. ساعت سه شده توي اتاق  رفتم

بود. هنوز نگران فندق بودم و نمي دانستم چرا. وقتي انوري رفت مي روم سراغش. بايد مطمئن شوم حالش 

س پيدا  ش را پو نامزد فرهمند خوب است. اگر شرکت ياسر توانسته هم کيارش را سر به نيست کند، هم زويا 

 کردن فندق هم نبايد برايش کاري داشته باشد. 

آمد داخل و نگاهم کرد. ابرو گره کرده به ورم صورتش نگاه کردم. جاي مشت خودم بود. آمد جلو و  انوري

 دست دراز کرد. دستش را فشردم و نشستيم. گفت: فهميدم طرح دزدي رو کي به شما قالب کرده

 نه بگويم همايون چي گفته؟ بهش

 تکان دادم: از شادي خبري نشد؟ سر 

 زد به چشم هايم: نه زل

 : نصفه شبي اومدي همين رو بگي؟گفتم

 مث اينکه تو هم کار داشتي با من -

 دنبال قضيه هستي؟ -
ً
 خبري از فرشاد متقي نشد؟ اون شرکت کذايي چي؟ اصال

 سراغ يخچال کوچک اتاق و يک شيشه آب معدني بيرون آورد: آره رفت

و شيشه را باز کرد و گرفت طرفم. دستش را پس زدم. همان طور بي خيال دهانه بطري را گذاشت  تنشس

 روي دهنش و سر کشيد. بعد نگاهم کرد: مرتضوي کيه؟

 همين طور است. راست نشستم: چطور؟ مرتضوي؟
ً
 يعني مرتضوي نقشه فروختن طرح را کشيده؟ حتما

 جوابم رو بده تا بگم -

ب البته توي اداره ثبت اختراعات يه شغل خو …. نه بهتره بگم يه دالله … سرمايه داره مرتضوي يه خرده  -

 داره

 اينو که مي دونم نسبتش با شما چيه؟ -

 يک سالي ميشه ميشناسمش اونم از طريق  -
ً
نسبتش با ما؟ فقط همون طرحي که آورد واسه کارگاه. حدودا

 همون طرح کارگاه. 

 يشناسدش؟مي دونستي زنت خيلي وقته م -

باال رفت. آنا همدست مرتضوي بوده؟ آنا هم جزو شرکت ياسر است. گيج و کالفه نگاهش کردم: نه  ابرويم

 نمي دونستم
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را گذاشت کنار پايش و به جلو خم شد: اون طرح رو آنا از مرتضوي گرفته و پول خوبي هم بابتش  بطري

 داده. بايد بفهميم مرتضوي واسه کي کار ميکرده

 کجا فهميدين مرتضوي پشت قضيه است؟  شما از  -

باالخره اون طرح رو همايون از يک جايي گرفته بوده ديگه. وقتي فهميدم اين طرح از طريق مرتضوي به  -

دست شما رسيده، پرس و جو کردم و رسيدم به فرشاد متقي، بعد رفتم از هم دانشکده ايهاش تحقيقات. 

 بايد با خودش هم حرف بزنمدانشجوي دکتراست پسره. گفتن دنبال ثبت ي
ً
 ه طرحي بوده. حتما

 با کي؟ -

 مرتضوي -

 بگويم االن همايون چي به من گفته؟ نه صبر کن.  بهش

 جا بلند شدم: خيلي خب. خوبه. فردا ميريم سراغش.  از 

 ردش مي کردم برود و بعد به فندق زنگ مي زدم. اما سرجايش سفت نشسته بود. گفتم: نميري؟ بايد 

 عتش انداخت: کم کم صبح ميشه. اگه اجازه بدي همين جا بخوابمبه سا نگاه

 باال رفت: اينجا؟ ابرويم

 به اتاق انداخت: آره جا که هست نگاهي

وقت خواسته شدنم عجيب بود. مي توانست اين اخبار را صبح هم بدهد. نگاهش کردم: باشه بمون ولي  اين

 سر از کارهات درنمي يارم

 شيد: منم از کار تو سر درنميارمطور روي تخت دراز ک همان

به ساعتم انداختم. پنج بود. لرزشي خفيف جيبم را لرزاند. رفتم طرف دستشويي: دندونم رو مسواک  نگاهي

 بزنم

را نداد. رفتم توي دستشويي و ديدم که فندق پيامک زده يکي پشت در است. اين دلشوره بيخود  جوابم

ممکن بود همه اينها با هم دست به يکي کرده باشند، انوري ساعت نبود. عرق سردي از پشتم پايين لغزيد. 

ودم توي آيينه و به خ ند سه صبح نيامده که بپرسد مرتضوي کي بوده، دستپاچه براي فندق نوشتم چه کار ک

 نگاه کردم. نبايد خودم را مي باختم. 

 بيرون و به انوري نگاه کردم: بايد برم يه جايي رفتم

 جا نميرينشست: تو هيچ  راست

 تو ميدوني -
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 زد: فکر کردي با دور دور کردن تو شهر ما رو ميپيچوني؟ پوزخند 

 شما رو؟ -

طرف در و خيز برداشت طرفم و کوباندم به ديوار: االن اگه بري اونجا پليس عين مور و ملخ ميريزه  رفتم

 سرت و هردوتاتون رو مي برن بازداشتگاه

 د روي زخم گردنم: ناکس خوب زده هاکردم هلش بدهم عقب. چشمش سر خور   سعي

 برو عقب. شما کي هستين؟ کي تو رو اجير کرده؟ به اون دختر کاري نداشته باشين -

داد به طرف اتاق: بشين تا بگم برات چي شده البته شک دارم باور کني ولي خب چاره اي هم نداري.  هلم

 نمي گذارم يک قدم از جات تکون بخوري

 کاريش نداشته باشيدنگاهش کردم:   درمانده

 کرد: فکر کردي طرف کي هستم من؟  نگاهم

را ندادم. نشست مقابلم: ببين وقتي يکي رو قايم مي کني نبايد مدرک گنده اي مث سهراب پشت  جوابش

 سرت جا بذاري

از نهادم بلند شد. مطمئن نگاهم کرد: اون دختر مريض بود. حدس مي زديم تو رفته باشي سراغش. البته  آه

از کلي زير و زبر کردن بيمارستاناي شهر. علي گفت اگه تو برده باشيش مجبوري ببريش دکتر که با  بعد 

. علي حدس عموميشناختي که ازت داشتم مطمئن بودم اين قدر عقل توي سرت هست نبريش يه جاي 

 ميزد به يه آشنا زنگ بزني و درست هم حدس زده بود

 به سهراب زنگ زدين؟ -

 اگه نگه پرونده تمام گندکاري هاش رو ميارم باال جوري که کمتر از ابد بهش نخوره آره، بهش گفتم -

 ترسو بود. حتي اگر اين را هم نمي گفت من را لو مي داد.  سهراب

گفت: از طريق اشجع پيدات کردم. االن علي اونجاست. از همون طريقي که باهاش در تماسي خبرش    آرام

 ي ببردشکن نترسه و در رو باز کنه تا عل

 چرا من بايد بهت اعتماد کنم؟  دست
ً
 کشيدم روي صورتم: کجا؟ کجا ببردش؟ اصال

 من گفتم خودت در رو باز کن منتها گفت اول تو رو خبر   -
ً
مي توني نکني. علي بلده اون در رو باز کنه. اصال

 کنيم که کار احمقانه اي نکني. چون حدس مي زديم دختره مقاومت کنه و کار خراب بشه

 چکارش دارين؟ -

 نگاه دانلود آماده شده است تیکتاب درسا  نیا
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جا جست و عصبي انگشتش را فشار داد به پيشاني ام: ميخوام کمکت کنم ديوانه. پليس ردت رو زده. االن  از 

 منتظرن تو بري اونجا تا دوتاتون رو کت بسته تحويل بدن

 اونا چطوري ردم رو زدن؟ غيرممکنه -

 خودش چرخيد و دوباره مقابلم ايستاد: اون روزي که اومدن جلوي شرکت گفتن ديگه دنبالت نمي کنيم ور د

 خب -

مي خواستن مطمئنت کنن که ديگه دنبالت نيستن. فکر کردي چرا اين قدر تابلو تعقيبت مي کردن؟ که رد   -

 گم کنن. 

 ولي من مطمئن بودم بيخود گفتن. حواسم بود -

بشينم برات شگرد اونا رو رو کنم برات يا مي خواي شادي رو بکشي بيرون؟ کدومش؟ واسه االن مي خواي  -

من فرقي نداره. فوقش مي فهمن من فراريش دادم. يا تعليق مي شم يا مجابشون مي کنم که کارم بي دليل 

 نبوده ولي اگه شادي برگشت زندان ديگه به من ربطي نداره گفته باشم

 بالتکليف. گفتم: چطوري ميخواد ببردش بيرون؟ مگه نميگي منتظرن اون بيرون؟بودم. عصبي و  درمانده

 علي کارش رو بلده. تو فقط بهش زنگ بزن -

 سياه را درآوردم. انوري پوزخند زد: باريکال خوب وارد شدي تلفن

 توجه به او زنگ زدم به شادي. آرام گفت: الو؟ بي

 در رو باز کن و همراهش برو….ومده کمکا….نترس…: شادي االن يک نفر اونجاست خبگفتم

 گفت: بهش بگو هرچي خرت و پرت هم داره با خودش ببره  انوري

 ترسيده ناليد: کيه؟ شادي

 بستم: هيشکي. شنيدي؟ هرچي وسيله مال خودته بردار چشم

ه ک  رفت آن طرف تر و شماره يکي را گرفت. گوشم به انوري بود که گفت: االن بازش مي کنه. حواست انوري

 هست قشنگ پاکسازي بشه. آره اينجاست. 

 طرف من. شادي گفت: الو؟ چرخيد 

 : جانم عزيزمگفتم

 کرده گفت: اومدن منو بکشن آره؟  بغض
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 کي اينو گفته؟ من قول ميدم هيچ طوريت نشه… به انوري نگاه کردم: نه  غمگين

 ي رو بگمطور با صداي لرزان گفت: من دارم ميرم در رو باز کنم. فقط يک چيز  همان

 بگو عزيزم -

 اون کسي که کيارش رو کشته يه زن بوده. يه زني که از کيا سنش بيشتر بوده -

 را ممتد بيرون دادم: باشه عزيزم. در رو باز کردي؟ نفسم

 چرخيدن دستگيره در آمد. انوري گوشي را از دستم قاپيد و قطع کرد: بسه ديگه حالم رو به هم زدي صداي

 هرهر خنديد. از جا بلند شدم: کجا مي بردش؟نگاهش کردم و  منگ

 خودش زنگ ميزنه ميگه -

 سمت يخچال و يک آبميوه بيرون آورد: بخور رفت

را پس زدم. اما اصرار کرد: ديگه چرا به پدر و مادرش خبر دادي. االن اگه ازشون بازجويي کنن همه  دستش

 چي رو لو ميدن

 داشت کمکم مي کرد؟ آه کشيدم.  يعني
ً
آبميوه را سر کشيد: نترس توجيه شدن چيزي نگن. فقط اون واقعا

 بنگاهي که خونه رو ازش گرفتي که نمي دونه کي اونجا بوده

سکوت نگاهش کردم. سري به تاسف تکان داد: مي دونه؟ هيچ وقت مامور مخفي خوبي نميشي يادت  در 

 باشه

 توجيه کنيمروي تخت و دور دهنش را پاک کرد: بايد فردا اول وقت اونم  نشست

 شماتت بار نگاهم کرد: فکر کردي خيلي آرسن لوپني آره؟ بعد 

 را ولو کردم روي تخت: خفه شو خودم

باالي سرم ايستاد: باشه همش تقصير من بود حاال فهميدي چرا نمي تونستم بهت بگم شادي رو من  آمد 

 فراري دادم؟چون مث االن روزي دوبار مي رفتي سراغش همه مي فهميدن

 تو از کجا فهميدي رد من رو زدن؟ :گفتم

 تصادفي مکالمه دوتا از بچه ها رو که با بيسيم حرف مي زدن شنيدم. شانس آوردي -

 : من شانس آوردم؟ تو دزديديشنشستم

 تو هم قايمش کردي. به هرحال االن بي حساب شديم. کمک کردم که پليس دوباره نگيردش -
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 زنگ بزن به علي -

 وب بلدهنترس اون کارش رو خ -

 از کجا معلوم پليس االن توي هتل نباشه؟ -

 هستن -

 پس تو چه جوري اومدي باال؟ -

نگاهم کرد و پوزخند زد: از در اصلي نيومدم. اگه دوس داري همه چي رو بدوني يه تالشي بکن پليس  ساکت

 اينکه وقتي يکي رو قايم ميکني هي نري سراغش
ً
 بشي بعد خيلي چيزا دستت مياد. مثال

 نگاهش کردم: ببند مگينخش

 خنديد. به ساعتش نگاه کرد. من هم همين کار را کردم.  بلند 

 : مي توني به بنگاهيه زنگ بزني؟ شماره اي چيزي داري ازش؟گفت

 تازه شش صبح بود. گفتم: االن؟ ساعت

 هاگه ببينن نيومدي اونجا خودشون وارد عمل ميشن که خونه رو بازرسي کنن. خب چون جا تره و بچ -

 ميرن سراغ صاحب ملک. به هرحال االن همه فکر مي کنن تو از خونه همايون زدي بيرون و 
ً
نيست حتما

 
ً
 اومدي هتل که بعد بري پيش شادي احتماال

 طور که شماره دلواري را مي گرفتم گفتم: همکارهات کي فهميدن من ممکنه شادي رو قايم کرده باشم؟ همان

وز عصر. بعدش رو ديگه نمي دونم چطور فهميدن ولي االن نزديک برج ردت رو تا نزديک خونه زدن امر  -

 توي کدوم واحد ميري. 
ً
 منتظرن که ببينن تو دقيقا

 سه بوق خورد تا با صدايي خواب آلود جواب داد. گفتم: الو خانم دلواري تلفن

 چه کار دارين؟ کي دوباره مريض شده؟…. اين وقت صبح … بله  -

 را بدم بهش. گفتم: چند لحظه گوشياشاره کرد گوشي  انوري

 انوري نگاه کردم: چيه؟ به

 را گرفت و بي حرف رفت طرف پنجره: خانم دلواري؟ گوشي

 چرخيد طرف من و گفت: ممکنه فردا شما رو واسه يک سري توضيحات ببرن آگاهي بعد 

شته يک زن يارش را ککردم دوباره تمرکز کنم. آنا طرح را از مرتضوي خريده بود؟ فندق گفت کسي که ک  سعي

است. انوري دنبال دوست دختر کيارش بود ولي انگار پازل در جهت مخالف در حال حل شدن بود. همه 
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 خودشان را قاطي پسچيز کم کم روشن مي شد. حشمت و فرحي با هم نقشه کشيده اند ما را زمين بزنند، 

سته آنها، بعد نقشه يک جوجه دانشجو را بازي کله گنده ها کرده اند. رفته اند طرف شرکت ياسر و دارو د

 قالب کرده اند به ما، آن هم از طريق آناهيتا و مرتضوي. 

بلند و عصبي گفت: خانم ساکت باش بذار حرفم رو بزنم. به خاطر ملکي که اجاره دادين به آقاي  انوري

ن اونجا فردا که رفتي خيلي خب مي خواين داد و فرياد کنيد؟ باشه….دولتشاه. گفتم بذاريد حرفم رو بزنم

رو به آقاي  لکشما اون م….پس ساکت باشيد و وسط حرفم نپريد….هرچي دلتون خواست جيغ بزنيد

 هم نمي …خوبه….دولتشاه اجاره دادين و نمي دونيد واسه چي مي خواستن اونجا رو. آفرين
ً
واقعا

 …..نه الزم نيست بدونيد…دونستيد
ً
ور  هم براشون يه خونه مبله ج آقاي دولتشاه اومدن بنگاه و چون قبال

 وبهقرارداد بستن؟ خ….کرده بودين ازتون خواستن يه خونه ديگه جور کنيد

خود آن جوجه دانشجو هم همدستشان بوده، نه نمي شود. اگر اين طور بود زويا توي شرکت چه  شايد 

 غلطي مي کرد؟ سرمد چي؟ او هم جزو اين باند بوده؟

 حق کميسيون؟ چقدررر؟! ….. قرارداد رو نشون ميدين  دوباره صدايش باال رفت:  انوري

.. …به من نگاه کرد: خب ايشون پولشون از پارو باال مي ره واسه همين خواستن يه حالي به شما بدن  انوري

اگه پرسيدن چرا حق کميسيون اين قدر زياد بوده بگين مشتري خوبي هستن …. هيچ دليل ديگه اي نداشته 

 اينجور …. اجازه بدين …خانم …. رن به شما هم لطف دا…. 
ً
گفتم شما اين جوري ….  يهنگفتم که واقعا

همه قراردادها حضوري ….. راجع به اين شماره اي که هم که باهاش زنگ زدن حرفي نمي زنيد …. ميگي 

. خانم …اگه جز اين بگيد به جرم همکاري با يه آدم ربا مي افتين زندان …. نگران نباشين …. نه خير …. بوده 

کسي نمي …. نه خير االن اونجا خاليه …. خود دانيد ….. اسمم به شما ربطي نداره …. من خودم پليسم 

م خانم جيغ نزن پرده گوش…. غير از اين هم نيست …. بگو هيچي نمي دوني …. شما فقط انکار کن …. فهمه 

اومدن سراغتون چي ميگين؟ گريه  هي مي خوام صدام رو باال نبرم. خيلي خب االن بگين اگه….. پاره شد 

 ….نکن حرف بزن 

هم زن بود. اگرچه مثل مردها قلدر مي شد ولي موقع ترس گريه اش مي گرفت. انوري شروع کرد به  دلواري

معلومه دختر باهوشي … قدم زدن توي اتاق و همان طور آرام آرام سر تکان داد. وسط اتاق ايستاد: آفرين 

هم نداره  لزومي…  استمنتها قضيه يه کمي پيچيده …. بله من پليسم ….تمهستي. پس يادت نره چي گف

شما چيزي بدوني. به آقاي دولتشاه هم زنگ نمي زني ديگه. همه چي اينجا تموم شده. نگران نباشيد. اگه اين  

 خداحافظ…کاري رو که گفتم بکنيد همه چي حله 

 را قطع کرد: عجب سليطه اي گوشي

 يم هم از قضيه فرار خبر دارهنگاهش کردم: منش ساکت

 دست هايش را محکم به هم کوبيد: به علي گفتم اين منشيه کمکش کرده باورش نشد کف

 از کجا فهميدي؟ -
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 يکي کمکش کرده. فکرم رفت سمت   نشست
ً
کنارم: علي گفت مطمئنه که تو دنبالش نکردي. گفتم حتما

بود شرکت سراغ تو گفت آنا گير سه پيچ داده بوده  ماجدي. ولي اون عاقل تر از اين حرفاست. علي که اومده

رده رو تعقيب ک يبه منشيت که تو مي دوني کجاست. همونجا مطمئن شدم اونم کمکت کرده. جدي اون عل

 بود؟

 آره -

 باريکال. خدا کنه خودش قاتل نباشه که جدي جدي ناراحت ميشم -

 باال انداختم: رفعت؟ ابرو 

ته بود قاتل کيارش يک زن است که از او بزرگتر است. رفعت گفته بود زويا به حرف شادي افتاد. گف يادم

دوست دختر کيا نيست. يک فارغ التحصيل فلسفه که منشي من شده است و خيلي خونسرد کمک مي کند 

 شادي را نجات بدهم. 

 گفت: به چي فکر مي کني؟  انوري

 نهباال انداختم: به اينکه رفعت مي تونه قاتل باشه يا  شانه

 کشيد روي تخت: داريم به حل معما نزديک ميشيم نگران نباش. مي فهمي. بخواب  دراز 

 بخوابم؟ من االن نگران شاديم بخوابم؟ -

 خب نخواب. نگران بمون -

 نرو طرف اون برج.  چرخيد 
ً
طرف پنجره و مالفه را کشيد روي خودش: فقط اگه از هتل بيرون رفتي خواهشا

 برو شرکت به کارهات برس

 کشيد: منو هم بيدار کن قبل از تفتيش اتاقت رفته باشم  ميازهخ

 شنود هم کار گذاشته -
ً
 اگه پليس اينجاست حتما

 نه خير من اينجا رو يه دور گشتم کامل. قبل از اينکه بياي -

 چطوري ميري بيرون؟ -

 االن خستمه خوابم مياد. تو هم بخواب -

 نميان داخل؟ -

 مي کنن شادي توي اون خونه است. منتظرن بري سراغ طعمه که گيرت بندازن نه واسه چي بيان. االن فکر  -

 ممکنه من نرم و خودشون برن سراغ شادي؟ -
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طرفم: اي بابا. آره ممکنه. شايد االن رفتن طبقه به طبقه برج رو مي گردن. جدي چطوري شرکت به  چرخيد 

 اون گنده گي رو مي چرخوندي؟

 داشت مي ترکيد: به بدبختي سرم

طوري که انوري راحت خوابيد يعني مشکلي نبود. بعدش چي ميشد؟ به آسمان که کم کم از سورمه اي  اين

به آبي کمرنگ تغيير رنگ مي داد نگاه کردم. کاش زندگي من هم زودتر آبي روشن ميشد. فردا اولين کاري که 

 باشد.  ردهمي کردم صحبت با يارا رياضي بود. اميدوارم آمار اين شرکت لعنتي را درآو 

**** 

را به احتياط چرخاندم. مردي يک دست سياه پوش و اخمو جلوي رويم بود. اين دوست مهرداد  دستگيره

بود. حاال جايشان عوض شده بود. به جاي مهرداد او اخم مي کرد. من را که ديد سرش را پايين انداخت و  

 گفت: برين وسيله هاتون رو جمع کنيد

برگشتم نگاهش کردم. يک کيف هم دستش بود. آن را زمين گذاشت و يک هيچ حرفي رفتم داخل و  بي

دستمال بيرون کشيد و تند تند مشغول پاک کردن دستگيره درها شد. مي دانستم دارد اثر انگشت ها را پاک 

 ا که لباسو آن پاکتي ر  اقمي کند. توي زندان چندتا مجرم به خاطر اثر انگشت گير افتاده بودند. رفتم توي ات

 ها و داروهايم داخلش بود برداشتم و برگشتم بيرون: چيزي ندارم

 کرد: حمام هم رفتي اينجا؟  نگاهم

 آره -

بدو وقت نداريم. برو اونجا هرچي آت و آشغال مونده بريز توي يه کيسه. موهات رو هم قشنگ جمع کن  -

 هيچي نبايد بمونه. زود فقط زود

دم. کارهايي را که گفته بود انجام دادم. آمد توي اتاق و يک عينک توي حمام و دور و برم را نگاه کر  دويدم

عجيب زد و دور و برش را نگاه کرد. يک شيشه با مايعي آبي رنگ دستش بود. آن را اسپري کرد روي تخت و 

 سفيد بود رنگ گرفت و لکه هايي نامرئي مرئي شدند. ب
ً
 تخت اشاره زد: جمعش کن هجايي که کامال

و همان کار را با سراميک ها کرد. مالفه را جمع کردم. شروع کرد به پاک کردن لکه هايي که  توي حمام  رفت

کف حمام مرئي شده بودند. مدام به ساعتش نگاه مي کرد. يک کيسه سياه بزرگ از توي کيفش بيرون کشيد 

اه کرد: من نگ و هرچيزي را که جمع کرده بودم داخلش ريخت. برگشت بيرون و دوباره مشغول وارسي شد. به

 چرا نمي پوشي؟

 چي بپوشم؟ -

 نگاهم کرد و به پيشاني اش زد: مانتو نداري نه؟ متعجب

 انداختم. سرش را چندبار تکان داد و گفت: بمون سرباال 
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 چرخيد و دوباره همان کارها را تکرار کرد. برگشت طرفم و گفت: از توي کمد يه مالفه بردار دوباره

 ام دادم. راه افتاد طرف در و نيم چرخي زد و گفت: بپوششرا که گفته بود انج کاري

 صورتي رنگ بود. گفتم: اين؟ مالفه

 تکان داد: بدو سر 

 را روي سرم انداختم. کيسه زباله را برداشت: بمون جلوي در تا بيام مالفه

د برداشت بو و منتظرش ايستادم. يک دور همه چيز را وارسي کرد و حتي ليوان هايي را که توي آبچکان  رفتم

و انداخت توي کيسه. در يخچال را باز کرد و هرچي توي يخچال باز شده بود را جمع کرد و ريخت توي يک  

 کيسه زباله ديگر و آمد جلوي در: گفتم خوب بگرد

 رشته مو را نشانم داد: اين چيه؟ يک

 نگفتم. خيلي اخم داشت. گفت: خيلي خب گوش کن ببين چي ميگم هيچي

 ز پله ها مي ري پايين. جلوي در خروجي پارکينگ منتظر مي موني تا من بيام. کردم: ا  نگاهش

 تنها برم؟ -

 آره زودباش -

بيرون خانه خيلي سرد بود. مي لرزيدم. تند تند پله ها را دوتا يکي کردم و وقتي رسيدم به طبقه  هواي

ينگ م آمد. آرام رفت داخل پارکپارکينگ ديگر سردم نبود. نفسم بريده بود. چند دقيقه ايستادم تا خودش ه

 و گفت: بيا

 سرش راه افتادم. جلو يک ماشين شاسي بلند ايستاد و گفت: برو اون عقب و بشين پايين دنبال

 به همان روزي افتاد که من را از توي خيابان دزديدند. درمانده نگاهش کردم: من رو کجا مي بريد؟ يادم

 زود باش وقت نداريم -

 ؟مهرداد مي دونه -

 مگر باهاش حرف نزدي؟ -

 …چرا ولي  -

طرفم و يک نفس عميق کشيد: ببين من دارم کمکت مي کنم. مي دونم سخته اعتماد کني ولي آدم  آمد 

 باهوش اونيه که موقع بحران زود تصميمش رو بگيره. االن مياي با من يا نه؟
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ا کشيد تا سوار شد. کيسه سياه ر   دهنم را فرو دادم و بي هيچ حرفي رفتم توي ماشين. چند دقيقه طول آب

انداخت روي صندلي عقب و نيم نگاهي به من انداخت. گفت: صندلي رو بکش باال. لبه چرمي صندلي را  

 نخور مگرفتم و باال کشيدم. زيرش مثل يک تابوت توخالي بود. گفت: برو داخلش و تکون ه

 سياه را هم انداخت توي بغلم.  کيسه

 کردم: خفه ميشم  بغض

 لي طول نمي کشه. برو داخل فقط وقتي گفتم درش رو بکش پايين و تکون هم نخورخي -

خش خش بيسيمي به گوشم خورد. در سکوت توي ماشين نشسته بود. يکي گفت: هيچ تحرکي  صداي

 نيست. دستور چيه؟ تمام

 ديگر گفت: در موقعيت باشيد. تمام يکي

ندلي تعبيه شده بود. چرا نمي رفتيم؟ جرات فرمان ضرب گرفت. رفتم توي حفره تنگي که زير ص روي

 نداشتم بپرسم. دوباره صداي بيسيم بلند شد: مورد يک از هتل خارج شد تمام

 ساعت جلوي ماشين نگاه کردم. هفت شده بود.  به

 آمد: در موقعيت باشيد. تمام صدا 

 مامد. دستور چيه؟ تدقيقه ديگر گذشت. باز يک صداي ديگر گفت: مورد يک در مسير خيابان ميرداما چند 

 صداي ديگر گفت: مورد يک به سمت شرکت در حرکت است تمام يک

 درباره مهرداد حرف مي زدند. ناليدم: چرا نميريم؟ داشتند 

 با رعايت جوانب وارد ساختمان بشيد تمام… را نداد. دوباره صداي بيسيم بلند شد: مرصاد  جوابم

 صدا بلند شد: از در اصلي وارد شديم تمامرا روشن کرد ولي حرکت نکرد. دوباره  ماشين

 حرکت کرد و گفت: برو پايين ماشين

جايي که ميشد مچاله شدم. ماشين را بيرون برد. باز صداي بيسيم بلند شد: يک دستگاه قشقايي سياه االن  تا 

 از پارکينگ بيرون اومد دستور چيه؟ تمام

 تمامفرو ريخت. کسي توي بيسيم گفت: بررسي کنيد کيه  قلبم

بيسيم خاموش شد. حتي صداي خش خش آن هم نمي آمد. ماشين از حرکت ايستاد. صداي پايين  صداي

 آمدن پنجره آمد. يکي گفت: سالم اهل اين ساختمون هستين

 بله چطور؟ -
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 چند لحظه -

 عقب باز شد. ضربان قلبم باال گرفت. تنم خيس عرق شده بود. در محکم به هم کوبيده شد.  در 

 ت: مشکلي پيش اومده؟گف  عليرضا 

 کجا مي رفتين؟  -

 سرکار. چطور مشکلي پيش اومده؟ -

 نه بفرماييد -

دوباره راه افتاد. کمي جلوتر دوباره خش خش بيسيم بلند شد. يکي گفت: مورد بررسي شد مشکلي  ماشين

 نبود. تمام

 صداي بيسيم آمد. يکي گفت: طبقه آخريم. کسي نيست دستور چيه تمام دوباره

 موقعيت باشيد. تمامدر  -

 گفت: بيا بيرون  عليرضا 

تکان تکان هاي ماشين به زحمت از آن دخمه تنگ بيرون آمدم. از توي آيينه نگاهم کرد. گفتم: االن  توي

 ميرن داخل؟

 برن ما که اونجا نيستيم -

 ميرن داخل؟ -

 بايد حکم ورود بگيرن. اگه مهرداد اومده بود کارشون راحت تر بود -

 ي پيدا کنناگه چيز  -

 نمي کنن -

 شما کي هستي؟ -

 را عصبي بيرون داد: يه احمق که گير دوتا احمق ديگه افتاده نفسش

 منظورش از دوتا کي بود. نگران گفتم: االن ميريم پيش مهرداد؟ نفهميدم

 زد: آره که قشنگ همه مون رو با هم بگيرن بفرستن زندان. البته معلوم هم نيست تهش همين نشه.  پوزخند 

 ممکنه پدر و مادرت هم گير بيفتن

 يخ کرد. ناليدم: به اونا چه؟ شما کي هستين؟ تنم
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 نمي شناسي منو؟ -

 مي شناسم. يک بار هم اومده بودين توي اون خونه عکس يکي رو نشونم دادين. شما عليرضايي -

 جدي؟ باريکال. اون روز که گفتي نميشناسي -

 هنمي دونستم اگه راستش رو بگم چي ميش -

 خوبه. خوشم اومد -

 ميشه بگين چرا اومدين اونجا؟ -

 توي يک خيابان: اومدم گند آقا مهرداد رو جمع کنم پيچيد 

 پليس فهميده بود من اونجام؟ -

 شانس آوردين ما هم فهميديم وگرنه االن هردوتاتون بايد از زندان واسه هم نامه مي نوشتين -

 تحقيرآميز بود. ساکت ماندم.  لحنش

 شين پايين. گشت تو رو به اين وضع ببينه توي ماشين دوباره مصيبت ميشه: بگفت

 الغر شده بودم. اگر همان شادي گذشته  رفتم
ً
پايين و تکيه دادم به در و رويه صندلي را باال فرستادم. واقعا

 توي اين يک وجب قوطي جا مي شدم. يادم به آن روزي افتاد که مهرداد من را رساند دان
ً
کر  شگاه. فبودم عمرا

ام نگرفت. غمگين شدم. چقدر  خندهکردم کجا بنشينم. صندلي جلو. صندلي عقب يا صندوق عقب. اما 

 فکرهاي بچه گانه مي کردم. 

را خوب بلد بود. من را آورد بيرون. خيلي خونسرد از جلو چشم پليس ردم کرد. البد کسي که ماشين را  کارش

ن صبر کرد تا آنها بيايند داخل و بعد راه افتاد؟ نمي دانستم مهرداد بررسي کرد يک سرباز ساده بود. براي همي

 داشت.  يميک دوست توي دم و دستگاه پليس دارد. پليس بود ديگر؟ آره بيس

 : مهرداد خيلي دوستت داره؟پرسيد 

 نگفتم.  هيچي

 ه خودتداد: سعي کن عاقل باشي. تو هنوز خيلي وقت داري. مي توني يه زندگي خوب بسازي واس ادامه

 پشت سر دوستش سوسه مي آمد؟ گفتم: ممنون خودم مي دونم نيازي به نصيحت ندارم داشت

نگفت. نمي توانستم ببينمش. درست پشت سر خودش کف ماشين جمع شده بودم. گفتم: االن کجا  هيچي

 ميريم؟

 ماند.  ساکت
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 شما هم پليسي؟ -

توي بيسيم. دارم مي برمش. نه مشکلي نبود. رفت شرکت شنيدم از …. زنگ خورد. جواب داد: بله؟  تلفنش

اره مطمئني بهرام؟ اگه حرفي بزنه بيچ… جلو در نگهم داشتن ولي چيز مهمي نبود. با بنگاهيه حرف زدين؟ 

رو  بابام توصيه ات هاگ….من فقط مي گم حواست رو جمع کن… حاال معلوم ميشه … ميشي ها گفته باشم

 خودم رو تو اين ه
ً
حاال باور کرد يا هنوزم شک داره به من؟ …نه اون که بميره….چل مينداختمنکرده بود عمرا

 
ً
 خيلي خب. ….تحفه اش رو بذارم زمين ميام پيشت….نه نمي خوام باهاش حرف بزنم فعال

 را قطع کرد. منظورش از تحفه من بودم؟ گفتم: شما اسمتون چيه؟ گوشي

يخود بکني. من داشتم ميمردم. اگه آقاي دولتشاه ساکت ماند. گفتم: شما حق نداري راجع به من فکر ب باز 

 نرسيده بود االن معلوم نبود توي چه هچلي افتاده بودين

زد: االن داري از اون ديوانه دفاع مي کني؟ مي دوني کلي از مال و اموالش رفته رو هوا؟ اگه فکر کردي  پوزخند 

 صيد توپيه بگم که اشتباه مي کني

 آيينه نگاهم کرد: برو پاييننشستم روي صندلي. توي  عصبي

نگاهش کردم: حرف دهنت رو بفهم. تا نگي معذرت ميخوام نمي رم پايين.برام مهم نيست برم  خشمگين

 زندان مي فهمي؟

 صورتش برگشت. متعجب بود. گفت: خيلي خب ببخشيد. حاال برو پايين حالت

ش کاري به ايشون ندارم. خود… من سرجايم. به رد کمرنگ زخم کف دستم نگاه کردم. آرام گفتم:  برگشتم

 همه هم مثل شما فقط دنبال صيد کردن نيستن آقاي محترم… اومد سراغم 

ساکت ماند. انگار ديوار بود. از پنجره ديدم که وارد يک محوطه پر از آپارتمان هاي بلند شديم. پرسيدم:  باز 

 اينجا کجاست؟

ه ماشين را نگه داشت و پياده شد. از توي پنجره گفت: نگفت. از ميان آپارتمان ها رد شديم و باالخر  هيچي

 همين جا بمون تا برگردم

ماشين دور شد. بازهم معطل ماندم. باز هم سردم شده بود. خسته بودم و خوابم هم مي آمد ولي نگراني  از 

نمي گذاشت بخوابم. توي خودم جمع شدم. حرفي که زد خيلي بد بود. بيا اين دوست صميمي اش است و 

اين فکر را مي کند خدا به داد بقيه برسد. ولش کن. همه چيز که تمام شد بهش مي گويم همه چيز را 

 .
ً
 فراموش کن برو دنبال زندگي خودت. گفت مال و اموالش پر کشيده؟ طفلي. حاال کلي ناراحت است حتما

 شدوباره برگشت و از پنجره دو تکه شال و مانتو انداخت داخل: اينا رو بپو  عليرضا 

گشاد بود. زود پوشيدمش و شال را هم انداختم روي سرم و پياده شدم. نگاهي به سر تا پايم انداخت و   مانتو 

 راه افتاد: بيا
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دور و برم نگاه کردم. يک مجتمع آپارتماني خيلي بزرگ بود. مثل اکباتان. صداي بلند شدن هواپيمايي به   به

 بود.  گوشم خورد. نه مثل اکباتان نبود. خود اکباتان

 يکي از برج ها ايستاد و گفت: بفرماييد جلو 

رفتم. پشت سرم در را بست و رفتيم طرف آسانسور. دکمه را زد. هنوز داشت خيره نگاهم مي کرد.  جلو 

 برگشتم نگاهش کردم: چيه؟

 خورد. مي دانم لحنم طلبکار و خشن بود. البد توقع اين طرز نگاه و حرف زدن را از من نداشت. خب مهم جا 

 نيست. من هم توقع آن حرف مفت را نداشتم. 

 ….آسانسور شديم. گفت: مهرداد  سوار 

حرفش را بزند: نمي خوام راجع به اين موضوع حرفي بزنم. اين مساله خصوصيه. به خودم و  نگذاشتم

 ايشون مربوطه

 خوبديواره نقره اي آسانسور مي ديدم صورتش شکل عالمت تعجب شده است. چرخيدم طرفش: ولي  از 

 نيست تا کسي رو نشناختيد راجع بهش قضاوت کنيد

را پايين انداخت. آسانسور طبقه آخر نگه داشت. در باز شد. صبر کرد من پياده شوم و دنبالم بيرون  سرش

 …آمد. رفت طرف يکي از درها و کليد انداخت: اينجا يه خونه ي امنه 

 شديم و ادامه داد: مي دونيد خونه ي امن چيه؟ وارد 

 نه -

يه جايي واسه مخفي کردن اونايي که بايد مخفي بشن. ظاهرش شبيه بقيه خونه هاست ولي از بيرون بهش  -

 وقتي واردش ميشي از شبکه مخابرات  
ً
ديد ندارند. ديوارهاش جوري ساخته شده که موبايل آنتن نميده. کال

 کردم  رتلخو گم ميشي. اينا رو گفتم که يه کمي اخمات رو باز کني ولي انگار خيلي د

کردم ولي چيزي نگفتم. لبخند زد: اينجا واسه يه عده خاصه منتها من يه سري رابط دارم که يکي از   نگاهش

 اينا رو گير آوردم

تکان دادم و نشستم روي مبل ساده اي که توي سالن کوچک بود. خانه جمع و جور و ساده اي بود. دلم  سر 

 ولي نپرسيدم. مي خواست بپرسم مهرداد هم مي آيد اينجا 

: همه چي آماده شده. يه خط تلفن امن هم داره که قابل ردگيري نيست ولي شما نبايد با آشناهات گفت

 ازش تماس بگيري. چون واسه اونايي که توآگاهي هستن رديابيش ناممکن نيست

 گفتم: ممنون  آرام

 مقابلم و لبخند زد: االن دلخوريت رفع شد؟ نشست



 

 
567 

 تکان دادم: بله سر 

 ولي شماره رو ميدم به مهرداد که باهات تماس بگيره. خوبه؟ :گفت

کردم. اين يعني که مهرداد نمي آيد. غصه ام گرفت چرا؟ خودم هم همين را مي خواستم. که چند   نگاهش

 روزي ازش دور باشم. گفتم: نه اگه الزم نيست نمي خواد

 خنديد: موسيقي دوست داري؟ آرام

 نگاهش کردم: آره چطور؟ متعجب

سي دي هايي که کنار دستگاه ضبط صوت رديف شده بودند اشاره زد: اونجا چندتا کالکشن خوب هست.  به

 اگه حوصله ات سر رفت بذار گوش کن. واسه آرامشت هم خوبه

 ممنون -

 جا بلند شد: توي کمد چند دست لباس هست. مال يه خانومي بوده که يه مدت اينجا بود.  از 

آه کشيد: يکي به اسم کلوئه. شايد اندازه نباشه ولي اگر مجبور شدي ميتوني را رو به سقف گرفت و  سرش

 استفاده کني. تميزه

 کي بود؟ گفتم: شما فقط پليس نيستي درسته؟ کلوئه؟
ً
 اين عليرضا دقيقا

 طرف در: فرض کن آره رفت

بل. افتادم روي محتي صبر نکرد دو کلمه بيشتر حرف بزنيم. در را بست و رفت. مانتو را در آوردم و  ولي

 آفتاب از الي پرده افتاده بود روي موکت جلوي رويم. رفتم پايين و زير رشته ي باريک نور خوابيدم. 

مي تابيد روي پوستم و سرما را ذره ذره از تنم بيرون مي کرد. کم کم از اين در به دري ها خسته مي شدم.  نور 

ر چشم انتظار برگشتن مهرداد بودم. ولي حرف هاي حس مي کردم ديگر نمي توانم ادامه بدهم و بي اختيا

اين طور که به خاطر … داشتم  وستدوستش آزارم مي داد. فرض کردم اگر من هم به اندازه مهرداد او را د

اگر من هم همين قدر به خاطرش دست و پا زده بودم آن وقت ممکن …. تالش کرده بود … من دويده بود 

 بود چه واکنشي نسبت به حرف ه
ً
اي عليرضا نشان بدهم؟ حتي همين حاال هم عصباني ام کرده بود. حتما

اگر بيشتر دوستش داشتم جز عصبانيت ازش کينه به دل مي گرفتم. اگر جاي من و مهرداد برعکس بود و من 

. سعي کردم خودم را بگذارم جاي 
ً
بودم که اين طور به آب و آتش مي زدم اوضاع بدتر هم مي شد حتما

وقتي آن طور پشت تلفن به من توپيد و به هرزگي متهمم کرد، يعني او هم از من کينه دارد. قلبم آناهيتا. 

 بايد باهاش حرف مي زدم. که چي بشود؟ ينهلرزيد. نه او نبايد ک
ً
 من را به دل مي گرفت. حتما

ر مي شود؟ مي خزيد باالتر. حاال روي شکمم بود. مهرداد گفت مشکل ما به خودمان ربط دارد. مگ آفتاب

حاال که آنا مي داند شوهرش من را دوست دارد ديگر نمي تواند همچين حرفي بزند. آنا هرکار بدي هم که 

است. زن شرعي و  د توي زندگي مشترکش کرده باشد حق دارد از من متنفر باشد، چون زن رسمي مهردا
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نا وارد شده، اگر به خاطر اين  قانوني اش. خودم را مثل متجاوزي حس مي کردم که به حريم هاي ممنوعه آ

کار من را بکشد حق دارد. من هم اگر بفهمم شوهرم يکي جز من را دوست دارد ممکن است همين کار را 

ن کينه من را انتخاب کرده، آنا نبايد به م مهرداد بکنم. نشستم و زانوهايم را بغل گرفتم. ولي تقصير من چيه؟ 

هرداد کينه پيدا کند چه باليي سرش مي آورد؟ ممکن است او را داشته باشد. قلبم فرو ريخت. اگر به م

بي آنکه خودم بخواهم دوباره کيارش جلوي چشمم … بکشد؟ نه آنا اين قدرها هم ديوانه نيست. بي اختيار 

من بغل گرفته بود و غمگين نگاهم مي کرد. آن زني که فکر مي کردم کيارش را  لظاهر شد. زانوهايش را مث

به همين خاطر او را کشته؟ چون کيارش با ديبا عروسي کرد؟ چون ديبا را انتخاب کرد؟ سعي   دوست داشته

 کيکردم اين قضيه را هضم کنم ولي غيرممکن بود. کيارش پسر همايون بود. کي جرات کرده او را به خاطر 

واسته از ا کرده مي خعشق ناتمام بکشد؟ حتي اگر هم اين کار را کرده به خاطر کيارش نبوده، هرکي اين کرا ر 

همايون انتقام بگيرد. چون همايون بود که نقشه ازدواج ديبا و کيارش را کشيد. کاش اشتباه کرده باشم و همه 

 چيز جور ديگري باشد. 

*** 

 به رفعت  خيلي
ً
 دور و برم را نگاه نکنم. بايد بعدا

ً
خونسرد نشستم توي ماشينم و راه افتادم. انوري گفت اصال

گردد و ماشينش را بردارد. اين همه موش و گربه بازي بي فايده بود. فکر کردم حالشان را ميگيرم مي گفتم بر 

. گفت که دور و بر آن خانه هم نگردم  انوريولي برعکس حال خودم گرفته شده بود. حاال فندق رفته بود و 

قتي که مستقر شوم. البته و اگر هم کسي از آگاهي پاپيچم شد بگويم با زنم مشکل دارم و تصميم داشتم آنجا 

از هتل خسته شدم. بهانه مسخره اي بود ولي حال دروغ ساختن هاي بيشتر را هم نداشتم. اين جور که 

سراغم که بدانند از جاي شادي خبر دارم يا نه چون ترجيح مي دهند  يايند انوري مي گفت احتمالش کم بود ب

 نمي دانستم کجاست. جايي که علي او را تحت نظرم بگيرند به جاي اينکه مستقيم بپرسند. خ
ً
ب حاال واقعا

 برده خوب است يا بد. 

گفت نمي توانم ببينمش تا وقتي همه چيز راست و ريس شود. حتي تلفن هم نمي توانم بزنم و اين   انوري

نگرانم مي کند. لعنتي. شک را تمام کن. آنها طرف تو هستند. اين همه بي اعتمادي مريضت مي کند. بي 

تمادي زياد مال آدم هاي احمق و ترسوست. اين را به تجربه فهميده ام ولي در اين موقعيت ترجيح مي اع

دهم احمق و ترسو باشم ولي خيالم راحت باشد که اشتباه نکرده ام. هرچند شادي هم داستان انوري را تاييد  

 شبيه ب
ً
زودتر  ه هم بود. ولش کن. سعي کنکرد. آنها با هم هيچ حرفي نزده بودند و جرئيات داستانشان کامال

 اين گره لعنتي را باز کني و خودت را خالص کني. 

تا اينجا که فهميدم همايون بعد از يک ميهماني فکر کرده يک عده دارند پشت سرش بازار را قبضه مي   خب

ک طرح ي کنند و براي همين متوسل شده به طرحي که آنا شش ماه قبل از ميهماني بهش پيشنهاد داده بوده. 

. گفت از شرکت بگذارد  يروندزدي. انوري گفت که با مرتضوي تماس بگيرم و بخواهم که يک قرار مالقات ب

علي هم همراهم مي آيد. اين خوب است. باالخره مي بينمش و با هم حرف ميزنيم. شايد بتوانيم سوءتفاهم 

 مرتضوي حقيقت را بگويد. شايد اگر مي ها را برطرف کنيم و از حال شادي هم خبر بگيرم. ولي بعيد مي دانم
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جعلي را به همايون داده و او را توي اين هچل انداخته. انوري  بر رفتيم مالقات فرحي بهتر بود. او بوده که خ

 تصميم گيرنده است و از نظر او براي مالقات فرحي نياز به مدارک محکم تري داريم. نمي دانم. 
ً
 فعال

 احتياج به خواب داشتم. يک خواب آرام و بي شرکت از ماشين پياده شد جلوي
ً
م. سرم گيج مي رفت. واقعا

دغدغه. سوار آسانسور شدم و به صورت خسته خودم توي آيينه نگاه کردم. رد خراش روي گردنم بدجور 

 توي چشم بود. لبه پالتو را باالتر کشيدم و موهايم را کمي مرتب کردم. 

گر رياضي؟ منتظر ماندم. يکي دي… ادارم کرد صبر کنم. رفعت بود با از باز شدن در صداي بحث دو نفر و  قبل

 هم بود. سه تا زن بودند. رفعت داشت مي گفت: با خودش صحبت کنيد. به من هيچ ربطي نداره

هرکي رو تصميم ميگيرن ميارن بخش … سوم مي گفت: بايد بريم پيش خانم دادخواه نميشه که  نفر 

 ش واسه نورچشمي هازحمتش واسه ماست پورسانت….ما

 عصبي گفت: نه خير خودش بياد باهاش حرف مي زنم رياضي

يعني من؟ چه مدير فروش مودبي داشتم و خبر نداشتم. هيشکي نيامده بود شرکت؟ نگاهي به  خودش

 ساعتم انداختم. همايون که بعيد بود بيايد. آنا کجا بود؟

 غ مي گم يکتا؟درو …. گفت: تو هم بدت نيومده از اين پيشنهاد   رياضي

 پوزخند زد: تا اونجايي که يادم مياد داوطلبانه از اون بخش اومدم بيرون رفعت

عصبي گفت: آره خب اون موقع که هيچي به هيچي بود و سگ دو زدن بود اومدي بيرون نشستي تا  رياضي

 برسيم به اينجا بعد بري سوسه بياي برگردي

نون تو رو بدزدم. فکر نکن خيلي اينجا مي مونم. نهايتش سال گفت: هنوز اين قدر گدا گشنه نشدم که   رفعت

ديگه آلمانم، خيلي جوش نزن. االن هم اگه هيچي نگفتم واسه اينه که خود آقاي دولتشاه اوضاعش به هم 

 ريخته نمي خوام بشم چوب الي چرخ

 سوم گفت: چوب الي چرخ؟ فکر مي کني احمقيم؟ نفر 

 خونسرد گفت: نيستيد؟ رفعت

 بلند گفت: نگو باهاش سر و سري نداري که باورم نميشه. با هردوتاشون داشتي من مي دونم رياضي

 پشتم لرزيد. هردوتا؟ منظورش من و کيا بوديم؟ تيره

 آرام تر ادامه داد: خيلي چيزاي ديگه هم مي دونم رياضي

 گفت: اون چيزايي که مي دوني ديگه به کار نميان  رفعت

 ه اي؟سوم گفت: چه چيزاي ديگ نفر 
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 با تمسخر گفت: مهرداد بي بخارتر از باباشه نه يکتا؟ رياضي

از تعجب باز ماند. رفعت با همايون؟ صداي هيني به گوشم خورد. داشتند جلوي همه درباره اين  دهنم

 قضيه چرت و پرت مي بافتند؟ دست گذاشتم روي دستگيره

 گفت: از خودشون بپرس بهت ميگن  رفعت

صداها خوابيد. رفعت خونسرد نشسته بود پشت ميزش و رياضي و دانش رو به را چرخاندم و  دستگيره

رويش ايستاده بودند. رفتم داخل و هرسه نفرشان بلند شدند. نيم نگاهي بهشان انداختم و پرسيدم: خانم 

 دادخواه نيومده؟

پدرتون  . گفت: نه زنگ زدن بدونن شما هستين يا نه. گفتن زنگ بزنيد بهشون حالشون خوب نيست  رفعت

 هم نيومدن هنوز

دانم چرا يک دفعه احساسم به رفعت تغيير کرد. اما نبايد حرکت اشتباهي مي کردم. سر تکان دادم و به  نمي

 رياضي و دانش نگاه کردم: زود اومدين؟

قرارداد شرکت کينزو رو کي بايد تنظيم کنه؟ … صورتشان خيره شدم. رياضي گفت: صبح به خير  توي

 دولتشاهمنتظرن آقاي 

 کردم به رفعت: زنگ بزنيد به آقاي فروتن بگين زودتر بيان  رو 

 طرف اتاقم: يه قهوه هم براي من بياريد رفتم

چرخيدم طرفشان تا عکس العملشان را ببينم. دانش نيشش را سري    ع بست و رياضي سعي کرد چشم از  سري    ع

 رفعت بدزدد. به دانش اشاره کردم: شما بيا

 را بستم. دانش در زد و داخل شد. رفت بنشيند که گفتم: من گفتم بشيني؟توي اتاق و در  رفتم

ايستاد. کي او را براي مهماني آن شب دعوت کرده بود؟ کيارش؟ اين يکي از آن زن هايي بود که اگر تنها  دوباره

بازمانده از جنس مونث روي زمين بود ترجيح مي دادم نسل بشر منقرض شود و طرفش نروم. چاپلوس. 

 وذي. زيرآب زن. اهل عشوه هاي خرکي و البته آدم فروش. م

 روي صندلي و گفتم: قرادادت سال به سال تمديد ميشه اينجا؟ نشستم

 بله چطور؟ -

 ميري حسابداري. به آقاي سازش بگو فرم تسويه حسابت رو آماده کنه -

 چي؟ تسويه؟ واسه چي آخه -

 فرما تشخيص دادم بهت احتياجي نيستدادم به صندلي: واسه اين که به عنوان کار  تکيه
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 هفت ساله اينجام. يعني چي نمي فهمم…. جلوتر: آقاي دولتشاه من  آمد 

 شدم جلو: وقتي بيکار شدي وقت پيدا ميکني بشيني خوب فکر کني بفهمي واسه چي خم

 من منظوري نداشتم از اون حرفا… جلوتر: به خدا  آمد 

 کدوم حرفا؟  -

 همينايي که االن گفتم -

 من که چيزي نشنيدم -

 خب خانم رياضي مدير بخش فروشه…. ببينيد …. آقاي دولتشاه  -

 را باال بردم: من توضيح خواستم؟ دستم

هايش را به هم پيچاند: تقصير من نبود. خانم رياضي ناراحته که اين خانم بياد بخش فروش. چرا سر  دست

 من خالي ميکنيد آخه؟

گفتي ديگه. خانم رياضي مدير بخش فروشه. اونو که نمي تونم اخراج    دادم به صندلي: خودت االن تکيه

کنم. اون با تصميم من مشکل داره تو رو جلو ميندازه که مشکل رو حل کني. منم دارم حلش ميکنم. شما 

نکني هم خانم  ونيميري و خانم رفعت مياد جاي شما. اين جوري هم تو ياد ميگيري خودت رو گوشت قرب

 دهنش رو ببنده تا خودش هم رفتني نشه رياضي ميفهمه

صورتش برگشت. چانه اش مي لرزيد. گفت: ميرم اداره کار شکايت مي کنم. من بيمه هستم. شما نمي  رنگ

 توني منو اين جوري بندازي بيرون

مي دانست اين شرکت همين حاال هم ورشکسته است خدا را هم شکر مي کرد که باهاش تسويه مي کنم.  اگر 

 س کشيدم: هرجا دوست داريد شکايت کنيد. خسارت ميخواي؟ مشکلي نيست. بفرماييدعميق نف

نگاهم کرد. خوب بود که گريه نمي کرد. باالخره يک زن پيدا شد که بي گريه و زاري حرفش را بزند.  منگ

 چندثانيه ايستاد و بعد گفت: پشيمون ميشين

 باال رفت: تهديد مي کني؟ ابرويم

 ه هرحال من کلي آپشن دارم، تجربه دارم. نه چرا تهديد کنم؟باال انداخت: ب شانه

؟ بهش نمي آيد اين قدر باهوش  انوري
ً
آمار اين يکي را درآورده؟ شايد او دوست دختر کيارش بوده. واقعا

باشد. تجربه اين چند ماهه نشانم داده بود که خيلي وقت ها راجع به زن ها اشتباه فکر کرده ام. شايد هم او 

ب پررو مي شد. گفتم: خيلي خ نرو دختر کيارش بوده، نبايد مي فرستادمش برود ولي اگر مي گفتم دوست 

 حرفات رو زدي بفرماييد
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قدم برداشت به سمت در. رفعت آمد داخل. دانش نگاهش کرد. چرخيد طرف من و گفت: اين همه  محکم

 نجا نيستسال اينجا زحمت کشيدم، ولي از همون اول بايد مي دونستم جاي من اي

نکرد چيزي بگويم، از کنار رفعت رد شد و از اتاق بيرون رفت. رفعت قهوه را گذاشت و خواست برود.   صبر 

 گفتم: صبر کنيد

 ولي نچرخيد طرفم. گفتم: کسي زنگ نزده با من کار داشته باشه؟ ايستاد 

 طرف در: ميارم ليستش رو خدمتتون رفت

 اي سازش؟بيرون. داخلي سازش را گرفتم: الو آق رفت

 بله بفرماييد -

 االن خانم دانش مياد واسه تسويه. معطلش کن. نمي خوام اخراجش کنم. ولي نفهمه داري معطلش ميکني -

 چشم. فقط يک چيزي -

 بله؟ -

از وقتي آقاي سرمد رفته اينجا همه چي به هم ريخته. خانم دادخواه هم نيست. يعني هيشکي نيست. به  -

 …پدرتون هم گفتم 

 سرپرست بخش حسابداري باش تا بعد ببينم خي -
ً
لي خب. فروتن بياد. قراردادت رو عوض مي کنيم. فعال

 چه کار کنم

 ممنون و يک چيزي -

 چي؟ -

 …راجع به قضيه اختالس  -

 را توي دستم جا به جا کردم: چي؟ گوشي

 االن وقت داريد؟ -

 آره بيا -

ا گذاشت جلوي رويم. توي اسم ها باز هم اسم ترنم را قطع کردم. رفعت برگشت توي اتاق و ليست ر  گوشي

 بود. ول نمي کرد اين دختر. گفتم: اين خانم چندبار زنگ زده اينجا؟

 آنکه نگاهم کند گفت: خيلي. نگران دوستش بود و گفت بايد با شما حرف بزنه بي

 ….تکان دادم. مي خواست برود که گفتم: شما  سري
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زش بپرسم؟ انوري که مي گفت هيچي ازش پيدا نکرده. ممکن است او و  طرفم و ساکت نگاهم کرد. ا چرخيد 

 کيا با هم سر و سر داشته اند؟ گفتم: من اون حرف ها رو شنيدم

 عميقي کشيد: واسه همين نمي خواستم برم اون بخش نفس

 راست بود؟ -

 زد: خودتون چي فکر مي کنيد؟ پوزخند 

 هيچ فکري نمي کنم. فقط مي خوام بدونم قضيه چي بودهبنشيند. رفتم مقابلش نشستم: من االن  خواستم

تند پلک زد: مال االن نيست. خيلي وقت پيش که توي بخش فروش بودم. شايعه کردن که من و پدر شما  تند 

واسه همين بود که از فروش اومدم بيرون. حتي مي خواستم از شرکت بيام بيرون ولي خود شما …. 

 نگذاشتي. يادتون نيست؟

 ود. به نظرم آمد آدم خوبي است و خواستم که بماند. گفتم: راست بود؟ب يادم

 به تاسف تکان داد: االن بين ما چيزي هست؟ سري

 نه -

 خب اونم همين طور بود. شايعه بود. االن هم اگه موندم چون شما گفتي -

 نمي توانستم حرفش را باور کنم. گفتم: اگه چيزي بوده بگين نه

نبوده. من يه کارمند ساده بودم که داشتم کارم رو مي کردم ولي ديدم کار کردن تو جايي   جا بلند شد: هيچي از 

که فرصت ها کمه و متقاضي زياد برابره با هزار و يک حرف مفت و دروغ و دونگ ترجيح دادم پيشرفت 

 هم بهتون گفته بودم
ً
 نکنم. قبال

 ديگه مي تونيد برداريد. ممنون تکان دادم و فنجان قهوه ام را برداشتم: ماشينوتون رو  سري

هيچ حرفي از اتاق بيرون رفت. بايد به انوري مي گفتم يک دور دقيق تر آمارش را دربياورد، و اميدوار بودم  بي

 به هيچ چيزي اطمينان نداشتم. شماره مرتضوي را گرفتم 
ً
چيز عجيبي داخل پرونده اش پيدا نکند. االن واقعا

خيلي نگران است. گفتم که مي دانم  کهم. نگران بود. تن صدايش مي گفت  و باهاش يک قرار هماهنگ کرد

 چه گندي زده و اگر نيايد بد باليي سرش مي آورم. 

را که گذاشتم سر و کله سازش هم پيدا شد. دقيق نگاهش کردم. پسر آرام و سر به زيري به نظر مي  گوشي

گه داشتن رفعت در شرکت داشتم ولي حاال مي رسيد. نسبت به او همان حسي را داشتم که بار اول موقع ن

 ديدم که تشخيص هاي حسي ام به لعنت خدا هم نمي ارزد. گفتم: بيا داخل

و نشست روي مبل. يک پوشه هم دستش بود. نگاه خيره ام را که روي پوشه ديد، بلند شد و آن را   آمد 

 …گذاشت مقابلم: بعد از اون کاري که آقاي سرمد کرد 
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کردم. گزارش داخل پوشه آشنا بودند. تمام قراردادهايي که کيارش باهاشان سر و کار داشت. را باز   پوشه

 نگاهش کردم: خب؟

برگشت و نشست روي مبل. چشمم به گزارش ها بود و او ادامه داد: مجبور شدم يک بار ديگه تمام  دوباره

 حساب ها رو بررسي کنم

 نگاهش کردم: کي مجبورت کرد؟ دوباره

 روز صبح منظورمههمين ام -

 به هم گره زدم: امروز صبح مجبور شدي؟ ابرو 

 …فکر مي کردم خودشون ميان واسه گزارش … بله  -

 کي؟  -

 پدرتون -

از سازش خواسته بود گزارش ها را نگاه کند؟ چرا؟ باز هم داشت مخفيانه کاري مي کرد. سعي کردم  همايون

 کردم توي هم و گفتم: خب؟عصبانيتم را کنترل کنم. آرام دست هايم را قفل  

فهميد نبايد به من چيزي مي گفته ولي ديگر دير شده بود. نفس گرفت: نمي دونم شايد هم بهتر باشه  انگار 

 با خودشون حرف بزنم

 بفرماييد… دادم به صندلي ام: خودشون نميان  تکيه

 …ده من کنان گفت: اين شرکت هايي که مرحوم برادرتون باهاشون معامله هايي کر  من

 چي فهميدي، اين رو بگو… مي کند و حرف نمي زد. عصبي فنجان قهوه ام را برداشتم: خيلي خب  جان

 مبل جا به جا شد: اينا خيلي وقته ديگه با ما کار نمي کنند توي

 …به هم گره زدم و فنجان را سرجا گذاشتم: کار نمي کنن؟ يعني  ابرو 

 …گفت: ورشکسته ان   آرام

 ورق زد و با انگشت جايي را نشان داد: ببينيد شد و پوشه را  بلند 

انگشتش را گرفتم. به خاطر همين معامله هاي قالبي با شرکت هاي ورشکسته بود که آن حسابرس  رد 

محرمانه فهميده بود پول هايي که جا به جا شده راحت رد و بدل شده اند، تعداد اين شرکت هاي خرده ريز 

ش نگاه  اي نبود. به ساز  زهراردادهاي فروشش به راحتي امکان نداشت. چيز تاآنقدر زياد بود که بررسي تمام ق

 کردم: خب اين رو که خودم مي دونستم
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 منظورم به اسم شرکتا بود… کرد: بله   نگاهم

گره زدم و دوباره به اسم ها نگاه کردم. آن حسابرس فقط قراردادها و واريزي ها را چک کرده بود، او اين   ابرو 

چشم بستم و سعي کردم خودم را کنترل کنم. سعي کردم جلوي …چون اينجا کار نمي کرد … بود  را نفهميده

 گزارش ها دنبال چي بوده؟  ويسازش خونسرد بمانم. چطور اين را نفهميده بودم؟ آرام گفتم:پدرم ت

 ايستاد مقابلم و دست هايش را جفت کرد توي هم: اسم همين شرکتا راست

 منونتکان دادم: باشه. م سر 

 روي صندلي بلند شدم: اين بين خودمون مي مونه از 

 ….عالمت تاييد سري تکان داد: با خانم دانش  به

 همون کاري که گفتم رو انجام بده -

 بله چشم -

اتاق بيرون رفت. خسته و درمانده روي مبل ولو شدم. خوابم مي آمد ولي نمي توانستم بخوابم. الزم بود  از 

ول بايد خودم مي فهميدم چي به چي هست. داخلي رفعت را گرفتم: به خانم رياضي به انوري هم بگويم؟ ا

 بگين بياد

دادم به صندلي و چشم بستم. حس مي کردم دارد خوابم مي برد. پنجره را باز کردم بلکه با هواي خنک  تکيه

 خواب از سرم بپرد. 

 آمد داخل: با من کاري داشتين رياضي

 مبل اشاره کردم: بشين به

. از کجا شروع کنم که برسم به اين نقطه؟ فقط او مي توانست بفهمد که اين شرکت ها جعلي ستنش

هستند. او مي توانست به سرمد بگويد از اين طريق مي تواند پول جا به جا کند. سرمد توي بازار فروش نبود 

فتم: را سر کشيدم و گ امولي رياضي بود. اگر او هم يک پاي اختالس بود، پس چرا سرمد چيزي نگفت؟ قهوه 

 خب

 منتظرم -

 پا روي پا انداخت و خونسرد نگاهم کرد. تکيه دادم به صندلي: آمار اون شرکت ياسر رو در آوردين؟ دوباره

 بله -

 چه سري    ع -

 منم رابط هاي خودم رو دارم… بعد از اين همه کار کردن توي بازار فروش  -
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حرفي افتاد که همين چند روز پيش زده بود. اينکه آدم مهره بود همچين حماقتي کرده باشد. يادم به  محال

هايش را الکي خرج نمي کند. اگر مي خواست خيلي راحت تر مي توانست از ما بدزدد. بي آنکه سرمد چيزي 

 بفهمد. پس او اين وسط چه کاره بود؟ داشت چه غلطي مي کرد؟

 گفت: بگم؟  دوباره

 بله گوشم با شماست -

( مي کنم ميارم براتون ولي به Documentنشست: البته گزارش کاملش رو داکيومنت )و رق سر جايش  شق

 …طور اجمالي يه شرکت سهامي خاصه 

 اوهوم -

 که چند نفر آدم تازه وارد با هم تاسيسش کردن. کارشون هم وارداته بيشتر  -

 از؟ -

 چين فکر مي کنم -

 ديگه؟ -

 بشيم فکر مي کنم خوب باشه باهاشون وارد همکاري -

 چرا؟ -

 به کارمون بياد -
ً
 چون امتيازهاي خاصي دارن که ممکنه بعدا

 کارمون؟  -

 منظورم به کار شرکته… بله  -

بود. دست هايم را ستون کردم روي ميز و خم شدم جلو: شما اين قدر براي آينده اينجا نگرانيد،  وقتش

کنه؟ مگر شما مدير بخش فروش چطور نفهميدين کيارش داره با چندتا شرکت ورشکسته معامله مي  

 نيستي؟

يزي بديهي  چ… ثانيه نگاهم کرد. منگ و متحير. نه از حرفي که زده بودم، انگار قرار باشد چيزي را بدانم  چند 

 که ازش بي خبرم. خودم را نباختم: هوم؟

 داد به مبل و گفت: اين شرکت ها رو خانم شريف به مرحوم برادرتون پيشنهاد داده بودن تکيه

او از خراب شدن کيارش چه نفعي مي برد؟ دوباره تکيه دادم به صندلي ام: شما چرا … ديباي لعنتي ! … ديبا

 امتحانشون رو پس دادن و آينده اي ندارن؟
ً
 بهش نگفتين اينا قبال
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 به خانم شما… نه به خودشون … من گفتم  -

ا دارد ون قالب کرده بود و نگفته بود ديباو با ديبا دستش توي يک کاسه بوده؟ طرح دزدي به هماي آناهيتا؟

زير زيرکي خراب کاري مي کند؟ کم کم داشتم مطمئن مي شدم که مرگ کيارش زير سر آناهيتا بوده، او و ديبا با 

 هم. ولي چطوري اين دوتا با هم منافع مشترک پيدا مي کردند؟

 : چي گفتن؟پرسيدم

مرگ  اينم بگم که کل اين قضيه به فاصله دو هفته قبل از  البته… باال انداخت: گفتن رسيدگي مي کنم  شانه

 برادرتون اتفاق افتاد

 به صورتم کشيدم: ولي معامله ها مال خيلي وقت پيشه دستي

تکان داد: بله، ولي خانم دادخواه به من گفتن مستقيم روي کار برادرتون نظارت دارن و نيازي به بررسي  سر 

 من نيست

 عجب!  -

هرچند سرم اونقدر … وش بودم، بايد اجازه مي دادن خودم بررسي کنم همه چي رو من مدير بخش فر  -

 شلوغ بود که از پيشنهادشون استقبال کردم، به هرحال مسئوليتش با من نبود

 دو هفته قبل از مرگ کيارش چطوري به نظرتون اومد الزمه بررسي کنيد اين قضيه رو؟ -

يرون داد: وقتم آزاد شد به نظرم رسيد يه نگاهي به کل ماجرا را مثل آهي عميق و از سر کالفگي ب نفسش

 بندازم

 بفرماييد… تکان دادم: خيلي خب  سر 

جا بلند شد و بي هيچ حرفي بيرون رفت. داخلي رفعت را گرفتم و گفتم تلفن ها را وصل نکند. در را بستم و  از 

پشت هم بي خوابي داشت ديوانه ام مي  روي کاناپه دراز کشيدم. ديگر نمي توانستم بيدار بمانم. سه شب 

 کرد. پلک روي هم گذاشتم و نفهميدم چه شد. 

شده بود و دلم يک جاي گرم و نرم مي خواست. در مرز خواب و بيداري بودم. يک دقيقه خواب و يک  سردم

ين ا دقيقه بيداري. توي خواب، اينجا نبودم. روي تختي نرم دراز کشيده بودم و فندق هم توي بغلم بود و 

اشت  ام و آفتاب د وابيدهحس را دوست داشتم ولي توي بيداري مي دانستم که روي کاناپه اي توي شرکت خ

کم رنگ و بي حال ميشود. بعدازظهر بود. خسته و کوفته از جا بلند شدم. به ساعتم نگاه کردم کم کم بايد مي 

مي آمد. مرتضوي هم همينطور. جدا رفتم دفتر دکتر ماجدي. قرار را آنجا گذاشته بودم. عليرضا خودش 

 جدا. 

جا بلند شدم و پيرهن چروکم را مرتب کردم. شب بايد مي رفتم خانه و هرچي لباس داشتم جمع مي کردم  از 

 مي بردم هتل. اگر اين خانه به دوشي تمام مي شد خوب بود. داخلي رفعت را گرفتم: يه قهوه مياريد؟
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ايلم نگاه کردم. آنا چندبار زنگ زده بود. ترنم هم زنگ زده بود. بهش و قفل در را بازکردم و به موب برگشتم

 زنگ بزنم؟ ولش کن. وقتي همه چيز تمام شد خودش مي فهمد چه خبر بوده است. 

آمد داخل و قهوه را روي ميز گذاشت. بعد از آن مکالمه اي که شنيده بودم جو بينمان عوض شده  رفعت

شده حداقل من اين طور حس مي کردم. قهوه را برداشتم و ديدم که  بود. هردومان مي دانستيم يک چيزي

 توي رفتن مردد است. گفتم: بله؟

 طرفم و گفت: ميشه يه درخواستي ازتون بکنم؟ چرخيد 

 چي؟ -

 طرف مبل: اجازه هست؟ رفت

 تکان دادم: بفرماييد سر 

 و به قهوه اشاره کرد: سرد ميشه نشست

 مقدمه گفت: من راجع به قتل کيارش يک حدس هايي دارم را برداشتم و کمي چشيدم. بي قهوه

 پريد توي گلويم. ميخ شده بود توي صورتم.  قهوه

 : خب؟گفتم

 جا خورده ام. ولي خودش خونسرد عين يک مجسمه يخي زل زده بود به صورتم.  فهميد 

 منتظرم درخواستتون رو بگين -

 عد از اون کمک ها توي جريان باشمميشه منم با شما همکاري کنم؟ فکر مي کنم حقم باشه ب -

گردنم ديني بود. به خاطر آن شبي که کمک کرد فندق را پيدا کنم ولي اين ِدين با اين درخواست هم اندازه   به

 نبود. شايد هم بود. 

 چرا همچين درخواستي داريد؟ يعني از کمک کردن به من چي گيرتون مياد -

 به هوش و استعدادم نداشته که ثابت کنم اگر خواستم منشي باشم ربطي  -

را بريدم: من متاسفم اگه اينجا يا هرجاي ديگه اي خواسته و ناخواسته باعث شدم توي زحمت  حرفش

 بيفتين ولي کمک کردن به حل پرونده برادرم چه ربطي به هوش و استعداد شما داره؟

نکه اول خوب گوش مي داد.  مکث کرد و به روبه رويش خيره ماند. از اين رفتارش خوشم مي آمد. اي کمي

 کمي فکر مي کرد و بعد جواب مي داد. 

 به من نگاه کرد: اجازه بدين جوابش پيش خودم بمونه. مي تونم کمکتون کنم؟ دوباره
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اين  …عجيبي داشت. از جا بلند شدم: اگر چيزي مي دونيد که فکر مي کنيد گفتنش الزمه بگين  درخواست

 بهترين کمکه

نجره. مشغول جمع کردن وسايلم بودم ولي حواسم بهش بود که دارد چيزي را سبک چرخاند به طرف پ سر 

سنگين مي کند. ساکت ماندم تا تصميمش را بگيرد. کيفم را برداشتم و ميز را دور زدم مقابلش ايستادم: 

 خب؟

 هم ايستاد: هروقت مطمئن شدين مي تونين به من اعتماد کنين حرف مي زنيم او 

 …ه حوصله کل کل با رفعت از عهده ام خارج بود. دستي به صورتم کشيدم: خيلي خب خسته بودم ک آنقدر 

 براي شروع يه آگهي استخدام منشي بزنيد. مي خوام خودتون يکي رو انتخاب کنيد. مي دونم هرکي شما 
ً
فعال

 انتخاب کني بهترينه

 زد. همان طور ايستاده قهوه را تا ته سر کشيدم.  لبخند 

قاي فروتن قرارداد شرکت کينزو رو تنظيم کردن منتها شما خواب بودين نتونستن بيارنش.  سرم آمد: آ دنبال

 ….گفتن هروقت بيدار شدين 

 برمي گردم. بهش بگين بمونه تا بيام. االن بايد برم جايي… باشه  -

 خداحافظي کردم و از شرکت بيرون آمدم.  ازش

**** 

د. بدجور خوابم مي آمد. از ديشب تا حاال نخوابيده بودم هاي نور حاال کم رنگ و کم رنگ تر مي شدن رشته

ولي حسي عجيب اجازه نمي داد بخوابم. حسي که نه اضطراب بود نه دلواپسي. بيشتر سردرگمي بود. از 

ه با مثل غم و نگراني آميخت يوقتي به ماجراي خودم و مهرداد و بعد ربط آن به آناهيتا فکر کرده بودم چيز 

رو مي کرد. دير يا زود همه چيز تمام مي شد و من برمي گشتم بيرون و شايد هم تبديل مي  هم دلم را زير و 

 بودم ولي بعد از آن ديگر يک دختر تنها نبودم. کسي بودم که مي دانست 
ً
شدم به همان دختري که قبال

 بايد فاميلش را ه… مهرداد دولتشاه 
ً
ردم ارد. سعي کخب نه. مي دانستم مهرداد دوستم د…. بگويي؟  محتما

ترجيح مي دادم کمي بيشتر برگردم عقب و مهرداد … رابطه او و آناهيتا را جلوي چشمم مجسم کنم. ولي نه 

را قبل از ازدواج تصور کنم. اين طوري شايد بهتر مي فهميدم چرا با آناهيتا مشکل دارد. جز آن سه تا خاطره 

د. هرچي از کيارش خاطره داشتم، صندوقچه آوري که باهاش داشتم چيز خاصي در خاطرم نبو  تخجال

ذهنم از حضور مهرداد خالي بود. جز اين که هميشه سرش به کار خودش بود. با همايون زياد درباره کار 

 هم حواسش به من نبود. حداقل تا قبل از آن ماجراي زشت مس
ً
دادن  ابقهحرف مي زد. بحث مي کرد. اصال

عد از آن اتفاقات بود که اخم هايش پررنگ شدند. يا حداقل من آره درست ب… من و کيارش. ولي بعدش 

 بيشتر حضورش را حس کردم. 



 

 
580 

بود. چندبار وقتي مي خواستيم … روي هم فشردم تا يادم بيايد جز اين ها چيز ديگري هم بوده؟ آره  چشم

و  ي گلو گير کند برويم باغ لواسوون، او هم بود. وقتي مي آمد من ناراحت مي شدم. انگار خاري باشد که تو 

آدم را آزار بدهد. هروقت مي آمد ترجيح مي دادم خودم را از جلوي چشمش گم و گور کنم ولي توي اين کار 

 آن دفعه 
ً
ناموفق بودم. حاال مي فهمم چرا. چون او بود که به هر ترتيبي خودش را به من نزديک مي کرد. مثال

جون توي گلخانه باغ سر بزنيم. چقدر خوشحال بودم   اي که مي خواستيم برويم به توت فرنگي هاي ناهيد 

که با کيارش داريم مي رويم. ديگر حس عاطفي خاصي به او نداشتم. همان رفيق پايه اي بود که مي شد 

باهاش وقت بگذراني و بخندي و خوشحال باشي ولي وقتي ديدم مهرداد هم آمده دلم مي خواست به  

فکر کن. به کيارش همين را مي گفتم. آنقدر نسبت به جذبه «. عجب داداش سرخري داري»کيارش بگويم 

اش هراس داشتم که حتي جرات نمي کردم راجع بهش با کيارش که اهل بگو بخند بود شوخي کنم. آن روز 

خوب بود. شايد براي همين است که خاطره اش به اندازه آن سه تا خاطره پررنگ نمانده. چون آن روز 

و کلي آب بازي کرديم. چون بابا هم بود و مي دانستم جلوي او مهرداد جرات حرف خوب بود. رفتيم آنجا 

. وقتي خسته و هالک از دويدن دور استخر و مسخره بازي هايي که به چشم بابا بچه گانه و ندارد مفت زدن 

د. ششايد هم معصومانه مي آمدند برگشتم گلخانه، ديدم که آنجا تنهاست. فکر نمي کردم توي گلخانه با

 براي همين رفتم آنجا، کيارش رفته بود داخل ويال. به نظرم رسيد بابا توي گل
ً
به جاي او،  است ولي خانهاصال

با مهرداد مواجه شدم. صورتم گل گلي شده بود. سرخ از دويدن و نفس زدن. يک لباس اسپورت پوشيده 

 ر مي رسيد. حداقل نسبت به وقتبود. يک جين کاربني و تي شرت خاکستري. اين جوري خودماني تر به نظ

هايي که کت و شلوار مي پوشيد و کراوات مي زد. ولي چيزي که بيشتر از لباس هايش مهم بود، اخمي بود که 

روي صورتش نبود. مثل يک مجسمه بي حرکت کنار بوته هاي توت فرنگي ايستاده بود و من را برانداز مي  

بابا، جمع کردم مبادا به تير غضب مهرداد گرفتار شوم. موهايم را  کرد. خنده اي را که آماده کرده بودم براي

دهنم را فرو خوردم. منتظر بودم چيزي بگويد ولي ساکت و بي حرکت ايستاده  آبانداختم پشت گوشم و 

 بود. انگار بهش اسپري تاکسودرمي زده باشند. جلوي در گلخانه اين پا و آن پا کردم و گفتم: بابام رفته داخل؟

 پاشنه پا چرخيد و دور و برش را نگاه کرد: اينجا که نيست البد آره يرو 

 تکان دادم و گفتم: ببخشيد سر 

 بروم بيرون که گفت: صبر کن چرخيدم

 دهنم را فرو خوردم و برگشتم طرفش: بله؟ آب

 سبدي که کنار بوته ها رها شده بود اشاره کرد: يه مقدار توت فرنگي بچين ببريم به

دستورش حرصم گرفته بود ولي ترجيح دادم هيچي نگويم. دلم نمي خواست باهاش دهن به دهن اينکه از  با 

بشوم. هربار که طرز حرف زدنش و متلک هايش را با ناراحتي براي بهناز تعريف مي کردم کلي حرص مي 

نبود.  توي خونم ازيخورد که چرا جوابش را نمي دهم. ولي من مثل بهناز نبودم. حاضر جوابي و زبان در 

شايد هم بابا يادم داده بود که با متانت جواب حرف مفت را بدهم. بابا خودش همچين آدمي است. با 
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هرکسي يه اندازه اي شعور و معرفت داره، »هرکسي دهن به دهن نمي گذارد. استداللش هم اين است که 

 «نبايد خودت رو هم اندازه پايين تر از خودت بکني. 

تم روي دوپا و سبد را گذاشتم توي دامنم. نشست کنارم و من جا خوردم. بي آنکه کنار پاهاش و نشس  رفتم

 چيزي بگويد دست برد ميان بوته ها و يک توت فرنگي رسيده از ساقه جدا کرد و گرفت طرفم: بيا

فرنگي ميان دو انگشتش مثل يک تکه ياقوت خوشرنگ و روشن جا خوش کرده بود. گوشه برگش را   توت

را انداختم داخل سبد. آنقدر نزديک بود که مي توانستم بوي ادکلنش را حس کنم. کمي با فاصله گرفتم و آن 

جرات  بود که گيننشستم و از بوته کناري دو سه توت فرنگي چيدم. خودش هم مشغول شد. جو آنقدر سن

دم و گر چينمي کردم برگردم نگاهش کنم. ترجيح دادم حواسم را بدهم به توت فرنگي ها. دو سه تاي دي

 انداختم داخل سبد. دوباره گفت: بيا

توت فرنگي تپلي کف دستش بود. سبد را دراز کردم طرفش. نفس عميقي کشيد و آنها را ريخت داخل  چند 

سبد. حس مي کردم االن چيزي مي گويد ولي هيچي نگفت. به سبدي که هنوز خيلي مانده بود پر شود نگاه  

نم به خاطر تندتر کار ک کردمار بود بنشيند جفتم و آن سبد را پر کنيم؟ سعي  کردم و آه از نهادم بلند شد. قر 

همين چندتا توت فرنگي نرسيده هم وسط رسيده ها جدا شد. زيرچشمي نگاهش کردم. چرخيد طرفم و 

 گرگ که دنبالت نگذاشته… نچي گفت و سر تکان داد: آروم تر 

 خشيدشماتت بار نبود براي همين زير لب گفتم: بب لحنش

هم در جوابم سر تکان داد ولي صداي بابا که من را به خود آورد باعث شد مراسم توت فرنگي چيني زود  او 

تمام شود. از جا بلند شدم و روي خودم نگذاشتم که گفته توت فرنگي بچين. سبد را گذاشتم روي ميز فلزي 

ند به لب نفس راحتي کشيدم و لبخ يناي همجلوي گلخانه و بلند به بابا گفتم بله. بابا داشت مي آمد آنجا بر 

چرخيدم طرف مهرداد که بپرسم کافي است يا نه و باهاش سينه به سينه شدم. مجبور شدم سرم را باال 

بگيرم و دو قدم عقب برم. درست توي شکمش خورده بودم و حس خوبي هم نسبت به اين اتفاق نداشتم. 

 آرام گفت: حواستو جمع کن

 ببخشيد تند پلک زدم:  تند 

انگار صداي من را نشنيده بود چون نيامد طرف گلخانه. ديدم که دستش رفت توي موهايم و تنم لرزيد.  بابا 

نمي دانستم چرا اين کار را مي کند. خودم را عقب کشيدم و دستش توي هوا ماند. يک چيزي هم داخل 

يک طرف و گفت:   د ا پرت کر چشم هايم گرد شد. ملخ ر … دستش ورجه ورجه مي کرد. يک چيزي مثل ملخ 

 گير کرده بود توي موهات

 اختيار دست گرفتم جلوي دهنم: وايييي بي

 سبد رو ببر داخل… را کرد توي جيبش و گفت: کافيه  دستش
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تکان دادم و دوان دوان برگشتم داخل ويال. حاال که فکرش را مي کنم در کنار آن حرف ها و اخم کردن ها،   سر 

 آن دفعه اي که من را رساند دانشکده گاهي هم زيرپوستي هوا
ً
رف زد با دکتر طهماسبي ح… يم را داشته. مثال

. آنا مثل عضوي تازه برايم پر از رمز و راز د تازه ازدواج کرده بو … يا خيلي قبل تر …. تا درسم را حذف نکند 

ر شده يا نه، چون بود. دلم مي خواست بدانم او چه طوري مهرداد را تحمل مي کند و مهرداد اخالقش بهت

و من نمي دانستم چرا ولي برايم جالب بود بدانم « اين اگر زن بگيره حالش خوب مي شه»مامان مي گفت 

براي همين وقتي بعد از يک ماه از ازدواجشان آمدند خانه همايون برعکس  هپيشبيني مامان درست بوده يا ن

ط و داوطلبانه خودم را به عضو تازه وارد هميشه که از دو فرسخي اش هم رد نمي شدم، رفتم توي حيا

 معرفي کردم که اي کاش نمي کردم. 

دوست هاي زيادي داشت که حداقل در ظاهر با آدم محترمانه و گاهي مهربانانه رفتار مي کردند  ناهيدجون

براي همين از دوست هايش بدم نمي آمد و به طور پيش فرض فکر نمي کردم آنا که مي شد عضو جديد آن 

ودند و گل نشسته ب  اغچهنواده رفتارش با من تلخ يا سرد باشد ولي اشتباه مي کردم. توي حياط کنار بخا

ناهيدجون داشت از آنا راجع به سفر ماه عسلش سوال مي کرد. مهرداد هم سرگرم زير و رو کردن يک مشت  

 اشد چون بيشتر کاغذ بود که روي ميز پخش شده بود. حدس مي زدم مشغول وارسي کارهاي شرکتشان ب

جلو و لبخند به لب سالم کردم. ناهيد  تماوقات حتي وقتي ازدواج نکرده بود مشغول همين کارها بود. رف

جوابم را داد ولي آنا پا روي پا انداخته بود و منتظر بود خودم را بيشتر معرفي کنم. در آن زاويه اي که ايستاده 

اهي به من انداخت ولي او هم جواب سالمم را نداد. درست بودم متوجه شدم مهرداد سر بلند کرد و نيم نگ

 مثل آنا. ناهيد گفت: مامانت داخله اگر کارش داري

 هايم را بردم پشت دامنم و سر تکان دادم و رو به آنا گفتم: از آشناييتون خوشوقتم دست

 سري تکان داد و رو به مهرداد گفت: بيام کمک؟ آنا 

م که نمي داند در آن لحظه چه کار کند. براي همين مجبور شدم زير لب آدم معطلي را پيدا کرده بود حس

ببخشيدي بگويم و برگردم سمت خانه مان. رفتار آنا بدجور توي ذوقم زده بود جوري که تا آخر شب توي 

اتاقم ماندم و مدام فکر کردم چرا؟ هي توي ذهنم به اين فکر مي کردم که ممکن است مهرداد راجع به من 

ربطي زده باشد؟ حرفي که باعث شود زنش نسبت به من اين طور رفتار کند؟ ولي باور نمي کردم.  حرف بي

 خاله زنک نبود. خيلي کم حرف بود و فکر نمي کردم آنقدر مهم باشم که بخواهد راجع به من با 
ً
مهرداد اصال

 زنش حرف بزند. 

س مي کردم با اين عضو تازه وارد توي قفس شب وقتي مامان و بابا خوابيدند از خانه بيرون زدم. چون ح آخر 

افتاده ام و دلم مي خواست بعد از چند ساعت حبس کردن خودم توي خانه بروم قدم بزنم. ساعت يازده 

 متوجه شدم مهرداد پشت زهشب بود. همين طور راه افتادم طرف جاده ماشين رو و وقتي رسيدم به آنجا تا

تلفن است. ماشين روشن بود ولي زنش آنجا نبود. البد منتظر ماشين شاسي بلندش مشغول حرف زدن با 

بود که بيايد. خواستم برگردم ولي متوجه من شد و با دست اشاره کرد بروم طرفش. با اکراه رفتم سمت 
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با تلفن حرف مي زد گفت بنشينم پشت فرمان.  هماشين و منتظر ايستادم بدانم چه کار دارد. همان طور ک

 . دست گذاشت روي گوشي و گفت: ببرش جلوي خونهمتعجب نگاهش کردم

يادم داده بود رانندگي کنم. هم به من و هم به بهناز. چون بهناز دلش مي خواست گواهي نامه بگيرد و   بابا 

کسي تحويلش نمي گرفت. براي همين بابا وقت گذاشت و با ماشين سبحان به هردوتامان رانندگي ياد داد 

رداد؟ اگر مي زدمش به در و ديوار. دوباره دست گذاشت روي گوشي و گفت: برو ولي رانندگي با ماشين مه

 ديگه

 …: بلد نيستم. خودتون گفتم

تلفن اشاره کرد که يعني مشغولم. حاال که فکرش را مي کنم مي بينم خودش هم مي توانست سوار ماشين  به

بفهماند من بيشتر از آنکه دختر بشود و آن را ببرد جلوي خانه شان ولي اين طوري مي خواست به آنا 

سرايدارشان باشم، عضوي از آن خانواده هستم. با ترس و لرز سوار شدم و سوييچ را يک دور ديگر چرخاندم 

تا ماشين راه بيفتد و با همان پاهاي لرزان و دنده يک راه افتادم. تمام تنم از ترس مثل طبل مي کوبيد و مدام 

قبول کردم. همان مسير را مستقيم رفتم تا رسيدم جلوي تراس و فرمان را  به خودم لعنت مي فرستادم چرا 

کشيدم. از ماشين که پياده شدم ديدم خودش هم عين احمق ها    گيکج کردم و ايستادم و نفسي از سر آسود 

گوشي تلفن روي گوش دارد پياده مي آيد. تا برسد جلوي ماشين آنا هم سر رسيد و با ديدن ما متعجب 

مهرداد و بعد به من انداخت. مهرداد، باالخره تلفنش را تمام کرد و بي هيچ توضيحي به آنا رو به  نگاهي به

 من گفت: بد پارک کردي

 ماشينا… من کنان گفتم: سخته رانندگي با اين  من

تکان داد و سوار شد. آنا هم بي هيچ حرفي سوار شد. مهرداد سرش را از پنجره بيرون آورد و گفت: بيا  سر 

 البا

 : نه خودم برمي گردمگفتم

 …بيا مي گم  -

 شدم و نشستم پشت سر آنا و بي اختيار گفتم: ببخشيد سوار 

 هيچ کدامشان حرفي نزدند. آنا گفت: باهاش حرف زدي؟ ولي

شب  …فقط سر تکان داد. جلوي در اصلي که رسيديم نگه داشت. زود در را باز کردم و گفتم: ممنون  مهرداد 

 به خير

جوابم را بدهند راهشان را گرفتند و رفتند. از اين کارها زياد نمي کرد. حداقل آنقدر نبوده که من يادم آنکه  بي

مانده باشد. شايد الزم است يک بار بنشينم و دوباره رفتارهايش را نسبت به خودم به خاطر بياورم ولي حاال 

يمان و انگار خاطره هايم درباره آنها پر و پ وقتش نيست. حاال بيشتر دلم مي خواهد به رفتار او و آنا فکر کنم

 هيچ وقت نديدم دست 
ً
 اينکه رفتارشان با هم حتي از اول زندگي هم سرد و خشک بود. مثال

ً
تر است. مثال



 

 
584 

بيندازند دور گردن هم، يا آنا خودش را بهش بچسباند و ناز و ادا بريزد. هميشه فکر مي کردم تقصير مهرداد 

رها نمي کند، نمي دانم شايد هم درست فکر کنم. نمي شود که همش تقصير آنا بوده اين کا ز است که آنا ا

 چه 
ً
باشد. مي شود؟ شايد مهرداد جوري رفتار مي کرده که آنا نمي توانسته باهاش صميمي شود. مثال

 يکي دوتا از همين اخم هايي را که خرج من کرده تحويل آنا داده با
ً
ست. اکافي   شد جوري؟ چه مي دانم مثال

همه که مثل من نيستند از اين نگاه ها توي خودشان جمع شوند. يکي هم مثل آنا مغرور است و جوابش را با  

کم محلي مي دهد. ولي چه دليلي داشته که به آنا اخم کند. يعني او کاري مي کرده که مهرداد را عصباني  

لت اخم هايش به من به اين خاطر دانم ع يکند؟ رفتاري داشته که مهرداد نتواند هضمش کند؟ حداقل م

بوده که نمي توانسته احساسش را نسبت به من درک کند. چيزي که برايم عجيب بود جنس رابطه آناهيتا با 

 با اينکه هيچ وقت به ناهيدجون بي احترامي نمي کرد ولي حس مي  
ً
تک تک اعضاي خانواده شان بود. مثال

دم حساب نمي کرد ولي براي همايون چيزي بيشتر از احترام خرج کردم ازش خوشش نمي آيد. انگار که او را آ

مي کرد. انگار او را ستايش مي کرد. با کيارش هم خوب بود. نه آنقدر صميمي که بتوانم حس کنم به هم 

نزديکند نه آنقدر دور که با هم غريبه باشند. هميشه هم راجع به کار با هم حرف مي زدند. يعني آناهيتا جز  

هرچي که از عمر ازدواجشان مي گذشت فاصله شان را بيشتر حس … او حرف نمي زد. ولي با مهرداد کار با 

 با هم نمي آمدند خانه همايون. بيشتر وقت ها مهرداد خودش تنها مي آمد حتي 
ً
مي کردم. اين اواخر که اصال

براي همين بود که  شايد  ند؟خيلي شب ها همان جا مي خوابيد. يعني دلشان نمي خواست کنار هم بخواب

شب مردن کيارش وقتي ديدم مهرداد او را توي بغل گرفته خوب توي خاطرم ماند چون هيچ وقت نديده 

بودم اين طوري به هم بچسبند. مهردادي که توي همين چند روزه دو سه بار من را توي بغلش گرفته نمي 

اين روي مهرداد را هم ديده ام مي دانم وقتي که   حاال توي بغل نگيرد. يعني … زنش را … توانسته آناهيتا را 

 جزو رفتارهايش هست. يعني آنا او را پس مي زده؟ خب چرا؟ 
ً
بخواهد محبت کند در آغوش گرفتن هم حتما

مهرداد که مرد بدي نيست. فقط مغرور است. زيادي مغرور است، اگر حس کند کسي هم اندازه اش نيست 

 با مي دا دا محال است حتي نگاهش کند. خ
ً
ند با خاله مه لقا و بهناز زبان دراز چه برخوردي داشته، يا مثال

 اهل چشم چراني نيست، که با اين موقعيت مادي خودش يک … ملي 
ً
ولي چيزهاي خوب هم زياد دارد. مثال

 هکامتياز مثبت است. خدا مي داند به خاطر وضع مالي اش چند نفر هوس کرده اند بچسبند بهش. ديگر اين  

 که همه زندگي اش توي کار مي  مسئول
ً
يت پذير است، چه حاال که اين قدر به خاطر من تالش کرده چه قبال

. فکر مي کنم باباي خوبي مي 
ً
گذشت حس مي کردم که اهل شانه خالي کردن و عياشي کردن نيست اصال

 چرا آنا او را پس. پس کند شود. ديگر چي دارد؟ چه مي دانم هرچيزي که او را تبديل به يک شوهر ايده آل  

زده؟ نمي دانم. شايد مجبور شوم يک بار هم با آناهيتا حرف بزنم. خيلي زشت است نه؟ اينکه بروم درباره 

مردي که وارد زندگي ام شده با زن سابقش حرف بزنم. آن هم چي. وقتي که آن زن سابق بداند شوهرش قبل 

ر هزار هم کار من و مهرداد درست باشد، اين يک د اگر حتي … از طالق نسبت به من احساسي داشته. نه 

 فکرش را هم که مي کنم خجالت مي کشم. 
ً
 يک کار از عهده من خارج است. اصال

درد گرفته بود. آنقدر زياد که ترجيح مي دادم بخوابم. چشم بستم و سعي کردم ديگر به اين مثلث سه   سرم

 گوش لعنتي فکر نکنم چون همه فکرهايم تهش بن بست بود. 

***** 
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راه دفتر ماجدي يک نخ سيگار آتش زدم تا کمي سرحال بشوم، همزمان فکرم چندجا بود، پيش فندق،  در 

 از هم پاشيده بود. کم 
ً
پيش حرف هاي رياضي و پيش صحبت هاي ديشبم با همايون. قواي جسماني ام کامال

ا افتاده بود. آن بيسراشي مي خوابيدم و مدام استرس تحمل مي کردم و زندگي زناشويي ام روي شيب تند 

خواسته بود بهش زنگ بزنم. ترنم هم همين طور. شماره آنا را گرفتم تا ببينم چرا شرکت نيامده است، بايد 

خونسرد مي ماندم و وانمود مي کردم راجع به حرفي که رياضي زده چيزي نمي دانم. اميدوار بودم رياضي هم 

مي دانستم زيرک تر از اين حرف هاست که بخواهد  حاال هرچند چيزي درباره صحبتش با من به آنا نگويد، 

اين طور خودش را به دردسر بيندازد. بعد از دو سه بوق باالخره برداشت. از صداي خش دار و بي حالش جا 

 خوردم: مريضي؟

 و بي تفاوت گفت: مگه مهمه؟ سرد 

 فتي؟جوابش چيزي نگفتم. لحنش مايوس و بي حوصله بود. پرسيدم: دکتر ر  در 

 سيگار را تکاندم توي جاسيگاري و فرمان را گرفتم. گفت: مريض نيستم. همايون چي ميگه؟ خاکه

 را از بيني محکم بيرون فرستادم: شايد ورشکست بشيم دود 

 همه چي. به خاطر هيچ و پوچ… شبيه خروس نازک شد: همه چي رفت روي هوا  صدايش

اگر او پشت سر ما مشغول خراب کاري بوده پس چرا لحن حرف زدنش من را به شک مي انداخت که  اين

 ناراحت است. براي همين 
ً
حاال وامانده است؟ يعني داشت نقش بازي مي کرد؟ ترجيح دادم فرض کنم واقعا

فتين اين جان؟ نگ نا پوزخند زدم: وقتي نقشه ميکشيد با همديگه فکر اينجاش رو هم مي کردين ديگه. آره آ

دانشگاه رفته. حساب و کتاب سرش ميشه يه سوالي ازش بکنيم. فکر کردين  خر گوش مخملي هم باالخره

 …خيلي زرنگين؟ حاال همايون فکرش تار عنکبوت بسته تو که خوب از باال و پايين اين بازار خبر داري 

گفت: به خاطر اين نبود. خودت هم خوب مي دوني. اوني که پشت اين قضيه بوده حاضر شده   عصبي

 ه پس ننداز گردن منبرادرت رو بکش

غيرمستقيم به شرکت ياسر اشاره مي کرد. نفسم را عميق بيرون فرستادم: از کجا معلوم به خاطر   داشت

گندکارياي شما کيارش رو نکشته باشن؟ اگه اين باشه که ديگه بايد سر بگذاريد زمين بميريد چون هم 

 ورشکست شديم هم کيا رو به کشتن دادين

من نمي خوام برگردم به زندگي نکبتي گذشته ام. من نمي …. ن خودم رو مي کشم هق کرد: مهرداد م هق

 ….خوام برم زندان 

زنگ خورد. زندان؟ چرا فکر مي کرد قرار است برود زندان. مي خواستم اين را بپرسم ولي همين طور  گوشم

 ه؟ چراچرا زندگي بايد اين جور باش…. من خودم رو ميکشم ….زار ميزد: من نمي رم زندان
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کردم پرده گوشم به خاطر جيغ هايش دارد پاره مي شود. گوشي را انداختم روي داشبرد و سيگار را پرت    حس

کردم بيرون. هنوز صداي جيغ هايش مي آمد. اين ترس دوباره مطمئنم مي کرد که اشتباه حدس نزده ام. او 

 کاري کرده که به ضرر ما تمام شده، ولي چه کاري؟
ً
 واقعا

 را فکر مي کني مي افتي زندان؟ مگر چه کار کردي؟: چگفتم

 هق کرد: بيا خونه هق

 پلک به هم فشردم: االن کار دارم. شب ميام کالفه

 دهنش را فرو داد: تو هوام رو داري مهرداد؟ آره؟ من زنتم هنوز آب

 را يک گوشه پارک کردم و گفتم: قشنگ بگو چي شده تا کمکت کنم. قول ميدم کمکت کنم ماشين

 وحشيانه داد زد: دروغ ميگي. تو منو ول کردي افتادي دنبال کلفتتون دوباره

 منقبض شد. چشم بستم و ابروهايم گره خورد توي هم.  فکم

داد: منو ول کردي چسبيدي به اون دختره ي چاق. شبا ميري پيشش؟ آره؟ خوش ميگذره باهاش؟  ادامه

 هرکاري بخواي ميکنه؟

چشمم بود بعيد نبود توي گوشش بزنم. گوشي را قطع کردم و گاز ماشين را  تند شده بود. اگر جلوي  نفسم

گرفتم تا برسم به دفتر ماجدي، بايد مي رفتم پيشش و مي پرسيدم چه گندي کاشته که اين طور ترسيده و  

ماندم و بعد پياده  ماشينگير مي دهد به فندق. ولي االن مجبور بودم آرام بمانم. جلوي دفتر کمي توي 

. نمي خواستم با اعصاب خراب بروم پيش مرتضوي. نگاهي به ساعت انداختم. رب  ع ساعت هم از موعد شدم

 قرار گذشته بود. 

ماشين پياده شدم و رفتم داخل ساختمان. از داخل دفتر هيچ صدايي نمي آمد. نکند اشتباه شنيده و  از 

را باز کردم و داخل شدم. هيشکي  نيامده؟ گفتم امروز؟ آره؟ هيچي يادم نمي آمد. ذهنم کشش نداشت.در 

 نبود. بلند گفتم: دکتر ماجدي؟

جلوتر و در اتاقش را باز کردم. ماجدي نبود ولي عليرضا و مرتضوي نشسته بودند توي اتاق و هرکدام  رفتم

توي فکر خودش بود. از صداي پاهايم سرچرخاندند طرفم. عليرضا اخم داشت و مرتضوي چک و چک عرق 

 م بود خيلي نگران و هيجان زده است. مي ريخت. معلو 

 : دکتر کجاست؟پرسيدم

 از پشت سرم آمد: هستم بفرماييد صدايي

طرف در و ماجدي را ديدم. دست هايش را با دستمال کاغذي خشک کرد و نشست پشت ميز  چرخيدم

 خودش. گفت: منم باشم؟
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 : بلهگفتم

 گفت: خب بفرماييد  عليرضا 

. درست رو به روي مرتضوي. اتاق ساکت بود. ماجدي گفت: چرا جدي شده بود. نشستم کنارش خيلي

 شروع نمي کنيد؟

 از کجا و چطوري اومده؟  رو 
ً
 کردم به مرتضوي و گفتم: ميخوام بدونم اون طرحي که قالب کردي به ما دقيقا

نکرده حالتش مثل آدم هايي شد که مي خواستند التماس کنند. دست هايش را به حالت التماس  شروع

 …ي رويش گرفت و چشم هايش غمگين شدند: به جون بچه هام جلو 

را بريدم: قسم و آيه براي من نيار آقاي مرتضوي. من گوشم از اين جور التماسا پره. يه شرکت دارم با  حرفش

 يه کرور کارمند که هر روز کارشون التماس کردنه. راست برو سر اصل مطلب

ا که از شقيقه اش شره کرده بود پايين خشک کرد: والله اين بي حس و حال شد. با دستمال عرقي ر  صورتش

طرح رو آورده بودن اداره ثبت اختراعات براي ثبت. به صاحبش گفتم ميفروشيش گفت نه. مي دونست اگه 

 ونمنمي د هثبتش کنه ممکنه يه مشتري بهتر گيرش بياد. شايدم ميخواست خودش يه کارگاه بزن

 تو هم گفتي بدزدمش آره؟ -

 ماند.  کتسا 

 گفت: االن شما ميگي که طرح رو خودت بدون دخالت هيشکي دزديدي؟  ماجدي

من قصدم اين نبود. به خانم دادخواه گفتم …. و درمانده به ماجدي نگاه کرد. دوباره زل زد به من: نه  منگ

 همچين طرحي هست اگه بتونيد صاحبش رو راضي کنيد بفروشه به کار شما مياد

 مرتضوي طرح نشده بود. او فقط پيشنهاد داده بود. نقشه از جانب  پس

 خب؟ -

 خانمتون گفتن اگه طرح رو بدون ثبت کردن بدي چقدر ميگيري -

 بالفاصله پرسيد؟ -

 فکر کرد و بعد گفت: نه يک هفته بعد از پيشنهاد کمي

د اين طوري نآنا فرصت داشته نقشه بکشد. شايد هم اول با شرکايش حرف زده و به اين نتيجه رسيده ا پس

سرمان را زير آب کنند. محض اطمينان پرسيدم: يعني غيرمستقيم گفت ثبتش نکنيد و بفروشيدش به 

 ايشون؟

 را تکان داد و چشم دوخت به ميز.  سرش



 

 
588 

 : خب؟ چقدر گرفتي؟گفتم

 رفت توي جلد آدم هاي بدبخت: همش رو پس ميدم فقط نگذاريد من رو بکشن دوباره

لند کرديم. قضيه داشت پيچيده مي شد. اول زويا فرهمند و نامزدش و حاال من و هم عليرضا سر ب هم

 مرتضوي؟ گفتم: چرا فکر مي کني قراره شما رو بکشند؟

 
ً
 داشت گريه اش مي گرفت. با صداي لرزان گفت: خود صاحب طرح گم و گور شده تقريبا

 شدم جلو: جدي؟ تو از کجا مي دوني؟ خم

ر مي کردم فقط زن ها موقع ترس و هيجان گريه مي کنند. گفت: رفتم دنبالش گريه اش راه افتاد. فک  باالخره

بگم هرچي از سود اون کارگاه قراره به من برسه همش مال خودت. خيلي قبل از اين ماجراها بو برده بود 

 نقشه هاش رو گم و گور کردم

 ِکي؟  -

ت هي يزي به دست ما نرسيده. يه مدقبل از کشته شدن برادرتون. اومد براي پيگيري ثبت گفتم همچين چ -

مي رفت و مي اومد بعد ملتفت شد قضيه چي بوده، بعد از مرگ برادرتون منو تهديد کرد به خاک سياه مي 

 نشونمت

 خب اين کجاش به مردن ربط داره؟ -

ز من احرفاش اذيتم کرده بود. مي ترسيدم کاري کنه از اداره بندازنم بيرون. چند مورد شکايت با همديگه  -

 شده بود

 پس بار اولت هم نبوده که همچين گندي ميزدي؟ -

عرق پيشاني اش را خشک کرد: اون شکايتا مال طرحايي بود که خيلي وقت پيش فرستاده بودم واسه  دوباره

آشناهام. يک دفعه همش با هم رو شده بود، مطمئن بودم اين اتفاق تصادفي نبوده، براي همين حدس زدم 

ي کرده، رفتم دنبالش به آدرسي که داشتم. رفقاش گفتن نيست. يه مدت رفته سفر. گفتم  تهديدش رو عمل

کسي هست که بتونه پيغامم رو ببره؟ يه شماره تلفن و آدرس دادن از خانومي به اسم زويا فرهمند. تلفنش  

ن تکه خاموش بود. رفتم دنبالش گفتن گم شده. بعدش هم پي جور شدم از بچه هاي شرکت خودتون گف

 . نه نگفتن گم شده گفتن کشته شدهشدهزويا فرهمند کارمند شما بوده و اختالس کرده و حاال هم گم 

 گفت: کي گفت؟  عليرضا 

هم همين را مي خواستم بدانم. کي فکر کرده بود زويا مرده؟ جز انوري که حدس زده بود ممکن است  من

 فکري کرده بود؟ آناهيتا؟زويا به خاطر نقشه هاي فرشاد متقي مرده باشد کي همچين 
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ساکت ماند. انگار داشت چيزي را مخفي مي کرد. عليرضا گفت: ببين آقاي مرتضوي. االن اين آقا  مرتضوي

 مي تونه از شما به خاطر فروختن يه طرح دزدي شکايت کنه

 وسط حرف علي: خانم دادخواه مي دونست پريد 

 اري کرده؟گفت: مدرکي هم داري که ايشون آگاهانه همچين ک  علي

 ماند. مطمئن بودم آنا مدرک دست کسي نمي دهد. حرفه اي تر از اين حرف ها بود.  ساکت

ادامه داد: پس به نفعته هرچي مي دوني و نمي دوني رو بگي ما هم سعي مي کنيم يه جوري خودمون با  علي

 اين قضيه کنار بياييم و حلش کنيم

اراند. اين عادتش را مي شناختم. وقتي کالفه مي شد بود. دستي به سرش کشيد و پشت گوشش را خ مردد 

 پشت گوشش را مي خاراند. 

 کردم: جلوي وکيلم قول ميدم که عاقالنه با قضيه کنار بيام  ترغيبش

از پشت گوشش کشيد و نگاهم کرد: يکي به من زنگ زد با يه شماره ناشناس. يه خانوم. اون گفت زويا   دست

 کردکشته شده. بعد هم گوشي رو قطع  

 علي و بعد به ماجدي نگاه کردم. علي اشاره کرد که ردش کنم برود. گفتم: شماره رو داري؟ به

 شماره تلفن را برايم درآورد. يک شماره اعتباري بود. گفتم: خيلي خب. ممنون زود 

 جا بلند شد: من هرچي گرفتم رو بهتون برمي گردونم از 

 زنيم تکان دادم: راجع به اين موضوع بعد حرف مي سر 

نگاهم کرد. درست مثل دزدي که دستش رو شده باشد. باالخره دل کند و رفت. ماجدي گفت: از خانم  نااميد 

 بهشتي هيچ خبري نيست. کي پشت اين قضيه است؟ پرونده خيلي پيچيده شده

 در سکوت به شماره نگاه کرد. من هم هيچي نگفتم. از جا بلند شدم: ببخشيد مزاحم شما شدم علي

م بلند شد و هردو با ماجدي دست داديم و در سکوت از دفتر بيرون آمديم. جلوي در ساختمان ه علي

 سيگاري آتش زدم و دودش را دادم بيرون. حرف نمي زد. گفتم: حالش خوبه؟

 طور که به رو به رو نگاه مي کرد گفت: کي؟ همان

 يبه سيگار پک زدم و مقابلش ايستادم: همون که جا به جاش کرد دوباره

 و محکم گفت: من کسي رو جا به جا نکردم از چي حرف ميزني؟ جدي

 …چشم دوختم به چشم هايش: چي ميگي؟ انوري مگه  نگران
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 انوري؟ انوري کيه؟ -

 
ً
 داشتم نگران مي شدم. سيگار را عصبي زير پا لکه کردم و شماره انوري را گرفتم.  واقعا

 هبه خيابان و رو به من گفت: زنگ نزن جاش امن پشت

 سکوت نگاهش کردم.  در 

 زد: خواستم يه حالي ازت بگيرم که ديگه به من شک نکني پوزخند 

را انداختم توي جيبم. آرام گفت: خونسرد باش. نگاه هم نکن. االن يکي از پنجره دوم ساختمون رو به  گوشي

 ا حرف بزنرويي داره ما رو نگاه مي کنه بعيد هم نيست که لب خوني بلد باشه. يه کمي از آب و هو 

چرخيد رو به خيابان. نيم نگاهي به جايي که گفته بود انداختم. پرده آرام تکان تکان مي خورد. گفتم: هوا  بعد 

 سرد شده خيلي

افتاديم به سمت ماشينم، سرش را خيلي پايين گرفت و گفت: اين شماره رو به ذهن بسپر. هيچ جايي  راه

ي داده بهت اگه خواستي زنگ بزن بهش. با اون شماره هايي که يادداشتش نمي کني. با همون تلفني که انور 

 به سهراب و بقيه زنگ زدي زنگ نزن چون کنترل ميشه

 آرام و شمرده شماره را گفت. چرخيد طرفم: خوش گذشت بعد 

 سرد بود. گفتم: ممنون به رفقاي اطالعاتيت سالم برسون لحنش

 زد: االن واسه همين دلخوري؟ پوزخند 

 ي دلخوري؟تو واسه چ -

 فرض کن واسه خاطر اينکه هنوز منو نشناختي و بهم شک داري -

 توي اون شرايط من فقط به خودم شک نداشتم -

 به آسمان ابري سر بلند کرد: خدا رو شکر که سربلند اومدم بيرون رو 

 نيومدي -

 نگاهم کرد: چرا؟ خونسرد 

حداقل من فقط شک کردم مثل تو يه راز به اين  بودم مي داند از چي حرف مي زنم. با اين حال گفتم:  مطمئن

 گندگي رو قايم نکردم. من احمق رو بگو فکر کردم يه وکيلي

 هستم -

 حرفم رو تصحيح مي کنم فکر کردم فقط يه وکيلي -
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کرد توي جيبش و با پا برگ زردي را که جلوي پايش افتاده بود له کرد: فکر کن گفتنش بيشتر ضرر   دست

 ميرسوند تا سود

 بلند کرد و زل زد توي چشم هايم: دختر خوبيه. بهتر از اون چيزي که فکر مي کردم ر س

 چرخيد و دويد آن طرف خيابان و من را تنها جا گذاشت.  بعد 

توي ماشين و سعي کردم به حرف هاي مرتضوي فکر کنم. با چيزي که امروز عصر از طريق سازش و  برگشتم

االن مرتضوي زد و با حرف هاي ديشب همايون درباره آن مهماني رياضي فهميده بودم، با حرف هايي که 

مي کرد   کاري  شتشبانه يک تصوير جلوي چشمم نقش بست. اين که آناهيتا جزو حلقه اين شرکت بود. دا

که ما زمين بخوريم اما چرا اين طور ترسيده بود؟ مي دانست دنبالش هستم؟ مي دانست کم کم ماه از پشت 

؟ امشب معلوم مي شد قاتل کيارش او بوده؟ چطور توقع داشت هوايش را داشته باشم؟  ابر بيرون مي آيد 

گريه هاي پشت تلفن و التماس هايش جوري نبود که باور کنم او قاتل کيارش است. انگار از چيزي جز کشتن  

يه اش پشت کيارش ترسيده بود، نمي دانستم چي. به قول انوري اين پازل شبيه پيازي چند اليه بود که هر ال 

آن يکي پنهان شده بود و اميدوار بودم امشب آناهيتا روشنم کند نقش او توي اين اتفاق چي بوده است. اين 

زندگي با او افسوس نمي خوردم. خيلي سخت است که فکر کنم چهار سال   لطوري حداقل بابت چهار سا

 ن و ترسناک. کنار زني زندگي کرده ام که يک روي پنهان داشته است. يک روي پنها

**** 

يخ کرده بود. از روي زمين بلند شدم و به دور و برم نگاه کردم. نمي خواستم دوباره بروم توي فکرهاي  تنم

دلهره آور. ترجيح دادم به جاي جديدي که ساکنش بودم فکر کنم. حاال توي يک آپارتمان نقلي و جمع و جور 

يک خانه امن زندگي مي کنم. خانه  ر الم راحت بود که دبودم که بازهم مثل يک زندان بود ولي اين بار خي

 
ً
خب يک خانه که وقتي … امن؟ خانه امن چه جور خانه اي هست؟ خانه امن حاال بيرون از اين اتفاقات مثال

توش هستم خوشحالم. مهم نيست بزرگ باشد يا کوچک. همين که مامان و بابا هم توي آن خانه باشند 

سربااليي و سرپاييني توي آن خانه جريان پيدا کند   بيروي يک خط صاف و  خوب است. همين که زندگي

کافي است. حاال که زندگي ام روي قله رفته و بعد سقوط کرده توي يک دره از يک خانه امن خيلي هم 

توقعات بااليي ندارم. مهم نيست حمامش جکوزي هم داشته باشد. مهم نيست پنت هاوس باشد. حتي مهم 

اي باشد. روحي که آن خانه را بکند خانه امن مهم است. انرژي و انگيزه اي که آدم هاي ساکن  نيست اجاره

 دل آدم هايي که توش زندگي مي کنند مهم است. اين 
ً
خانه توي آجر به آجرش تزريق کنند مهم است. اصال

ا ور نبود پس چر دل ها بزرگ باشد آن خانه بزرگ مي شود. کوچک باشد آن خانه کوچک مي شود. اگر اين ط

 و آناهيتا توي آن همه امکانات باز هم يک خانه امن براي خودشان نداشتند؟ رداد مه

مي توانست يک خانه امن براي من بسازد؟ دلش آنقدر بزرگ بود که اين و آن با يک لکه پيش پا  مهرداد 

ن بلد بودم همچي افتاده سياه و کوچکش نکنند؟ خودم چطور؟ من که ده سال ازش کوچک تر بودم آنقدر 

 مي گويد ستون يک يشهمامان هم… خانه اي بسازم؟ اگر من و مهرداد به بن بست مي خورديم؟ مثل او و آنا 

پ مي کند روي سر صاحبش. يعني حرف مامان 
ُ
خانه زن است. اگر زن سست و بي عرضه باشد آن خانه ک
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د و آوارهايش ريخته روي سر مهرداد؟ بعيد درست است؟ اين آنا بوده که نتوانسته خانه اش را سرپا نگه دار 

تا يکي مثل مهرداد و زنش. من يک کمي به  ورد مي دانم. اين حرف به درد زن و شوهرهاي سنتي بيشتر مي خ

روزتر از مامان هستم. به نظرم ستون خانه نه زن است نه مرد. هردوتاشان با هم هستند. اگر يکيشان خسته 

پ نکند. هردوتاشان با هم. ولي اين شد آن يکي بايد تحمل کند که 
ُ
که « مهردوتا باه»خانه به قول مامان ک

را سرپا نگه دارند بايد هم قد و هم قواره هم باشند وگرنه سنگيني خانه روي  خانهقرار است يکي بشوند و 

 يکيشان بيشتر فشار مي آورد و هردوتايي با هم مي افتند. 

آفتاب نگاه کردم. نمي دانم چرا دلم گرفته بود. يک چيزي توي دلم کنار پنجره و به غروب غم انگيز   نشستم

 نبود. جاي يک چيزي خالي بود. 

همين طور که داشتم به خانه امن فکر مي کردم يواش يواش مي فهميدم که هم قد و هم قواره بودن  شايد 

دش يک چيزهايي را مهم است. من و مهرداد هم قد هم نبوديم. مهرداد مال يک خانواده ايست که براي خو 

ارزش مي داند که براي من ارزش نيستند. يک چيزهايي هم براي من مهمند که براي آنها مسخره است. اين 

جوري ما نمي توانيم يکي بشويم و ستون خانه مان را محکم نگه داريم. براي همين است که نگرانم. اين 

آخر عاقبت داري نيست. فردا که من آزاد حسي که بهش پيدا کرده ام عشق نيست. يا اگر هم باشد عشق 

کرده باعث ترسم هم مي شوند. اگر چشم   گينمبشوم و برگردم توي زندگي واقعي اين چيزهايي که االن غم

ببندم رويشان و دست مهرداد را بگيرم يک وقتي چشم باز مي کنم و مي بينم دارم روي يک موي باريک راه 

و آن وقت حتي مهرداد هم نمي تواند من را روي اين موي باريک نگه  مي روم و زير پاهام يک دره باز شده

 پايين.  د دارد. ممکن است خودش هم بيفت

طاقچه پنجره پايين آمدم و رفتم سمت اتاق. نمي خواستم بيشتر از اين بهش فکر کنم. مي خواستم تمرين   از 

وي  باز کردم و به چند دست لباسي که تکنم که به اين چيزها فکر نکنم. در کمد ديواري باريک توي اتاق را 

بيه اسم اسمش ش…. کلير؟ نه   ستند؟کمد آويزان بود نگاه کردم. همه اش بلوز و شلوار بود. گفت مال کي ه

 آهان کلوئه. اين ديگر چه جور اسمي بود؟ خارجي بود؟…. ملکه مصر بود. کلوئوپاترا 

ها را هم نگاه کردم. معلوم بود ايراني نيستند. داخلش يک ها را بيرون آوردم و نگاه کردم. توي درز لباس  لباس

مارک خورده بود و زيرش زده بود ساخت نيوزيلند. نيوزيلند؟! تا حاال لباس مارک نيوزيلند نديده بودم که 

 ديدم. 

اين زندگي چه چيزها که نديدم. حاال لباس نيوزيلندي که کم اهميت ترينش بود. جالب بود که اينجا هم  توي

ل زندان کساني قبل از من زندگي کرده بودند. شايد بشود اسمش را گذاشت زندان خصوصي يا زندان پنج مث

 ستاره. 

توي آشپزخانه و در يخچال را باز کردم. توي در سه بطري شير، سه بطري آب ميوه. يک شانه تخم  رفتم

بود؟  د. اين يعني در را قفل کردهمرغ. يک قالب پنير و کلي خرت و پرت ديگر بود. توي فريزر هم همه چيز بو 

 تکليفم معلوم شود؟ ا رفتم سراغ در و حدسم درست بود. يعني قرار بود اينجا بخورم و بخوابم ت
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گرداندم دنبال تلفن. روي ميز تلوزيون بود.گوشي را برداشتم و شماره صفر را گرفتم، قفل بود. فقط   چشم

 ميشد باهاش داخل شهر تماس بگيري. 

 شتم که يک دفعه زنگ خورد. ازجا پريدم. نکند چون صفر را گرفتم زنگ خورد؟ بردارم؟را گذا گوشي

گوشي را برداشتم. صداي مهرداد موج گرمي توي تنم ريخت. اين همه قصه بافتم که تا زنگ زد ذوق    مردد 

 کنم؟

 : شادي؟گفت

 حرف بزنم؟ دوباره گفت: الو شادي؟ باهاش

 مداشت. نگران مي شد. گفتم: سال  گناه

 عميقي کشيد و گفت: نگران شدم چرا حرف نمي زني؟ نفس

 نگفتم. معلوم بود توي خيابان است. گفتم: خوبم نگران نباشيد هيچي

 : ببخشيد ساعت چنده االن؟پرسيدم

 : پنج عصر واسه چي؟گفت

 از وقتي اومدم خوابيده بودم. اينجا هم ساعت نيست.  -

 هروقت خواستي ساعت رو بدوني 001زنگ بزن  -

آخه خيلي وقته زمان رو گم کردم. نمي دونم چرا يک دفعه حس کردم دوباره زندگيم عادي شده … نه  -

 دنبال ساعت بودم. 

عادي ميشه. نگران نباش . من همه کار مي کنم که زودتر عادي بشه، تو خوب استراحت کن. به چيزاي  -

 تي؟خوب فکر کن. روحيه ات رو نباز عادي هم ميشه. االن اونجا راح

که مي شد، دلم يک جوري مي شد. حالي به حالي مي شدم. بي اختيار لبخند زدم: آره. يه خونه    مهربان

 کوچيکه. خيلي جمع و جوره ولي من دوستش دارم. توش احساس آرامش مي کنم

 خيلي خوبه. خونه کوچيک دوست داري؟ -

 يه خونه امن باشه کوچيک و بزرگش مهم نيست…. نه يعني نمي  -

 من؟ا -

آره. توش احساس امنيت کني. نگران نباشي. بدوني همه حالشون خوبه. همه همديگه رو دوس دارن و به  -

 تفاهم دارن… هم …. با … هم وابسته ان. همه 
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 کرد. انگار داشت به حرفهايم فکر مي کرد، چون پرسيد: تفاهم رو چي ميبيني؟  مکث

نبود. نشستم روي مبل جمع و جور سه کنج خانه،  شلوغ شد. سوال خوبي بود ولي جوابم يک جمله سرم

االن وقتش بود درباره توقعات و تصوراتش راجع به خودم بدانم، آرام گفتم: تو خيلي چيزا. اينکه اون کسي 

خواد خودش چيزايي مي اسهرو که کنارت زندگي ميکنه مث عروسک نبيني. بدوني اونم يه آرزوهايي داره و و 

 توي دست و پاي همديگه نباشين. همپاي همديگه باشينو باهاش هماهنگ باشي. 

 
ً
 دلم مي خواست بدانم من را چه جوري مي خواهد.  واقعا

 نرم شد: تا حاال کسي بهت گفته خيلي قشنگ حرف مي زني؟ لحنش

 گاهي وقتا هم مامانم… بابام … زدم: آره  لبخند 

  يزنازي هستي که فقط لوست کردن. از اونکشيد و آرام تر گفت: از بيرون همه فکر مي کنن يه دختر عز   آه

 کپال که ميشه لپشون رو کشيد و سر به سرشون گذاشت ولي گاهي وقتا شک مي کنم بيست سالت باشه

اين مهرداد دولتشاه جدي و بد اخالق بود؟ فکر نمي کردم مهرداد بتواند از اين اصطالحات « اون کپال؟!  از »

 رو تو چي ميبيني؟گفتم: شما تفاهم … استفاده کند. کپل 

 کرد: باز شدم شما؟ خوبه يه روزه ازت دور شدم ها  نچ

 نگفتم.  هيچي

: مي دونم به چي فکر مي کني. مي ترسي تو رو بخوام که خوشگلت کنم بشونمت روي پاهام و باهات گفت

 بازي کنم؟

 مورمور شد. ولي باز هيچي نگفتم.  تنم

فرض کن توي اون خونه امن من به عنوان يه مرد اين چيزا داد: خب گاهي وقتا هم همين رو ميخوام.  ادامه

 رو ميخوام. بيرونش ولي ميشم رفيقت. پا به پات ميام تا پيشرفت کني

داغ شد. آب دهنم را فرو دادم: اگه تو يه جزيره بوديم تنهاي تنها اين خيلي خوب بود. حتي مي رفتيم با  تنم

مي دوني که تو جزيره نيستيم. کلي آدم دور و برمون هستن   هم نارگيل ميچيديم و توپ بازي مي کرديم ولي

 ….که 

مي دونم عزيزم. مي دونم چي ميگي. طرز زندگي من و تو با هم فرق داره. آدمايي که باهاشون معاشرت   -

کرديم با هم فرق دارن. ولي قرار نيست تو خودت رو واسه همه توضيح بدي. امروز علي مي دوني چي به من  

 گفت؟

 نه -
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گفت دختر خوبيه. علي هرکسي رو راحت تاييد نمي کنه. حتي آنا رو هم تاييد نمي کرد. تو رو هم تاييد نمي    -

 کرد ولي دو کلمه باهات حرف زده نظرش عوض شده. اين مي دوني يعني چي؟

 را تکيه دادم به مبل: يعني من بايد کلي افتخار کنم دوستت منو تاييد کرده؟ سرم

 …نه  -

 . پاهام را جمع کردم توي شکمم و زخمم درد گرفت. ماند  ساکت

بود يک جاي آرام تر. شايد توي يک پاساژ چون صداي موسيقي مي آمد. گفت: يعني تو مال يه طبقه  رفته

باالتري. منظورم از نظر فکر و شعوره. تو يه دختر باهوشي که لياقتت معاشرت با آدمايي مث خودته. نه 

ونستي کنار اومدي و ت  اهاشمدل زندگيت با ما خيلي فرق داره ولي وقتي راحت بيکي مثل بهناز. درسته که 

 مال اون طبقه اي. من هميشه گفتم 
ً
آدماي متفاوت رو درک کني بدون اين که ازشون متنفر باشي يعني واقعا

لي يحاال هم به خودت ميگم اگه يه تاج طال بگذاري روي سر يکي که خودش رو در حد تاج طال نمي بينه خ

ازش مراقبت کنه يا خودش ميندازتش زمين چون  نيستزود از دستش ميده. يا ازش مي دزدنش چون بلد 

ارزشش رو نفهميده. درست مثل کسي که يک دفعه بدون هيچ زحمتي پولدار شده يا مشهور شده و همون 

که   روي سر کسي جور که يک دفعه رفته باال همون قدر سري    ع هم سقوط مي کنه. تاج طال رو بايد بذاري

دونه چطوري ازش استفاده کنه. محافظت کنه. لياقتش رو داره.  ميخودش رو در حد اون تاج مي دونه. 

 خب تو هم واسه من االن همون تاج طال هستي. 

را تصور کردم که نشسته ام روي گردن مهرداد. خنده ام گرفت. جلوي دهنم را گرفتم که صدايم نرود  خودم

مي توني از پس خيلي تفاوتا بربيايي. دوتامون مي تونيم با همديگه. زندگي اينجوريش آن طرف. گفت: تو 

 باشه شادي؟…. هيجان انگيزتره 

را دوست داشتم. يک جور عجيبي بود که قند توي دلم آب مي کرد. خرم مي کرد. که « باشه شادي اين»

ولي خيلي ها حتي بهش فکر هم باهاش موافقت کنم. مي دانستم که اين چيزها توي حرف قشنگ هستند 

دا. براي جدا ج تايينمي کردند تا به اين حرف ها برسند. ولي او فکر کرده بود. من هم فکر کرده بودم. هردو 

 همين بود که موافقت باهاش راحت به نظر مي رسيد. گفتم: باشه

 از آن حالت جدي درآمد: دلت براي من .. تنگ شده؟ لحنش

 زدم: نه پلک

 …آرام گفتم: اگه اينجا بودي  ماند.  ساکت

 را به سختي بيرون دادم: آره تنگ شده نفسم

جوري که حرف مي زد شجاعت پيدا مي کردم پا به پايش پيش بروم و تفاوت ها را حل کنم. شجاعت  اين

داشتن چيز خوبيست. آدم هايي که زيادي به تفاوت ها فکر مي کنند آدم هاي شجاعي نيستند. چي باعث 

 .…هي شادي اسمش عشقه …. که به تفاوت ها خيلي فکر نکنم؟ که شجاع بشوم؟ عشق؟ شده بود  
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اسمش عشق بود؟ البد. ولي يک عشق کم رنگ و نازک که هنوز درست جوانه نزده بود. درست مثل  اين

برگ هاي نازک درختي که تازه زمستان و سرماي سخت استخوان سوزش را پشت سرگذاشته باشد. همان 

و  دند شياتوري کوچولوي مغزپسته اي که در عرض چند روز ميشکفتند و بزرگ و بزرگ تر مي برگهاي مين

تمام شاخه ها را مي گرفتند. عشق من کم رنگ بود و ترد و نازک، همين که از صدايش ذوق زده مي شدم. 

 ي آنشايد هم اثر اين خانه امن بود. آرامشي که تو … همين که شنيدن صدايش را دوست داشتم. يعني 

 جريان داشت من را به سمت روشن رابطه هل مي داد. 

 دوستت دارم… چقدر … : نمي دوني گفت

صورتم داغ شد. بلند شدم و گونه ام را چسباندم به پنجره. چشم بستم و تصوير آنا جلوي چشمم  پوست

 پررنگ شد. پلک از هم باز کردم و گفتم: يه چيزي مي تونم بپرسم؟

 ي سرخوش چند پسر از پشت گوشي ريخت توي گوشم. کرد. صداي خنده ها  مکث

 گفتم: بپرسم؟  مردد 

 نفس کشيد: بپرس عميق

 …مي دونم درک مي کني  -

 درباره آناهيتاست؟ -

 پلک روي هم گذاشتم و يک نفس گفتم: آره دوباره

 درک مي کنم، بپرس -

 اون باري که زنگ… داره چه فکري مي کنه؟ مي دونم که خبر … که به من داري … درباره اين احساسي  -

 زدم از زندان، يه چيزايي گفت که خيلي بد بودن

ساکت ماند. حاال صداي خيابان پس زمينه سکوتش شده بود. گلو صاف کرد و من بي اختيار توي  دوباره

 خودم جمع شدم. 

ش يعني ممکنه تو با دونستن… يک چيزهايي هست که شايد گفتنش االن درست نباشه … : ببين گفت

 احت نباشير 

 کردم: نه بگو  ترغيبش

 دوباره عميق شد: مطمئني مي خواي بدوني؟ نفسش

 پلک زدم. دلم شور افتاد. مگر قرار بود چي بگويد؟ گفتم: آره، حق دارم بدونم. ندارم؟ تند 
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مابه عنوان زن و شوهر زوج موفقي نبوديم. شايد به عنوان دوتا … نمي دونم چه طور بگم … باشه. ببين  -

 ميگيري چي مي گم؟… ر خوب بوديم ولي به عنوان زن و شوهر نه همکا

 

 

 گفتم: نه  صادقانه

بود خنده اش گرفته و براي همين خجالت کشيدم. تازه درک مي کردم چي مي گويد. داشت از روابط  معلوم

 زن و شوهري حرف مي زد. لبم را دندان گرفتم. 

از روابط  … روابط خصوصي منظورمه … مي دم روابط داد: من االن به مرحله اي رسيدم که ترجيح  ادامه

 آنا اين طوري نبود. اين قسمت از زندگي دو نفره براش مهم نبود. االن روشنه؟… کاريم جدا باشه 

 : اوهومناليدم

 نااميدانه ادامه دادم: يعني اگر اين قسمتش خوب بود ديگه مشکلي نداشتي؟ و 

اي نرمي گفت: اين قسمتش مهم ترين قسمت زندگيه عزيزم. وگرنه بار بي پرده خنديد. بلند. بعد با صد اين

 روابط زن و شوهري بدون اين اسمش چيز ديگه اي مي شه

عني سعي ي… پشت پنجره پهلويم را مي سوزاند. نشستم پايين تاقچه و گفتم: چرا سعي نمي کني  سرماي

 نکردي درستش کني؟

 کشيد: از کجا مي دوني سعي نکردم؟  آه

 مي شد؟درست ن -

 نه -

افتاد که گفته بود به من از خيلي وقت پيش احساس داشته، همين نگرانم مي کرد. که دروغ بگويد. که  يادم

 سعي نکرده باشد. گفتم: شايد فکر کردي سعي مي کني؟ مگر نميگي خيلي وقته به من فکر مي کردي؟ 
ً
واقعا

 …شايد همين 

 … را بريد: اينا رو با هم قاطي نکن، اينا حرفم

 گرفته بود. براي همين پريدم وسط حرفش: چرا قاطي نکنم؟ مگه ميشه؟  گارد 

کم کم رشد کرد. از همون اول که اين قدر نبود. اگر رابطه من و آنا خوب بود … احساس من به تو … ببين  -

ه زن يبه جاي اينکه رشد کنه از بين مي رفت. من به عنوان يه مرد سعي خودم رو کردم ولي آنا به عنوان 

 سعي نکرد
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 من مي ترسم از اين حرفت -

به هم خوردن دري به گوشم خورد. فضا ساکت ساکت شد. نشسته بود توي ماشين. بعد صداي  صداي

 نمي خوام مجبورت کنم با من باشي… نگران نباش … آهش به گوشم خورد و آرام گفت: خيلي خب 

اين حرف ها خسته تر بشود. مي دانستم که حال حرف مي زد انگار خسته بود. دلم نمي خواست با  بي

اوضاعش پيچيده است. همه بارها روي دوشش افتاده و دلم نمي خواست من هم يک بار اضافه بشوم. براي 

 مهرداد…. همين گفتم: من بهت اعتماد دارم 

 مهربان شد: خوبه عزيزم. منم همين رو مي خوام لحنش

 ي زنم. فردانفس عميقي کشيد و گفت: باز بهت زنگ م بعد 

 زدم: خيلي خسته اي فکر کنم لبخند 

 طور بي حال گفت: بيشتر از اوني که فکرش رو بکني همان

 مباظب خودش باش -

 که لبخند زده باشد. لحنش پر از لبخند بود وقتي گفت: اي جانم  انگار 

 من داغ شدم. آرام تر گفت: مي بوسمت و 

 بند آمد.  زبانم

 : الو؟گفت

 : باشه خدافظگفتم

 را زود گذاشتم. مي بوسد؟ من را؟ منظورش پيشاني بود نه؟ آره همين بود. بي ادب نباش شادي.  شيگو 

**** 

برمي گشتم خانه و چند دست لباس تازه برمي داشتم. کاش جان ممد را مي فرستادم برود. هيچوقت  بايد 

. به  اين کار را نمي کردمنشده بود آبدارچي شرکت را بفرستم دنبال کارهاي شخصي ام و حاال هم بهتر بود 

گ مي بود. بايد فردا بهش زن هگارسون گفتم صورت حساب را بياورد و موبايلم را چک کردم. ترنم باز زنگ زد

زدم. دست بردار نبود. صورت حساب را پرداختم و از رستوران بيرون زدم. يک بار بايد با شادي بياييم اينجا. 

ازگي ت…. لم را خوب مي کند و اشتهايم باز مي شود بودن با خودش وقتي حرف زدن از پشت تلفن اين قدر حا

 از  اقها هروقت بهش فکر مي کنم اول يک ات
ً
خواب بزرگ جلوي چشمم نقش مي بندد. بي تجربگي حتما

نبود يک زن کنارت شکل نمي گيرد. مي شود تن زني را هم لمس کني و باز بي تجربه بماني. تصوير اتاق خوابي  

م مي آيد کمي مضطربم مي کند. درست مثل آدمي بي تجربه که نمي داند قرار است آنجا چه که توي ذهن

 اتفاقي بيفتد. سرم را تکان دادم و ماشين را روشن کردم. 
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ميان بالشت هاي سفيد و بزرگ …. آن تصوير مدام پررنگ و پررنگ تر مي شد. فندق توي لباس خواب  اما 

مطمئنم که باهوش است. وقتي اين قدر …. طنت بار نگاهم مي کند شي….. لبش را زير دندان گرفته …. 

. …خوب حرف مي زند. وقتي مي داند چطور از يک مرحله به مرحله بعد برود و با واقعيت ها کنار بيايد 

 توي يک رابطه هم 
ً
همان رابطه اي که پشت تلفن مجبور شدم ازش حرف بزنم و او هم نگرفت ….. حتما

بايد بهش مهلت بدهم که من را بشناسد. عادت … حتي نمي دانست چه جور است … منظورم چي هست 

د باي…. مثل مزه مزه کردن يک نوشيدني تا طعمش را روي زبانت حس کني و …. خواسته هايم …. هايم 

اين بکر بودن ذهنش را آرام آرام پس بزنم و ….. بهش ياد بدهم که خواستن بعضي چيزها بي ادبي نيست 

دهم اين چيزهايي که فکر مي کني از روي بي تربيتي انجام مي شوند جزئي از يک رابطه خوب نشانش ب

 ….توي اين يکي خوب واردم….. هستند

 کله ام را مي کند. خب اگرچه قبل از او اسم يک نفر  بي
ً
اختيار لبخند زدم. اگر بداند به چي فکر مي کنم حتما

ياز منفي است اما در عوض مي تواند خوشحال باشد که با يک ديگر توي شناسنامه من نشسته و اين يک امت

سال هايم وقتي بيست ساله بوده اند  و مرد هيجان زده و نابلد سروکار ندارد. مي دانم که خيلي از هم سن 

چيزهايي را تجربه کرده اند که حاال مايه خجالتشان است. ناشي گري هايي که وقتي بهش فکر مي کنند 

 اول  عصبي مي شوند. آ
ً
ن همه هيجان انباشته اي که همه ما مردها توي يک سني تجربه اش مي کنيم معموال

 طرف را مسخره مي کند و بهش مي  بلکار باعث خراب کاري است. اگر دختر مقا
ً
زرنگ و قوي باشد حتما

ا خندد. اگر خوددار و آرام باشد توي خودش مي ريزد و مايوس مي شود و فکر مي کند که مردش خشن ي

ديوانه است. خب من حاال هنوز هم هيجانات انباشته شده زيادي دارم که منتظرم به وقتش آرام آرام تخليه 

شود ولي آن قدر هم نابلد نيستم که بترسانمش. فقط نگرانم همه ي آن چيزهايي که بلدم کافي نباشد و اين 

هش زنگ مي زدم تا حداقل ازش مضطربم مي کند. مطمئنم سهراب ديگر جواب تلفنم را نمي دهد وگرنه ب

 مهردا
ً
 ؟د بپرسم بعد از تجربه کردن آن همه زن، فرمول اصلي يک رابطه مطمئن و آرام چي هست. واقعا

سهراب اگر بلد بود که وضع زندگي اش اين نبود. نبايد تقلب کني. تو هم بايد سعي کني عادت هاي فندق را 

همين کار را بکند. مي دانم. فقط مي خواهم مطمئن باشم  بشناسي. کشفش کني همان طور که توقع داري او 

که زيادي تند نروم. يا کاري نکنم که اولين تجربه اش ناخوشايند بشود. من و آنا يک رابطه تکراري و ثابت 

 ولش کن. حاال وقتش نيست. …. داشتيم که هيچ زير و بمي نداشت و هيچ خاطره خوشايندي هم ندارد که 

م و وارد شدم. چند لحظه جلوي آسانسور ايستادم و فکر کردم بايد با آنا از خيلي چيزها برج نگه داشت جلوي

حرف بزنم. حرف هاي فندق بي آنکه بخواهم کمي دچار عذاب وجدانم کرده بود. نمي خواستم چيزي را که 

 دوش شدهذهن من به کل مخ ر تا اين حد بين من و آنا خراب شده بود دوباره درست کنم چون تصوير آنا د

بود و هيچ جوري درست نمي شد فقط مي خواستم مطمئن شوم که من در حد خودم تالش کرده ام و حاال 

اگر با يک روي مسالمت آميز جلوي او ظاهر مي شدم، او هم مي توانست خودش را با مهردادي که بعد از 

يي اميدوار بودم آنا يک دفعه ته دلم يک جورها ا چند ماه دوباره خوش اخالق شده محک بزند. با همه اين ه

خوب نشود و من را در يک دوراهي قرار ندهد. هرچند آن حرف هاي رياضي پيش پيش مي گفت که نبايد به 

بهبود رابطه ام با آنا خوشبين باشم. بايد راجع به اين موضوع هم باهاش حرف مي زدم ولي نه جوري که 

 زدم. طبقه آخر را  دکمهشک کند. سوار آسانسور شدم و 
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اعدادي که پيش رويم زياد مي شدند نگاه کردم. هرچه به طبقه آخر نزديک مي شدم بيشتر دلم مي  به

خواست برگردم. مي ترسيدم؟ از چي؟ حتي براي يک لحظه آرزو کردم آنا خانه نباشد. کجا را داشت برود؟ 

فتارش دارد از مرحله نرمال آن هم با اين حال و روز. مامان و باباش چرا يک فکري به حالش نمي کنند؟ ر 

خارج مي شود. يک بچه آنقدر بي ارزش است که به خاطر پشت پا زدن به ايدئولوژي هايشان طردش کنند؟ 

چرا يک دوست خوب ندارد؟ يکي که اين جور موقع ها بنشيند کنارش و دلداري اش بدهد. حتي به من 

يا و من را خيانت کار ترين مرد دن هد حش بدفحش بدهد و بگويد که يک خائن عوضي هستم. راضيم به من ف

 بداند ولي عوضش دست از اين ديوانه بازي ها بردارد. 

ايستاد و درش باز شد. چراغ هاي راهرو روشن شدند. به دري که مقابلم بود چشم دوختم. اولين  آسانسور 

را  فتم به طرف در. کليد شبي که با آنا اينجا بوديم را خوب يادم است. شب عروسي مان. سري تکان دادم و ر 

ي را کرده؟ زنگ در را زدم. صداي ار توي قفل انداختم اما نچرخيد. ابرويم باال رفت. قفل عوض شده؟ کي اين ک

نيامد. کالفه شماره آنا را گرفتم و صداي زنگ موبايلش از توي خانه بلند شد. گوشي را جواب نداد. اين ديگر 

 چه بازي مزخرفي بود؟

و صدايش کردم. اين بار در با شتاب باز شد و از ديدن آنا در آن وضعيت شوکه شدم. تي  زنگ زدم دوباره

ي باز با پاهايي برهنه و موهاي…. بدون شلوار … شرت گشاد مردانه اي که تا روي لباس زيرش پايين آمده بود 

سي که کپرورشگاهي   هايو آشفته. صورتش الغر شده بود و چشم هايش پف داشتند. درست مثل بچه 

 نبوده بهشان رسيدگي کند. از چشم هايش دلخوري مي باريد. 

 اين چه وضعيه؟ -

همان خانه اي که ناهيدجون به اندازه يک گل فروشي … جلوي در عقب رفت تا وارد شوم. خانه مان  از 

آنا با لباس سفيد عروسي جلوي چشمم جان  …. زنم؟ …. تا پسر بزرگش و زنش … داخلش گل گذاشته بود 

رفت. مغرور قدم برمي داشت و با انگشت گلبرگ هاي ظريف رز را که همه جاي خانه توي گلدان هاي کوتاه گ

 و بلند پخش شده بود لمس مي کرد. درست مثل ملکه اي که وارد قصر سلطنتش شده باشد. 

 چرا دير اومدي؟ -

طور خسته و دلمرده.  طرفش و از خيال بيرون آمدم. حاال آناي واقعي جلوي چشمم بود. همان چرخيدم

او حتي به اندازه فندق هم بلد …. نبايد به حرف هايش گوش مي دادم؟ وقتي مثل هميشه طلبکار است؟ 

ناک، وحشت ايطنبود راجع به يک رابطه انساني حرف بزند. فقط مثل يک دوست. درک مي کردم در اين شر 

 ودم. تنها بودن چقدر سخت است. خودم تمام و کمال تجربه اش کرده ب

طرف مبل ته سالن و کوه لباس ها را کنار زدم و نشستم. هنوز در فاصله اي دور از من نزديک به در  رفتم

 ايستاده بود و نگاهم مي کرد. 

 بيا -

 نگاهم کرد.  مردد 
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 مي شنوم حرفات رو… بيا قشنگ بگو چته  -

ن ي داند کي از خر شيطان پايينيامد. همين سفتي و سختي هاي بي وقتش آدم را عصبي مي کند. انگار نم اما 

بپرد و مثل آدم رفتار کند. خب شايد هم حق داشته باشد. کي بوده که همچين چيزهايي يادش بدهد. تو 

 من؟ من خودم توي اين چيزها مثل يک خر در گل مانده ام. ….مهرداد

 آنا؟ نمياي؟ -

 تصميمش را گرفت و آمد. به مبل رو به رو اشاره کردم: بشين باالخره

 و زانوهايش را خم کرد توي شکمش و دست هايش را حلقه کرد دورشان.  نشست

يک اتاق  که توي سرش…. دادم به مبل و سعي کردم به پاهايش نگاه نکنم. يک مرد انباشته از هيجان  تکيه

زن هايي که شوهر کرده اند اين را خوب …. باز يک مرد است …. حتي اگر عاشق باشد …. خواب مي چرخد 

 مبادا دشمن بهشان تند انند. براي همين است که هميشه مثل يک سرباز آماده دفاع از حريمشان هسمي د

 حمله کند. 

 خب بگو از چي مي ترسي؟ -

باال انداخت و شد همان زن لجبازي که مي شناختم. ديدي؟ من مرد بدي نبودم. تحمل هيجانات به  شانه

خواستن باشم و چشم ببندم به همه زن هايي که آماده  من حس اصالت داده هميشه. اينکه انباشته از ميل

ميد که از درون پوسيده ناا  ينفوذ به حريم زناشويي مان بوده اند. اما وقتي مي بيني از حريمي دفاع مي کرد

مي شوي. مي چسبي به کار و غرق مي شوي. بعد درست همان دم آخر که ديگر هيچ دست آويزي براي 

درست در همان لحظه اي که آدم بودن را فراموش مي کني و ترجيح مي دهي ….  نجات از اين پوچي نمانده

يک پروانه دور و برت چرخ مي خورد و  ثليک دخترک ساده و خيالباف درست م…. يک ربات متحرک باشي 

 حواست را بيدار مي کند. 

 روي پا انداختم: نمي خواي حرف بزني؟ پا 

 عقب برد و با کف دست پيشاني اش را فشار داد: نمي دونمرا از مبل آويزان کرد و سرش را  پاهايش

حريم زناشويي ما به خاطر اين پوچي ها دستخوش تاراج زن هاي فرصت طلب مي شد ديدن زيبايي هاي  اگر 

آن پروانه محال بود. براي همين است که آنا عصباني شده؟ ترجيح مي داد پشت سرش با همان زن هاي 

يزش را مي دانند بچرخم ولي حواسم بيدار نشود؟ بگذار از خودمان شروع کنم. چيپ که از رابطه فقط دو چ

 اين طوري شايد گيجي اش از بين برود و حرف بزند. 

 مي خواي راجع به رابطه مون حرف بزنيم -

مي شود. راست مي نشيند و پيرهن را مي کشد روي ران هايش. خنده ام ميگيرد. با اينکه هيچي  هوشيار 

ده و با اينکه من يک مرد آماده انفجارم انگار به شکلي ناخودآگاه همان رفتارهاي تکراري توي بينمان نمان
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ذهنش را از نو تمرين مي کند. همان رفتارهايي که من را هميشه از او دور کرده اند. کناره گيري از من تا به مرز 

 . بدون هيچ لذت دوجانبه و انفجار برسم و بعد صدقه دادن يک رابطه نصفه نيمه که فقط رواني نشوم

 سرشارشدني. 

 …چرا فکر مي کني ممکنه حرف زدن از رابطه ختم بشه به  -

 لباسش اشاره مي کنم: االن اومدم فقط راجع به تنهاييت حرف بزنم به

است که يک بار من در موضع قدرت باشم و تنها بودنش را به رخ بکشم. درست مثل تمام اين سال ها   خوب

را بي اعتماد به دنيا بار آورد و توقع داشتم آنا حداقل توي خلوت يک جور ديگر اين تنهايي را   که همايون من

 کمرنگ کند. توقعي که به شکلي تحقيرآميز جواب داده شد. 

 زد: چي شده االن به اين فکر افتادي؟ پوزخند 

ا يکي ردم نياز داري برا محکم بيرون فرستادم: چون بعد از ظهري خيلي بد به هم ريخته بودي حس ک نفسم

حرف بزني و خب االن مدتيه که از هم دور بوديم و من يه کمي منطقي تر به تو نگاه مي کنم و مي تونم بدون 

 خشم باهات حرف بزنم

 هنوز روي لبش بود: خشم؟ تو از من خشم داري؟ پوزخند 

ين مي شدم. اما حاال همه ديگري بود که اين طور با اين لحن تحقيرآميز حرف مي زد باز هم خشمگ هروقت

چيز فرق کرده. آنا االن فقط يک زن است که احتياج به يک هم صحبت دارد. خوب است که بودن فندق 

 باعث شده کمي انساني تر به آدم هاي دور و برم نگاه کنم. 

 خشم داشتم. االن خوبم. ميل خودته اگه بخواي مي شنوم اگر نه لباسام رو بردارم و برم -

بيني اش تند تکان خوردند. نگاهي به دور و برش انداختم. نه چيزي براي پرتاب کردن به من اطرافش هاي  پره

 نبود. دست هايم را حلقه کردم توي هم: برم؟

نگفت. از جا بلند شدم. از ميان خرت و پرت هايي که روي زمين ريخته شده بود رد شدم و راه افتادم  هيچي

دم دنبال سرم است و به جاي اينکه نگران يک اتفاق خيانت بار باشم به سمت اتاق خوابمان. حس مي کر 

ط لنگه کمد ديواري را که فق و نگران جانم بودم. بعيد نبود من را بکشد. خونسردي ام را حفظ کردم و درب د

لباس هاي من داخلش بود باز کردم. از توي آيينه روي در مي توانستم تخت خوابي را که دست نخورده 

 ود ببينم. مانده ب

با لباس عروسي لبه تخت نشسته بود و عين يک دختربچه شيطان پاهايش را تکان تکان مي داد. من نمي  آنا 

 بايد چه طور حرف بزنم يا چي بگويم. توي دوره نامزدي فقط بحث بر سر ساختن يک آينده 
ً
دانستم دقيقا

و شيطنت هايي   دخترانه خندهايتح کند. لبباشکوه بود. يک آينده باشکوه که هيچ رقيبي نتواند قله اش را ف

که البد جزو همين دوره اند براي ما اتفاق نيفتاد. آنا مثل بچه اي که جايزه اش را گرفته ذوق زده روي تخت 

 نشسته بود و با شور درباره ميهمان ها حرف مي زد. چيزي که من حوصله اش را نداشتم. 
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 بيا حرف بزنيم -

 و از رديف عقبي چند کت و شلوار برداشتم: بگو مي شنومها را عقب جلو کردم  رگال

 بشينيم حرف بزنيم -

طرفش. درست همان جايي نشسته بود که زماني با لباس سفيد عروسي سرخوشانه پا تکان مي داد.  چرخيدم

از اين کار منظور خاصي داشت؟ کاورها را گذاشتم روي تخت و نشستم روي کاناپه راحتي که کنار تخت بود: 

 بگو

 …مي خوام از زندگي خودم بگم  -

جدي بود. خيلي جدي. اين حس را در من القا مي کرد که حرف هايش خوشايند نيستند. هميشه  صورتش

 وقتي يک جلسه کاري سخت داشتيم که شانس موفقيتمان توش کم بود اين طور جدي مي شد. 

 گفتم که مي شنوم  -

و مادرش دانشجوهاي پلي تکنيک بوده اند. از آن کله خودش چي بود؟ فقط مي دانستم که پدر  زندگي

خراب هايي که شاه فرستاده بودشان امريکا به بهانه کسب مهارت هاي فني مدتي ميهمان دانشگاه هاي آنجا 

که اين فرصت خوبي   مباشند ولي هدف اصلي دور کردنشان از جو ملتهب ايران در آن زمان بود. مي دانست

انگيزه بيشتري به تبليغ افکار حزب کمونيستي شان بپردازند و دانشجوهاي ايراني  شده تا پدر و مادرش با 

خارج از ايران را هم براي پيوستن به اين حزب ترغيب کنند. بعد انقالب شده و پدر و مادرش برگشته اند 

رج و مرج ن هجنگ نداشته. حزب هاي رنگارنگي که در آ دانايران. روزهايي بوده شلوغ که دانشگاهها کم از مي

پا گرفته بودند آنقدر زياد بودند که از تعداد دانشجويان بيشتر مي شده اند. ميدان جنگ داخل دانشگاهها 

هم براي همين بوده، که هر حزبي سعي کرده تعداد بيشتري طرفدار از ميان دانشجوها پيدا کند و کار از  

گي هم مي کشيده. بعدش هم که انقالب فرهنوقت ها مي گذشته و به زد و خورد فيزيکي  ر گفت و گو بيشت

  به نظر او تعطيلي دانشگاهها براي خفه…. البته باباي آنا اسمش را گذاشته کودتاي فرهنگي … مي شود 

کردن صداهاي مخالف بوده. اين چيزيست که من خيلي نمي خواهم بهش فکر کنم چون هنوز دلم مي 

 ….ي افتند زندان و سرم روي بدنم باشد. بعد هم هردوشان م واهد خ

داد به تاج تخت و سرش را چرخاند طرفم: تا حاال از خاطره هام توي زندان برات گفتم؟ وقتي که بچه  تکيه

 بودم؟

 غمگين و حسرت آلود است. گفتم: فکر مي کردم اذيتت کنه ولي اگه بخواي بگي مي شنوم لحنش

غيب شدن دونه دونه زنا. من بودم و دوتا پسر بچه اونجا توي اون بند هيچي نبود که ما رو بترسونه به جز  -

هم سن خودم. پنج ساله. پنج سال بود که من اومده بودم و مامانم نه ماه اول زندگيش رو توي زندان به 

گروه بود. بابا فقط يه عضو   تهخاطر حامله بودن من نجات داده بود. مامان جرمش سنگين تر بود. سردس

امان بيشتر بود. حاضر نبودن از حرف و اعتقادشون پايين بيان تا آزاد بشن ولي ساده بود. احتمال اعدام م
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حاضر بودن منو توي زندان بزرگ کنن. واسه همينه که از اعتقاداتشون متنفرم. چون منو هم فداي 

 اعتقاداتشون کردن

تا زندان اون دو  را تکيه داد به ديوار و چشم بست. باز زانوهايش را جمع کرد توي شکمش: اونجا توي سرش

پسر پنج ساله هروقت يکي رو مي بردن بيرون شروع ميکردن به گريه. هروقت مامان هاشون رو مي بردن اينا 

مامان هاشون مي رن  وقتاونقدر گريه مي کردن که عين خروس صداشون مي گرفت. چون فکر مي کردن هر 

م يه گوشه و مي شمردم. مامانم يادم يعني ديگه بر نمي گردن. ولي من اينجوري نبودم. ساکت مي نشست

مي دوني وقتي تو بچگي ياد بگيري تا هزار بشماري ديگه حريص ميشي … سه … دو … داده بود بشمرم. يک 

ومد بخواي. از اون دوتا پسر بدم مي ا يشتر بدوني بعدش چيه. حريص ميشي بيشتر بشماري. حريص ميشي ب

 چون خيلي بدبخت بودن

ن بود که هميشه دنبال سلطه روي من بود؟ چون از بچگي مردها را اين طور ديده ماند. براي همي ساکت

 بود؟ خب حق داشت. پدرش هم زير سلطه مادرش بوده. 

باز کرد: روزي که مامان سعيد رفت و خودش رو هم بردن هم من و هم بهزاد فهميديم مامان سعيد رو   چشم

 کشتن. خيلي بده تو پنج سالگي اين چيزا رو بفهمي

توي چشم هايش حلقه زد و با صداي لرزان گفت: وقتي مي خواستن من و مامان رو ببرن بهزاد بازم   اشک

گريه کرد. هيچ وقت اون لحظه اي رو که از اون راهروي بلند تاريک پشت يه زن چادري پيش مي رفتيم و من 

 لباس مامانم رو سفت چسبيده بودم يادم نمي ره

تا آخرين لحظه ها بچسبم بهش. معلوم نبود بعدش چي ميشه. مي دونستم  راه افتاد: مي خواستم  اشکش

جاي « من مي رم يه جاي خوب و تو هم ميري يه جاي خوبتر. »که من رو نمي کشن. مامان مدام مي گفت 

ج مياد بيرون گي منخوبتر يعني آزادي و جاي خوب يعني اون دنيا. وقتي فهميدم مامان عفو خورده و همراه 

 دو ماه حرف نمي زدم.  بودم. تا 

 گرفت روي صورتش و زار زد: من نمي خوام اون خاطره ها زنده بشن  دست

. کي گفته …تير کشيد. نشستم لبه تخت و گرفتمش توي بغلم و آرام شانه هايش را نوازش کردم: باشه  سرم

 مگه چه کار کردي؟… ميري زندان 

وي سينه ام و محکم چسبيد به من: من آدم سالمي نمي گفت. گريه اش بند آمده بود. سرش را کرد ت هيچي

نبودم ولي تقصير من چي بود؟ من خواستم توي زندان به دنيا بيام؟ من خواستم بچگي هام توي زندان 

باشه؟ اونم پيش يه مشت زن ديوونه ي ايدئولوژي زده که هنوز حاليشون نبود ممکنه فردا بميرن و باز به 

 ندون نشون مي دادن؟خاطر عقايدشون به هم چنگ و د

 را بلند کرد و با چشم هاي اشکي زل زد به صورتم: با دوتا پسربچه ي زر زرو؟ سرش
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چشماش نگاه کردم: فکر کن االن يه فرصت داري که زندگيت رو عوض کني. چرا هيچ وقت اين فرصت  توي

 رو به خودت ندادي؟

وضوح مي ديدم که بعضي چيزها هيچ  نگاهش دوباره خشمگين شد و عصبي دندان به هم ساييد. به رنگ

 روح يک دختربچه ي پنج ساله که در زندان تکه تکه شده
ً
 وقت قابل ترميم نيستند. مثال

فکر مي کردم دارم مي سازمش. واسه چي قيد اون دوتا ديوانه رو زدم و زن تو شدم؟ مي خواستم اون قدر  -

مارش باشه. مي خواستم ببينن بچه اي که خلق  پولدار بشم که نشه بشماريش. نمي خواستم پوالم قابل ش

 مي خواستم…..  ضعفقشر مست…. هه …. کردن داره تف ميندازه به همه ي آرمان هاشون. طبقه کارگر 

 بشم يه سرمايه دار گردن کلفت که مث يه استخون گنده گير کنه توي گلوي مامان و بابام

 چته؟… خب  خيلي… نشستم و شانه هايش را تکان دادم: آنا  راست

 جلوي چشمش هستند و  چانه
ً
اش مي لرزيد. دست هايش را مشت کرده بود و انگار که مامان و باباش واقعا

 دارد خرخره شان را مي جود. 

 خودش آمد و مشت هايش شل شدند. نگاهم کرد: چرا؟ به

 چشمش پر از اشک شده بود. نمي فهميدم منظورش چي هست. گفتم: چرا چي؟ باز 

 کارامون رو خراب کردي؟چرا همه   -

از چي حرف مي زند. توقع داشت من سعيد و بهزاد باشم. همان پسربچه هاي زر زرويي که او   فهميدم

کنارشان احساس قدرت مي کرد. پرسيدم: هيچ وقت شد توي زندان بخواي به اون همبازيات مث يه آدم 

 نگاه کني؟

چشم يه طعمه نگاه کني. زندان بهترين جا براي  نفس کشيد: توي زندان ياد ميگيري که به همه به عميق

 برقرار کردن قانون جنگله

هم همين قدر آزار ديده بود؟ خب او يک دختر بالغ بود اما مي دانم که وقتي مي گويد من بهت اعتماد  فندق

 دارم چقدر آنجا جو پر از ترس و دلهره و بي اعتمادي بوده است. 

 تا زنده بموني…. ضعيف کشي کني …. ي دروغ بگ… ياد ميگيري نقشه بکشي  -

 زد به چشمام و دوباره پرسيد: چرا؟ زل

نفس کشيدم: نمي دونم. بعضي چيزا دست خود آدم نيست. بعضي کارا بي مقدمه اتفاق مي افته. مث  عميق

 به دنيا اومدن تو. مث عاشق شدن من. تو بايد خوب اين چراها رو بفهمي

. باز چانه اش لرزيد و اشک راه افتاد روي صورتش. دوباره چشم باز  بست و لبش را برد توي دهنش چشم

 کرد: پس حق من چي ميشه؟ من آدم نيستم؟
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زدم: من تالشم رو کردم آنا. نگو نکردم. تو ولي مطمئن بودي همون فرمول زندان بهتر توي زندگيت  پلک

 حرف بزني؟ چرا نخواستي برام بگي کهچرا حاال بايد با من راجع به زندگيت …. جواب ميده. همين االن ببين 

… 

 خب بعدش؟… گذاشت روي لبم: االن گفتم   انگشت

مچ دستش را گرفتم و چند ثانيه نگاهش کردم. در سکوت. صداي تيک تاک ساعت مچي اش توي گوشم  آرام

 بود. 

 وقتش گذشته…. وقتش گذشته آنا … : ديره گفتم

 بودي و نمي دونستم؟ داد زد: چرا ديره؟ لعنتي اين قدر لجباز  عصبي

 هيچ وقت هم اونقدر مهم نبودم که بشناسي… بستم: تو منو نميشناسي  چشم

باز کردم. در سکوت نگاهم مي کرد. خواستم بلند شوم انگشت هايش قفل شدند دور بازويم: حتي اگه  چشم

 اون سرمايه برباد رفته رو جبران کنم؟

مي کرد. مثل کسي که سر ميز معامله باشد. دستش را از و زل زدم توي چشم هايش. مطمئن نگاهم  برگشتم

بازويم جدا کردم. االن بايد چي مي گفتم؟ بهش بگويم قبول؟ بگذارم خيال کند معامله اش را قبول کرده ام تا 

برداشتم: اگر بگي چي مي  بازويمهرچي مي داند لو بدهد و بعد بگويم دروغ گفتم؟ دستش را آرام از روي 

 هردومونهدوني به نفع 

( بي حرکت مانده باشد. Pauseثابت رو به رويم ايستاده بود. مثل صحنه يک فيلم که روي دکمه پوز ) هنوز 

 پلک هم نمي زد. داشت فکر ميکرد که باالخره حرف بزند؟

 به شرطي که شب کنارم بخوابي صبح همه چي رو ميگم -

 …. خوشم آمد. از اين هوشش آفرين

 ست که صبح زير قولت نزني؟زدم: چه تضميني ه لبخند 

زد. خب حاال دنبال يه راه تازه است. معامله حساسيست. او مي خواهد من را زمين بزند و من دنبال  پلک

 تخليه اطالعتيش هستم. 

 من مي دونستم کارگاه زمين ميخوره -

 شلوغ مي شود. گيج نگاهش مي کنم. اين يعني اعتراف به همدستي با شرکت ياسر؟ سرم

 قشنگ توضيح بديبايد  -

 صبح -
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اين همه پافشاري مي کند؟ چرا مي خواهد من را زمين بزند؟ من که دير يا زود سر در مي آورم قضيه چي  چرا 

 بوده. پس اين همه اصرار براي نگه داشتن من کنار خودش چيست؟

 بگو همه مون رو خالص کن، کي کيارش رو کشته -

 …ي من تو فکر مي کن… با چشم هاي گشاد شده نگاهم کرد: توخفيف تنش را مي گيرد. رنگش پريده.  لرزي

 بگو چي مي دوني بگو لعنتي -

 صاف و جدي جلويم مي ايستد: صبح دوباره

 وقتش است راجع به معامله هاي کيارش هم حرف بزنم. مي گويم: مي خوام رياضي رو اخراج کنم حاال 

لند مي شوم و مقابلش مي ايستم: همه ضررهايي که  باال مي اندازد. حت نگران هم نشد. از روي تخت ب شانه

 …کيارش بار آورده بود به خاطر 

 ميزند: چرا مستقيم نمي پرسي؟ پوزخند 

 اگر بپرسم مي گي؟ -

 اون شرکتا رو من پيشنهاد نداده بودم، نامزد عزيزش پيشنهاد داده بود -

: پس رياضي چي ميگه که تو گفتي خواهد از جلوي من رد شود ولي نمي گذارم. شانه اش را مي گيرم مي

 نظارتش مستقيم با خودت باشه

 را از روي شانه اش پس مي زند: مي خواستم بدونم ديبا دنبال چيه از اين کار دستم

 مي زند توي چشم هايم: شرکت ورشکست شده، ولي من مي تونم نجاتش بدم زل

 چطور؟ -

 نگاهم مي کند: صبح ميگم تمسخرآميز 

ر انداخت. مي توانم همين حاال لباس هايم را جمع کنم و بروم يا بمانم و با شرطش کنار من را گي باالخره

بيايم. خب چالش براي من هميشه جذاب تر بوده است. اينکه بمانم و ثابت کنم که نقشه هايش همه نقش 

 بر آب هستند. 

 ميزنم: فقط مي خوابم. هيچ چيز ديگه اي نيست لبخند 

 يه چيزي سفارش بده بخوريممطمئني زد: باشه.  لبخند 

عميقي کشيدم و رفتم طرف رگال لباس ها: من بيرون شام خوردم. تا لباسهام رو جمع کنم براي فردا  نفس

 خودت يه چيزي بخور
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آنا شام بخورد رفتم حمام. حاال مطمئن بودم که مشکلي دارد و اين مشکل فقط به کمک من حل مي شود.  تا 

که کارش به معامله کشيده تا من را توي تخت نگه دارد؟ مطمئنم دنبال   ولي چه مشکلي؟ چه مشکلي هست

ت. اول آن اس پيشبينيبرقراري رابطه نيست. پس دنبال چي هست؟ رفتارهايش اين روزها بدجور غيرقابل 

 
ً
شب ميهماني که بي مقدمه به من چسبيد و گفت دوستم دارد. حرفش همان قدر غيرقابل باور بود که مثال

تيم ملي کاپ قهرماني جام جهاني را آورده ايران. خب آن شب فکر مي کردم احساسم را به فندق بگويند 

شير سرد را باز کردم و با وجود سردي هوا رفتم زير دوش. …. حاال اينجا توي حمام …. آخ فندق …. فهميده 

 تنم يخ زد. ولي بايد هوشيار مي ماندم. 

م داشت تا ما را از هم جدا کند. چرا اين قدر بي مقدمه؟ مي اگر همچين چيزي بود راههاي ديگري ه حتي

خواست حواسم را پرت کند؟ از چي؟ عصبي سرم را فشار دادم. تمام مدت توي کتابخانه بوده. شاهدهايش 

شير آب را بستم و رفتم داخل رختکن و حوله را پوشيدم. …. فندق …. معتبر بودند. يکيش مامان فندق 

مي داخل رختکن و زل زدم به تصوير خودم توي آيينه بزرگي که روي ديوار بود. نشستم روي صندلي چر 

ايستادم مقابلش و به خودم نگاه کردم. آنا مي خواست حواسم را پرت کند ولي از چي؟ خودش ماجدي را 

رخواست د… يا نه … من را پس زده  تپيشنهاد داد. گفت مي خواهد ببيند که فندق برگشته بيرون و دس

اگر مي خواسته حواسم را …. که به ريش من بخندد …. اجم را قبول کرده و با هم به مشکل خورده ايم ازدو 

شايد مي خواسته خودش را آدم ….. پرت کند پس پيشنهاد دادن ماجدي هم از روي خيرخواهي نبوده 

در حال  فهمد بشود؟ که من بهش اعتماد کنم و بعد ب چياين منطقي تر است. که … خيرخواهي معرفي کند 

 همان … انجام چه کاري هستم. خب بعدش ديده تيرش به سنگ خورده و از در احساسات وارد شده 
ً
مثال

ه سنگ خب باز هم تيرش ب…. روز توي شرکت که مثل ديوانه ها چسبيد به من تا با هم رابطه برقرار کنيم 

پس دنبال چي هست؟ ماموريتي از …. که نمي تواند اعتمادم را جلب کند   تاالن هم مطمئن اس…. خورد 

 اين که فکر مي کنم با اعضاي شرکت ياسر زد و بندي دارد درست است؟ فرداي 
ً
طرف شرکايش دارد؟ اصال

چرا  …آن شبي که فهميد ممکن است فرحي قضيه کارگاه را فهميده باشد گفت که براي طالق جدي است 

د همان وقت فهميده که کارگاه زمين خورده؟ اگر نکن…. همه چيز شد؟ هم مال و منال  خياليک دفعه بي 

فرضيه ام اشتباه باشد پس او هم مثل من از اين شرکت کوفتي رو دست خورده، فروتن دور و بر شرکت 

 طالعاتآنها هم از طريق خودشان اين را فهميده اند؟ پس اين حرفي که االن زد يک ا….. فرحي مي لويد 

ز زمين خوردن کارگاه مطلعم. خودش هم از طريق فروتن اين را فهميده ولي سوخته بود. آنا مي داند که من ا

وانمود مي کند که از اطالعات من بي خبر است. مي خواهد شب من را پيش خودش نگه دارد و صبح 

 براي کي؟ ؟اطالعات سوخته تحويلم بدهد. به چه بهانه اي؟ دارد وقت مي خرد؟ براي چي

ون. از ديدنش توي تخت خواب جا خوردم. با يک لباس خواب ابريشمي بنفش. لباس پوشيدم و آمدم بير  تند 

وسط بالشت هاي بزرگ و کوچک. موهايش ديگر آشفته نيستند. صورتش هم رنگ و لعاب دارد. حتي با 

: زنم ميهمه اينها لبخندش مغرور است. ته دلم قلقلک مي شود اذيتش کنم. خوب است. بهش لبخند 

 خوشگل کردي؟

 ح مي دادي با همون قيافه درب و داغون بخوابم کنارت؟ترجي -
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لبه تخت. جايي نزديک مچ پايش: نه ترحيج مي دم همون آناي هميشگي باشي. اين اداها بهت نمي  نشستم

 ياد

پايش را آرام مي کشد روي پشتم و زانويش را خم مي کند. مچ بند نقره اي ظريفي با سه توپ کوچولوي   مچ

برنزه اش بدجور برق مي زند. بايد يکيش را هم براي فندق بخرم. خوشگل مي شود  کارشده روي مچ پاي

. ولي حاال کار ديگري دارم. مچ پايش را آرام توي دست گرفتم و نوازش کر 
ً
. چشم بست و لبخند زد. دمحتما

 من هم لبخند زدم ولي به حماقتش. 

ف شدم: چطوره تا صبح يواش يواش هايم را نرم روي ساق پايش کشيدم و نزديک زانويش متوق انگشت

 توضيح بدي که چطوري فهميدي کارگاه زمين مي خوره

نرمي از گلويش خارج شد و چشم باز کرد: قرار نيست امشب رو از من بگيري واسه معامله اي که  صداي

 قبول کردي

 را گذاشتم روي تخت. خودش را کشيد گوشه تخت و مالفه سفيد را کنار زد: بيا پايش

را گذاشتم روي تخت و تکيه دادم به تاج تخت. نرمي و راحتي راحت خواب مثل يک خاطره کهنه توي  پاهام

 سرم زنده شد: آخ اين تختاي هتل خيلي بي کيفيت هستن

زد و دستش را روي گردنش کشيد و نوک انگشت هايش را بند کرد به حاشيه لباس خوابش: هرچيز  لبخند 

 ….نه راحتخواب باشه يا باکيفيتي بهايي داره فرقي نمي ک

را نصفه گذاشت. خنده ام را به زحمت خوردم. االن داشت خودش را با فندق مقايسه مي کرد؟ به  حرفش

بدن کشيده و خوش فرمش نگاه کردم. مالفه از روي پاهايش کنار رفته بود و پيرهن ابريشمي اش تا نزديک 

 خاطره افتاد. استخوان لگنش باال رفته بود. ناخوداگاه يادم به يک 

بودم و مندلي. کجا بوديم؟ توي باغ بوديم. وسط بوته هاي توت فرنگي. آهان گلخانه باغ لواسان و  من

 آنجا توت فرنگي عمل بياوريم. داشتم توت فرنگي ها را مي چيدم که مندلي سر 
ً
ناهيدجون گيرداده بود حتما

 رسيد و گفت: خوبه مزه اش؟

 پاهايش را روي هم انداخت. دستش را گرفتم: قرار شد فقط بخوابيم آنا نرم خزيد روي بازويم و  دست

پر از اطمينان بود. لب هاي صورتي و براقش از هم باز شدند و يک رديف دندان صدفي معلوم شد.  لبخندش

لبخندش بي نظير است. ترکيبي از غرور و ناز با همديگر. چشمهايش مغرورند ولب هايش ناز مي کنند. 

 .دن لبخندش لذت برده ام. اگرچه هميشه هم لبخندهايش کم ياب بوده انهميشه از ديد

 …..پرت مي شوم به آن خاطره ….  کمياب

آمد کنارم و يکيش را چيد و کف دستم گذاشت. يک توت فرنگي سرخ و آبدار بود که آدم را وسوسه  مندلي

 مي کرد زير دندان مزه مزه اش کند. 
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 ه، اون عطر وبويي رو که توت فرنگي وحشي داره ندارهمندلي گفتم: نه هيچ طعمي ندار  به

خزيد روي تخت و شانه هايش را به بالشت بزرگ پشت سرش تکيه داد. چرخيد طرفم و نگاهم کرد:  آنا 

 بخواب ديگه

. …رفتم پايين تر و رو به رويش دراز کشيدم. پيرهنش کمي پايين رفته بود و حاال جز سرشانه هايش  کمي

چاک لباس ُسر دادم روي صورتش. چشم بسته بود و مطمئن لبخند مي زد. دستش را دراز   چشمم را از توي

 کرد و موهايم را به هم ريخت. 

حاال وقتش است. هنوز چشم بسته بود. کمي بهش نزديک شدم و نفسم به صورتش خورد. لب هايش  خب

 را نرم توي دستم گرفتم و را آرام مکيد و نفس عميقي از بيني کشيد. زل زده بودم به صورتش. دستش 

 انگشت شستم را روي نبضش گذاشتم و با چهار انگشت ديگرم پشت دستش را نوازش کردم. 

پررنگ شد و به خودش کش و قوس داد و کمي نزديک تر به من خوابيد. ديگر نمي توانستم بيشتر  لبخندش

وسط موهايم. چشم باز   صبر کنم. به خودم مطمئن نبودم. آرام دست کشيدم روي موهايش. دستش رفت

.  گرفتم  يمکرد و خم شد روي صورتم. بوي عطرش گرم بود. بهش لبخند زدم و چانه اش را با انگشت ها

گردنش را خم کرد عقب و باز ناله اي نرم از گلويش خارج شد. صورتش را آورد جلوتر و به فاصله چند سانت 

و لب هايش را ببوسم. لبخند زدم و جواب لبخندم  از من متوقف شد. حاال توقع داشت سرم را کمي بلند کنم

 را داد. گفتم: اطالعات سوخته به من دادي نه؟

بي حرکت ماند. رفت عقب و نشست وسط رختخواب. بلند شدم و ايستادم کنار تخت: واسه چي  صورتش

 داري وقت مي خري؟

 از عصبانيت مي لرزيد. رفتم طرفش: ها؟ تنم

اش تکان تکان مي خورد. نمي دانم از هيجان بود يا از عصبانيت. با گام هاي عقب رفت. پره هاي بيني  کمي

بلند از اتاق بيرون رفتم. در خانه را باز کردم و فکري به ذهنم رسيد. در را باز کردم و محکم به هم کوبيدم. 

گر ت، ا همه خانه در سکوت فرو رف يهآرام و پاورچين سالن را طي کردم و پشت مبل ها نشستم. چند ثان

 االن به کسي زنگ مي زد. و انگار که درست بود. دوان دوان آمد توي سالن و 
ً
حدسم درست مي بود احتماال

 از ميان مبل ها ديدم که دستپاچه تلفن را برداشت و زنگ زد به کسي. گفت: کجاييد؟

 اييدطور عصبي شروع کرد به قدم زدن توي سالن و گفت: نه نمي مونه شب. ولش کنيد. ني همان

را قطع کرد و کالفه روي مبل نشست. از جا بلند شدم. سرجا خشکش زد. چشم هايش از حدقه  گوشي

بيرون زده بود. از روي مبل بلند شد و عقب عقب رفت. چشمم به تلفن توي دستش بود. خيز برداشتم 

تش را  دس طرفش. دويد سمت اتاق. از پشت گرفتمش. تلفن را ميان انگشت هايش محکم گرفته بود. مچ

 گرفتم و فشار دادم: ولش کن
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مي لرزيد. زانوهايش خم شدند و روي زمين نشست. همراهش نشستم و تلفن را از دستش بيرون   تنش

 کشيدم. روي رديال زدم و گفتم: اگه نگي کي بودن همين االن زنگ مي زنم به پليس

 باشه… اش گرفت. التماس کرد: باشه ميگم  گريه

و گفتم: نقشه اي رو که داشتي دوباره هماهنگ مي کني و ميگي که چي مي روي اسپيکر  گذاشتمش

 خواستي. اگر طرفت شک کنه داري ادا مياي شک نکن فردا زنداني

 بوق خورد. بلند گفت: خودم ميگم تلفن

تا من  حرف مي زني….بايد بهت اعتماد کنم؟ …. همين االن داشتي منو اغوا مي کردي بخوابم پيشت لعنتي  -

 وم نقشه چي بودهبشن

 مردي که انگار مي شناختمش به گوشم خورد. آرام گفتم اسمش رو بگو. درمانده گفت: الو بهزاد صداي

 کارگر باغ لواسان. همکار مندلي. … بهزاد …  بهزاد

 بله خانم -

 قرار بود ماشين رو بدين به کي وارسي کنه؟ -

 است بخوابم تا ماشين را ببرد. يا ببرند. کجا؟اختيار به سوئيچ ماشين توي جيبم دست کشيدم. مي خو  بي

 خانوم گفتم که آدم مطمئنيه. پول خوب مي دادين ميگشت هرچي مي خواستين رو از توش پيدا مي کرد -

-  
ً
 خيلي خب ممنون. به کسي زنگ نزن فعال

و دکمه  د را قطع کرد. در سکوت نگاهش کردم. تلفن را محکم کوبيد به ديوار. قالبش از وسط نصف ش گوشي

 هايش بيرون زدند. رفتم جلوي رويش: تو ماشينم دنبال چي بودي؟

را باال گرفت: من مي دونم شادي پيش توئه. مي دونم يه تلفن ديگه هم داري. ديدمت اون شبي که  سرش

اون نامه رو فرستاده بودن برام. وقتي رفتي توي باغ باهاش به يکي زنگ زدي. يکي کمکت کرده شادي رو 

 بدي فراري

 زدم: فکر کردي قايمش کردم تو ماشينم؟ پوزخند 

پلک زد. بند لباس خوابش پايين افتاده بود. خيلي پايين. دست کشيدم به صورتم: بر فرض که بدونم   عصبي

 چکارش داشتي؟…. کجاست 

 زل زد به صورتم.  ساکت

قشه مي  کي داري ننزديک شدم: ها؟ مي خواستي بکشيش؟ که پرونده بسته بشه؟ زويا کجاست؟ با   بهش

 کشي؟
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 يک مجسمه خيره ماند به صورتم.  مثل

اونم تو فرستادي زندان تهديدش کنه؟ واسه همين پرونده اختالس رو رو نکردي؟ که به بهونه همون  -

پرونده بترسونيش بره زندان سراغ شادي؟ خودت چه سودي مي بردي از اختالس؟ فکر کردي هيچ وقت 

خواي اونو . تا بمشرکتاي قالبي رو تو نظارت کردي؟ ميبيني من خيلي جلو هست نمي فهمم معامله کيا با اون

 پيدا کني من گيرت انداختم. فکر فرار رو هم از سرت بيرون کن

واسه همين …. آهان مي دونستي خودت … به طرف در: ممنوع الخروجت کردم همون اول  چرخيدم

 بکشيکه شادي رو …. موندي حواسم رو پرت کني از پرونده 

 توت فرنگي قالبي…. نگاهش کردم: وقتي بدون که خودت داري خودت رو مي فرستي زندان  دوباره

زدم و از خانه بيرون آمدم. من کي مي توانستم با اين زن زير يک سقف بمانم وقتي اين طور پشت  پوزخند 

 سرم توطئه مي چيد. 

ان توي سرم جان گرفت. مندلي گفت: توت ماشين نشستم و باز خاطره آن روز توي گلخانه باغ لواس داخل

فرنگي که مصنوعي بار بياد رنگ و لعابش قشنگه ولي قالبيه، فقط قشنگه هيچي نداره جز رنگ و رو. توت 

مش، خوبه. طع اشفرنگي وحشي ريزه، رنگ پريده است. شايد شکل و ظاهرش کج و کوله باشه ولي مزه 

 عطرش بکره طبيعيه. 

شادمانه فندق پيچيد توي گوشم. آنها هم آمده بودند. کيارش داشت آب مي  وقت صداي خنده هاي همان

پاشيد روي سر و هيکلش و خيسش مي کرد. خودم آورده بودمشان باغ. به بهانه سر زدن به گلخانه و مطمئن 

 . خوشگله و منتبودم که کيارش شادي را هم مي آورد. توت فرنگي کوچولوي من. کج و کوله؟ نه نيس

 ارم. دوستش د

 مي دانست دارد چه غلطي مي   سرم
ً
را روي فرمان گذاشتم. بهزاد لعنتي ديگر اين وسط چکاره بود؟ اصال

 مي دانست. ماشينم را مي شناسد. حتي مي دانسته من قرار است امشب را توي خانه بمانم تا 
ً
کند؟ حتما

شيدم. و موبايل را بيرون ک لير صندآنها با خيال راحت ماشين را ببرند وارسي کنند. بي اختيار دست کردم زي

 دستي به صورتم کشيدم و از پارکينگ بيرون آمدم. 

انوري زنگ زدم و خواستم که توي هتل ببينمش. خسته و درمانده و کالفه خودم را رساندم هتل. حتي  به

مي نتوانستم چند دست لباس بردارم. دو دقيقه بعد انوري هم آنجا بود. دلم مي خواست همه چيز را 

چيز تمام  مهسپردم به خودش و تخت مي خوابيدم. دلم مي خواست چشم باز مي کردم و مي ديدم که ه

 شده و تنها مشکلم رضايت گرفتن از مندلي و مطمئن کردن شادي به خودم است. 

 صورت خسته ام را که ديد گفت: چي شده داغوني؟ انوري

 دستي به صورتم کشيدم: داغون نيستم، منفجرم دلخور 

  رمس
ً
 را تکيه دادم به مبل تا او هم بنشيند. داخلي پذيرش را گرفتم: يه سرويس قهوه بياريد لطفا
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 منتظرم… رو به روي من: خب  نشست

 نشستم: امروز عصر مرتضوي رو ديديم راست

 علي گفت -

 ميشناسيش؟… سازش … از شرکت که مي اومدم  -

 آره، از بچه هاي حسابداريه -

ي که به هموناي… ادم: امروز گفت همايون ازش خواسته يه سري پرونده ها رو چک کنه به تاييد تکان د سري

 اختالس مربوط ميشد

 واسه چي؟ -

 خبر راه افتادن يه کارگاه رو زده بودن توي روزنامه… نمي دونم. ديشب رفتم خونه  -

 ديدم. محصوالتش همونيه که شما قرار بود توليد کنيد -

 : فکر مي کنه اينايي که کارگاه رو راه انداختن از همين شرکت ياسر هستنبه تاييد تکان دادم سري

 کردم. زل زده بود به من و منتظر بود.   نگاهش

 گفتم: اينم من بايد بهت بگم درسته يا نه؟  کالفه

 …باال انداخت: نه  سري

 چي نه؟ -

 …دارم بررسي مي کنم ببينم درسته يا نه خب بعد؟ اين چه ربطي به بررسي  -

نمي دونم. شايد هم ربط نداشته باشه. ولي يه چيزي مي دونه يا يه چيزي فهميده که صبح اول وقت به  -

 سازش گفته پرونده رو بکشه بيرون بررسي کنه غير از اينه؟

اتاق را زدند. بلند شد رفت و باسيني قهوه برگشت. آن را گذاشت روي پاتختي و گفت: حاال دنبال چي  در 

 بوده؟

 سم شرکتايي که توي اين پرونده اختالس بودندنبال ا -

 شرکتاي ورشکسته درسته؟ -

 قهوه را برداشتم: آره فنجان
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از قهوه خوردم. مزه اش بد نبود ولي به خوبي قهوه هاي رفعت هم نبود. گفتم: از رياضي خواستم  کمي

 توضيح بده چرا متوجه اين معامله ها نشده

 به هم گره زد: چي گفت؟ ابرو 

 نا خواسته خودش روي کاراي کيارش نظارت مستقيم داشته باشهگفت آ  -

 شد و فنجان قهوه را برداشت. کمي چشيد و گفت: ديگه؟ خم

گفت اين معامله ها رو ديبا جور کرده … االن از پيش آنا ميام. ازش پرسيدم، اونم منو حواله داد به ديبا  -

مي … گه بازم فکر نمي کنم دروغ ب… يبا دنبال چيه بوده، فکر نمي کنم دروغ بگه. گفت مي خواستم ببينم د

 دوني چرا؟

 چون دنبال آتو بوده، که ديبا رو اين جوري زمين بزنه -

 پيشش… به تاييد تکان دادم و فنجان را گذاشتم سرجايش: االن هم مي خواست بمونم  سري

 پريد توي گلويش: جدي؟ واسه چي؟ قهوه

 …مي دونه شادي پيش منه …. ماشينم رو بده به يکي وارسي کنن سرم را تکيه دادم به مبل: که  خسته

 مطمئنه… حدس نيست ديگه 

 ماشينت چه ربطي به شادي داره؟ -

 مي دونه با يه موبايل ديگه باهاش در تماسم -

فنجان را گذاشت سرجا و دست به سينه زل زد به صورتم، آنقدر خسته بودم که حال نداشتم  حرصي

 ل گفتم: فکر کنم اوني رو هم که فرستاده زندان زويا بودهتوجيهش کنم. بي حا

 کرد: خب؟  نگاهم

 خب که خب؟ من ميگم آنا زويا رو فرستاده زندان -

 بعد به اينکه حواست رو جمع نکردي و با اون تلفن کوفتي جلوي زنت زنگ زدي افتخار مي کني؟ -

وقتايي گند مي زني. خودت مي دوني از چي  روي مبل بلند شدم و خودم را ول کردم روي تخت: تو هم يه از 

 حرف مي زنم

 هايش را توي هم حلقه کرد: يه رد حساب پيدا کردم دست

 نشستم: چي؟ راست

 يه حسابه مال وکيل شرکتتون -
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 فروتن؟ -

 آره. يه رقم گنده توش هست -

 خب؟ -

 پيگيري کردم تهش مي رسه به دکتر فرحي -

حساب پازلم داشت کامل مي شد. پازلي که مي گفت آناهيتا و فرحي و حتي  نفسم را بيرون دادم. با اين کالفه

حشمت با هم نقشه کشيده اند تا ما را زمين بزنند. آن هم از طريق قالب کردن يک نقشه تقلبي به ما ولي اين 

مه ه مشترکي نداشتند، مگر اين که منافعپازل به شدت ناهماهنگ بود. چون هيچ کدام از اين آدم ها با هم 

شرکت ياسر. ولي باز هم غيرقابل قبول بود که آناهيتا با دشمنان و رقبايش ….شان وصل شوند به يک آخور

در يک جبهه قرار بگيرد. آن هم وقتي مي دانستم کيارش را فرستاده پاي معامله هاي زيان ده تا سر ديبا را به 

نکه ديبا و حشمت در دو جبهه مخالف مي شد اين قضيه را باور کنم. اي تطاق بکوبد. فقط در يک صور 

 کالفه گفتم: حاال بايد چه طور اين کالف… باشند. ديبا در شرکت ياسر نباشد. امکان داشت؟ حشمت ترسو 

 سردرگم رو باز کنيم؟

 تکان داد و از جا بلند شد: با اين مدرک تازه اول بايد بريم سراغ فرحي سر 

 فکر مي کني مرتضوي راست گفته؟ -

 صورتش کشيد: آره علي مي گفت بدجور زرد کرده بودبه  دستي

 به نظرت کي بهش گفته زويا کشته شده؟ -

 ولي حس مي کنم نزديک تموم شدن ماجراست… جا بلند شد: نمي دونم  از 

در گفت: شماره هايي رو که به شرکتت زنگ زدن رو چک کردم. ترنم سهروردي دوست خانم  نزديک

 بهشتيه؟

 آره چطور؟ -

 نگ بزن ببين چرا صد دفعه زنگ زدهبهش ز  -

 باال رفت: چند دفعه؟ ابرويم

 نمي دونم خيلي. مگه منشيت نگفته بهت؟ -

 گفت ولي نگفت صد دفعه  -

 خب پرينت مکالمات که مي گه خيلي بوده تعداد تماس هاش -

 گذاشت روي دستگيره در.   دست
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 : امروز مي خواست باهامون همکاري کنهگفتم

 طرفم: کي؟ چرخيد 

 يکتا رفعت. منشي شرکت -

 باال رفت: خوبه. به نظرت دختر خوبيه برا علي؟ ابرويش

 شنيدي چي گفتم؟ -

 آره خب. بهش بگو باشه. همکاري کن. ولي دختر خوبيه برا علي؟ -

 را تکان دادم: برو بمير سرم

 تخت دراز کشيدم و در بسته شد.  روي

***** 

بي را که ديده بودم دوباره به ياد بياورم. من بودم پشت سر باز کردم و توي جا نشستم. سعي کردم خوا چشم

خودم. خودم داشتم جلوي روي خودم راه مي رفتم. مي خواستم بدوم و کوله ام را از پشت خودم بردارم. 

ت سر به خودم نمي رسيدم. درس مسه تا کله گرد و رنگي را از زيپش جدا کنم و بغل بگيرم ولي هرچي مي رفت

که با پله هايي به سمت يک تاريکي هل مي خورد دستي مچم را گرفت. صورت گرداندم به يک پيچ عجيب  

سمت دست ولي کسي جلوي رويم نبود. فقط يک دست بود با ناخن هاي مانيکور شده. طرح هندسي 

اين دست را کجا ديده بودم؟ … دست … مانيکورهايش عجيب بود. من اين دست را مي شناختم. اين دست 

 آمد. انگار که اين دست جواب يک سوال بود. چه سوالي نمي دانستم.  يادم نمي

بستم و تصوير ناخن هايي که توي خواب ديده بودم باز پيش چشمم ظاهر شدند. ناخن ها طرح هاي  چشم

هندسي داشتند. مثلث هاي کوچک و بزرگ که به حلقه هاي پيچ و تاب دار وصل شده بودند. من اين طرح 

قتل کيارش  هناختم و يک حسي مي گفت اين خواب که از ناخودآگاه من درآمده بود بناخن ها را مي ش

مربوط است. بايد به مهرداد زنگ مي زدم. اما عليرضا گفته بود کاري نکنم. حتي شماره اش را هم نداشتم. 

قرقر  د تلفني که اينجا بود يک تلفن ساده قديمي بود. از آنها که انگشت مي چرخاندي داخلش و صفحه گر 

 دور مي خورد و يک جايي متوقف مي شد. 

ه ساعت ن… را گرفتم. مردي عين يک ربات پشت سر هم تکرار کرد ساعت نه بامداد  001شدم و شماره  بلند 

 بامداد. 

را کوبيدم سر جايش و رفتم سراغ يخچال. اشتهايم حاال بعد از تمام شدن آنتي بيوتيک ها باز شده  گوشي

يختم و نشستم پشت ميز فايبرگالس داخل آشپزخانه. به اسباب و اثاثيه نگاه کردم. اگر بود. يک ليوان شير ر 

با مهرداد ازدواج مي کردم مي رفتيم خانه خودش؟ همان جايي که با آنا زندگي کرده بود؟ حس بدي توي 

ليوان  . وجودم ريشه دواند و رسيد به قلبم. اين حس چي بود؟ مي دانستم. ولي نمي خواستم بهش فکر کنم
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شير را سر کشيدم و به لباسهايم نگاه کردم. بايد مي شستم شان. اگر زن مهرداد مي شدم کارهاي خانه بر 

خانه ام را بکند. مگر تا االن کي کارهاي من را کرده  کارهاينه دلم نمي خواست کسي  … عهده خودم بود يا 

به هم ريخت. رفتم توي حمام و سعي کردم  باز اعصابم…. بود که حاال يکي ديگر بياورم؟ يکي مثل مامان 

دوش بگيرم بلکه آرام شوم. سرم را باال گرفتم و اجازه دادم آب روي صورتم بريزد. حمام خيلي کوچک بود. 

 هم نمي شد.  تر شايد شش م

 چهار پنج ساله … که بوديم   بچه
ً
 مامان من و بهناز را با هم مي برد حمام. وقت هايي که ناهيدجون و …. مثال

بقيه مي رفتند مسافرت. وان آب را پر مي کرد و ما دوتا را عين دوتا جوجه مرغابي هل مي داد داخل آن. 

مي آمديم از خستگي خوابمان مي  ونآنقدر جيغ مي زديم و آب روي سر و کله هم مي پاشيديم که وقتي بير 

چه گر زن مهرداد مي شدم و ببرد. در حالي که من يک تکه شکالت گنده هم توي دستم گرفته بودم. حاال ا 

 البته عليرضا گفته بود ….دار مي شدم بچه ام لذت هاي زندگي اش خيلي فرق مي کردند. همه چيز داشت

ام بهتر مي شد. مي رفتم بيرون و بعد از گذراندن  ندگيممکن است بي پول و ورشکسته شود. خب من که ز 

لي او تازه اول سختي هايش بود. کيارش رفته بود، يک تجربه ترسناک دوباره روي خوش زندگي را ميديدم و 

 کلي هم به خاطر انتخاب من تحت فشار مي ماند و اگر مشکالت مالي هم بودند که نور علي نور مي 
ً
حتما

 وقتي دچار مشکل  جمعشد. بايد حواسم را 
ً
مي کردم تا احساس نکند من درکش نمي کنم. خب مردها معموال

 از آن مردهاييست که ساکت و بداخالق مي شوند. واي نه. بداخالق مي شوند چه جوري اند؟ مهر 
ً
داد حتما

 نه. من ازش مي ترسم. 

را خشک کردم و با همان حوله از حمام بيرون آمدم. لباس ها را چپاندم توي لباس شويي قديمي مدل  خودم

  نشستم و سعي آبسال و روشنش کردم. لباسشويي تلق و تلوقي کرد و خاموش شد. به زحمت روي زمين

نمي شد در  کارش تمام  قتيکردم دوباره راهش بيندازم ولي اتفاقي نيفتاد. سعي کردم درش را باز کنم ولي تا و 

قفل مي ماند. عصبي لگدي بهش زدم و برگشتم توي اتاق. حاال هيچي نداشتم بپوشم. به پيرهن و شلوارهاي 

ک د. اين کلوئه هرکي بوده خيلي الغر و قد بلند بوده. يتوي کمد نگاه کردم. به نظر نمي رسيد اندازه من باشن

روي هم نمي آمد. لعنت به اين سينه ها که هرچي هم الغر  االييپيرهن برداشتم و پوشيدم ولي دکمه هاي ب

مي شدم باز جا داشت الغرتر بشود. شلواري را برداشتم و پوشيدم. پاچه هايش قشنگ دو وجب بلندتر بود. 

 سخت بود. شايد لوله شان کردم ب
ً
اال و موهايم را به زحمت صاف کردم. زندگي بدون امکانات اوليه واقعا

مهرداد هم بعد از ازدست دادن پولهايش فکر کند امکانات اوليه اش را از دست داده و سختش بشود. هرچند 

 امکانات اوليه او براي من تجمالت حساب مي آمد. 

خاکستري زير پاهايم نگاه کردم. حتي يک دمپايي روفرشي هم توي سالن جمع و جور و به موکت  برگشتم

نبود که کف پاهام سياه نشوند. دوباره شماره مرد ساعت گو را گرفتم و مرد گفت ساعت يازده بامداد ساعت 

 يازده بامداد. 

به  مهمه دور خودم چرخيده بودم و فقط دو ساعت گذشته بود. حاال بايد چه کار مي کردم؟ دوباره افتاد اين

 حسابي به من مي خنديد. 
ً
جان لباسشويي ولي هيچ اتفاقي نيفتاد. اگر مهرداد مي آمد اينجا با اين لباس حتما

باز مانده  که دکمه هايش عين پرانتز از هم  د جلوي آيينه به خودم نگاه کردم. يک پيرهن يقه انگليسي زنانه بو 
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يک دختر درشت اما الغر. شبيه مانکن … بوده  و سرشانه هايش هم افتاده بود. کلوئه درشت و استخواني

 ها. خب من در مقابلش يک کوفته درست و حسابي بودم يا به قول مهرداد فندق. 

کردم تجسم کنم وقتي کنارش مي ايستم چطور به نظر مي آييم. من تپلي و گرد، او قد بلند و   سعي

وي متر به چشم بخورد. ولي آن روز که تچهارشانه. اگر کفش پاشنه بلند بپوشم شايد کمي تفاوت قدمان ک

درخت  تنهاتاق من را به خودش چسباند يک جور خوبي بود. عين يک گربه ي چاق بودم که دور يک 

 چسبيده بود. حتي خودم هم از اين تصوير خنده ام گرفت. او هم حق داشت اگر مي خنديد. 

ر محکم کوبيده شدن روي زمين درد  زنگ خورد و آنقدر تند دويدم طرفش که کف پاهايم به خاط تلفن

 گرفت. گوشي را برداشتم. صدايش آرامبخش بود. گفت: سالم

 : سالمگفتم

 خوبي؟ -

 ممنون شما خوبي؟ -

 منم خوبم. خوب خوابيدي -

 …ما …و لبخند زدم: بله خوب بود، ش نشستم

 جات خالي -

 ….اينجا را دندان گرفتم و بحث را زود عوض کردم: اين لباسشوييه خرابه  لبم

 خرابه؟ -

 آره لباسام رو ريختم داخلش بشوره خاموش شد. االن لباسام با پودر لباسشويي و آب مونده داخلش -

 همش رو ريختي؟ -

باز کردم بگويم آره که به نظرم رسيد لحنش يک کمي عجيب است. انگار خنده اش گرفته باشد. واي  دهن

 ازم نگاش کنم ببينمگفتم: نه نه همش رو نريختم. حاال ب… خدايا 

 برق ميگيردت بعد من بيچاره ميشم… نه نه دست نزني ها  -

ي برق منو بگيره تاکسودرم… لحنش يک جوري شده بود. يک جور شيطنت بار. خنديدم: خوبه که  دوباره

 ميشم تو همين حالت

م تو من ترجيح مي د بانمک ميشي ولي… لبات هم از هم باز بمونه … : آره موهات عين فنر بپره باال خنديد 

 رو همين طوري خشک نشده داشته باشم
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از  …وارد يک چيزهايي مي شد که من سختم بود درباره اش حرف بزنم. گفتم: من خوبم نگران نباش  داشت

 مامان و بابام خبري نيست؟

 ساکت مي ماند.   ساکت
ً
ماند. ناراحت شد؟ خب پس وقتي چيزي که دلخواهش نيست ازش بپرسم حتما

 کجايي؟… باشه مهم نيست … م: آهان نمي شه بري پيششون گفت

 …گفتم حالت رو بپرسم … دوباره حالش خوب شد که با لحني آرام گفت: توي پارکينگ هتل  انگار 

 مقدمه گفتم: هتل؟ آنا رو نمي بيني؟ يعني با هم نيستين االن ديگه؟ بي

 چطور؟… نه  -

 هيچي -

 هيچي نبود. آناهيتا عين  ولي
ً
خوره توي ذهنم وول مي خورد و وقت و بي وقت مضطربم مي کرد. واقعا

عذاب وجدان داشتم که با شوهرش حرف مي زنم. مي ترسيدم که دلش بشکند و بعد بالي بدي سرم بيايد و 

 يک گوشه کوچولوي ذهنم هم بهش حسادت مي کردم. 

 : ديشب رفتم ديدمشگفت

 شايد هم منصرف شده باشه … شوهر هستن هنوز زن و … خب حق داره … ريخت. اين يعني  قلبم
ً
 …اصال

 اوهوم -

 رفته بودم لباسام رو بردارم. شادي؟ -

 بله؟ -

 هنوز نگراني به خاطر بودن يه زن توي زندگي من يا چيز ديگه اي هست که من ازش خبر ندارم؟ -

رايي حس م. يه جو کشيدم و به خاطر تنگي لباس نفسم تنگ شد. دکمه باالييش را باز کردم: نمي دون  نفس

 خوبي ندارم که وقتي هنوز جدا نشدين

 ماند ولي من حرفم تمام شده بود.  ساکت

 …: من االن وضعيت خيلي سختي رو تجربه مي کنم. دردسرهام زياده، شرکت به مشکل برخورده گفت

نمياد  ر آنا هم به اين راحتي با قضيه جدايي کنا… تو هم وضعيتت معلوم نيست … پرونده کيارش هم هست 

 از هم جداييم فقط کارهاي قانونيش …. 
ً
نمي خوام يه مشکل به مشکالتم اضافه بشه وگرنه من و آنا عمال

 مونده که منتظرم از اين پادرهوايي دربياييم همه مون و بعد برم دنبالش

 اين منو نگران ميکنه… با قضيه طالق راحت کنار نمياد ….همين که ميگي …. خب  -

 د: اين مشکل تو نيست. بذار خودم نگرانش باشممهربان ش لحنش
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 منظورم اينه که… نه  -

 عذاب وجدان داري؟ -

 راحتي کشيدم: آره نفس

نسبت به تو احساسي داشتم چه نداشتم ما از هم جدا … نداشته باش. چه تو بودي چه نبودي، چه من  -

 نگران نباشمي شديم. اين يه مشکليه بين من و زنم و خودمون حلش مي کنيم. تو 

و حس بدي پيدا کردم. حس آدمي که نشسته وسط زندگي مهرداد و زنش. غمگين …. من و زنم  گفت

 اگرچه اين حرف را ناخودآگاه زده بود ولي به هرحال انگار هنوز او را زن خودش مي دانست. …شدم

 : مطمئني واسه اين کار؟گفتم

 : نکنه علي اومده پيشت؟خنديد 

 ها؟ -

 خب جز مشکل بي لباسي ديگه مشکلي نداري؟… طمئنم عزيزم مطمئن. تو هم نگران نباش آره م… هيچي  -

 داغ شد. هيچي نگفتم.  صورتم

 گفت: اونجا چيزي هست بپوشي يا نيست؟  آرام

 …من که گفتم همه لباسام رو … هست  -

 …اونجوري که دستپاچه شدي فکر کنم همه لباسات رو ريختي داخل ماشين. البته  -

 د خنده اش را بخورد. گفتم: چي شد؟کر   سعي

 لباس زير که به اندازه کافي داري… هيچي  -

 خدافظ -

چه خوب هم يادش مانده هيجده تا … را کوبيدم سر جا. اگر زنگ مي زد جواب نمي دادم. بي ادب  گوشي

ودند. نبشورت براي من خريده. فک کن. هيجده تا. سليقه اش هم خوب بود. رنگ هايش ماليم بودند. جيغ 

 …دوتا …  ردارمب… دوباره زنگ خورد. يکي … نشسته انتخاب کرده يا همين جوري برداشته؟ واي خدا 

 برداشتم: بله… سه تا … برندارم 

 ببخشيد. فقط نگرانتم سرما بخوري يه وقت -

 نمي خورم. لباس بود اينجا. کلوئه کيه؟ -

 گفت: کلوئه؟!   متعجب
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 بله -

 چطور؟ -

 پوشيدم. البته دوستت گفت لباساي اونهلباساي اون رو  -

 خنديد.  باز 

 گفتم: چيه؟  حرصي

 اندازه شد؟ -

 را دندان گرفتم و محکم فشار دادم لبم

 با خنده گفت: معذرت مي خوام ولي واجب شد بيام ببينمت دوباره

 من روي اين چيزا حساسم… کردم: خيلي بدي   اخم

 ارممن که دوس د…حساس نباش… ماليم شد: الهي  لحنش

 تند پلک زدم و آب دهنم را خوردم.  تند 

 باشه؟… مراقب خودت باش. به اون ماشين هم دست نزن … : خب باشه هيچي نگو گفت

 ماندم.  ساکت

 گفت: فندق؟ ميشه بهت بگم فندق؟  آرام

 نه خيرررر -

 کپل چطور؟  -

- .… 

 تپل چي؟ -

 …: اذيتم نکن ناليدم

 ري؟کاري ندا… من برم … : اوخ چه ملوس خنديد 

 نه -

 هيچي؟ -

 نه -
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 مطمئني؟ -

 شدم. خيلي نرم و مطمئن و آرام گفت: مي بوسمت گيج

 را تند بيرون فرستادم: مواظب خودت باش نفسم

 آهان اين شد. باشه تو هم. خداحافظ -

 را گذاشتم و گونه ام را باز چسباندم به پنجره. خيلي پاستوريزه بودم؟ البد.  گوشي

ذارد ولي من خوشم مي آمد. سر به سر گذاشتن هايش به اندازه بود. ملي مي  مي کرد سر به سرم بگ کيف

گفت آرسام بعضي وقت ها شوخي هاي خرکي مي کند. مي دانستم منظورش چه جور شوخي هايي هست. 

بود  رفته مخوب بود که بلد بود چه طوري سر به سرم بگذارد. خنديدم و يک دفعه از خودم وا رفتم. ياد

 بهش بگويم.  درباره خوابم

**** 

را قطع کردم و راه افتادم طرف شرکت. با وضعي که ديشب پيش آمد مطمئن بودم آنا پيدايش نمي  گوشي

شود. حاال فقط من بودم که تمام مشکالت را يکجا به دوش مي کشيدم. همايون که درگير ضرري بود که به 

. او هم به اندازه من اورد م شرکت ها را دربيخودش و ما زده بود، اگرچه بايد مي فهميدم او چرا خواسته اس

مدارکي داشت که بتواند قاتل را پيدا کند؟ بايد يک بار با انوري راجع به چيزهايي که تا االن داشتنشان قطعي 

شده بود حرف مي زدم. مدارکي که کمک مي کرد يک فرضيه مطمئن از قتل بسازيم. و خوب بود که توي اين 

 من هم مي بريدم. بد هم مي بريدم.  گرنهفندق حرف مي زدم و شلوغي هاي تنش زا با 

 به شرکت شماره ترنم روي گوشي ام افتاد. يک گوشه نگه داشتم: بله؟ نرسيده

 چرا جوابم رو نميدين آقاي دولتشاه؟… واي خدا رو شکر  -

 دلخور نبود. نگران و دستپاچه بود. گفتم: خيلي گرفتار بودم چي شده؟ لحنش

 ت؟ يعني باليي سرش اومده؟شادي کجاس -

 آه کشيدم و سرم را تکيه دادم به صندلي ماشين: نمي دونم. منم مث شما. واسه اين زنگ زدين؟ کالفه

 ماند. به ساعتم نگاه کردم. نزديک ظهر بود. بايد با انوري هم هماهنگ مي کردم برويم سراغ فرحي.  ساکت

 : خانم سهروردي؟گفتم

 من بايد شما رو ببينم -

 واسه چي؟ -

 ميخوام ببينمتون -
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 دستوري بود. گفتم: براي چي؟ لحنش

 ماند و مجبور شدم بگويم: باشه کجا؟ ساکت

 مي تونيد بياييد دانشکده؟ -

 کي؟  -

 …همين حاال اگه بياييد خوبه  -

 : نمي فهممگفتم

 بايد ببينمتون -

 دست کشيدم روي صورتم: باشه دارم ميام کالفه

اهي را که آمده بودم برگشتم. به انوري پيامک دادم خودش را برساند. اين لحن ترنم را روشن کردم و ر  ماشين

نگرانم مي کرد. فقط همين مانده بود که او هم بشود يک معماي تازه ميان اين ماجراي پيچيده. ايمدوار بودم 

ياده همين قبل از پ پيامکم را نداد براي اباين طور نباشد. نزديک دانشکده ماشينم را پارک کردم. انوري جو 

 شدن به انوري زنگ زدم. گفت: دفتر علي هستم. رفتي؟

 عليرضا خيلي به دانشکده نزديک بود. گفتم: دارم ميرم دفتر 

 مالقات تو کار درستي نيست. االن پيش علي هستم هرچي شد خبرم بده -
ً
 نمي تونم بيام. کال

 باشه -

شکده به ترنم زنگ زدم و زود خودش را رساند جلوي سوار ماشين شدم و راه افتادم. جلوي دان دوباره

ورودي. نگران بود و مدام دور و برش را نگاه مي کرد. آرام گفت: ببخشيد اينجوري گفتم، من چند روزه 

 دنبالتون هستم بايد يکي رو ببينيد

 زدم بهش: کي؟ زل

 شوند: االن ميامدور و برش را نگاه کرد و صبر کرد دو نفر از دانشجوها از ما دور  دوباره

پسر  …پا و آن پا کردم. رفت و با آن يکي دوستش و يک پسر ديگر برگشتند. اسم دوستش چي بود؟ ملينا  اين

 جلو آمد و اخم کرده و طلبکار نگاهم کرد: شما دولتشاهي؟

 يکي هم مثل دخترک بي ادب بود. گفتم: شما؟ اين

 گفت: آرسام دوست مليحه  ترنم
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خب حاال دوست پسر مليحه چه ربطي به من داشت و چرا اين قدر از دستم  اسمش مليحه بود.  آهان

 عصباني بود؟ گفتم: خب؟

 گفت: بايد بريم يه جاي خلوت  ترنم

 که معلوم بود پنج شش سالي بزرگتر از مليحه است گفت: نمي خواد  آرسام

 راه افتاد به سمت پياده رو. مليحه گفت: آرسام تو رو خدا بعد 

ايستادم. ترنم نگاهي به من انداخت و بعد به مليحه. مليحه رفت دنبال دوستش و ترنم   سر جاي خودم من

 …گفت: آرسام يه کمي از دست شما عصبانيه 

 چرا؟ -

 برگشتند و آرسام گفت: چون شما دزدي خودشان

 دوباره دستپاچه شد و گفت: آرسام خواهش مي کنم کلي حرف زديما مليحه

اونا يه طرحي داشتن که انگار بردن ثبتش کنن ولي شما … فرشاد متقي … ه گفت: آرسام دوست فرشاد  ترنم

 اون رو بي اجازه برداشتين

وست د…. زدم توي صورت پسرک که طلبکارانه نگاهم مي کرد. سر در نمي آوردم چطوري دوست مليحه  زل

 وسط اين ماجرا بودند. …. شادي 

 …ام واسه همين آرس… ز کارهاي شما باخبر باشه گفت: فرشاد فکر ميکرده که ممکنه شادي هم ا  مليحه

 را ناتمام گذاشت و دلخور به آرسام نگاه کرد: منم انداخته وسط بازيشون حرفش

 آرسام نگاه کردم: مي خواستي با شادي دوست بشي بفهمي قضيه چيه آره؟ به

ده. مليحه قناعت کر  دلخور نگاهم کرد. ولي واقعيت همين بوده و ديده شادي محل نمي دهد پس به مليحه

 ترنم گفت: االن مساله چيز ديگه ايه

 مان به ترنم نگاه کرديم. و ترنم به آرسام نگاه کرد: بگو ديگه همه

 دست کرد توي جيبش: فرشاد مي خواد شما رو ببينه آرسام

ود. ب فرشاد متقي پيدا شد و خوب بود که باالخره يکي از آدم هاي مشکوک پرونده پا پيش گذاشته باالخره

 رفتم جلوتر: خب بياد ببينه، اين کارا چيه؟

 گفت: نمي تونه اين جوري بياد. مي ترسه  مليحه

 نگاهشان کردم و آرسام گفت: خودش توضيح ميده منگ
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 االن کجاست؟ از چي مي ترسه؟ -

رد: آره ک  کالفه آه کشيد و گوشي اش را درآورد و به يک نفر زنگ زد و با هم حرف زدند. بعد به من نگاه  آرسام

 اينجاست

اينجا فکر مي کردم فرشاد متقي هم خودش يک پاي قضيه کارگاه است. او بوده که زويا را فرستاده  تا 

جاسوسي و اين طور که معلوم است مليحه را هم از اين طرف فرستاده اند. بايد مي فهميدم او کجاي قضيه 

ور آناهيتا زويا را فرستاده زندان شادي را شرکت ياسر نشسته است. اگر زويا را او فرستاده جاسوسي چط

 تهديد کند؟ االن زويا کجاست؟ فرشاد از کي يا چي مي ترسد؟

 آمد نزديکم و گفت: يک ساعت ديگه يه جايي بگين فرشاد هم بياد آرسام

 دفتر علي را دادم و خواستم بيشتر توضيح بدهد ولي گفت: خودش ميگه بهتون آدرس

 رفتند. ترنم هاج و واج نگاهمان کرد. گفتم: مي خواستين اين رو بگين؟ دست مليحه را گرفت و  بعد 

اينا فکر مي کنن اگه خودشون بيان شرکت ممکنه اتفاق بدي براشون بيفته. همين … نگاهم کرد: بله  منگ

 طرحشون رو شما …. حاال هم مليحه کلي آرسام رو پخت که بياد مالقات شما، ما نگران شادي هستيم
ً
واقعا

 يدين؟دزد

بايد چي مي گفتم؟ دزدي که شاخ و دم نداشت. بعضي ها فکر مي کنند دزديدن يک طرح بزرگ هنر  االن

است. دزديدن يک پول قلنبه افتخار است. اينجا فقط دزدهاي کوچک از دزد بودنشان خجالت مي کشند. 

 ولي بله دمنش نبو دزدهاي گردن کلفت به هوش و نبوغ خودشان مي بالند. سر تکان دادم: من در جريا

 االن کجاست؟…. کشيد: طفلک شادي   آه

 ….پدرتون ديگه  -

 يه امانتي هم پيش من داريد… يه مدت کانتکت داشتيم ولي االن خوبه … نه  -

 چي؟ -

 ….يه مقدارش هنوز مونده …. اون پولي که پيش من بود  -

 زدم توي چشم هايش. سرش را زير انداخت.  زل

 من نيست ديگه. مال شاديه. شايد هم نخوادش ديگه: اوکي. اون مال گفتم

 اميدوارم بتونم جبران کنم. حاال برم به قرار برسم…. نگاهم کرد. نگاهي به ساعتم انداختم: ممنون  متعجب

 نمي دونيد شادي کجاست؟ سري
ً
 تکان داد و گفت: واقعا

 : نهکردم. توي چشم هايش نگراني موج مي زد ولي نمي توانستم ريسک کنم  مکث
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تکان داد و خداحافظي کرد و رفت. سوار ماشين شدم و دو خيابان باالتر پياده شدم. انوري و علي  سري

داشتند با هم درباره چيزي حرف مي زدند که انگار خيلي هم خنده دار بود. جنس صميميت علي و انوري را 

ان فاقات. وارد دفتر که شدم هردوشخوب مي شناختم. مثل رابطه خودم با علي بود. البته قبل از همه اين ات

نگاهم کردند. علي هنوز انگار از دستم دلخور بود. خنده اش کمرنگ شد. انوري ولي خندان آمد جلو و دست 

 داد: چي کار داشت؟ نگران دوستش بود؟

کردم توي جيبم و مقابل علي ايستادم: ماشين لباسشويي خونه خراب شده، نگفته بودي کلوئه هم   دست

 بوده اونجا 

اول به من و بعد به علي نگاه کرد. علي نيم نگاهي به انوري انداخت و دستي پشت موهايش کشيد.  انوري

 هميشه موقع حرف زدن درباره چيزي که خوشايند نبود همين کار را مي کرد. 

 طرف در اتاق و گفت: من برم چايي بيارم چرخيد 

 مقابل انوري.  نشستم

 : کلوئه کيه؟پرسيد 

ش کردم. يعني فقط من کلوئه را مي شناختم؟ گند زده بودم اساسي. گفتم: قضيه اش طوالنيه. نگاه متعجب

 ترنم رو ديدم

 شد بحث را عوض کرده ام اما روي خودش نياورد: خب؟ متوجه

 ساعتم نگاه کردم: يه بيست دقيقه ديگه فرشاد مياد اينجا به

 به هم گره کرد: متقي؟ کجا بوده؟ ابرو 

 دوستش ميشه رفيق مليحه دادم به مب تکيه
ً
ل: نمي دونم. دوستش گفت خودش مياد توضيح ميده. ظاهرا

 دوست شادي… 

 به چانه اش کشيد: جالب شد. پس اين پسر همه جوره شما رو تحت نظر داشته دستي

 زدم و سري به تاسف تکان دادم: آره پوزخند 

 ري گفت: متقي پيدا شدبرگشت توي اتاق و فنجان هاي چايي را گذاشت مقابلمان. انو  علي

؟ او 
ً
 هم تعجب کرد: واقعا

 و به من نگاه کرد نشست

 ميادش حاال -
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 فکرش پيش حرفي بود که من زده  در 
ً
سکوت چايي را خورديم. هرکداممان توي يک فکر بوديم. علي حتما

همم اون  بايد بف…. بودم. دمغ شده بود. بايد از دلش در مي آوردم. انوري گفت: امروز بريم سراغ فرحي 

 کجاي قضيه است

 گفت: فکر مي کني بهتون بگه توي اين ماجرا چه نقشي داشته؟  علي

 ولي حس مي کنم فرحي يه مهره سوخته است… گفت: نمي دونم. هرچيزي ممکنه   انوري

 : چرا؟پرسيدم

 مال قبل …که تهش ميرسيده به فروتن … گفت: اون واريزي که فرحي به حساب هاي مختلف داشته   انوري

نمي دونم اگر مهره اصلي بود باالخره يه ردپايي …. بعدش هم هيچ کار خاصي انجام نداده … از قتل کيارشه 

 …يه حرکتي … 

 : شايد مي دونه ممکنه تحت نظر باشه و احتياط کردهگفتم

 آهان راستي اون دوتا مستخدمه رو هم پيدا کردم… شايد  -

 خب -

 … چيز خاصي ازشون در نيومد … هيچي  -
ً
کم کم دارم شک مي کنم که قاتل بيرون خونه منتظر بوده و اصال

 توي مهمونا نبوده

صورتم دست کشيدم: من خيلي گيجم. از يک طرف همايون ميگه يه عده به خاطر زمين زدن ما نقشه   به

کنه مکشيدن و طرح کارگاه رو انداختن به ما و بعد کيارش رو کشتن که زهر چشم بگيرن. اگه اين طور باشه م

ا حس مي کنم آناهيت ففرشاد متقي و زويا هم جزو همونايي باشن که همچين نقشه اي کشيدن. از اين طر 

 نمي تونه مقابل ما و 
ً
زويا رو فرستاده زندان که شادي رو تهديد کنه ولي خب منافع آناهيتا با ما يکيه و قاعدتا

هم فرشاد متقي که خيال مي کرديم زويا رو  جزو اون کسايي باشه که مي خواستن ما رو بکوبن زمين. حاال 

 …چون مي ترسه … مياد اينجا  ارهکشته يا فراري داده خودش با پاي خودش د

 گفت: لزومي نداره همه اينها به هم ربط داشته باشه  علي

کردم. خونسرد فنجان چاييش را برداشت و خورد: يه وقتايي يه عده با هم منافع مشترک دارن و   نگاهش

 ته دارن به نفع هم کاري ميکنن بدون اينکه از هدف همديگه باخبر باشنناخواس

 تکان دادم و به انوري نگاه کردم: تو چي ميگي؟ سر 

داد به مبل: منم همين فکر رو ميکنم. احتمالش هم هست يکي اين وسط از خيلي چيزا باخبر بوده و از  تکيه

 همه اش به نفع خودش استفاده کرده

 ش؟دوست دختر کيار  -



 

 
628 

قضيه زندان هم همين بود. اگه بهش دقت کني مي فهمي که يه جاهايي شادي مهره ما بود که … آره  -

ندونسته داشت کمک مي کرد پري ماه فرار کنه. اين وسط يه کاتاليزور داشتيم به اسم موشرابي که از همه 

مي کنه و مي  فرار ره اين اطالعات خبر داشت. مي دونست که شادي مهره ماست. مي دونست پري ماه دا

دونست که محبوبه خبرچين همکاراي ماست و با اطالعاتي که موشرابي داشت اون نقشه رو کشيديم و 

 عملي کرديم. اين وسط يکي از همه چي خبر داره و راحت داره نقشه هاش رو جلو مي بره

 ساکت مانديم و انوري بي هوا گفت: از خانم رفعت چه خبر؟ دوباره

ه بود. زيرچشمي به علي که حواسش به جاي ديگري بود نگاه کردم: نرفتم شرکت. يک راست باز شد نيشش

 اومدم اينجا

خيلي پکر بود. دلم مي خواست ازش بپرسم چرا اسم کلوئه اين قدر پريشانش مي کند ولي جلوي انوري  علي

 نمي شد. 

واست که اول خودم مالقاتش  هايمان نيمه تمام ماند چون منشي گفت که متقي آمده است. انوري خ بحث

 کنم و مطمئن شوم که قصدش جاسوسي نيست و اين کار سختي بود. 

اتاق رفتم بيرون به فرشاد متقي که تنها آمده بود نگاه کردم. از من دو سه سال کوچکتر بود. مرتضوي   از 

ش دوستگفته بود دانشجوي دکتراست. يک پسر ريزه ميزه و خيلي جدي. باهاش دست دادم و برخالف 

 اي خلوت؟يه ج ريمآرسام که طلبکار بود، دستم را محکم فشرد. نيم نگاهي به منشي کرد و گفت: ميشه ب

 کردم توي يک اتاق ديگر و گفتم: بفرماييد  هدايتش

 اتاق ايستاد و به دور و برش نگاه کرد. بعد چرخيد طرفم و گفت: من نگرانم وسط

بودم. همه مان نگران بوديم. اين پرونده خيلي ها را درگير خودش   اين چيز تازه اي نبود. من هم نگران البته

 متاسفم به خاطر اون طرح ها و نقش… کرده بود. خواستم بنشيند و رو به رويش نشستم: ببينيد 
ً
ه من واقعا

 …هايي که 

 من نگران زويا هستم… را باال آورد: اونا ديگه مهم نيستن  دستش

توي چشم هايش. من چشم هاي نگران را مي شناختم. راست مي گفت يا  دادم به صندلي و خيره شدم تکيه

 آنقدر باهوش بود که خوب نقش بازي مي کرد. 

 بگيد چه اتفاقايي افتاده؟گفتم
ً
 : ميشه دقيقا

چند ثانيه زل زد به شيارهاي ظريف و نازک روي ميز بعد بدون آن که حرفي بزند انگشت کشيد روي  براي

هم گره خوردند. هنوز خيره به صورتش منتظر بودم ببينم توي سرش چي مي گذرد.  شيارها و ابروهايش در 

 درسته؟ نوشتهباالخره انگشتش را روي ميز متوقف کرد و گفت: اين چيزايي که توي روزنامه ها 

 کدوم چيزا؟ توي روزنامه ها خيلي چيزا مي نويسن  -
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 ارين کمکش مي کنيند…. اينکه شما …. درباره اين خانوم که متهم به قتله  -

فهميدم کمک کردن من به شادي به کجاي قضيه من و او ربط دارد. اين حرفش باعث مي شد شک کنم   نمي

 از چيزي مي ترسيده يا برعکس به دروغ اينها را گفته تا من را خام کند و خبري از شادي بگيرد. 
ً
 که واقعا

 ال دنبال چي هستي؟را محکم بيرون فرستادم: شما واسه چي غيب شدي؟ حا نفسم

کرد و باز ساکت ماند. کم کم عصبي مي شدم. تکيه دادم به صندلي و دست هايم را قفل کردم توي هم   نگاهم

 و روي ميز گذاشتم. نگاهش ميخ شد به دست هايم: شما آدم مطمئني هستيد

 از چي؟ از چي مطمئن هستم -

 برد با شماست. اين دستا دست هايم اشاره کرد: شما وقتي پشت ميز مذاکره ميشين به
ً
ي مطمئني که حتما

 همين رو ميگه

حدس زده بود ولي ربطش را به دست هاي قفل شده مقابلم نمي فهميدم. همان طور تکيه داده به  درست

صندلي بدون اين که حرکتي اضافه بکنم گفتم: شما دنبال اعتماد کردني؟ به نظرت من آدم قابل اعتمادي 

 نميام؟

هايم نگاه کرد و گفت: فکر مي کردم شادي با کيارش رابطه داره. مي خواستم از طريق اون  به چشم دوباره

 بفهمم که شما با نقشه هاي دستگاههايي که من طراحي کردم چه کار ميکنيد

 واسه همين آرسام رو فرستادي جلو که با دوستش آشنا بشه -

 ماند ولي سرش را به تاييد حرفم تکان داد.  ساکت

 خب؟ -

. طرح …کشيد: من و زويا دو سال بود که نامزد بوديم. منتظر بودم کارهام درست بشه و بعد ازدواج کنيم   آه

مي خواستم روي طرحام سرمايه گذار پيدا کنم و نزديک بود که قرارداد …. ها رو چند جا نشون داده بودم 

ي دونست زويا هيچي نم… افتاد  اببندم ولي قبلش واسه محکم کاري بردم ثبتشون کنم که بعدش اون اتفاق

 اگه بميره من خودم رو نمي بخشم… هيچي …. 

 آه کشيدم: درست حرف بزن بدونم چي به چيه کالفه

 …نگاهم کرد: وقتي ديدم از طريق شادي بهشتي نمي تونم بفهمم چي به چيه زويا رو فرستادم جلو  درمانده

 نمي دون… زويا نمي خواست بياد توي شرکت شما 
ً
ش مي ترسيدم به… ست چه باليي سر طرحام اومدهاصال

 که روزبه سرمد رو ديدم…. نامزديمون رو به هم بزنه … بگم و ول کنه بره 

را پايين انداخت. خجول و شرمنده. تا ته ماجرا را خواندم. روزبه سرمد از آن مردهايي بود که نان  سرش

پلکيدند چون يک جاذبه پنهان براي آنها داشت. ظاهرشان را خوب مي خوردند. زن ها زيادي دور و برش مي 
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 خيلي از زن ها مي پسندند. نکته سنج 
ً
ه با حرف هايي ک… ظاهر متناسب، درآمد عالي و رفتاري که معموال

نگاه  …ولي نه آنقدر رو و واضح که طرف دلزده بشود …. همراه با لبخندهاي دلبرکش …. دوپ  هلو هستند 

ه فکر  ک… هر دختري را به اشتباه مي اندازد …. طرف را به اشتباه مي اندازد  ….هايش روي زن ها هيز نيست 

فقط حواسش به من است. فرشاد زويا را فرستاده دم دست   د و اين مر … ويژه هستم …. کند من تک هستم 

 گرگ به اين اميد که سر از کارهاي ما دربياورد. 

 زدم: نامزدت رو فروختي به يه نقشه؟ پوزخند 

 ….ب به هم فشرد: من فکر نمي کردم زويا باهاش ل پشيمان

 را ممتد بيرون فرستادم: چطوري با سرمد آشنا شدي؟ نفسم

من و زويا با هم بوديم. حس کردم چشمش زويا رو گرفته … طور سر به زير گفت: توي يه مهموني  همان

 چون مي دونستم حسابدار شرکت شما توي اون مهمونيه رفتيم. نمي خواست…
ً
م، م زويا رو جلو بفرستاصال

خودم ….  ومدها… به نظرش جالب … مي خواستم با خودش وارد معامله بشم ولي خب وقتي ديدم زويا 

زويا رو ترغيب کردم بگه دنبال کار مي گردم. دو روز بعد سرمد بهش زنگ زد و خواست بياد شرکت شما. 

اينکه فهميدم دست شماست گفتم. خب وقتي زويا رفت و يک ماه موند بهش راجع به قضيه طرح هام و 

 …عصباني شد. توقع نداشت من ازش اين جوري استفاده کنم ولي من نيتم بد نبود 

 کرد و ملتمسانه گفت: باور کنيد  نگاهم

 پوزخند زدم: خب باز 

 که يک کلمه از حرف هايش نتوانسته قانعم کند که همچين کار کثيفي با نامزد خودش بکند.   فهميد 

 …در عوض …. بول کرد به من بگه چه اتفاقايي اونجا مي افته : ولي قگفت

 ادامه دهد: در عوض به انتقام بازيچه شدن با سرمد ريختن روي هم و از شرکت من اختالس کردن نگذاشتم

 سر به زير انداخت و ساکت ماند.  باز 

 را گذاشتم روي ميز و خم شدم جلو: قمار بدي کردي دستم

 …لي من دهنش را فرو خورد: و  آب

 تو چي؟ -

به خودم جنبيدم و طرح رو به يه قيمت مفت … زويا گفت شما در حال ساخت و ساز کارگاه هستين  -

 فروختم به يه سرمايه دار

او هيچ ربطي به شرکت ياسر ندارد؟ چطور اين را بفهمم؟ پرسيدم: هموني که خبرش رو توي روزنامه  پس

 زده بودن؟
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 تکان داد.  سر 

 مال کيه؟ از کي باهاشون آشنايي؟ : اين شرکتگفتم

چشم هايم خيره ماند. نمي فهميد منظورم چيست. براي همين گفتم: منظورم اينه که اين طرحا رو  توي

 بازاريابي مي کردي بفروشي يا کسي شما رو معرفي کرد به اين آدم؟
ً
 شخصا

بتشون کنم. پيشنهاد فروختن باال انداخت: نه من خودم چند نفري رو ديده بودم. قبل از اين که ث شانه

طرحام به همين شرکت هم قبل از ثبت طرح ها بود ولي چون مبلغشون مفت بود قبول نکردم. داشتم مي  

 گشتم دنبال يه مشتري منصف که مرتضوي اون بال رو سرم آورد

ي بود  قتوجه به حرف هاي مرتضوي و اين که گفته بود بهش پيشنهاد داده طرحش را بفروشد به نظر منط با 

که باور کنم دروغ نمي گويد. انگار يک گره معما باز شده بود. فرشاد هيچ ربطي به شرکت ياسر ندشت. 

 محض اطمينان پرسيدم: سرمايه گذاري که ميگي اسمش چيه؟

 عطا بهرنگ… بهرنگ  -

 يک سرمايه دار تازه وارد بود. حداقل خيلي وقت نبود وارد کا… بهرنگ  عطا 
ً
ه ما ر و حرفنمي شناختم. حتما

شده بود. بايد مطمئن مي شدم او هيچ ربطي به شرکت ياسر ندارد. به هرحال کار از محکم کاري عيب نمي  

 کرد. 

 : خب بعدش چي شد؟گفتم

من درگير ساخت اون دستگاهها بودم و نمي دونستم زويا همچين کارايي کرده. ازش خواستم از شرکت بياد  -

ولي دير شده بود. گفت که با سرمد اختالس کردن … دم. اومدم سراغش بيرون ولي وقتي قبول نکرد شک کر 

 …هم  ويفهميده بودم که با سرمد ريخته ان ر … و قضيه لو رفته و با هم دعوامون شد 

 
ً
 همان مشاجره اي که رفعت ديده بود هماني بود که فرشاد داشت تعريف مي کرد.  احتماال

هش بگم اون کارگاهي که چند ساله دنبالش هستم به ثمر نشسته داد: چند وقت بعد رفتم سراغش که ب ادامه

همش رو فراموش کنيم و برگرديم به گذشته ولي دير شده … هرکاري کردم … بهش بگم که هرکاري کرده … 

 بود. گفت به خاطر اختالس مجبور شده بره زندان يکي رو تهديد کنه

 ويا را بترسانند و او را بفرستند سراغ شادي. درست بود. از اختالس استفاده کرده بودند تا ز  حدسم

 کي خواسته بود همچين کاري بکنه؟  -

 ….از جا بلند شد: نمي دونم. گفت يه مرد  کالفه

 …اختالس را فقط فروتن مي دانسته و آناهيتا. پس کسي که ازش خواسته برود زندان فروتن بوده  قضيه

 : خب بعدشگفتم
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و رو به جلو خم شده بود گفت: من فکر کنم اونايي که ازش خواستن بره  طور که لبه صندلي را گرفته همان

 زندان گرفتنش

  عميق
ً
 نفس کشيدم: بشين لطفا

 …کرد: نمي تونم خواب و خوراک ندارم. بايد پيداش کنم   نگاهم

 اينا همش تقصير منه… کرد به راه رفتن: تقصير منه   شروع

 بشين -

مي …. ي واسه همين داشتي کمک مي کردي بياد بيرون از زندان طرفم: شما اون دختر رو دوست دار  آمد 

 فهمي من االن چه وضعي دارم

 هايم به کار افتاد. ممکن است آمده باشد اينجا که بفهمد من از جاي فندق خبر دارم؟ چ شاخک

 نفعي توي اين کار مي برد؟ ه

 ما بکنمگفتم: به هرحال تا کامل همه چي رو نگي نمي تونم کمکي به ش  خونسرد 

ات اينکه بخواي به حرف… نشست و اميدوارانه نگاهم کرد. خم شدم رو به رويش: ببين آقاي متقي  دوباره

وني زويا از کجا مي د… ولي فرض مي کنم همه چيزهايي که گفتي راسته … اعتماد کنم يه مقدار غيرمنطقيه 

 خودش غيب نشده؟

چيزي که ….. رفتم مالقاتش … وزبه سرمد االن زندانه ساکت ماند و زل زد به ميز: من مي دونم ر  دوباره

رمد اون پوال پيش خود س…. فهميدم اين بود که روزبه سرمد زويا رو بازيچه کرده تا اون پول ها رو جمع کنه 

 نهواسه چي بايد خودش رو غيب ک… هست. زويا هيچي اين وسط گيرش نيومده 

 سرمد قضيه تهديد زويا رو مي دونه؟ -

 …نه  -

 از کجا مطمئني؟ -

نمي کرد؟ ميگفت اين اختالس پاپوش بوده تا بعد … اگه چيزي بود ازش استفاده مي کرد که بياد بيرون  -

 …برسن به همچين جايي که زويا رو بفرستن واسه تهديد 

ولي ما بعد از اين اتفاق ازش خبردار شديم در نتيجه نمي تونه … خب اختالس قبل از قتل برادرم بوده  -

به نظر خودت احمقانه نيست که به جاي پيدا کردن به آدم توي زندان … همچين ادعايي بکنه. در ضمن 

 واسه تهديد شادي اين همه نقشه بکشن تا زويا گير بيفته و بعد بره زندان؟

 سرمد گفت قضيه اختالس رو فقط من خبر نداشتم -
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 نشستم و عميق نفس کشيدم: ديگه کي مي دونسته؟ راست

 يه سري  کالفه
ً
سر تکان داد: نمي دونم. به من گفت برم دنبال کسي که معامله ها رو رديف کرده بوده، ظاهرا

کتاي معامله با شر …. که به خاطر همونا سرمد تونسته راحت اختالس کنه … معامله جعلي اين وسط بوده 

 دونم کمکي نميچه   ،ممکنه کمک کنه…. گفت اگه اين رو بفهمم که کي پشت ماجراست … ورشکسته 

حرکت به صورت متقي خيره ماندم. سعي داشتم تمرکز کنم. روزبه سرمد توي زندان نشسته و پيش  بي

خودش همه چيز را مرور کرده و رسيده اينجايي که ما هستيم. اينکه اين قضيه اختالس يک ربطي به قتل  

يلي اند، پس خ ليسته همه شان جعکيارش دارد. اينکه هرکسي اين معامله ها را ترتيب داده خودش مي دان

راحت مي توانسته قضيه اختالس را هم بفهمد. اينکه اين آدم توي سايه هرکي هست از ترتيب دادن معامله 

ها نفعي مي برده که صداي اختالس او را درنياورده. اينکه اين اختالس ربط مستقيمي به قتل کيارش دارد. 

که االن کشته شده. اين معامله ها را ديبا   ودهنشسته، کيارش بچون کيارش بوده که پاي اين معامله ها 

شريف ترتيب داده بود. آنا هم ازشان خبر داشت. کدامشان داشتند از اين قضيه نفع مي بردند؟ اگر آنا زويا را 

 فرستاده بود زندان پس او قاتل است. 

 : شما اين همه مدت کجا بودي؟پرسيدم

گفتم که همچين قضيه اي بوده ولي درباره رفتن زويا به زندان … ازجويي زويا که غيب شد من رو بردن ب -

 هيچي نگفتم

 چرا؟ -

 قضيه گم شدنش ربطي به اين تهديد داشته باشه يا نه … چون … چون  -
ً
 …نمي دونستم واقعا

 چون سرمد بهت گفته بود اين اختالس به قتل مربوطه -

 گفت: من نگرانشم همينماند. بعد شرمنده سر به زير انداخت و   ساکت

 سر بلند کرد: شما بايد کمک کني پيداش کنم ملتمسانه

 نگاهش کردم: چرا بايد همچين کاري بکنم؟ خونسرد 

 گفت: چون زندگي من رو به گه کشيدي مي فهمي؟ اينا همش به خاطر طمع شما اتفاق افتاده  عصبي

 نامزدت رو بازيچه کردي؟ طور آرام گفتم: درست ميگي ما اشتباه کرديم ولي تو چرا  همان

و دست هايش را جلوي صورتش گرفت و گريه کرد. معلوم بود خيلي از لحاظ رواني تحت فشار  نشست

 ….سعي مي کنم …. است. درکش مي کردم. گفتم: خيلي خب 

 …طور گريان نگاهم کرد: اگه باليي سرش اومده باشه  همان



 

 
634 

تو دلت مي خواسته جزو کله گنده ها … زرگ هم داره کردم: به هرحال بازي هاي بزرگ تاوان هاي ب  اخم

که   امکانات رو ميبينه ولي االن… هرکي ما رو از دور ميبينه فقط پول رو ميبينه … از دور قشنگه …. باشي 

 اومدي وسط گود ميبيني که بازي راحتي هم نيست درسته؟

 کف دست اشک هايش را پاک کرد و آه کشيد.   با 

 ند فروختي؟طرح ها رو چند به چ -

 گفت: ده به نود  درمانده

نگفتم. ده درصد از سهم يک کارگاه البته براي يک جوان جاه طلب و جوياي مقام و پول خيلي هم بد  هيچي

نبود. اما عادالنه اش چهل به شصت بود. چهل درصد مال صاحب طرح و شصت درصد براي صاحب 

را هم  رصد دسال ديگر به بهانه ضرردهي همان ده  سرمايه. اگر بهش مي گفتم سرش کاله گذاشته اند و يک

 از پا مي افتاد. هنوز خيلي مانده بود از راه ورسم بازي ها توي اين کشور سر 
ً
از چنگش درمي آورند رسما

 دربياورد. 

 …را بيرون فرستادم: خيلي خب  نفسم

کر  اگه خبري يا چيزي که ف کاغذ از روي ميز برداشتم و شماره تلفنم را رويش نوشتم و ُسر دادم طرفش:   يک

 کني به درد ميخوره داشتي به من زنگ بزن

 گذاشت روي دستم: شما پيداش مي کني؟  دست

لبريز از التماس بود. درماندگي از تمام حرکاتش مي باريد. سر تکان دادم و دستم را از زير انگشتانش  لحنش

 بيرون کشيدم: سعيم رو مي کنم

 درقه اش کردم: نگران نباشبلند شديم. تا جلوي در ب ازجا 

 محزوني زد و رفت. برگشتم توي اتاق. انوري و علي منتظر بودند.  لبخند 

 گفت: خب  انوري

: زويا نفوذي متقي بوده، اما خودش خبر نداشته چطوري. در ضمن سرمد فهميده قضيه اختالس و گفتم

نسته ر داشته آنا بوده، چون مي دو قتل به هم مربوطه. تنها کسي که از قضيه اختالس خيلي قبل از اينا خب

طرحش رو  …بوده باشه  وتنمعامله ها تقلبي ان. متقي گفت يه مرد زويا رو تهديد کرده که احتمال ميدم فر 

 هم فروخته به کسي به اسم عطا بهرنگ

 سر تکان داد: مي دونم. تحقيق کردم. هيچ ربطي به شرکت ياسر نداره، يه سرمايه دار مستقله انوري

 وجود نداره علي
ً
 گفت: نکنه اين شرکت ياسر اصال

 نگاهش کرديم.  هردومان
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گفت: در اين که فکر چنين شرکتي توي سر يه عده بوده شکي نيست. توي آگاهي هم روي اين قضيه   انوري

 تحقيق مي کنن

 …من نگاه کرد: البته نه فقط براي قتل کيارش  به

 پس چي؟ -

 مصالح ساختماني هستنيه عده دنبال گرفتن امتياز واردات  -

 همون خرچرون هايي که همايون ميگه؟ -

: چه لقب جالبي. به هر حال عطا بهرنگ جزوشون نيست و اين کارگاهي هم که زده خيلي جاش خنديد 

 محکم نيست. اگه اين تشکيالت امتيازهاش رو بگيره و شروع کنه به واردات اون وقت کارگاه زمين مي خوره

هيشکي  …ينه که هيچ وقت پيشرفت نمي کنيم. همه دنبال منافع خودشون هستن آه کشيد: واسه هم علي

 يه کارگاه مفت مفت زمين مي خوره تا جيب يه عده ديگه پر از پول بشه… هم دلش واسه اين خاک نسوخته 

 مانديم.  ساکت

دوتا هم پيدا  نگفت: پس بايد با فروتن هم حرف بزنيم ولي قبلش بايد بريم سراغ فرحي. بايد ربط اي  انوري

 بشه و با دست پر بريم سراغش

 : بهتر نيست يک بار تمام چيزهايي رو که تا االن درست بودنش قطعي شده مرور کنيم؟گفتم

از جا بلند شد و چند کاغذ آورد. کاغذها را گذاشت جلوي روي من و همان طور که حرف مي زد روي   انوري

يق فرحي فهميده که يه عده دنبال تصاحب بازار هستند و کاغذ نوشت: تا االن مي دونيم همايون از طر 

همايون تصميم گرفته کارگاه بزنه و جلو بيفته. مي دونيم آناهيتا دادخواه قبل از اين ماجرا طرح اين کارگاه رو 

 به همايون پيشنهاد داده. 

 هيچ عمدي توي کارشگفتم
ً
 نبوده : پس آناهيتا يا داشته بذر يک نقشه رو مي کاشته يا واقعا

تکان داد: به هرحال طرح از طريق مرتضوي به شما رسيده، با توجه به حرفاي مرتضوي اين طرح ها بي  سر 

نقشه قبلي به آناهيتا پيشنهاد شدن پس مي تونيم نتيجه بگيريم که آناهيتا هم عمدي توي کارش نبوده، 

 البته تا اينجاي قضيه. 

 ا کشته شده: يکي مرتضوي رو تهديد کرده و گفته زويگفتم

: بايد بفهميم اين آدم حقيقت رو به مرتضوي گفته يا از گفتنش دنبال چيز ديگه اي بوده. به هرحال از گفت

اون طرف فرشاد متقي صاحب طرح دنبال اين بوده که بفهمه طرحش پيش کيه و دارن باهاش چه کار مي  

 . پس نامزدش رو وارد اين بازي کردهکنن. اول از طريق دوستش آرسام وارد شده ولي نتونسته چيزي بفهمه

 پوزخند زد: نامزدش خوب حالش رو گرفته علي
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 …تکان دادم: زويا و سرمد با هم تصميم گرفتن اختالس کنند. زويا به خاطر گرفتن حال فرشاد متقي  سر 

 سرمد هم به خاطر منافع شخصي

 ؟دوباره گفت: ممکنه سرمد واسه رد گم کني اين کار رو کرده باشه علي

 به من نگاه کرد.  انوري

 باال انداختم: نه خودش به متقي گفته اين اختالس به قتل مربوطه پس خودش از هم تازه اين رو فهميده سر 

 فروتن از قضيه اختالس استفاده کرده براي تهديد زويا تا بره زندان و شادي … ادامه داد: خب  انوري
ً
احتماال

فروتن و فرحي با هم يک حساب مالي داشتن. حاال بايد بفهميم رو مجبور به اعتراف کنه. از اون طرف 

 ياسر ربط دارند يا نه رکتفروتن و فرحي چه سر و سري با هم داشتن و ديگه اين که آيا اينا به ش

 زويا فرهمند ممکنه پيش اين آدما باشه؟ و 

 ر وبه من پرسيد: آناهيتا از قضيه جعلي بودن معامله ها خبر داشته؟ علي

 تيار زل زدم توي چشم هايش. اخ بي

 زد: چيه هنوز به من شک داري؟ پوزخند 

گفت: ديبا شريف چرا بايد اون معامله ها رو ترتيب بده، کي به تو گفت ديبا اين معامله ها رو ترتيب   انوري

 داده؟

 به صورتم کشيدم: رياضي، مدير فروش شرکت، خودش به آنا قضيه رو گفته بوده دستي

 کرده که ديبا پشت ماجرا بوده؟آناهيتا تاييد   -

ديشب بهش گفتم و اونم گفت مي خواسته ببينه ديبا تا کجا پيش ميره و چرا اين کار رو مي کنه پس يعني  -

 تاييد کرد. ممکنه زويا رو ديبا سر به نيست کرده باشه؟

باشه بعيد  ين طور گفت: بايد بفهميم اين معامله هاي جعلي هم به قضيه قتل ربط داشته يا نه و اگر ا  علي

 نيست

تکان دادم و فکر کردم زويا االن کجاست؟ زنده است؟ اميدوار بودم زنده باشد. حس مي کردم پرونده  سر 

 همان کسي که قرار بود اسمش… شهريار بزرگ … آرش … دارد به خط آخر مي رسد. پرونده قتل کيارش. کي 

ه قرار بود کارگاهي بزنيم ک …زو بود. حداقل براي من کيارش نماد يک آر ….جاودانه شود. آن هم با يک کارگاه

. …يک قدم کوچک بود براي اين خاک …. يک کارگاه که براي يک عده شغل مي ساخت ….به اسم او باشد

ندتا  چ…. آنهايي که کيارش را خواسته و ناخواسته به خاطر منافع خودشان به سوي نابودي برده بودند 

ايران نشود و جيب … کرده بود؟ تا ايران   گينبود؟ خونشان خاک را رن کيارش توي اين خاک کشته شده
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خيلي ها با پول خون آلود کيارش ها پر شده بود. علي را بدجور درک مي کردم و حاال حتي بيشتر از هر وقت 

 ديگري دلم براي کيارش تنگ شده بود. 

 بلند شدند. علي گفت: مهرداد؟ هردوشان

ه برويم. از جا بلند شدم و رفتيم تا يک مهره ديگر روي اين شطرنج پرمهره کردم. منتظر بودند ک  نگاهش

 حرکت دهيم. 

**** 

اتاق ها چرخيدم و باز رسيدم به سالن کوچک خانه. باز همان حال درماندگي زندان به سراغم آمده بود.  توي

ده بود يگاه ديگر ته نشين شحاال که تمام هيجان فرار و بعد مهرداد و دوبار نقل مکان از يک مخفيگاه به مخف

ابد در من بماند؟ نکند هيچ وقت آن  تا مثل پرنده اي در قفس مايوس و عصباني بودم. نکند اين درماندگي 

خاطره هاي ترسناک زندان از ذهنم نروند؟ آن دست هاي شبانه که مي خزيدند توي لباس هايم. بغضم 

ده بود. هم گرسنه بودم و هم نبودم. داشتم با بزرگ شد و قورتش دادم. فرستادمش ته دلم که خالي ش

 خودم لج مي کردم. يا شايد هم نمي خواستم چاق بشوم دوباره. آه کشيدم. 

درب خانه باز بود و فقط مي توانستم بروم و يک دور کوچک بيرون اين خانه بزنم و برگردم آن وقت  اگر 

رده بود و دلتنگشان بودم. بغض مثل خار سمج و شايد کمتر عصبي مي شدم. باز دلم هواي مامان و بابام را ک

 بزرگي توي گلويم نشسته بود و باال نمي آمد. 

توي آشپزخانه و به درب چفت شده لباسشويي نگاه کردم. حداقل کاري که مي توانستم در اين بيکاري  رفتم

را  مه هايشهاي عصبي کننده انجام بدهم شايد باز کردن همين در بود. نشستم جلوي لباسشويي و دک

و  بازش کنم انستمچندبار فشار دادم ولي هيچ خبري نشد. در را محکم به سمت خودم کشيدم. اگر مي تو 

لباس ها را بيرون بياورم هم خوب بود. خودم مي شستم و خشکشان مي کردم. پوشيدن يک لباس تنگ آدم 

صبح تا عصر گن هايي به آن تنگي را به مرز ديوانگي مي رساند. نمي دانم بهناز چطور مي تواند هر روز 

مهرداد چي هست؟ مي داند که مهرداد من  بارهحاال چه کار مي کند؟ نظرش در …. بپوشد تا الغر شود. بهناز 

 بچسب به در ماشين لباسشويي شادي. … را دوست دارد؟ ولش کن 

ي وقت چيزي خراب مرا از پريز کشيدم و پشت ماشين لباسشويي را وارسي کردم. توي خانه مان هر  دوشاخه

ا باب…. اسباب خانه ما وسايل اسقاطي خانه همايون خان بود … شد، که اين اتفاق زياد هم مي افتاد چون 

تعميرش مي کرد. فکر کردن به اين جزئيات ديوانه ام مي کند. حاال پسر بزرگ آن خانواده به من عالقه مند 

 وقتي خب چطوري اين را تعمير کنم؟ مهرداد ممکن ا…. شده 
ً
ست اين چيزها را به رويم بياورد؟ مثال

ه اين  ن….دعوامان مي شود؟ لباسشويي را بغل کردم و به زحمت تکانش دادم. فقط کمي از جايش تکان خورد

 …دستم را بردم پشت لباس شويي …. يا بشود ….  اشدشايد هم ب…. عقده اي که نيست …. کار را نمي کند

 …چرا بايد عقده اي بشود؟ اختالف هميشه هست …. فشارشان دادم داخل سيم هايش را کمي تکان دادم و 

آهان  …لباسشويي تلق تلق تکان خورد …. دوشاخه را عصبي به برق زدم …. منکرش که نيستي شادي خانم؟ 
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برقي را تعمير مي کند اول از همه چک مي کند تا ببيند اتصالي کرده يا نه  وسايلبابا هميشه وقتي …. اين شد 

دوشاخه را دوباره بيرون کشيدم و سعي کردم …. من و مهرداد ممکن است اتصالي بکنيم؟ … اتصالي …. 

سنگين بود هم به خاطر مدل قديمي اش و هم به خاطر آب و لباس …. لباسشويي را کمي بيشتر جلو بکشم 

  …ديمي تر باشند شايد فکرهايش ده سال از من ق…. مهرداد ده سال از من بزرگ تر است …. داخلش  هاي

ادي به  هي هي ش…. وگرنه من تپل تر هستم …. از تجربه ها البته …. کلي هم تجربه دارد و سنگين است 

يک …. م سيم ها را ببين ملباسشويي حاال آنقدر جلو آمده بود که بتوان…. کارت برس باز به خودت گير نده 

نرژي ا…. جريان ضعيف برق … به هم چسباندم با احتياط سيم را گرفتم و …. جاي سيم ها خوردگي داشت 

يک اتفاق کوچک هم مي تواند باعث انفجار بزرگي بشود …. دستم را مور مور کرد …. انباشته توي سيم ها 

اگر موقعيت جور باشد، اگر حسابي انباشته شده باشد. بعد اختالف ها رو مي شوند. عقده ها شکل مي  

ن تکان لباسشويي باعث شده اي…. سيم ها را به هم بند کردم …. چک گيرند. آن هم به خاطر يک اتفاق کو 

دي يک حاال ش… آفرين …. سيم هاي فرسوده تکان بخورند و برق از دوشاخه به ماشين نرسد و از کار بيفتد 

هاي   نبايد بترسم از اتفاق…. گفت با هم مي توانيم تفاوت ها را حل کنيم   اد مهرد….. پا متخصص تعميرات 

دم و دوشاخه را به برق ز …. فقط بايد سر رشته اتفاق را پيدا کنم و نگذارم باعث فاجعه بشوند …  کوچک

هر  اگر فکر کني هميشه يک راهي براي حل…. لباسشويي کار افتاد. با لبخند بهش نگاه کردم. آفرين شادي 

اه نباشد. راه بهترين ر  مشکلي هست. لباسشويي کار افتاد و تکان هايش وحشتناک شدند. ولي ممکن است آن

دکمه خاموش را زدم و در را محکم کشيدم. ناخنم که به خاطر نداشتن ناخنگير بلند و بي ريخت شده بود  

بود. با عجله دست کردم  دهگير کرد به درز در و شکست ولي عوضش در ماشين باز شد. ناخنم خون افتا

مکن بود برق من را بگيرد. آب راه افتاده بود کف توي ماشين و تنم مور مور شد. بدجوري اتصالي داشت و م

آشپزخانه. بلند شدم دوشاخه را کشيدم و زنگ تلفن هم همزمان بلند شد. چرخيدم طرف خروجي 

تعادلم را حفظ کنم و ليز خوردم. فقط  تمپا گذاشتم وسط آب هاي چرک روي زمين و نتوانس… آشپزخانه 

ا روي دستم احساس مي کردم. گاهي هم بايد حل مشکل را به حس کردم تنم بي حس شد. سنگيني تنه ام ر 

 اهلش بسپاري. اگر ميمردم چي؟ چشمم سياهي رفت و صداي زنگ تلفن توي گوشم موج انداخت. 

را که از ريشه کنده شده بود توي آب چرک کف آشپزخانه مي ديدم. ناخن مثل پر کاهي سبک بازيچه  ناخني

انه دور ناخن مي چرخيد. نمي توانستم از جا بلند بشوم. تنم بي حس آبي شده بود که بي جان کف آشپزخ

 مهرداد بود. اگر جوابش 
ً
نمي دادم مي آمد؟ شايد  را بود. سردم شده بود و تلفن مدام زنگ مي خورد. حتما

هم علي را مي فرستاد. کاش هيچ کدامشان نمي آمدند. االن فقط مامانم را الزم داشتم. من زنده بودم يا از 

 قضيه ناخن هايي را که توي 
ً
مردن خودم خبر نداشتم؟ شايد هم نزديک مردنم بود. اگر زنده ماندم حتما

شده اي که از ناخن کسي جدا شده بود و کف حياط خانه  ر خواب ديدم به مهرداد مي گويم. ناخن مانيکو 

و دوست دخترش توي حياط افتاده بود. حاال در اين وضعيت يادم مي آمد که چرا آن خواب را ديدم. کيارش 

خانه بادبادک هوا کرده بودند. يک بادبادک کاغذي و بلند بلند مي خنديدند. من توي خانه بودم و آنها از 

بودند. دخترک پشت به من ايستاده بود و کيارش روي تراس خانه بادبادک را توي باد  عحضور من بي اطال 

ر کيارش پايين پله ها ايستاده بود و نمي شنيدم به همديگ  تکان تکان مي داد. دختر دست به سينه رو به روي

 هشانافقط يک لحظه انگار که حس کرد کسي جايي پشت درخت ها نگ… چي مي گويند. براي يک لحظه 
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مي کند سر چرخاند طرف خانه و من فقط توانستم به اندازه يک سرچرخاندن صورتش را ببينم. بعد عصبي 

ک را از کيارش گرفت و رهايش کرد. کيارش مات و متحير به بادبادکي که رفته رفت باالي تراس و نخ بادباد 

بود نگاه مي کرد. معلوم بود دختر عصباني است. دست کيارش را گرفت و او را کشيد داخل خانه. وقتي که 

 باالخره از خانه بيرون رفتند پاورچين تا وسط حياط رفتم و از آن دختر که هيچ تصوير روشني ازش توي

سرم نمانده بود فقط يک ناخن مانيکور شده باقي مانده بود که روي پله هاي تراس عمارت باقي مانده بود. 

چطور نفهميده بود ناخنش کنده شده؟ بايد اينها را به مهرداد مي گفتم. تلفن باز …. ناخن انگشت اشاره 

 زنگ مي خورد. 

د ولي من مرگ را حس نمي کردم. در عوض مي گويد آدم وقتي موقع مردنش بشود خودش حس مي کن بابا 

فقط به چيزهاي بي معني و بي ربط فکر مي کردم. همان طور که کف آشپزخانه روي دستم افتاده بودم و 

ه عروسي يا اينک م؟تنم بي حس شده بود به اين فکر مي کردم که مهرداد قرار است چطور بيايد خواستگاري ا

يم من بايد بهش چي بگويم؟ نکند سر همين چيزهاي کوچک اما هم ميگيريم؟ اگر نخواهد عروسي بگير 

بزرگ دلخوري پيش بيايد. هيچ وقت يک اتفاق کوچک نمي تواند فاجعه را رقم بزند. ولي اتفاق بزرگي که در 

 باعث فاجعه مي شود. عروسي گرفتن اتفاق مهمي بود؟ براي 
ً
ظاهري کم اهميت و کوچک پنهان شده حتما

ايد مهم ترين اتفاق بود ولي براي مهرداد که ده سال بزرگ تر بود و تجربه يک بار ازدواج دختري به سن من ش

را پشت سر گذرانده بود چطور؟ بايد ازش مي پرسيدم؟ يا صبر مي کردم خودش نظرش را بگويد؟ تلفن زنگ 

 مي خورد. 

مثل حاال بي  شادي االن کف آشپزخانه وسط آب چه وقت اين فکرهاست؟ خب من دو سه بار ديگر  هي

 همان روزي که سيمين کتکم زد 
ً
مين االن سي…. دفاع و درمانده مثل يک آدم عليل منتظر کمک مانده ام. مثال

آدم ها وقتي بي  نند؟اعدام شده؟ اگر دوست دختر کيارش قاتل باشد مهرداد هم مي خواهد او را اعدام ک

نفر را بشناسي موقع ترس بهترين موقع  دفاع مي شوند بدبخت و بيچاره مي شوند. اگر مي خواهي يک

است. من توي بند اعدامي ها اين چيزها را فهميدم. اختر با آن هيکل گنده وقتي فهميد موقع رفتنش رسيده 

روز بعد اعدام شود خودکشي کرد. مرواريد  استمثل بچه ها گريه کرد. ولي مرواريد وقتي فهميد که قرار 

ميدوار نبود. کيارش چطور؟ موقع مردن ترسيده بود؟ وقتي حس کرده دارد حتي اندازه اختر هم به فردايش ا

داشتم کم کم مي ترسيدم. از اين فکرهاي بي سر و تهي که پشت سر هم توي …. نفس هاي آخر را مي کشد 

گذاشت قاتل کيارش زنده بماند؟ جواب اين سوال خيلي مهم تر از پيدا    يمغزم وول مي خوردند. مهرداد م

اب مراسم عروسي است. توي اين قضيه من تجربه ام از مهرداد بيشتر است. الزم است بهش کردن جو 

بگويم حتي يک قاتل هم موقع رسيدن زمان اعدامش ممکن است مثل سگ بترسد؟ چه جوابي مي دهد؟ 

 دلخور 
ً
بهش بگويم اگر آن قاتل را نبخشد بارش هميشه روي دوشش مي ماند؟ از من دلخور مي شود؟ حتما

ي شود که درکش نکرده ام. که دارم براي قاتل برادرش دلسوزي مي کنم. مگر مردن قاتل کيارش چه دردي م

دوا مي کند؟ نمي دانم. االن فقط دلم مي خواهد يکي برسد و من را از روي دست خودم بلند کند. چشمم 

خورد تا نزديک راه  روي ناخنم که مغلوب جريان آب شد و توي شيب آشپزخانه روي سراميک ها سر  لغزيد 

آب و باز اسير گرداب کوچک آب باقي ماند. حتي يک ناخن هم ممکن است نخواهد توي حفره سياه راه آب 

از همان جايي که بابا هميشه دست هايش را به سمتش مي  … بميرد. دنيا هم همين بود. ما هم از آن باال 
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اخن کوچک و بي اهميت به نظر مي رسيديم و به اندازه همين ن…. همان جايي که خدا حاضر بود … گرفت 

به شکل احمقانه اي سعي مي کرديم جان خودمان را نجات دهيم ولي از آن باال اين تقالها خيلي بچه گانه و 

 احمقانه به نظر مي رسند. 

تسليم جريان آب شد و توي راه آب فرو رفت. خوابم مي آمد. چشم بستم و دعا کردم يک نيرويي از  ناخن

اال کمکم کند که اسير گرداب هاي کوچک و بي اهميت نشوم و مثل آدم زندگي کنم. اگر فرصت دوباره آن ب

را به سمت  مناش به دست بيايد. دلم نمي خواست مثل يک ناخن بي اهميت باشم که آب هاي کدر 

 خودشان بکشند. 

 بودم. صداي مهرداد مي که بابا راست مي گفت. من هنوز وقت مردنم نرسيده بود چون حسش نکرده  انگار 

 آمد. داشت به کسي مي گفت: بهت گفتم حالش بد بوده که جواب نداده تحويل بگير

خودم را ديدم با يک دست کبود توي رختخوابي که حتي حوصله ام نشده بود از صبح جمعش کنم. هوا  بعد 

 ود. ت کنم دم غروب بتاريک بود. شب شده بود؟ وقتي خواستم آن لباسشويي زپرتي را به روش خودم درس

که همراهش بود علي بود. صدايش را مي شناختم. مي گفت: خيلي خب حاال جوش نيار. يه کم ضعف    کسي

 ديدي که دکتر هم گفت به خاطر ضعف از حال رفته… کرده 

 اينکه از صبح هيچي نخورده بودم.  دکتر 
ً
 آورده بودند باالي سرم؟ يک چيزهاي مبهمي يادم بود. مثال

 گفت: خودم مي مونم پيشش تو برو ديگه مهرداد

 علي گفت: نميشه ولي

 جواب داد: کلوئه هم که بود همين قدر روي قانون هات پافشاري مي کردي؟ مهرداد 

 فقط نفسش را عميق بيرون فرستاد.  علي

 پرسيد: جريانش چيه علي؟ مهرداد 

 هم يک نفس عميق ديگر. آه مي کشيد به نظرم.  باز 

 ؟نمي خواي حرف بزني -

 نه -

 محکم و قاطع بود. دوستش هم مثل خودش بداخالق است.  لحنش

 من بمونم علي؟ -

 نمي آمد.  داشت
ً
 خرش مي کرد؟ به مهرداد اين کارها نمي آمد. اصال

 کلوئه تنها کسي بود که بهش احساس عميقي داشتم  -
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 .…ويد شادي ساکت شو ببينم چي مي گ… يا زنش … کلوئه دوست دخترش بوده، شايد هم نامزدش   پس

 مي خواي بموني حرف بزنيم؟ -

 پس االن چه غلطي مي کنيم ها؟… داريم حرف مي زنيم ديگه  -

يک دفعه عصبي شد؟ مهرداد ساکت بود. علي آرام آرام مثل کسي که از انکار خسته باشد، مثل کسي که  چرا 

يم خاطر اينکه فکر مي کرد جانش از نگه داشتن رازي به لب رسيده باشد، شروع کرد به حرف زدن: اول به

 ….ولي بعد ديدم خيلي … بعد توي فيسبوک باهاش دوست شدم …. جاسوسه افتاديم دنبالش 

 دوستش داشتي؟ -

همايون يادت نداده وسط حرف بقيه نپري؟ قشنگ معلوم است که دلش درد و دل مي خواهد. …. مهرداد  اِ 

 بگذار خودش مي گويد خنگ خدا. 

 ميق يه کم مغزت رو به کار بنداز مهرداداالن گفتم احساس ع -

ولي خب نبايد با مهرداد اين جوري حرف بزند. خب چه کارش …. حاال؟ چرا هي مي پري وسط حرفش  ديدي

 داري؟ شايد بي تجربه است. علي بدجنس. 

 خيلي خب من خفه خون ميگيرم بعدش چي شد؟ -

 مي لرزيد وقتي گفت: نپرس صدايش

 گفت: علي؟!   مهرداد 

هيچ صدايي نيامد. تصور کردم علي دارد گريه مي کند و مهرداد بغلش کرده. واي چه خنده دار. مردها  بعد

 وقتي همديگر را بغل ميگيرند خيلي خنده دار مي شوند. مرض. 

 چي شد بگو خودت رو خالي کن لعنتي -

ختخواب به وقتي اين جوري نگران کسي مي شود جذاب است. خاک بر سرت شادي. خوابيدي توي ر  چقدر 

 چي ها فکر مي کني. حواست بود که گفت شب بمانم؟ هيس ساکت بگذار ببينم چي مي گويد. 

 کشتمش  -

شته ک… آدم … علي … آدم کشته بود؟ کسي که دوستش داشته … علي … هايم از هم باز شدند. علي  چشم

… 

 جا ساکت شد. صداي چک چک آب توي سينک ظرفشويي بلندترين صدا بود.  همه

ادي ش…. با همان صداي لرزان گفت: االن کلوئه واسه من همون لباساي لعنتي بيد خورده توي کمده  علي

دلم مي خواست يه آدم زنده دوباره … دلم مي خواست بپوشه لباسا رو … پوشيدشون و بهشون روح داد 
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نم ار مکي بهتر از شادي؟ ها؟ مگر تو عاشقش نيستي لعنتي؟ بگذ… اون لباساي بي جون رو بپوشه 

 خوشحال بشم. بگذار ببينم لباساي کلوئه رفته تن يکي که رفيق ده ساله ام دوستش داره

 ….کشتيش؟! علي …. چي ميگي واسه خودت …. من نمي فهمم علي  -

 سکوت. سکوت لعنتي. سکوت نکبتي. من لباس هاي يک مرده را پوشيده بودم؟ باز 

آوردمش اينجا. چون دوستش داشتم. نگو …. مش کنن جاسوس بود. جاسوسي که مي خواستن اعدا… آره  -

 نمي فهمي ديوونه بازي يعني چي. االن اون دختري که توي اتاق خوابيده سند ديوونه بازياي توئه

 ساکت شدند. آب دهنم را فرو خوردم. چرا وقتي آدم ها مي ترسند آب دهنشان زياد مي شود؟ باز 

ا منه مي دونستن ب… وقت نبود …. که در حقم مي کني   گفت کمترين لطفيه…. خودش خواست بکشمش  -

به  …االن هم مي دونن يکي ديگه اينجاست ولي چشم بستن که نبينن …. مي دونستن آوردمش اينجا … 

 جبران لطفي که در حقشون کردم

 داري چي ميگي علي؟! … چي؟  -

 نفس هاي عميق علي بلند شد.  صداي

 علي؟ حالت خوبه -

 يچي نگوه… بذار بشينم  -

ساکت شدند. باز صداي چک چک آب بلند شد. يکي بايد به مهرداد مي گفت بعضي حادثه ها از روي  دوباره

آدم رد نمي شوند. سايه مي شوند، لکه مي شوند و مي مانند. يک لکه سياه جوهر را هم نمي شود با آب 

تا تار و  مغزاستخوانت تا مي روند شست. حتي با جوهر پاک کن. حتي با مايع سفيد کننده . بعضي حادثه ها 

 …پودت و ابدي ميشوند. يکي بايد به مهرداد مي گفت من علي را کمي درک مي کنم و مي دانم که اين حرف 

لي آن اتفاق کوچک و …. جوهرپاک کن باش و آن لکه را کمرنگ کن …. يعني حرف بزن … اين که هيچي نگو 

و دلخوري ها جمع نشوند. شايد بتوانم عقده اي  کنمهت تکيه  آن وقت شايد بتوانم ب… بزرگ را کمرنگ کن 

نشوم و فاجعه ها را تاب بياورم. بغض راه گلويم را گرفته بود. گريه داشتم. دلم مي خواست يکي کنارم بود. 

مهرداد هنوز محرم نبود به اتفاقي که از سر گذرانده بودم ولي مهرداد مي … نه …. مهرداد؟ …. يکي نه …. نه 

حرف دل دوستي باشد که ده سال شايد هم بيشتر باهاش خاطره داشت. اين جور وقت ها  مانست محر تو 

 …آدم دلش يک آدم قديمي مي خواهد. يکي که باهاش تجربه زندگي از سر گذرانده باشي. يکي مثل مامان 

 شايد هم هردوشان با هم. … يکي مثل بابا 

**** 

 بوديم. انوري به علي رو کرد: چيه پکري؟ سه نفرمان نزديک دفتر فرحي ايستاده هر 
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ساکت ماند. بايد باالخره بگويد چرا اسم کلوئه برايش همراه با آه کشيدن هاي ممتد و درهم ريختگي  علي

است. چرا علي مثل من نيست؟ من هرجايي شک داشته باشم اولين نفري که باهاش مشورت مي کنم 

ه رود. اگرچ ميهميشه توي ذوقم مي زند و روي اعصابم رژه اوست حتي درباره فندق هم همين بود اگرچه 

اصرار زيادش به درست کردن زندگي ام با آنا باعث شد حتي بهش شک کنم که او هم دستي در ماجراي قتل  

کيارش دارد ولي حاال که خوبيم با همديگر. حاال که حاضر شده خودش را توي هچل بيندازد و به خاطر من 

و غصه هايش با من حرف بزند. اين اتفاق  شکمک حالم باشد بايد از خودش، نگراني هاي  در قضيه فرار فندق

اون »فصل تازه اي در رابطه من و علي بوده که ما را بيشتر از قبل با هم يکي کرده است و به قول بهرام انوري 

دهد و حان پس بدوستي که امت« دوستي که از صافي شک به سالمت رد بشه رو بايد همه جوره نگه داري. 

يک دوست ساده نيست. ترنم هم براي فندق همين جور است. بايد اين را  قطسربلند بيرون بيايد ديگر ف

 بهش بگويم. دلم برايش تنگ شده،

 برج بلندي که دفتر فرحي داخلش بود ايستاديم. بهشان نگاه کردم: شما برين من االن ميام جلوي

 گفت: واسه کاراي تو اينجاييم، تو کجا ميري؟  و علي به هم نگاه کردند و علي انوري

 : االن ميامگفتم

جلو رفتند و گوشي را بيرون آوردم و به فندق زنگ زدم. زنگ خورد ولي جواب نداد. به ساعتم نگاه   کمي

 کردم. وقت خواب که نبود. شايد حمام باشد. علي گفت: مهرداد بجنب

ساختمان شديم و از نگهباني رد شديم و جلوي آسانسور را قطع کردم و راه افتادم طرفشان. وارد  گوشي

 منتظر ايستاديم. انوري گفت: ناپرهيزي ميکني بعد دردسر ميشه

 سه مان به در نقره اي آسانسور نگاه مي کرديم. گفتم: مراقبم هر 

 گفت: مراقبت تو به درد عمه ات مي خوره  علي

رد اتاقک شديم. گوشي را درآوردم و دوباره بهش زنگ باز شد. انوري خنديد و وارد شد. بعد من و علي وا در 

زدم. هردوشان ميخ شده بودند به من. ولي من هم لجبازي هاي خودم را داشتم. تلفن زنگ مي خورد و 

 جواب نمي داد. نگران شده بودم. 

 را قطع کردم. انوري گفت: قهر کرده؟ گوشي

 نه نفسش را از دهان بيرون فرستاد. بهشان نگاه کردم:  علي

 باز شد و از آسانسور بيرون آمديم. انوري گفت: حواست هست که چي بگي در 

 تکان دادم و به علي گفتم: چرا جواب نمي ده؟ سر 

شانه باال انداخت. اينکه بي اختيار از علي مي پرسيدم به اين خاطر بود که علي آن خانه را بهتر از من مي  علي

 را درک کند. شناخت. ولي انگار نمي خواست نگراني ام 
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 گفت: فکرت رو متمرکز کن روي کار. نمي خوام خراب بشه  انوري

به صورتم کشيدم و وارد دفتر شديم. فرحي مي دانست که مي خواهيم مالقاتش کنيم. اما نمي  دستي

دانست من تنها نمي روم و دو همراه دارم. منشي شرکت سر تا پاي ما را برانداز کرد و بعد گفت: تشريف 

 اشيدداشته ب

روي کاناپه ها و باز تلفن را درآوردم. علي نچي گفت و انوري ابرو انداخت که ول کن. مجبور شدم  نشستيم

تلفن را برگردانم داخل جيبم و چند دقيقه در سکوت نشستيم و به مجله هاي ساختماني و بروشورهاي 

ي باشد که فرحي آنقدر ناش نستممي داتبليغات مصالح نگاه کرديم. انوري چندتاييش را زير و رو کرد ولي بعيد 

 ردي به جا بگذارد آن هم روي ميزي که جلوي روي ما بود. 

 باالخره آمد و خواست که برويم داخل.  منشي

پيپ به دست پشت ميزش نشسته بود و من را ياد سران مافيا مي انداخت که بقيه را به هيچ جايشان  فرحي

آمد. براي من فرحي همان خاله زنکي بود که نشسته بود زير  حساب نمي کنند. ولي اين ژست ها بهش نمي

 پاي ناهيد تا سر از کار ما دربياورد. از قضا مي خواستم سر صحبت را از همين جا باز کنم. 

سه نشستيم پشت ميز بيضي شکل و بزرگي که تهش به فرحي مي رسيد. به علي و انوري نگاه کرد: معرفي  هر 

 نمي کنيد؟

 ن و در جريان همه چي هم هستن: آشنا هستگفتم

جريان همه چيز بودن براي هرکدام از ما معني خودش را داشت. با اين حال فرحي سر تکان داد و پيپش را   در 

 …گذاشت زمين و گفت: خب 

دقيق نگاهش کردم. مي خواستم بدانم چرا اين طور طلبکار و عصباني است مگر نه اين که سر ما کاله   اول

ر نه اين که با شرکت ياسر روي هم ريخته بود و ما را به خاک سياه نشانده بود؟ مگر نه اين  گذاشته بود؟ مگ

مي رود؟ چه بسا خودش به   جلو که با ناهيد از در عشق وارد شده بود تا مطمئن شود نقشه اش بي نقص 

کار را    داد. چرا ايناين را بايد توضيح مي … کيارش کافور داده باشد. و آن پول هايي که به فروتن داده بود 

 …کرده و فروتن کجاي ماجراست. همه چيز به ظاهر عليه او بود ولي اين ژست طلبکارانه 

 …اگر اومدين …. البته بگم که وکيلم در حال پيگيري شکايته … منتظرم آقاي دولتشاه  -

 شکايت؟!  -

 فکر کردين مي تونين سر من کاله بگذاريد؟…. بله شکايت  -

ي نگاه کردم. انوري خواست خونسرد باشم. دست هايم را توي هم قفل کردم و روي ميز  انوري و عل به

 اين وسط اتفاقايي افتاده که شما از ما طلبکاريد 
ً
ه فکر ميکردم قضي… گذاشتم: جالب شد. پس ظاهرا

 برعکس باشه
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 باال انداخت: برعکس؟!  ابرو 

ت هاي فرحي بود. همه ما ژست هايي را برداشت و مشغول پاک کردنش شد. خب اين هم از ژس پيپش

 پاک کردن پيپش بود. 
ً
 داشتيم که اضطراب مان را پنهان کند. مال فرحي هم حتما

 : من مي دونم با ناهيد سر و سري داشتيگفتم

 مهم نيست. فقط بايد بدونم پشت اون  دستش
ً
از حرکت بازماند. نگاهم نمي کرد. گفتم: البته اين فعال

 دنبال چي بودي؟ لعنتي…. مکالمه هاي 

را با حرص و محکم ادا کردم تا بداند منظورم چه جور مکالمه هايي است. زيرچشمي نگاهم کرد و  «لعنتي»

 تکيه داد به صندلي اش: دنبال همون نقشه اي که زيرزيرکي ميکشيدين

 از  پس
ً
بر هيچي خحدسمان درست بود. فرحي مي خواسته بداند چه مي کنيم. ولي با چه انگيزه اي؟ واقعا

 همه نقشه ها زير سر خودش بوده؟… نداشت يا نه 

 همايون مي گفت بهش خبر دادي چند نفر دنبال رانت واردات مصالح ساختماني هستن -

 خب؟ -

 چرا بايد به رقيب کاريت همچين خبري بدي دکتر؟ -

 باال انداخت: فرض کن نگران بودم سهمم از بازار حذف بشه شانه

 چه کمکي بهت مي تونست بکنه که اين اتفاق نيفته؟گفت: همايون   انوري

چرخيد طرف انوري و بعد به عليرضا نگاه کرد و به پيپش پک زد: شما همون کسي نبودي که دنبال  فرحي

 وکيل ميگشتي براي اون دختره؟

 زل زد به چشم هايش ولي هيچي نگفت.  عليرضا 

 فتن سهمت از بازار؟مي کرد به از بين نر … همايون چه کمکي … : نگفتين گفتم

چرخيد رو به روي من: ببين پسرجان ما تا وقتي توي يک بازار دنبال گرفتن سهم هستيم با همه رقيبيم  دوباره

ريک ميشيم. ش…. ولي اگه يه کله گنده پيدا بشه که پا بگذاره روي گلوي همه اون وقت رقابت معني نميده 

 ….با هم شريک بشيم فرض کن داشتم به همايون ندا مي دادم که بياد 

 منطقي بود. رقبا در وقت جنگ تبديل مي شوند به شرکا.  حرفش

 گفت: اوني که نگرانتون کرده بود کي بود؟ ميشناسيد؟  انوري

 به انوري نگاه کرد: من شما رو ميشناسم؟ دوباره
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 فرض کنيد شريک من. راحت باشيد… : ايشون دوست قديمي منه گفتم

نه متاسفانه فقط خبرهايي بود و جسته گريخته چيزهايي … شريک … يک به پيپش پک زد: شر  دوباره

 خيلي هم رابطه خوبي با آقايون داره… شنيده بودم. ياسر نامي بود که انگار تازه وارد بازار شده 

فرحي از آقايان همان هايي بود که به ساختارهاي باالدستي حکومت مي رسيدند. گفتم: يعني ياسر  منظور 

 ه؟يک شخص خاص

 هنوز هم نفهميدم… باال انداخت: نمي دونم  ابرو 

 انوري و علي نگاه کردم. بعد گفتم: خب بعد چي شد؟ به

 بعد از طريق همون رابط هايي که داشتم متوجه شدم شريف هم طرف همون شرکت کذاييه -

بود.  رستدادم به صندلي ام. باز مهره ها داشت مي چرخيد. اين طوري يعني فرضيه شرکت ياسر د تکيه

يعني ديبا معامله ها را جور کرده و کيارش را توي هچل انداخته که ما ضعف شويم و شرکت ياسر بتواند ما را 

 راحت تر زمين بزند. کيارش اين را فهميده بود؟ همين باعث قتل شده بود؟

 …: اونا طرف اين شرکت کذايي هستن، خب بعد گفتم

 زد: ساسان رو که ميشناسي پوزخند 

 پسرعموي ديبا بود.  ساسان

 کل ماجرا از همون جا شروع … دهنش هم چفت و بست درستي نداره … ادامه داد: دائم الخمره  فرحي
ً
اصال

شد که توي يه مهموني يه حرفايي راجع به ساخت پاخت و گرفتن سهم بازار از دهنش در رفت. فکر مي  

م که همچين چيزي هست و باز باب شراکت کردم همايون هم در جريانه ولي نبود. مي خواستم بهش ندا بد

 رو باز کنيم

تا اينجا معلوم شد که فرحي از طريق دهن لقي مثل ساسان فهميده کساني چراغ خاموش در حال  خب

تصاحب بازار هستند. بعد همايون را توي يک ميهماني گير انداخته و غيرمستقيم بهش فهمانده که حواسش 

 را جمع کند. 

لي همون طور که فکر مي کردم همايون راحت به کسي اعتماد نمي کنه. ترجيح ميده ادامه داد: و  فرحي

 خودش تنهايي مشکالتش رو حل کنه

زد به چشم هايم. داشت به من طعنه مي زد. داشت مي گفت که همايون حتي خيلي جاها به من هم  زل

 اعتماد نکرده است. راست مي گفت. 

 : اينا رو از ناهيد فهميدي آره؟گفتم

 کرد و سر تکان داد.   مکث
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نفسم را بيرون فرستادم. انوري فهميد عصبي شده ام و سر رشته حرف را دست گرفت: پس فهميدين   کالفه

 بعد چي؟…. از طريق خانم دولتشاه …. که همايون داره تنهايي يه کارگاه مي زنه 

مي خواستم با … ميرماين همون جايي هست که فکر مي کردم دارم خوب جلو … راست نشست: آها  فرحي

 رقيب دوم وارد مذاکره بشم

شريف بود. فهميده بود که ما خودمان دست به کار شده ايم و مي خواهيم کارگاه بزنيم و تصميم   منظورش

 گرفته وارد همان باندي بشود که شريف جزوشان بود. 

 داد: ولي وکيلتون زنگ زد به من ادامه

 روتن را باز مي کرد. ماند. خوب بود. خودش داشت قضيه ف ساکت

 خب؟ -

 …مادرت … گفت همچين طرحي هست و حاضره در ازاء دادن طرحها به من معامله کنه، من از طريق   -

نگاهم کرد و زود نگاهش را دزديد: ميدونستم اين طرح چيه و همين مطمئنم مي کرد فروتن  زيرچشمي

 مارمولک داره شما رو دور ميزنه

وتن و آنا با هم هماهنگ نبودند. فروتن داشته ما را دور ميزده. ممکن است  به هم گره زدم. پس فر  ابرو 

 کيارش همين راز را فهميده باشد؟ ولي آنا گفت سرمايه را جبران مي کند. يک جاي قضيه مي لنگيد. 

صندلي جا به جا شدم: به همين راحتي اعتماد کردين؟ شايد مادرم هم داشته سر شما کاله ميگذاشته  توي

 غي که فروتن دادين کم نبودهمبل… 

 نگاهم کرد: پس خبرش رو داريد متعجب

 بله -

جا بلند شد و سالنه سالنه از کنار ما رد شد و از اتاق بيرون رفت. انوري آرام گفت: نگفتم مهره سوخته  از 

 است؟

 مردک خرفت… گفت: به اين پيرمرد نمي اومد بيشتر از اين هم باشه   علي

 چي فرحي خوشش آمده بود.  زدم. ناهيد از  پوزخند 

 گفت: کدوم گوري رفت؟  انوري

 ….گفت: رفت مدرک بياره البد   علي

 سر تکان داد.  انوري
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 : مدرک؟پرسيدم

 نگاهم کردند. علي عميق نفس کشيد: مدرکي که نشون بده چرا اعتماد کرده به وکيلتون هردوشان

 روي ميز. بازشان کرد. نقشه هاي کارگاهبا يک مشت کاغذ بلند لوله شده برگشت و آنها را گذاشت  فرحي

بودند. خود نقشه ها نه کپيشان. با امضاي من زير آنها. همان هايي که شب قبل از قتل امضا کرده بودم. 

 جوهر روان نويس گوشه نقشه لک انداخته بود. 

 يبش ميشهي نصکرد: واسه اين امضا اعتماد کردم. مطئن بودم که وکيلتون از فروختن اينا پول بيشتر   نگاهم

 زد: بدجور خونش رو توي شيشه کرده بودين انگار پوزخند 

ها را کشيدم طرف خودم و زير چشمي به فرحي نگاه کردم. معلوم بود عصبانيتش رو به انفجار است.  نقشه

 …لحنش ولي هنوز سرد بود: ولي انگار من تنها کسي نبودم که اين نقشه ها رو داشته 

م. فرحي روزنامه دنياي صنعت را انداخت روي نقشه ها: به اونا هم نقشه ها رو نفرمان نگاهش کردي هرسه

 … فروخته بوده 
ً
 ولي عطا بهرنگ از من زرنگ تر بوده ظاهرا

به راه افتادن کارگاه بود. فرحي خبر نداشت نقشه ها از طريق ما به دست عطا بهرنگ نرسيده اند.  منظورش

فرشاد متقي … رح بي خبر است. خبر نداشت صاحب نقشه ها خبر نداشت همايون هم از دزدي بودن ط

ه نقش بر آب کرد ا خودش نقشه ها را به عطا بهرنگ داده و ناخواسته نقشه همايون و بعد هم فرحي ر …. 

 است. 

زدم: همايون فکر مي کرد تو عضو دار و دسته ياسر هستي و اومده بود باهات معامله کنه دست از  پوزخند 

 رسته؟سر ما برداري د

بعد حرف از نقشه کارگاه زد … به خاطر مردن کيارش … روي صندلي اش: فکر کردم ديوانه شده  نشست

 اومده بود معامله کنه نذارم ما رو زمين بزنن… ديدم نه همايون هنوز عقلش سر جاشه 

همين  سه: ولي خبر نداشت که تو زودتر دست به کار شدي و نقشه هاي ما رو از وکيلمون خريدي، واگفتم

 وقتي اومد سراغت بهش خنديدي آره؟

 گفته بود به من خنديد. حس مي کردم از اين که فرحي بهش خنديده خيلي درد کشيده است.   همايون

 گفت: من ازتون شکايت مي کنم  فرحي

 خنديدم: از ما دزدي کردي و ازمون شکايت مي کني؟ بلند 

که نمي رسه. تنها چيزي که ازش دارم همون پواليي   را محکم روي ميز کوبيد: دستم به اون وکيلتون پيپش

 هست که به حسابش ريختم. اون هم غيرمستقيم. ولي اينجا يه چيز معتبرتري هست

 پول رو برگردونيد و همه چي تموم ميشه… گذاشت روي امضاي خودم روي نقشه: اين   انگشت
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نم و به فاک دادي برگردوني دکتر؟ او  کردم: فکر کردي با يه امضا مي توني پولي رو که طمع کردي  نگاهش

 وقتي که از مادرم سوء استفاده کردي؟

 خوبه به لکه جوهر روش هم توجه کني جناب فرحي… گفت: اين امضا مخدوشه   علي

اش مي لرزيد. بدجور عصبي شده بود. قشنگ معلوم بود خودش هم مي داند نمي تواند کاري کند.  چانه

 وکيلش هم همين را گفته
ً
 بود و داشت تيري در تاريکي پرت مي کرد شايد بگيرد.  حتما

گفت: اما اگر با شرکت ياسر ارتباطي داشته باشي و بگي که چه ارتباط هايي داشتي اون وقت شايد پول   انوري

 رو برگردونيم

 روي صندلي اش: من چيزي نمي دونم نشست

ندارد. فرحي به همايون خبر داده مي شد مطمئن بود که اين سر ماجرا هيچ ربطي به شرکت ياسر  حاال 

رقيبان تازه اي درکار هستند. فرشاد متقي نقشه اي به مرتضوي داده براي ثبت و مرتضوي به عادت گذشته 

م داده است. فرشاد متقي ه نآن نقشه را مثل داللي طمعکار به آنا پيشنهاد داده و او هم نقشه را به همايو 

ت فروتن بود. چرا نقشه را به فرحي فروخته؟ چرا زويا را فرستاده هيچ ربطي به ماجرا نداشت. حاال نوب

 زندان؟ او قاتل کيارش است؟ ديبا و معامله هاي جعلي اش کجاي کار هستند؟

اشاره کرد برويم. درست حدس زده بود. فرحي مهره سوخته بود. از جا بلند شدم. هر سه نفر رفتيم  انوري

 يت مي کنم. بيچاره تون مي کنمطرف در و فرحي گفت: از همه تون شکا

 و بلند خنديدم: هرجور راحتين برگشتم

 اين خوب بود. تالفي آن خنده سفيهانه اي که به همايون تحويل داده بود را مي کرد.  خب

 جلوي آسانسور بوديم. انوري گفت: بايد بريم سراغ فروتن دوباره

در کار هست و وکيلتون هم پيشنهاد معامله داده ادامه داد: با اين اوضاع فرحي وقتي فهميده کارگاهي  بعد 

 بهش فکر کرده خيلي زرنگه و طرح ها رو خريده

 کلي هم خرج کرده که کارگاه بزنه علي
ً
 بي خيال گفت: و احتماال

ه  هم به خاطر هزينه هاي احداث ي…. هم به خاطر پولي که به فروتن داده … : پس از دو طرف باخته گفتم

 کارگاه

کرد: جدي يک درصد فکر نکرد که ممکنه شما زودتر دست به کار بشين؟ اون جوري که کارش   نگاهم انوري

 سود آنچناني هم نمي داد
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 مرگ کيا براش ز … نگاهش کردم: همه اينا به فاصله کوتاهي از مرگ کيا اتفاق افتاده  غمگين
ً
مان مي احتماال

بعد از مردن کيارش همايون رفته سراغش  خريده که اون نقشه هاي دزدي رو واسه خودش عملي کنه. وقتي

 خنديده درممطمئن بوده که خريدن نقشه ها کار درستي بوده و با خيال راحت به ريش پ

 همين بوده   انوري
ً
کيارش   …گفت: اگر خودش قضيه معامله با فروتن رو نمي گفت مطمئن مي شدم که واقعا

 رو کشته تا زمان بخره واسه انجام کارهاش

اگر  …ور شديم. علي گفت: شايدم راه افتادن کارگاه باعث شده همه نقشه هاش به هم بريزه آسانس سوار 

 با خيال راحت شروع مي  … عطا بهرنگ نقشه هاي فرشاد متقي رو نمي خريد 
ً
کارگاهي هم درکار نبود، احتماال

ز دست اقل پول اکرد به سرمايه گذاري ولي حاال ورق برگشته و به نظرش رسيده که با شکايت از شما حد

 رفته رو جبران کنه

 انوري نگاه کردم.  به

سرباال انداخت: در اينکه راه افتادن کارگاه عطا بهرنگ محرک بوده براي شکايت شکي نيست. فرحي  انوري

ديده نقشه هاش با راه افتادن اون گارگاه مفت هم نمي ارزه و تصميم گرفته شکايت کنه. ولي اگر قاتل بود 

قدر راحت حرف از شکايت نمي زد. خيلي بي سر و صدا مي رفت سراغ فروتن و پولش رو هيچ وقت اين 

 فکر مي کنه شما با هم دستتون توي يه کاسه بوده و سرش کاله گذاشتين. شما و 
ً
برمي گردوند ولي احتماال

ه برادر و بنه اون قتل اون قدر مخفيانه انجام شده که طراحش نمياد به راحتي قضيه معامله ر …. وکيلتون 

 مقتول لو بده

 آسانسور پياده شديم.  از 

اينجاي قضيه معلوم شد که فرحي از طريق ناهيد فهميده کارگاهي درکار است. بعد فروتن بهش پيشنهاد  تا 

معامله داده و قبول کرده و به خيال خودش داشته روي دست ما بلند ميشده غافل از اينکه فرشاد متقي 

ه ها را آنها اين نقش اطر نقشه هايش را به عطا بهرنگ فروخته است. فرحي به خزودتر دست به کار شده و 

فرحي فقط با قاتل منافع مشترکي داشته بي آنکه بداند و براي همين بوده که يک گره به  … به ما قالب نکرده 

ا داده که به فن  گره هاي اين قتل اضافه کرده است حاال هم از آنجا مانده و از اينجا رانده مي خواست پولي را 

 بود دوباره زنده کند. 

و حاال دکتر بهمن فرحي. اما … زويا فرهمند … فرشاد متقي … ديگر از مظنونين حذف شد. عليرضا  يکي

حشمت الله و آن دوست دختر مرموز هنوز توي ليست بودند. خيلي به قاتل … ديبا و ساسان … فروتن و آنا 

 د. کالفه بودم. نزديک بوديم. چه بسا فروتن قاتل باش

تلفن را درآوردم و به فندق زنگ زدم. هيچ کدام حرفي نزدند. تلفن بوق خورد ولي برنداشت. انوري   دوباره

 گفت: برنمي داره؟

 پيداش کردن ديگه سر 
ً
 باال انداختم. علي گفت: حتما
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 گفت: علي سر به سرش نگذار  انوري

 خنديد و نگاهم کرد.  علي

 : بايد برم ببينمشگفتم

 افتادند طرف ماشين. علي گفت: نميشه راه

 مطمئني حرف بي ربطي بهش نزدي؟… زنگ زدم و جواب نداد. انوري گفت: شايد قهره  دوباره

کردم. همين امروز صبح با هم حرف زده بوديم. گفت مواظب خودت باش نکند به خاطر لباس   شک

 بي ربط زدي انوري بلند خنديد: آخ آخ حرف…. نداشتن و آن حرف ها ناراحت شده؟

 هميشه حرف بي ربط زياد مي زنه… هم خنديد: آره بهش مياد  علي
ً
 کال

 گفت: بريم سراغ فروتن؟ کجاست االن؟  انوري

به علي نگاه کردم: ممکنه اتفاقي براش افتاده باشه .. من نميام اگه فکر مي کني دنبال بهونه هستم  جدي

 ببينمش خودت تنها برو

 من چه که برم شانه باال انداخت: به علي

 انوري نگاه کردم: چشه اين؟ به

مي دونم تو عين سنگي و عشق حاليت نميشه ولي خب … دست گذاشت روي شانه علي: اذيتش نکن  انوري

 بقيه هنوز آدمن

 روتنفردا ميريم سراغ ف… اول به من و بعد به آسمان تاريک نگاه کرد. انوري گفت: امشب ديره ديگه  علي

 راه بيفت بريم گفت: خيلي خب  علي

ماشين را گرفت و من و علي پياده به شيوه خودش راه افتاديم طرف فندق. باز زنگ زدم و باز جواب  انوري

نداد. علي ساکت بود. رسيديم به مجتمع آپارتماني شهرک چشمه. مجتمعي خلوت در جاده مخصوص کرج. 

ورده بود و به گوشم خ يما بودم صداي هواپ فکر مي کردم توي اکباتان باشد. هر دوباري که به فندق زنگ زده

 فندق هم گفته بود اينجا مجتمع آپارتماني است. گفتم: اينجاست؟

تکان داد و وارد شديم. ماشين را يک گوشه پارک کرد و از ميان ساختمان ها رد شديم و جلوي يک  سر 

 رفت. ولي علي خونسرد بود. ساختمان ايستاد. کليد انداخت و وارد شديم و همزمان ضربان قلب من هم باال 

 روباز کرد. عقب ايستاد: ب را با آسانسور رفتيم طبقه آخر و باز کليد انداخت و درب آهني و بعد درب ورودي 

داخل. پشت سرم آمد. فندق را ديدم که توي آب بي حال روي زمين افتاده بود. دويدم طرفش. علي هم   رفتم

 ه تنش بود. گفتم: چرا واستادي؟کنارم ايستاد. زل زده بود لباس هايي ک
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سراغ تلفن و به يکي زنگ زد. خيلي ضعيف شده بود. دوباره انگار به حال مرگ افتاده بود. زير شانه اش  رفت

 را گرفتم و صدايش زدم. علي گفت: تکونش نده

و  نتلفن خانه دستش بود. داشت با کسي هماهنگ مي کرد بيايد اينجا. دوباره آرام گذاشتمش زمي گوشي

 آرام کنار گوشش گفتم: شادي؟

منظم بود. مثل کسي که خواب باشد ولي مگر مي شد وسط آشپزخانه با لباس خيس خوابت برود؟  نفسش

 دست کشيدم به صورتم. علي آمد کنارم و همانجور ايستاد. گفتم: ديدي

اي  که خاطره  لباس شويي نگاه کرد ولي هيچي نگفت. نمي دانم چرا اين قدر ساکت بود. مثل کسي به

مزخرف را به ياد آورده و حاال نمي تواند از فکر کردن بهش خالص شود. موقعيت را درک نمي کرد. ده دقيقه 

نشده يکي آمد و علي خيلي خونسرد گفت که چي شده. مرد با کيف آمد و باالي سر فندق نشست و معاينه 

 اش کرد. گفت: خوابش برده

د که نتواند بلند شود و يک جاي ديگر بخوابد؟ سرش را معاينه کرد و نمي شد. آنقدر ضعيف شده بو  باورم

 ضرب ديده ولي بايد عکس بگيريم
ً
 بعد به دستش اشاره کرد: دستش احتماال

 با کمک خودش آرام تکانش داديم. گفتم: مطمئني خوابش برده؟ بعد 

 ضعف کرده… تکان داد: از حال رفته در واقع  سر 

ا برديم داخل اتاق و خواباندمش روي تشک. علي و مرد غريبه بيرون رفتند. کمک علي و دکتر فندق ر   به

دست کشيدم روي گونه اش. البد هيچي نخورده بود. هربار مي ديدمش الغرتر ازقبل بود و ديگر شبيه فندق 

نبود. وقتي بيدار شد بايد مي گفت چرا رفته سراغ ماشين لباسشويي. بهش گفته بودم دست نزند. شايد هم 

عصباني ميشد. لجش ميگيرد مثل بچه ها باهاش حرف مي زنم ولي با اين کارها معلوم است که خيلي جاها 

 بچه است. يک بچه که دوست دارد بزرگ ديده شود. 

 بيرون و ديدم علي نشسته روي مبل و به پنجره خيره شده.  رفتم

 کنارش: بهت گفتم حالش بد بوده که جواب نداده تحويل بگير  نشستم

ه ديدي ک… بلند شد و کالفه شروع کرد به قدم زدن: خيلي خب حاال جوش نيار. يه کم ضعف کرده  علي

 دکتر هم گفت به خاطر ضعف از حال رفته

 خودم پيشش تو برو ديگه -

 کرد: نميشه  اخم

 رفتارهايش بودند که عصبي ام مي کردند. نمي فهميد که نگرانم؟ البد نه: کلوئه هم که بود همين قدر  اين

 روي قانون هات پافشاري مي کردي؟
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 را عميق بيرون فرستاد و رفت کنار پنجره و پشت به من ايستاد.  نفسش

 جريانش چيه علي؟ -

 آه کشيد. مثل کسي که نفس کم آورده باشد. مثل کسي که بغض فرو بدهد.  دوباره

 نمي خواي حرف بزني؟ -

 نه -

 تش نبود بپرسم. به جاش گفتم: من بمونم علي؟نه گفتنش من را ياد رفعت انداخت. خب حاال وق اين

جاي اينکه جوابم را بدهد همان طور پشت به من رو به تاريکي شب گفت: کلوئه تنها کسي بود که بهش  به

 احساس عميقي داشتم

 انگار که راه نفسش باز شده بود: مي خواي بموني حرف بزنيم؟ خب

 ي کنيم ها؟پس االن چه غلطي م… داريم حرف مي زنيم ديگه  -

 دوستش داشتي؟ -

 طرفم و سرزنش بار نگاهم کرد: االن گفتم احساس عميق يه کم مغزت رو به کار بنداز مهرداد چرخيد 

 و کنارش ايستادم و آرام گفتم: خيلي خب من خفه خون ميگيرم بعدش چي شد؟ رفتم

 آب شد. چشم هايش نم برداشته بودند. زل زد به چشم هايم: نپرس بغض

 ريه؟ دست گذاشتم روي شانه اش: علي؟! چي شد بگو خودت رو خالي کن لعنتيو گ علي

 گرفت و زل زده به تصويرمان توي پنجره و عصبي گفت: کشتمش  نفس

 .…شل شد. پلک زدم. دست کشيدم روي صورتم ولي نتوانستم بپرسم چي؟ يک بار ديگر بگو  دستم

بود گفت: االن کلوئه واسه من همون لباساي لعنتي  هم نبود. همان طور که اشک از چشمش راه افتاده الزم

لم د… دلم مي خواست بپوشه لباسا رو … شادي پوشيدشون و بهشون روح داد …. بيد خورده توي کمده 

کي بهتر از شادي؟ ها؟ مگر تو عاشقش … مي خواست يه آدم زنده دوباره اون لباساي بي جون رو بپوشه 

بشم. بگذار ببينم لباساي کلوئه رفته تن يکي که رفيق ده ساله ام نيستي لعنتي؟ بگذار منم خوشحال 

 دوستش داره

 ساکت شد. رفت نشست روي زمين و دست هايش را گرفت دو طرف سرش و به ديوار تکيه داد.  باز 

 ….کشتيش؟! علي …. چي ميگي واسه خودت …. کنارش: من نمي فهمم علي   نشستم
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جاسوس بود. جاسوسي که مي خواستن اعدامش  … اه کرد: آره طرفم و به صورت بهت زده ام نگ چرخيد 

آوردمش اينجا. چون دوستش داشتم. نگو نمي فهمي ديوونه بازي يعني چي. االن اون دختري که …. کنن 

 توي اتاق خوابيده سند ديوونه بازياي توئه

فکر  ن بدهم. دوستي کهواقعيت هايي که به زبان مي آورد آنقدر زياد بود که نتوانم هيچ واکنشي نشا حجم

مي کردم زندگي اش روي روال مي چرخد. يک وکيل خوب و قانع است و به خاطر شغل ويژه پدرش حسابي 

 به خودش افتخار مي کند همچين زخم عميقي توي سينه اش بوده و من خبر نداشتم؟

گفت: خودش تر. مثل کسي که زخمش دهان باز کرده و از درد متورم توي سينه اش خالص شده   آرام

مي  …مي دونستن با منه … وقت نبود …. گفت کمترين لطفيه که در حقم مي کني …. خواست بکشمش 

ه ب… االن هم مي دونن يکي ديگه اينجاست ولي خب چشم بستن که نبينن …. دونستن آوردمش اينجا 

 لطفي که در حقشون کردم جبران

 …ت؟ چطور بهش کاري نداشتند؟ گفتم: چي؟ خوردم. کمي عقب رفتم. کي مي دانست فندق اينجاس جا 

 چي ميگي علي؟

 نفس مي کشيد. مثل کسي که در حال خفگي باشد. زير کتفش را گرفتم: علي؟ حالت خوبه تند 

 هيچي نگو… بذار بشينم  -

را رها کردم. چند دقيقه ساکت کنارش نشستم. حاال بايد چه کار مي کردم؟ همدردي خالصانه چه  کتفش

اي بود؟ من تا حاال با کسي اين قدر نزديک نبودم که باهاش همدردي کنم. آدم هاي دور و بر جور همدردي 

ردها بود براي اين د دادهمن يک غالف فلزي داشتند که خودشان را پشتش پنهان کنند. همايون به من ياد ن

و  زندگي سرد و يخيچه طور همدردي کنم. هيچ کسي يادم نداده بود. حاال مي خواستم فندق را بياورم توي 

د چطور باي… اگر به خاطر زندان رفتن احتياج به همدردي داشت … ربات وارم و اگر يک جايي کم مي آورد 

 با دوست چندين ساله ام همدردي کنم؟ نستمباهاش همدردي مي کردم؟ چطور وقتي حتي نمي توا

 
ً
ا تاق. فندق نشسته بود توي تشک و بعلي به من بيشتر احتياج داشت. از جا بلند شدم و رفتم توي ا فعال

چشماي اشکي نگاهم مي کرد. لب برچيده بود. دلم مي خواست گونه اش را مي بوسيدم و مي پرسيدم: چي 

 …شده عزيزم 

 کنارش: خوبي؟  نشستم

 تند سر تکان داد: برو پيش دوستت گناه داره تند 

 خوبي االن؟… بود. دست کشيدم به صورتم: باشه  شنيده

 ر تکان داد و با پشت دست اشکش را پاک کرد: خوبمس دوباره
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م از جات ه… لبخند زد. يک لبخند غمگين. با پشت دست کشيدم روي اشک هايش: گريه نکن پس  بعد 

 تکون نخور

 

 

 را فرو برد توي دهنش و بعد آرام گفت: باشه لبش

ايش غم نشسته چشم ندزديد. توي چشم ه… در سکوت … زدم به چشم هاي معصومش. يک دقيقه  زل

بود. هيچي نمي گفت. حتي مثل آن روز توي آن خانه سرش را هم نگذاشت روي سينه ام. حس مي کردم که 

پيشت  امدلش يکي ديگر مي خواهد. کي؟ خب معلوم بود مامان و باباش. غمگين لبخند زدم: اگه تونستم مي

 باشه؟… ممکنه ديروقت بشه … 

از اتاق بيرون رفتم. باالخره يک جايي او هم بايد دلش فقط براي من تنگ  سر تکان داد. از جا بلند شدم و  باز 

 مي شد ولي حاال جايش نبود. حاال بايد به درد علي مي رسيدم. 

 مقابلش: بلند شو بريم ايستادم

 بمون… کرد و از جا بلند شد: خودم ميرم   نگاهم

 ياد مي زني؟افتاد طرف در و دنبالش رفتم: دقت کردي خودت هم حرف مفت ز  راه

نگفت و با هم راه فتاديم پايين. توي آسانسور ساکت بوديم و ترجيح دادم صبر کنم تا کمي آرام شود.  هيچي

رفتيم بيرون از ساختمان و هواي سرد به صورتمان خورد. يقه پاتو را باال دادم و دست کردم توي جيبم و در 

 بزنيم مشين. بذار قدسکوت کنار هم قدم زديم. گفتم: نمي خوام بريم توي ما

حرف کنارم راه افتاد. از وسط آپارتمان ها گذشتيم و به پنجره ها نگاه کرديم. همه شان بسته بودند و از  بي

پشت بعضي پنجره ها مي توانستيم مردم را ببينيم که بيخيال و آرام در حال زندگي بودند. شايد حاال وقت 

دو مرد توي تاريکي در سکوت   اشتو هيچ کسي هم خبر ند شام بود يا وقت ديدن يک سريال هيجان انگيز 

کنار هم راه مي روند تا يک رابطه خط چين شده را ترميم کنند. دو دوست که يکيش منتظر است آن يکي 

دهان باز کند و غم هايش را بيرون بريزد. يک جايي وسط آپارتمان ها ايستادم و سيگاري را که دو سه ماهي 

. يک نخ آتش زدم و دادم دستش. هر وقت ديگري بود شيدمبودم از جيبم بيرون کبود بهش عادت کرده 

خيلي جدي مي گفت نمي کشم. ولي دستم را پس نزد. سيگار را گرفت و پک زد. سرخي سر سيگار جلوي 

 چشمم مثل زخمي که توي دل علي بود به نظر مي رسيد. زخمي که هنوز داغ و تازه بود. 

 دم و کنارش راه افتادم. نگاهم کرد: نگران نباش کاري با شادي ندارنبراي خودم آتش ز  سيگاري



 

 
656 

به کساني بود که از جاي او خبر داشتند. براي اينکه مطمئنم کند همان طور که دود را از بيني  منظورش

بيرون مي داد و به رو به رو نگاه مي کرد گفت: بچه هاي اطالعات توي اين کيس هاي کوچيک دخالت نمي  

 کنن

کردم. خيلي خونسرد ادامه داد: حتي اگه بدونن يکي قاتله تا وقتي پرونده بهشون ربط نداشته باشه   اهشنگ

 توي کار پليس قاطي نميشن

را خوب مي دانستم. مي دانستم که از خيلي ماجراها خبر دارند ولي فقط وقتي وارد عمل مي شوند که  اين

ه باعث بي ثباتي هاي بزرگ شود. پرونده هايي مثل قضيه به امنيت کشور ربط داشته باشد. به چيزي ک

 همان که انوري درگيرش بود. قاچاق دارو و اعضاي بدن. 

 : خودت بهشون گفتي اينجاست؟گفتم

مي دونه انوري قاطي ماجراست. … کشيد: به مافوقم گفتم ولي مي دونه قضيه اون دختر و تو چه جوره   آه

 تا 
ً
اينجاي کار فقط مافوقم مي دونه و قضيه جايي درز پيدا نمي کنه نگران  البته براش بد تموم ميشه ولي فعال

يب مي افته گردن خودم. ع تقصيرا نباش. تا وقتي پليس خودش نفهمه اونا دخالت نمي کنن. نهايتش همه 

 تو و بهرام گند زدين ولي من گردن ميگيرم… نداره 

 م: نمي خواي بگي چي شده؟غمگيني روي لبش نشست. زل زدم توي چشم هايش و گفت لبخند 

راه افتاد و به سيگارش پک زد. در سکوت کنارش راه افتادم. گفت: ماموريت شکار جاسوس بود. منم   دوباره

کلوئه توي يه سازمان کار مي کرد که به سازمان ملل وابسته بود. حدس مي زديم جاسوس … کانديد شدم 

وئه . روي چارچوبه. ولي کلبهر درميون باشه همه چيز خو باشه واسه همين اومده بود ايران. تا وقتي پاي کا

 …فرق مي کرد. وقتي پاي احساس وسط بياد ديگه يادت ميره داشتي به خاطر چي و کي کار مي کردي 

طرفم: هميشه واسه رخنه توي اين جور کارا احساس خوب جواب ميده. درگير شدن دو جنس  چرخيد 

نن که وقتي عاشق کسي بشي همه قانوناي دنيا عوض ميشن چون همه مي دو … مخالف خوب جواب ميده 

يم شد ار ما رو آموزش ميدن که اداي عاشق ها رو دربياريم. نقش عاشق ها رو بازي کنيم. که وقتي وارد ک… 

نيفتيم توي هچل. همه چي شبيه يک بازيه واسه ما، بازي کشمکش، بازي مرگ، بازي عذاب وجدان. هميشه 

همه چيز در خدمت اون هدفي هست که دنبالش هستيم. اون ماموريتي که بايد  بايد يادمون باشه که

 انجامش بديم

کشيد و دوباره به سيگارش پک زد: ولي با کلوئه همه چي يه جور ديگه بود. نمي تونستم بين نقش بازي    آه

 کردن و خود واقعيم واقعيت رو تشخيص بدم. همين کار رو خراب کرد

سرش را بين دست هايش گرفت. دست کشيدم به شانه اش ولي هيچي نگفتم. لبه يک جدول و  نشستيم

راست نشست و زل زد به گربه اي که کنار سطل بزرگ زباله دنبال غذا بود. آرام گفت: همه چي معلوم بود. 

ت  و گف سراغمجاسوس بودنش محرز بود. گير افتاده بود ولي نمي دونست من پشت ماجراها هستم. اومد 
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ه و مطمئن بودم که وقتي تخلي… لي براش پيش اومده. مي دونستم که دير يا زود ميگيرنش که يه مشک

 ….اطالعات شد بي صدا سرش رو زير آب مي کنن. گفت بايد کمک کنم برگرده کشورش 

 اهل کجا بود؟ -

جا و  ننمي دونم. ولي مي خواست بره نيوزيلند و بعد امريکا. گفتم وسيله هات رو جمع کن و آوردمش اي -

 گفتم خونه يکي از دوستامه. همونجا فهميد که يه چيزي اشتباهه. فهميد که من خودم دام هستم

بور بودم مي دوني که مج… نگام کرد و گفت علي نذار اين کارو بکنن … راه افتاد: فهميد ميان ببرنش  اشکش

. نگاه هاي ترسيده اش …من همه اينا رو مي دونستم …. خودت مي دوني وقتي جاسوس باشي يعني چي … 

 رو ميديدم و هيچ کاري نمي تونستم براش بکنم

 بچه ها گريه مي کرد. انگار اين اتفاق همين ديروز افتاده باشد. شانه اش را محکم فشار دادم.  عين

لرزيد ولي گريه اش بند آمده بود. گربه با چشم هاي سبز و درشت زل زده بود به ما. انگار حس مي کرد  مي

 عادي نيست. حيوانات هم مي فهمند که آدم ها غمگين مي شوند؟ حالمان

 نشست و دستم را از دور شانه اش برداشتم. خم شد جلو و ته آرنجش را گذاشت روي زانوهايش.  راست

وجدان داشت؟ که يکي را دوست داشته و کمکش نکرده؟ که يکي را دوست داشته و توي چشم  عذاب

و باز او را کشته؟ اگر دوستش داشت اين کار را نمي کرد، مي کرد؟ حاضر بود  هايش نگاه کرده و ترس را ديده

دردسرهايش را به جان بخرد و فراري اش بدهد. حتي مي توانست با خودش فرار کند و بروند يک جايي بي 

 نام و نشان زندگي کنند. نمي توانست؟

 ترسيدي؟ از اينکه برات بد بشه… : اگه دوستش داشتي فراريش ميدادي گفتم

زد. مثل آدم عاقلي که به جواب بچه گانه اي پوزخند ميزند. به حماقت و سادگي اش. از کارش سردر  پوزخند 

 نمي آوردم. آرام گفت: بابام يه خاطره تعريف مي کرد از دوستش توي جبهه*

 کردم.   نگاهش

اروند مي رفتن اون  غواص بودن از …. بچه هاي اطالعات عمليات …. لبخند زد: يه گروهي بودن  غمگين

طرف واسه عمليات اطالعات اوليه جمع و جور مي کردن. گاهي شيش ماه قبل از عمليات توي سدهاي 

 داخل ايران تمرين مي کردن که بعد بتونن از اروند رد بشن

وقتي مجبور بشي پنج شيش ساعت توي آب بموني … گرفت: اروند آبش توي زمستونا خيلي سرده   نفس

يه وقتايي جزر و مدهاش که هيچ حساب و  … يگيره يه وقتايي به خاطر همين غرق ميشي ماهيچه هات م

مي رسه ن اتيه وقتايي کوسه هاش تو رو مي خورن و حتي جنازه … کتابي نداره تو رو مي بره و غرق ميشي 

ودن به زده ب اروند ديوونه اس. اينا يک سال کار کرده بودن برنامه ريزي کرده بودن بعد …. دست خانواده ات 

اروند، همه اين خطرايي که بوده يک طرف ديده باناي عراقي که لب آب توي تاريکي شب تصادفي هر دو 
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ولي خب … تيرا شهيد شدن  مينسه ساعت شليک مي کردن توي آب هم يک طرف. خيلي ها به خاطر ه

ا بابام همين که جزو غواص باالخره اطالعات رو جمع کرده بودن. رسيده بودن به مرحله عمليات. اين دوست

بوده و ديده به چه خون جگري رسيدن به شب عمليات هم همراه گردان بوده. قرار بوده از اروند گردان رو 

با بند همه شون رو بسته بودن به همديگه  …. چند تا گردان بودن … نه يک گردان …. رد کنن برن اون طرف 

حس مي کنن خبراييه. توي اون تاريکي که هيچي معلوم که آب اروند نتونه ببردشون. وسط آب عراقيا 

نيست تصادفي به آب شليک کرده بودن. يکي از تيرا ميخوره به شکم يکي از همين بچه ها. ميدوني مهرداد 

حس ميکني يه سيخ داغ فرو کردن توي بدنت. ناخودآگاه فرياد ميکشي. چند صد  بهتتير وقتي مي خوره 

ي رفتن اون طرف. کافي بوده اوني که تير خورده فرياد بکشه اون وقت همه نفر توي آب بودن. داشتن م

شون رو مي بستن به رگبار و قتل عامشون مي کردن. اون وقت عملياتي که يک سال به خاطرش زحمت  

. همه اينا …برباد مي رفته. اون وقت اون غواصايي که طعمه کوسه شدن، اونايي که غرق شدن  بودنکشيده 

دوست بابام سر همرزمش رو مي کنه زير آب. همرزمي که چند ماه باهاش زندگي  …. ر مي رفته خونشون هد

و که تير ر  همرزمي… همون طور که گريه مي کرده … کرده بوده، از خانواده اش خبر داشته، دوستش داشته 

ن ط عمليات جو وس…. چون نميشده بند رو باز کنن و اون رو برگردونن … خورده بوده زير آب نگه ميداره 

ن اون بيچاره رو کشتن که توي او … يک نفر خيلي مهم نيست اگه بدوني مردنش جون بقيه رو نجات ميده 

برش مي گردوندن ممکن بود  گهکسي که ا …. جنگ لعنتي يه وجب خاک اين کشور نرسه دست دشمن 

ت يک نفر توي عملياولي وسط عمليات اين چيزا احساسات برانگيز نيست. نجات … شهيد نشه … نميره 

 وقتي بدوني يک گردان جونش به خطر مي افته يه شوخي زشته. 

اشکش راه افتاده بود. حيرت زده نگاهش کردم. داشت مي گفت با دست خودشان آن مرد زخمي را کشته  باز 

ه اين کبودند. دنيا براي يک لحظه ايستاد. عزيزترين آدم هاي زندگي ات را بکشي که جان بقيه را نجات دهي.  

 خاک نيفتد دست دشمن. عزيزترين ها را فدا کني به خاطر بقيه. 

چشمان اشکي نگاهم کرد: وقتي پاي وطن وسط باشه عشق رو هم بايد فدا کني، فهميدي چرا فراريش  با 

 ندادم؟

 چرخاند به رو به رو و اشکش را پاک کرد.  رو 

 زده و حيران بي اختيار پرسيدم: چطور کشتيش؟ غم

ستاد: يه کپسول سيانور همرام بود. گذاشتم روي ميز و برگشتم بيرون. هرچي الزم بود بدونن شد اي بلند 

خودش گفته بود. گفته بود که در ازاش اون کپسول رو بهش بدم. که شکنجه نبينه. واسه اون وطن بي معني 

ونست که ورد. ميدميخ دردمونبود، ترجيح ميداد بميره ولي بي شکنجه. خيلي چيزا رو گفت. چيزايي که به 

فقط وقتي اينا رو بگه به اون کپسول مي رسه. مي دونست که وطن واسه من هم چيزه. مي دونست به 

 ….خاطرش حاضرم اون رو هم 

کشيد. من هنوز نشسته بودم. زل زدم به گربه که دراز کشيده بود رو به رويم: خب تنها کاري که مي   آه

 درک کردهتونستي براش بکني رو انجام دادي. نذا
ً
 شتي با زجر بميره. حتما
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 کردم: نکرده؟  نگاهش

 گرفت رو به آسمان: نمي دونم  سر 

 زدم به پشتش: بريم يه کاپوچينو بخوريم با هم؟ دست

 را پاک کرد: نه مي خوام تنها قدم بزنم. برو پيش شادي اشکش

 ونم؟افتاد که برود. گفتم: تو فهميدي دوستش دارم چرا اصرار کردي با آنا بم راه

 نمي خواستم داغون بشي… : فکر کردم عشق آدما رو داغون ميکنه ايستاد 

و رفت. با شانه هاي فرو افتاده. در سکوت و من رفتن مردي را ديدم که خيلي چيزها توي دلش نگه  چرخيد 

 دوست من بود. مردي که وقتي ميديد عده اي به خاطر پول خاک وطنش را 
ً
 داشته بود. مردي که حاال واقعا

مي کشت تا جان بقيه را  ا حراج کرده اند زجر مي کشيد. مردي که قصه غواصي را مي دانست که همرزمش ر 

 …نجات دهد. آنقدر اين چيزها عجيب بودند که از درکشان عاجز بودم. رفتم کنار گربه و گفتم: شنيدي 

 هنوز دوستت داره… دوستت داره 

 دم؟ گربه خودش را ماليد به شلوارم و دنبال سر علي رفت. شده بودم؟ که يک گربه را جاي کلوئه مي دي خل

**** 

اعت س… ساعت بيست و سه … دانستم مي آيد. مرد رباتي توي تلفن گفته بود ساعت بيست و دو  مي

و باالخره وقتي گفت ساعت يک و سي و دو دقيقه بامداد در آرام …. ساعت يک بامداد … دوازده نيمه شب 

 وسط مد رتش خسته بود. چشم هايش خسته بود. موهايش به هم ريخته بود. آباز شد و داخل شد. صو 

 سالن و دست کشيد به صورتش. عصبي هم بود. از جا بلند شدم: االن چايي ميارم

 يادم افتاد سالم نکرده ام: سالم بعد 

فت: گاخم هايش که حتي در اوج خستگي هم پررنگ و جان دار بود کم نشد. جلوي آشپزخانه نرسيده   ولي

 برو بشين نمي خواد

 چند قدم رسيد نزديکم. رو به رويم ايستاد: دوباره مي خوري زمين با 

 نه حواسم هست -

شانه ام را گرفت و ماليم فشار داد. همان جايي که سيمين چنگ کشيده بود. آب دهنم را فرو خوردم و  آرام

 : دوستت رفت؟يک نگاه نصفه نيمه به چشم هايش که زل زده بودند به من انداختم

 را چرخاند طرف مبل ها: آره چرا نخوابيدي؟ من

 …روي مبل: ميشه  نشستم
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درست که پشت تلفن خودماني … بود خودماني حرف زدن. درست که اول کار چسبيده بودم بهش  سخت

…  «مي بوسمت»گفته بود … « نمي دوني چقدر دوستت دارم»درست که دو بار گفته بود …شده بودم 

 ين که مي آمدم صميمي بشوم يک چيزي غلط مي شد. يک فاصله اي مي افتاد. ولي .. هم

 … فاصله يک آدم  به
ً
 نشست کنارم و سر چرخاند طرفم: ميشه چي؟… يک آدم الغر مثال

حاال روي دستم بود. دستي که کبود شده بود. از جا بلند شدم. سرش همراه من باال آمد: باز که پا  نگاهش

 شدي؟ خوابت مياد؟

 چايي بيارم -

 دست کشيد روي صورتش: باشه اگه اصرار داري خودم ميارم کالفه

 …گفتم: نه   دستپاچه

 غمگين روي صورتش نشست: مي خواي ازم پذيرايي کني االن؟ نصفه شبي؟ لبخندي

لحنش مثل پشت تلفن شيطنت بار مي شد مطمئن مي شدم که منظور دارد ولي اين لحن غمگين و  اگر 

 نبود. جز يک خوشحالي که با غم قاطي شده بود. گفتم: حواسمه به خدا خسته هيچي پشتش

 داد به مبل و عميق نفس کشيد: حاال که اصرار داري باشه تکيه

بخواهد نظرش را عوض کند راه افتادم. وسط سالن بودم که حرفش را تمام کرد: فقط اين دفعه با ويلچر  تا 

 برنگردي

کنم رفتم توي آشپزخانه و از چايي که سه بار عوض شده بود ريختم توي   را گاز گرفتم و بي آنکه نگاهش لبم

ليوان هاي دسته دار. گذاشتم توي سيني مالمين و قنداني را که شسته بودم و پر از قند کرده بودم گذاشتم  

سفيد  که خوشگل ترينش يک سيني  يکنارش. وسيله پذيرايي ام محدود بود. چندتا سيني مالمين و پالستيک

چند برگ سبز داخلش بود و دوتا ليوان کپل با توپ هاي سفيد و مشکي روي بدنه اش. سابيدنشان با يک  با 

دست چالق سخت بود. به ليوان سومي که حاال خالي مانده بود نگاه کردم. علي برنگشته بود. خيلي دلم مي 

مي   ورت خسته و تکيدهکه زده يک زن را کشته ولي آن ص  ستخواست بدانم چطور مهرداد با کسي دوست ا

 گفت که وقت پرسيدن اين سوال نيست. 

 شادي؟ شادي خانم؟ -

 را با يک دست گرفتم و با احتياط برگشتم توي سالن. بلند شد و سيني را گرفت: به به چه رنگي سيني

روي ميز تلويزيوني که جفت مبل بود و به جاي تلويزيون يک تلفن قراضه جايش نشسته بود.  گذاشتش

 ش را برداشت و کمي از چايي خورد و لبش را دندان گرفت: آخ داغ بودليوان
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 چطور رفتار کنم. ولي او  اگر 
ً
هر وقت ديگري بود. اگر هرکسي جز او اينجا نشسته بود مي دانستم دقيقا

هرکسي نبود. جزو آنهايي که مي شناختم نبود. او مهرداد دولتشاه بود با جاذبه اي عجيب و غريب که آدم را  

عين يک خنگ بي  وابشبراي همين در ج… هم نمي شناختم … يج مي کرد. کسي که هم مي شناختم گ

دست و پا ساکت ماندم. من چطور قرار بود باهاش زير يک سقف بمانم؟ باز شروع شد شادي؟ يک دقيقه 

 
ً
..  مغزت را تعطيل کن و مثل يک آدم معمولي رفتار کن. آدم هاي معمولي مغز ندارند؟ خفه شو لطفا

 هم نداشت. فريبا مي گفت … « ببند»موشرابي مي گفت 
ً
زر مفت »پري ماه مي گفت ….  «باباخفه »لطفا

 ….« موقوف

 ساکتي چرا؟ -

 هوم؟ -

 نزديک تر نشست و من پاهايم را جفت کردم. سر چرخانده بود طرفم: شنيدي حرفامون رو؟ کمي

 کردم: بله  نگاهش

 لي مظلوم ميشيپررنگ شد: وقتي ميگي بله خي لبخندش

تکيه داد به مبل و پشتي مبل کمي تکان خورد. قوي بود. دست هايش را روي سينه توي هم قالب کرد و  باز 

 باز سرچرخاند طرفم: مي خواي عين مجسمه بشيني؟

همان طور که به مبل تکيه داده بود دستش را آورد طرف دستم و با پشت دست کشيد رويش: نگفتم  بعد 

 نرو سراغ ماشين؟

فل تو چرا ق… مبل جا به جا شدم. دستش را برداشت. ولي هنوز منتظر جواب بود. خب يک چيزي بگو  توي

 مي کني هي؟

 را دادم داخل مبادا دکمه ها از هم باز شوند. گفت: لباسات رو درآوردي از داخلش حاال؟ شکمم

 چاييتون سرد ميشه… بله درآوردم  -

 شت و گرفت طرفم: بفرماييدمبل جدا شد و ليوان چايي را بردا از 

ليوان را گرفته بود. دسته اش را گرفتم. قندان را گرفت جلوي رويم. فقط يک دستم کار مي کرد. گفتم:  ته

 بدون قند مي خورم

 بدون قند مي خوري که از حال ميري… را بيرون فرستاد و يک قند برداشت: همين ديگه  نفسش

 را گرفت نزديک دهنم: باز کن قند 

 …ها  -
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حرفم را تمام کنم ولي قند را گذاشت توي دهنم. انگشت هايش خوردند به لب هايم و قلبم لرزيد.  خواستم

 مطمئن لبخند زد: حاال بخور

را محکم مکيدم و يک قلپ چايي خوردم. ليوان خودش را برداشت و خورد. ساکت بود. هردومان ساکت  قند 

ي خوردن بود؟ خب مي رفتي مي خوابيدي. چرا بوديم. بميري شادي. حاال نصفه شبي چه وقت چاي

م کرده بود و ا هنخوابيدم؟ ترسيدم؟ نمي خواستم بيايد باالي سرم. يک کمي ترسيدم. با اينکه تنهايي ديوان

بودن مردي با يک جاذبه عجيب کنارم دوست داشتني بود ولي در آن لحظه دلم مي خواست چايي اش را 

 براي همين هزاربار زنگ زدي به …. ودبخورد و بعد بگويد خداحافظ و بر 
ً
؟ نمي دانم خفه شو 001دقيقا

 .
ً
 لطفا

توي دهنم غيب شده بود. دهنم شيرين شيرين بود. بزاقم غليظ شده بود. وقتي آب دهنم را فرو مي  قند 

 …خوشمزه است ها … دادم صدايش توي سکوت مي پيچيد و ضايعم مي کرد. چرخيد طرفم: نخوردي که 

لپ بزرگ چايي خوردم و از نوک زبانم تا ته حلقم سوخت. اشک جمع شد توي چشم هايم. آب يک ق دوباره

دهنم پريد توي گلويم. ليوان را دستپاچه گذاشتم روي زمين و محکم سرفه کردم و دستم تکان خورد و تير  

 کشيد. 

 کرد: دستت درد ميکنه؟  نگاهم

 وده: نهرا از هم باز کردم که نفهمد دردش چقدر بد ب ابروهايم

شد و رفت توي اتاق. صداي باز شدن در کمد آمد. بعد صداي جر خوردن يک پارچه. برگشت بيرون و  بلند 

دست کشيد روي صورتش. پارچه را انداخت روي دسته مبل نزديک به آشپزخانه و رفت آنجا. صداي باز و 

 رسيد؟ بسته شدن کابينت ها آمد و بعد نچ نچ کرد: خودت تکونش دادي؟ چطوري زورت

به لباس شويي بود. آمد بيرون يک پماد دستش بود. پارچه روي مبل را برداشت. به آستين لوله  منظورش

 شده لباس نگاه کرد. 

 : خوبمگفتم

 جدي انگار بخواهد بزرگترين جراحي دنيا را انجام بدهد نفس گرفت: معلومه از رنگ و روش خيلي

ش نرم بودند. نوک انگشت هايش برخالف انگشت هاي بابا نرم آستين را لوله کرد باالتر. کف دست هاي آرام

دست کشيد پشت گردنش و همان طور که سرش خم بود طرف بازويم نيم … و لطيف بودند. طفلک بابا 

 نگاهي به صورتم انداخت: مي توني تکونش بدي؟

 …فتم: نمي دونم از آرنج خم شده بود روي شکمم و جرات نداشتم دو سانت باال و پايينش کنم. گ دستم

 يعني فکر نکنم
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انگشتش نرم رفتند زير ساعدم و انگشت شستش کشيده شد پشت دستم. باز آب دهنم زياد شد. گرمم  چهار 

 شده بود. گفت: مي خوام برات ساليسيالت بزنم

را برداشت و درپوش پماد را باز کرد. کمي از آن را گذاشت سر انگشت اشاره اش و گذاشت روي  دستش

. پماد خنک بود و مورمورم شد. بعد آب دهنش را فرو داد. کمي نزديک تر نشست و خيلي جدي پوستم

 .سياهشمشغول ماساژ دستم شد. اگر خم مي شدم مي توانستم نوک بيني ام را فرو کنم ميان موهاي 

 آنکه نگاهم کند گفت: هروقت درد گرفت بگو بدون

بو کردم. بوي خوبي ميداد بعد خنده ام گرفت. از  به دستم بود. خم شدم جلوتر و موهايش را  حواسش

اينکه چنين کاري کرده بودم. از اين که آنقدر محو دستم بود که نفهميد موهايش را بوييده ام. اين جور که زل 

خته از گشنگي لنگه کفشش را پ هزده بود به دستم من را ياد چارلي چاپلين مي انداخت. توي همان فيلمي ک

يک مرغ خوشمزه به جاي کفش توي بشقاب بود. لبم را محکم زير دندان گرفتم مبادا خنده بود و به نظرش 

ام بگيرد. ولي انگشت هاي کشيده و مردانه اش که نرم روي پوست دستم کشيده شد ديگر خنده نداشتم. 

 فقطو باز مشغول ماساژ دادن دستم شد. حاال  پوستمدرد داشتم. چشمم را بستم. باز پماد گذاشت روي 

انگشت هايش روي دستم نبود. کف دستش هم بود. پوستم خنک شده بود برعکس صورتم که گر گرفته 

بود. جز صداي نفس هاي منظمش هيچ صداي ديگري نبود. آرام دستم را چرخاند ولي درد پيچيد توي کتفم 

 و بي اختيار گفتم: آخ

ش اگر شکسته بود االن از درد غ… نشکسته ولي … باز کردم. بي تفاوت نگاهم کرد: درد داره معلومه  چشم

 …ميکردي 

داشت زير ساعدم را ماساژ مي داد. همان طور نرم و سر حوصله. کاش يک چيزي مي گفتم. او هم حس   حاال 

 کرد اين سکوت خوب نيست که گفت: تا حاال دستت شکسته؟

 نه -

شت زير آن و از مچ تا آرنجم را ساکت ماند. چهار انگشتش را گذاشت پشت ساعدم و شستش را گذا دوباره

 نرم باال رفت. 

 شما چي؟ -

آن هم وقتي اين قدر … دستش متوقف شد. ولي نگاهم نکرد. خب نمي توانستم بهش بگويم تو  حرکت

 نزديک بود. دستش هم روي دستم بود. 

 ولي سرم زياد شکسته…. کارش را از سر گرفت: نه   دوباره

روي موهاي سياهش. با کف آن يکي دست موهايش را محکم روي اختيار چشمم سر خورد روي سرش.  بي

سرش عقب کشيد و توانستم رد يک زخم باريک و سفيد را وسط موهايش درست يک سانت باالتر از جايي  

 که موهايش روييده بود ببينم. دستش را ول کرد و نگاهم کرد: ديدي؟
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 …از درخت افتادي… آره  -
ً
 ن حتما

 دم کف استخرتکان داد: با سر خور  سر 

 هايم گرد شد: کف استخر؟ چشم

 کيا هلم داد… طور که سرش پايين بود لبخند زد: آره  همان

 کشيد. من هم آه کشيدم. گفت: البته از خجالتش دراومدم  آه

 زدم: چطوري؟ لبخند 

 هتا سه روز سرف… حوصله پارچه را برداشت و پيچيد دور دستم: دو ليتر آب کلردار دادم به خوردش  سر 

 ميکرد

 کردم: بدجنس  اخم

اختيار اين را گفته بودم. روي خودش نگذاشت فقط لبخند نامحسوسي روي لبش نشست. کار بانداژ  بي

دستم با مالفه گل گلي تمام شد. يک تکه باقي مانده مالفه را انداخت دور دستم و آورد تا نزديک گردنم و  

شست مي شد. ن يشتر پشت گردنم و داغي تنم ب کمي جلوتر خم شد و پشت گردنم گره زد. دستش مي خورد 

 مجبوري يه دستي کارهات رو رو به راه کني تا بريم دکتر
ً
 عقب تر و نگاهم کرد: حاال بهتر شد. فعال

 زدم: ممنون لبخند 

 …ثانيه همان طور نگاهم کرد و گفت: مي خواي  چند 

 ابرويش را خاراند و بعد دستش را بو کرد: اوف چه تنده بوش باالي

 جا بلند شد و رفت توي دستشويي. دو دقيقه اي طول کشيد تا برگشت. لبخند زد: دردش کمتر شده؟ از 

جواب بدهم. رفت توي آشپزخانه و با يک قرص مسکن و يک ليوان آب برگشت بيرون: اينم  نگذاشت

 بخوري ديگه طبابتم تموم ميشه

ردمش و بعد ليوان را از دستش گرفتم و رويم ايستاد و قرص را گذاشت کف دستش. برش داشتم و خو  جلوي

 روي قرص خوردم. هنوز ايستاده بود. مجبور شدم سرم را باال بگيرم: ممنون

 يه چيزي بيارم بخوري؟… گريه هم که کردي … را گرفت: شام که نخوردي  ليوان

 نه اشتها ندارم -

 بي هيچ مقدمه اي رفت توي آشپزخانه و گفت: من که گشنمه باز 

 و تلوق ظرفها بلند شد. گفتم: بيام يه چيزي درست کنم؟تلق  صداي
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 يک ماهيتابه برگشت بيرون: چي؟ با 

 حرف زده بودم. بلندتر گفتم: ميگم بيام کمک؟ آرام

 چه کاري مي توني بکني؟ به
ً
 دستم اشاره کرد: با يه دست مثال

 کردم: خيلي کارا  اخم

 زخانه: چه خوبباال پريد و خنده اش را خورد. چرخيد طرف آشپ ابرويش

فهميدم چه گندي زده ام. چشمم را به هم فشردم. بميري شادي اين قدر گيجي. بوي سرخ شدن ماهي  تازه

پيچيد توي مشامم و حس کردم گرسنه ام. صداي باز و بسته شدن کابينت ها بلند شد. رفتم سمت 

 آشپزخانه: دنبال چي ميگردي؟

 کرد: شنبليله  نگاهم

هرداد دولتشاه با آن دک و پز آمده بود اينجا و قشنگ اسم سبزي ها را هم بلد بود ام گرفت. اينکه م خنده

 برايم جالب بود. 

 کرد: شنبليله خنده داره؟  نگاهم

 يعني اين کارا به شما نمياد… نه … ها؟ چيزه  -

 نمياد  زير 
ً
 …شما … لب غر زد: به شما که اصال

 سوختن بلند شد. گفتم: ماهيتون سوخت بوي

ف گاز و شعله را کم کرد و ماهي را توي ماهيتابه تفت داد. بوي سرخ شدن تبديل شده بود به بوي طر  دويد 

 سوختن. رفتم توي آشپزخانه و گفتم: اول بايد ميگذاشتين يخش وا بشه

 زد به کمر و نگاهم کرد: جدي؟!  دست

 يه کاري … را خاراند: نيست هميشه پخته و حاضر روي ميزم بوده  سرش
ً
بگو من اجرا مي کنم  تو … اصال

 چطوره؟

کردم. نصفه شبي يک آشپزي دو نفره بايد جالب مي شد. آن هم بعد از اين همه تنهايي و ترس. گفتم:   ذوق

 قبول. پس يه ظرف تميز بيارين

شد توي کابينت هاي پاييني و يک ماهيتابه بزرگ ولي درب و داغان بيرون کشيد: فقط اين يکي هست  خم

 خوبه؟

 آوردم و سر تکان دادم: بدک نيست را جلو  لبم
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 روي اجاق. گفتم: اول ماهي رو بذاريد توي آب گذاشتش

 لب گفت ماهي را گذاشت توي يک بشقاب و کمي روي آن آب ريخت : خوبه؟ زير 

 خوبه -

 را ماليد: کاش پياز هم سرخ کنم. پياز دوست داري؟ چشمش

 ندادم. پياز را با پوست دو نصف کرد: نه؟ جواب

 تش رو بگيرپوس -

 لبخند زد: چشم باز 

گفتنش خيلي بانمک بود. مثل بچه هاي تخس. با حوصله پوست پياز را کند و بعد گذاشتش توي   چشم

… س اي بدجن… بشقاب و مشغول خالل کردنش شد. اين طور که با مهارت پياز را ساطوري مي کرد يعني که 

  بعد بندازين توي روغن داع شعله اش رو کم کنيد يهسرکارم گذاشته بود. گفتم: ماهي رو وقتي يخش باز شد 

 کمي که تفت دادين

 يواش چه خبره… واستا  -

 من خوابم مياد -

رفتند باال. چندثانيه نگاهم کرد و بعد سرش را پايين انداخت و مشغول خالل کردن پيازها شد:  ابروهايش

 باشه شب بخير

 ميگذاري؟بهش برخورد. اخم کردم: خب چرا سر به سرم  انگار 

پايين بود ولي مي فهميدم که دارد لبخند مي زند. همان طور که سرش پايين بود گفت: خب بانمک  سرش

 ميشي وقتي سر به سرت ميگذارم

 بلند کرد و خنده اش را ديدم.  سر 

 طور که ميخنديد گفت: وقتي مي دونم شنبليله چيه آشپزيم هم اونقدرا بد نيس ديگه هست؟ همان

 ي بديکردم: خيل  اخم

افتادم طرف اتاق خواب ولي جرات نکردم جلو بروم. داشت دنبال سرم مي آمد. ايستادم. پشت سرم بود.   راه

 گفت: شادي؟

ي بوي ادکلنش هي غليظ و غليظ تر م… بود. وسط بوي پياز و ماهي نيم سوخته و پماد ساليسيالت نزديکم

 …شد. چشم بستم. جايي نزديک به من متوقف شد: برگرد 
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 ولي ترسناک هم بود. گفتم: بله؟… خواهشمند بود …. نرم بود … تن صدايش …  شلحن

 برگرد -

 سرم را بلند کردم: بله… نه … ترس چرخيدم طرفش. اگر يک کاري ميکرد و بعدش من  با 

پايينش را برد توي دهنش و بعد لبخند زد. اشاره کرد بنشينم. يک صندلي از پشت ميز فايبرگالس  لب

 يرون کشيد و گذاشت نزديک خروجي آن. نشستم روي صندلي و منتظر ماندم. آشپزخانه ب

 به سينه مقابلم ايستاد: بگم؟ دست

 بفرماييد -

 اخم تحويلم ميداد و مي ترساندم حاال با اين لبخندها بيشتر مي ترسيدم. از آن  باز 
ً
لبخند زد. واي هرچي قبال

 نه. گيجم مي کرد. …. ا اخم ها مي دانستم چرا مي ترسم ولي از اين لبخنده

 جلوتر، نشست پشت ميز: اينطوري بهتره آمد 

باز ساکت ماند. انگار داشت فکر مي کرد چطوري شروع کند. باالخره تصميمش را گرفت و زل زد توي  ولي

 …اونم اين وقت شب … اينکه من با تو اينجا تنهام … چشم هايم: ببين 

ستم دارد حاال خواسته هاي ديگري هم داشته باشد و راحت ريخت. نکند همان طور که راحت گفت دو  قلبم

 فکر کردن به اين موضوع نگرانم کرد. ولي نه .. … از من بخواهد که 

 …تر گفت: ترسناکه  آرام

 من بهت اعتماد دارم… دهنم را فرو دادم. سعي کردم عادي رفتار کنم: نه چرا ترسناک باشه  آب

 ولي… بعد گفت: خوبه … روي لبش … ست. روي نگاهش خنده شيطنت بار روي صورتش نقش ب يک

رفتارهات ميگه که يه کم ترسيدي. عزيزم من که بچه نيستم. مي دونم از چي ترسيدي ولي نبايد بترسي. من 

… بريزه  اتهيه مرد هستم درست ولي يه مرد سي ساله ام. اينکه سر به سرت گذاشتم واسه اين بود که ترس

 کمي با هم صميمي بشيمخواستم آشپزي کنيم يه  

 تکان دادم ولي زبانم سنگين شده بود و هيچي نمي توانستم بگويم.  سر 

من ماشين ندارم. نمي تونم اين … خم شد طرفم: خب اگه خسته اي مي خواي بخوابي اشکالي نداره  کمي

ونيم ت وقت شب هم راه بيفتم توي خيابون. مي مونم و صبح زود ميرم. ولي اگه دوست داشته باشي مي

 يمقبلش همين طور که من يه شام خوشمزه درست مي کنم تو هم بشيني اينجا با هم حرف بزن

 زدم توي چشم هايش که حاال مهربان و دلگرم کننده به من خيره مانده بود. لبخند زدم: باشه زل

 از جا بلند شد: خب حاال من کارا رو انجام ميدم تو هم حرف بزن خوشحال
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 درباره چي بايد حرف مي طرف سينک و م رفت
ً
اهي را از توي بشقاب درآورد. ولي من حرفم نمي آمد. مثال

زديم؟ شادي؟ خيلي حرف داشتي. يادت نيست. يادم بود ولي ذهنم شلوغ بود و نمي دانستم از کجا شروع  

 کنم. 

 حوصله ام سر ميره ها… ساکتي که  -

 از چي حرف بزنيم؟ -

 از هرچي دوست داري -

 خوبهآب و هوا  -

 آدما وقتي خيلي حرفي ندارن از آب و هوا حرف مي  سرش
ً
را عقب گرفت و بلند خنديد: آره خوبه. معموال

 زنن. هوا اون بيرون خيلي سرده. سوز زمستون داره زودتر مياد. زمستون رو دوس داري؟

 زدم: آره خيلي بيشتر از تابستون دوستش دارم لبخند 

 يازها شد: چرا؟پشت ميز و مشغول خالل کردن پ نشست

نگاهي به من انداخت و باز مشغول شد. االن بگويم چون توي تابستان آنقدر عرق مي ريزم که تمام تنم  نيم

جوش هاي قرمز مي زند؟ باز نگاهم کرد و گفتم: من فصلها رو دوست ندارم از هر فصلي يه ماه رو بيشتر از 

 بقيه شون دوست دارم

 خب… باال انداخت: جالبه  ابرو 

 توي بهار از ارديبهشت خوشم مياد. چون درختا نه سبزسبز هستن نه  -
ً
هوا  …بي برگ و بار هستن … مثال

 نمي دونم يه حالي داره… عطر گال … 

 زد: عاشقانه است؟ لبخند 

م: ول کن شادي. گفت… جز … زدم و سر تکان دادم. با اينکه هنوز عاشق کسي نشده بودم هيچ وقت  لبخند 

 ه آدم رو مي بره توي فضايه جور خوبيه ک

 وقتي توي خونه خودمون باشه. اون  پيازهاي
ً
خالل شده را با کارد يک گوشه سيني جمع کرد: آره مخصوصا

 باغچه گل هم پر از گل بشه

 خانه همايون بود؟ خانه خودمان يعني چي؟… از خانه خودمان  منظورش

ميکشي عطر گال بپيچه توي مشامت : بابات هم گالي خوشگل کاشته باشه توي باغ. نفس که گفت

 ارديبهشت يه جور خوبيه قبول دارم ولي خونه مون هم بي تاثير نيست توي اين حس و حال قبول داري؟

 فرق مي کنه… بله خونه شما  -
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 …کرد: خونه ما؟ خونه شما هم هست ديگه. تو اونجا به دنيا اومدي، بزرگ شدي   نگاهم

 به و گذاشتش روي گاز: خب ماه بعدي کدومهجا بلند شد و رفت سراغ ماهيتا از 

 زدم: با اينکه تابستون خيلي اذيتم ميکنه ولي مرداد رو دوس دارم لبخند 

؟ چرخيد 
ً
 طرفم: واقعا

 زده بود. گفتم: آره ذوق

 ريخت توي ماهيتابه: خوبه روغن

 چطور؟ -

 …من مردادي ام ديگه  -

خيلي وقت بود حتي بهشان فکر هم نمي کردم و اختيار ذهنم رفت طرف حرف هاي ملي. حرف هايي که  بي

 از فرق سرم تا نو ک انگشت… حاال يادم مي آمد که ملي گفته بود مردادي ها خيلي هات هستند. هات يعني 

ها مثل نماد ماه  اديهاي پاهام داغ شد. گفته بود مردادي ها مغرور هم هستند. لجباز هم هستند. مرد

ه بس کن شادي از کي تا حاال چرت و پرت هاي ملي مهم … مرو خودشان را تولدشان هستند، شيرهايي که قل
َ
ا

 شده اند؟

: تو ولي فروردين به دنيا اومدي. يادمه. شبي که به دنيا اومدي من و کيا خونه نبوديم. فرداش برگشتيم گفت

انت دراز  مامخونه ناهيدجون گفت به دنيا اومدي. کيارش همش مي گفت بريم ببينيمش. اومديم خونه تون. 

 سيب سرخ بود ينکشيده بود روي تخت. تو خوابيده بودي. صورتت سفيد بود. لپ هات ولي ع

طور که با ذوق درباره به دنيا آمدنم حرف مي زد خودم هم برايم جالب بود. آمد طرف ميز و پيازها را  اين

 برداشت: ولي من ترسيدم بغلت کنم

رت س… را ريخت توي ماهيتابه: مي ترسيدم از دستم بيفتي  طرف گاز و آرام پيازهاي خالل شده چرخيد 

 بشکنه

دار بود که يک مرد از به دنيا آمدن کسي که دوستش دارد خاطره داشته باشد. خنديدم: اين جوري  خنده

 ميگي فکر مي کنم هزار سالته

 نگفت. پيازها را توي ماهيتابه هم زد. گفتم: ناراحت شدي؟ هيچي

 باال انداخت: نه سر 

 لحنش ناراحت بود. گفتم: آخرش منو بغل کردي يا نه؟ ولي
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دانستم حرفم خيلي خوب نبوده ولي نمي خواستم دلخور بشود. گفت: بابات خواست بشينم بعد تو رو  مي

 …از بغل مامانت گرفت 

يک لحظه دست از تفت دادن پياز کشيد و به ديوار رو به رويش زل زد و لبخند زد. معلوم بود از  براي

 …ادآوري اين خاطره چيزي دستگيرش شده باشد چون شگفت زده برگشت طرفم و گفت: جديا ي

 چي؟ -

 گذاشتت توي بغلم… بابات آوردت پايين  -

 خنديد.  بلند 

 نگاهش کردم: به چي فکر مي کني؟ منگ

 برگشت طرفم: بابات خودش تو رو گذاشت توي دستاي من دوباره

 کردم: چه ربطي داشت خب  اخم

د طرف ماهيتابه و ادويه ها را از روي کابينت برداشت و بوکشيد. شانه باال انداخت و سر چرخاند چرخي باز 

 طرفم: به نظرت اينا مال ِکي هستن؟

 نمي دونم -

 از ادويه ريخت روي پياز: حاال مي خوريمش يا ميميريم يا سير ميشيم آره؟ کمي

کردم چشمات رو عين جوجه دو روزه باز    بغلت… برگشت سر بحث قبلي: آره ديگه شادي خانم  دوباره

کردي اين طرف و اون طرف رو نگاه کردي. کيارش باالي سرم واستاده بود دست زده بود به زانوهاش و خم 

 شده بود روي صورتت و انگار که يه مريخي ديده باشه مي گفت واي چشماش باز شد

گوش مي رسيد. پلک زد و چرخيد طرف   ماند. صداي جز جز کردن پياز توي ماهيتابه واضح تر به ساکت

سينک و ماهي را برداشت. چند ثانيه پشت به من ماند. مي دانستم از يادآوري خاطره هاي مشترکش با  

 کيارش حالش بد شده است. به خودم جرات دادم و گفتم: مهرداد

 ؟معطل کرد. چند ثانيه ديگر به همان حال ماند و بعد چرخيد طرف ماهيتابه: بله بازهم

 نشد بهت بگم خيلي خيلي متاسفم که برادرت رو از دست دادي -

 لبخند زد: تازه شديم عين هم غمگين

 باال دادم: چي؟!  ابرو 

 چرخيد روي ماهيتابه: ميگم دوتامون تک فرزند شديم دستپاچه
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آرام خنديد ولي حس کردم که منظورش چيز ديگري بوده. گفت: خب توي پاييز از چه ماهي خوشت  بعد 

 اد؟مي

 مهر -

 چرا؟ -

 هوا يه جوريه… چون مهر هم يه جورايي مث ارديبهشته  -

 دوس داري توي هواي يه جوري بريم با هم قدم بزنيم؟… را زير ورو کرد: يه جوريه  ماهي

 دلم براي اون بيرون يه ذره شده… زدم: خيلي  لبخند 

 را عميق بيرون فرستاد: آهان از اون لحاظ نفسش

 د. خودم را لوس کردم: ِا چرا هي قهر مي کني؟دلخور شده بو  باز 

 گاز را خاموش کرد و آمد طرفم: قهر دوس نداري؟  زير 

گفتم و سر باال انداختم. خم شد طرفم و قلبم ريخت. انگشت کشيد توي موهايم و من عين جوجه اي    نچي

 که از نوازش خوابش گرفته باشد چشم بستم. آرام گفت: شام بخورديم؟

 وي موهايم برداشت و بو کشيد. منگ نگاهش کردم. خنديد: سرت فکر کنم بوي پياز گرفترا از ت دستش

طرف سينک و خيلي جدي مشغول شستن دست هايش شد. نيم رخش اين طوري جذاب بود. وقتي   رفت

 که سرش را کمي پايين گرفته بود. 

بشقاب و روي ميز گذاشت. کابينت ها يک بشقاب برداشت و يک کارد و چنگال و ماهي را انداخت توي   از 

يعني مي خواست خودش تنهايي بخورد؟ کارد بخوري شادي. خودت گفتي گرسنه نيستم. خب حاال هستم. 

هيچي نگويم؟ اگر اين کار را بکند يعني خيلي خنگ است. دوتا ليوان هم گذاشت روي ميز و از توي يخچال 

 د: خب ببينم چه کردمآبميوه آورد. نشست رو به رويم و دستهايش را به هم مالي

و چنگال را برداشت و به بشقاب نگاه کرد. طرز دست گرفتن کارد و چنگالش برايم جالب بود. فيله ماهي  کارد 

 به نظرم قزل آال باشه… را با کارد بريد و با چنگال کمي بازش کرد: نه خار نداره 

 هتل که نيست… : فکر کردي ساالمونه پس خنديدم

 از ماهي را سر چنگال زد و گرفت طرفم: بفرماييدزد و يک تکه  لبخند 

 مي خواي بهم غذا بدي؟ يه دستم هنوز کار ميکنه -

 را جلوي دهنم تکان داد: جدي؟ باز کن دهنت رو ببينم چنگال
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 باز کردم و ماهي را گذاشت توي دهنم و بعد به لب هايم که مي جنبيد زل زد: خوبه؟ دهن

 م داشت: به نظرت نبايد آبليمو ميزدي؟ترد شده بود ولي يک چيزي ک ماهي

 همان چنگال يک تکه کند و داخل دهنش گذاشت و آن را توي دهنش چرخاند: اوهوم با 

را قورت داد و از جا بلند شد. در يخچال را باز کرد و داخلش را وارسي کرد. يک شيشه آبليموي کهنه  ماهي

 بيرون کشيد: خب بهتر از هيچيه نه؟

و ريخت روي ماهي. دوباره يک تکه کند و گرفت جلوي دهنم. دهان باز کردم و ماهي را و کمي آبليم نشست

خوردم. خوب بود. بعد از مدتها داشتم يک غذاي خانگي مي خوردم. آن هم حاصل دست کي؟ مهرداد 

 دولتشاه. 

 زدم: خوشمزه شد حاال لبخند 

مات صورتم باقي ماند. آب دهنم را فرو اطمينان بخشي زد و چند ثانيه به همان حال چنگال به دست  لبخند 

 دادم: بخور ديگه

يک تکه کند و توي دهنش گذاشت و اين کار را نوبتي بين خودش و من تکرار کرد. هربار هم زل مي زد به  باز 

لب هايم و من حس مي کردم با اين که خيلي جدي و بي تفاوت اين کار را مي کند ولي ته ذهنش يک چيزي 

 حاال که با  وول مي خورد. يک
ً
 چنگال مشترک غذا مي يکچيزي که نمي خواستم بهش فکر کنم. مخصوصا

 خورديم. 

 لقمه ديگر گذاشت توي دهنم و گفت: بايد يه بار بريم ناندوز صبحونه بخوريم يک

ولي « زصبحانه در ناندو »وقتي توي اتوبان مدرس مي رفتم به سمت خانه مان بيلبوردش را ديده بودم.  بارها 

… عسل  و کره و … که گذاشته بود هيچ ربطي به صبحانه نداشت. مرغ سرخ کرده با چند مدل سس   عکسي

 کي صبح مرغ سرخ کرده مي خورد؟ آن هم با کره و عسل؟

 وقتي هوا خيلي سرده ماهي
ً
 را فرو دادم: ولي من دوس دارم صبحونه هليم بخورم. مخصوصا

-  
ً
 اونجا هليم هاش معرکه اس…. ج و ترنج پس بايد يه بار هم بريم نارن…. آره واقعا

 نرفتم ولي بايد خوب باشه… آنا رفته بود؟ سر تکان دادم: اوهوم  با 

 تکه ماهي گرفت طرفم و لبخند زد: با تو همه چي خوبه يک

 گفتم: نه سير شدم  دستپاچه

 کرد: همين يکي  اصرار 
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 چنگال را مکي… و خورد. يا نه را از سر چنگال توي دهنم کشيدم. يک تکه ديگر سر چنگال زد  ماهي
ً
د. عمال

 به زحمت لقمه ام را فرو دادم. يک ليوان آبميوه ريخت: اينم بخور

به ساعت روي مچ دستش نگاه کردم. باورم نمي شد. سه و نيم نصفه … جو داشت مي رفت به سمتي که  باز 

 ه؟! ت نگاه کرد: سه و نيمشب بود. دو ساعت گذشته بود؟ نگاه من را روي مچ دستش ديد و به صفحه ساع

 واي خيلي زود گذشت نه؟ -

 را جمع کرد و وسيله ها را توي سينک گذاشت. ايستاد سر جايش: وقتي خوش بگذره زود ميگذره ميز 

توي اتاق ولي بيرون نيامد. پنج دقيقه گذشت و مجبور شدم بروم سمت تنها اتاق خانه. پشت به من  رفت

ر از اين که بهش خوش گذشته بود حاال ناراحت بود. گفتم: دوستت خيلي  رو به پنجره ايستاده بود. انگا

 کالفه بود

 نگرانشم… طرفم: آره  چرخيد 

حرف نگاهش کردم. الزم نبود چيزي بگويم. مي توانست از نگاهم بخواند که درکش مي کنم. رفتم کنارش  بي

نظر بقيه  ه يک کارهايي رو بکنه که بهايستادم و به تاريکي ساکت پشت پنجره زل زدم: گاهي وقتا آدم مجبور 

 وحشتناک مياد

داده بود به لبه پنجره و با دست هاي قفل شده توي هم به نيم رخم نگاه مي کرد. آه کشيدم: ولي مهم  تکيه

يا  …اينه که هدفت اونقدر ارزش داشته باشه که بعدش عذاب وجدان نگيري از اون کار بد، يا خجالت نکشي 

 ب وجدانش رو تحمل کنيحداقل بتوني عذا

 طرفش: غير از اينه چرخيدم

 زد و باز موهايم را با انگشت نوازش کرد: اون وقت ديگه اون کار بد نيست فقط بد به نظر مياد لبخند 

 را از روي موهايم برداشت.  دستش

 د : اگه به درستي يه کاري ايمان داشته باشي هيچ وقت اذيت نميشي، هيچ وقت هم بد حساب نمياگفتم

 حتي اگه به نظر بقيه بد بياد

نزديک تر به من ايستاد. از جايم تکان نخوردم. حاال فاصله مان يک وجب بيشتر نبود. دست هايش را   کمي

گذاشت دو طرف صورتم. دست هايش گرم بودند. صورتم را باال گرفت: به شرطي که خودت به اين نتيجه 

 …اون وقت همه حرفات درسته … ها رسيده باشي 

اونقدر چيزاي عجيبي شنيدم و ديدم که بتونم خودم فکر کنم و خودم … زدم توي چشم هايش: من حاال  لز 

 تصميم بگيرم و خودم به نتيجه برسم
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را آرام روي سينه اش گذاشت و من را به خودش فشرد. در سکوت به همان حال مانديم. آرام موهايم را  سرم

 ي خوشت ميادنوازش کرد: نگفتي توي زمستون از چه ماه

 زدم و چشم بستم: حدس بزن لبخند 

 اسفند نفسي
ً
 عميق کشيد و سينه اش جا به جا شد: حتما

؟ لبخندم
ً
 عميق شد: چرا حتما

مث مهر خوشحال تر و سر به …. مث مرداد … توي اسفند هم مث ارديبهشت … چون حاال مي دونم چرا -

 هواتري. چون اسفند هم هواش يه جوريه

 پيرهنش کشيدم. خم شد و سرم را بوسيد و کنار گوشم گفت: فندق منام را به  گونه

 دو طرف شانه ام را گرفت و از خودش فاصله داد. توي چشم هايم نگاه کرد: فکر کنم بهتره ديگه بخوابي بعد 

 عقب رفتم و لبخند زدم: باشه کمي

ه  . نشستم وسط تشک و بسري    ع يک بالشت و مالفه برداشت و از اتاق بيرون رفت و در را هم بست خيلي

 …گونه ام دست کشيدم. حرفهايش را دوست داشتم. بوي تنش را هم 

**** 

کنار تشک. خوابيده بود و لب هايش از هم باز مانده بود. آرام صدايش زدم و فکر نمي کردم بعد از   نشستم

 ه کرد و بعد راستچهار ساعت خواب اين طوري هوشيار بشود. چشم باز کرد. چند ثانيه دور و برش را نگا

  بودنش که همين را مي گنشست وسط تشک. انگار اثرات زندان هنوز پابرجا بود. اضطراب و گوش به زن

 گفت. لبخند زدم: صبح به خير

 را ماليد و به دستش نگاه کرد: دستم فکر کنم فلج شده پلکش

 داره؟ انگشت هايش که جمع شده بود نگاه کردم. آرام دست کشيدم روي دستش: درد  به

 …تازه يک ساعت بود آروم شده بود  -

 خب چرا صدام نزدي؟ -

 نگفت و فقط پرسيد: ساعت چنده؟ هيچي

هفت و نيم. من بايد برم. دوست داشتم با هم هليم مي خورديم ولي وقت ندارم. گذاشتم برات. مي خواي  -

 بريم دکتر؟

 هليم گرفتي!؟… نه االن خوبه  -
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 آره -

 خوابيدي ديشب -
ً
 ؟اصال

بودم. فکر علي و همه اين اتفاق ها نمي گذاشت بخوابم. آن هم وقتي مي دانستم فندق جفت   نخوابيده

 گوشم است. لبخند زدم: برم شرکت کارهام رو بکنم بعد مي خوابم

 جا بلند شدم: تو بخواب راحت. بهت زنگ مي زنم ببينم دستت در چه حاله از 

 و قفل نمي کنم ولي مي دوني که نبايد بيرون بري ديگهدر ر … بلند بشود. گفتم: نمي خواد  خواست

 را گوش نداد و بلند شد: نميرم بيرون حرفم

 اميدوارم نشه قضيه لباس شويي -

 دلخور نشو… ماند. دست کشيدم روي موهايش: فقط نگرانم اتفاق بدي بيفته  ساکت

 کرد: مي خواستم يه چيزي بگم بهت  نگاهم

 چي عزيزم؟ -

 اهم. دست هايم را کردم توي جيبم: منتظرمدزديد از نگ چشم

 يادته گفتم فکر مي کنم کيارش يه دوست دختر داشته و اين چيزا؟ -

 خب؟ -

يه خواب ديده بودم وقتي حالم بد بود. تب داشتم. خواب ديدم دختره کيارش رو عين بادبادک فرستاده  -

 توي آسمون

يم بيرون هم صبحونه بخوري هم حرف دست گذاشتم پشت شانه اش: مي خواي بر …. خوابي  عجب

 بزنيم؟

 زد: باشه لبخند 

بيرون. نشستم پشت ميز و صبر کردم تا به صورتش آب بزند. با صورت خيس ومژه هايي که به خاطر  رفتيم

موهايي که روي پيشاني اش ريخته بود به نظر خيلي بانمک تر مي آمد. اين … خيسي به هم چسبيده بود 

به صبح با موهايي که عين فنر باال پريده عين يک گربه توي تخت من از خواب بيدار دخترک قرار بود صبح 

 شود؟ بي اختيار لبخند زدم: حوله بيارم خدمتتون؟

 نه خودش خشک ميشه -

 خنديدم. نشست پشت ميز و شانه باال انداخت: تو هم اگه توي زندان مي موندي ديگه نمي خنديدي بلند 
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ه بود. دست جلو بردم موهايش را از روي پيشاني پس بزنم که سرش را عقب  بچه تخس هاي لجباز شد عين

 کشيد: نمي خوام

 چي شد؟ -

 هيچي دوس ندارم يکي دست توي موهام بکنه -

 يکي يعني کي؟ -

 هرکي. بابام هم مي دونه -

 هليم را ريختم توي بشقابش: شکر بريزم برات؟…. باز خنديدم … باباش هم مي دانست  که

 نمي خوري چرا؟خودت  -

 ميل ندارم -

 …الغر ميشي ها  -

 الغردوست نداري؟ -

ماند. خدايا چي بگويم که گارد نگيرد؟ گاهي حرف زدن با يک دختر بيست ساله که هم عاقل است  ساکت

از بستن قرارداد با يک …. هم از من خوشش مي آيد و هم دو دل است با من راحت باشد … هم احساساتي 

 بزرگ سخت تر مي شود. شرکت ساختماني 

 مهرداد؟ -

 بله -

 بگم خوابم رو؟ -

 يک لقمه گرفتم و بردم جلوي دهنش: بگو عزيزم برايش

 لقمه نگاه کرد: اول بگم به

 را پس کشيدم: بگو دستم

اون خوابي که ديدم به خاطر اين بود که ديده بودم کيارش و اون دختره با هم اومدن خونه تون با هم  -

 کردنبادبادک هوا مي

 خب؟!  -

 قيافه اش يادم نيس ولي ناخن مصنوعيش افتاده بود توي حياط. يه ناخن عجيب غريب بود -
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 عجيب غريب؟ مث چنگاالي يه حيوون؟ -

 : نه خيررررخنديد 

 صاف نشستم: پس چي؟… مي خنديد بانمک تر هم ميشد. بايد مي رفتم وگرنه  وقتي

 چ و چندتا مثلث رنگي رنگيروش يه مشت طرح هاي عجيب بود. چندتا مارپي -

 نگاهش کردم: خب؟ منگ

 باال انداخت: هيچي. گفتم شايد به دردت بخوره شانه

 را گذاشتم توي دهنش: باشه. حاال رفتم شرکت نگاه مي کنم ببينم ناخن کي اين شکليه لقمه

 را زود فرو داد: به نظرت با دختراي شرکتتون بوده؟ لقمه

 شايد… نمي دونم  -

 کي؟  -

دم به چشم هايش. براي چي اينقدر هيجان زده مي پرسيد؟ هنوز به کيارش احساس داشت؟ مگر نگفت ز  زل

 آن روزها تمام شده اند؟ مگر نگفت به خاطر بلوغش بوده؟

 مهرداد؟ -

 هوم -

 چي شد؟ -

 مي توني خودت بخوري عزيزم؟… جا بلند شدم: هيچي  از 

… ک يه اتفاق کوچي… به من بگو. نمي خوام يه حرف  هم بلند شد: اگه چيزي هست که ناراحتت ميکنه او 

 بشه سوءتفاهم و بعد هم کلي دلخوري روي همديگه

شده بود همان دخترک عاقلي که حواسش به همه چيز بود. لبخند زدم: هيچي نيس عزيزم. حساسيتاي  باز 

 بيخوده

 به چي؟ -

 هيچي -

 ؟افتادم طرف در. دنبال سرم آمد: مباظب خودت که هستي راه

 «مباظب! »تکان دادم و لبخند زدم.  سر 
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جلوي خودم را بگيرم. خم شدم و موهايش را بوييدم و بوسيدم. مقاومت نکرد. اين خوب بود.  نتوانستم

 لبخند زدم: خداحافظ

 خداحافظ -

کرد تا بروم داخل آسانسور و بعد رفت داخل. پلک هايم را فشردم و بي اختيار به ديواره آسانسور نگاه    صبر 

ردم. هيچ آيينه اي در کار نبود. معلوم نبود چه قدر درهم ريخته و خسته به نظر مي رسم. از آپارتمان ک

 بيرون آمدم و راه افتادم به طرف خروجي مجتمع. 

هاي ديشب عليرضا روح و روانم را بدجور زير و رو کرده بود. من هنوز آنقدر در زندگي عميق نشده  حرف

است يا وطن. براي من اين روزها عشق آنقدر مهم بودکه نتوانم به هيچ قيمتي بودم که بدانم عشق مهم تر 

ه حاال گيرم که ب…  آدماز دستش بدهم و خب تربيت خانوادگي من و علي با هم متفاوت بود. کشتن يک 

قضيه همان بود که به فندق  … آن هم به خاطر وطن … ولي نيتش را داشته باشي … دست خودت نباشد 

ي بعضي کارها به نظر بد مي آيند و به قول دکتر مواليي اگر اينشتين و فرضيه نسبيتش نبود اخالق گفتم. گاه

. دنيا بي ثبات است. آدم ها هم جاودان ناختيممعني اش خيلي متفاوت از چيزي ميشد که حاال ما مي ش

اين است   وضعيت بگويمنيستند و اين باعث مي شود همه چيز پيچيده باشد. تنها چيزي که مي توانم در اين 

که من جاي علي نبوده ام و نمي دانم کاري که کرده چقدر درست است و نبايد درباره اش قضاوت کنم ولي 

است که من و علي با هم دوستيم. چون به آرمان هايش اعتقاد دارم و  يننيتش ارزشمند است، براي هم

کي باشم که بخواهم ازش دلخور بشوم. هر شغلي    بهشان احترام مي گذارم و حاال که برايم فداکاري کرده من

که داشته و به من نگفته به خودش مربوط است. از اين به بعد من و علي رابطه مان محکم تر خواهد بود 

او برايم همان وکيل ساده باقي خواهد ماند. علي حاال برادرم است نه يک دوست معمولي. بي اختيار  يول

نبود که اولين بار وقتي انوري را ديدم داشتم؟ يک دوست خوب و يک شريک  لبخند زدم. اين همان آرزويي

ت خوب را مي گرف ايياگر تکليف اين پرونده روشن ميشد و شادي در يک وضعيت عادي تصميم نه… زندگي 

 بهش فکر نکن مهرداد. يک… آن هم با وضعيتي که من داشتم …. بود. بودن کنارش، تحمل کناره گيري 

 ر نکن که اين قضيه يکي شدن شما به اين زودي ها اتفاق مي افتد. آه کشيدم. درصد هم فک

دربست گرفتم و راه افتادم طرف شرکت. سيم کارت گوشي را جا زدم و شماره شرکت را گرفتم تا قبل  ماشين

 از رفتنم بدانم اوضاع چطور است و طبق معمول من اولين نفري بودم که به شرکت مي رسيدم. 

ون را گرفتم. باالخره بايد از خانه بيرون ميزد. و بايد راجع به درخواستش از سازش هم حرف مي هماي شماره

 زد. 

 خسته و شکسته اش آمد: کجا غيب ميشي يک دفعه مهرداد؟ مادرت مريض شده صداي

 چي شده؟… بستم: کارها همش روي دوش منه  چشم

 خوابيده، مي خواي باهاش حرف بزني؟ -

 جون همراه بود با گريه و زاري و گاليه. آه کشيدم: نه ميام ميبينمش شب. االن کار دارمزدن با ناهيد  حرف
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چه کاريه که از خونواده مهم تر شده؟ ميخواي منم مث حشمت بيفتم گوشه بيمارستان تا بفهمي پدر و  -

 مادري هم داري؟

 حشمت بيمارستانه؟ چرا؟ -

 رکشيد و با لحني متاسف گفت: سکته کرده انگا  آه

با هم  ميام شب پيشتون. بايد … اين هم به پرونده کيارش ربط داشت؟ نمي دانستم. گفتم: خيلي خب  يعني

 حرف بزنيم

 آنا ديشب اينجا بود -

 خواستم راجع به آنا حرفي بشنوم. آن هم وقتي که آن اتفاق ها افتاده بود. گفتم: ميام حرف مي زنيم نمي

 …ميخواد طالق بگيره  -

 خب؟ -

 مي خوام از ايران برم. مي خواد تو رو راضي کنم ميگه -

 مي خواهد برود. فرار مي کند؟ نمي دانستم. گفتم: با خودش حرف مي زنم شما کاري نداشته باش پس

 گفت: شدي همه کاره مملکت؟ همه بشينيم تو بگي چه بکنيم و چه نکنيم؟  عصبي

ح ميدوني و هرکاري فکر مي کني درسته شرکت بودم. دست کشيدم به صورتم: نه شما هرجور صال  نزديک

 بکن. فقط بعد نيا بگو من جمعش کنم

نگفت. ساکت ماند. به گوشي نگاه کردم. هنوز پشت خط بود. آرام تر گفتم: اجازه بدين بيام حرف  هيچي

 مي زنيم با هم

 قطع شد.  گوشي

 همايون به بهان جلوي
ً
ي که ه غيب شدنم در همان شبدر شرکت دو نفر جلوي من را گرفتند. دونفري که قبال

 شادي گم شده بود بهشان دروغ گفت. 

 آمار خيانت به همسرتون رو به افزايشه  يکيشان
ً
 گفت: ظاهرا

صورتشان نگاه کردم. فهميده بودند من با فندق بوده ام؟ مافوق علي گزارش رد کرده بود؟ يا از طريق  به

 ديگري به جاي او رسيده بودند؟

 فقط با يک نفر هستين؟ يکي گفت: شايد هم آن
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 نداند منظورم به چي هست ولي هم سن و سال « گروهبان دودو»من را ياد  اينها 
ً
مي اندازند. فندق احتماال

هاي من خوب مي دانند که گروهبان دودو خنگ ترين کاراگاه کارتون هاي دهه شصت بوده. خب مالقات با 

چشم اولي و گفتم: نمي  وين خاطر بود که زل زدم تدوتا گروهبان دودو نبايد من را نگران کند. به همي

 دونستم يه بخش از وظايف گشت ارشاد به اداره آگاهي منتقل شده

تجربه مشترک همه کساني است که در مقابل حرف هاي نيش دارم عصبي مي شوند. دومي  … فک  انقباض

 گفت: بايد بياييد آگاهي

 يا فکر ميکنيد دارم مرتکب ميشم؟ به صورتم کشيدم: چرا؟ چه جرمي مرتکب شدم دستي

 به حرف آمد: اونجا مشخص ميشه اولي

 …کردم توي جيبم: من هزار و يک کار دارم. نمي تونم هربار به خاطر حدس و گمان هاي شما   دست

 شواهدي هست که انگار شما توي گم شدن خانم بهشتي نقش داشتين -

ا چيزي گفته بود؟ کسي من را تعقيب کرده بود؟ و يک سوال توي ذهنم شروع کرد به چرخيدن. آن هزار 

مافوق علي گزارش رد کرده بود؟ ردم را ديشب زده بودند؟ سعي کردم لبخند بزنم اگرچه مطمئن نبودم 

 اضطرابم معلوم نشده باشد: جدي؟

 دست به سينه نگاهم کرد: تشريف مياريد؟ اولي

ار کنم که کسي رد من را نزند. مافوق علي هم که اگر  کسي ردم را نزده بود. اين مدت ياد گرفته بودم چه ک  نه

گزارش کرده بود نمي گفتند بايد بيايي توضيح بدهي، يک راست دستگيرم مي کردند. اين دوتا مدرکشان 

 آنقدر محکم نبود که خواهش مي کردند. 

 طرف در شرکت: با وکيلم حرف بزنيد. من حرفي ندارم چرخيدم

ا هل دادم و وارد شدم. آناي عوضي. کار او بود. عصبي از البي رد شدم و دکمه بخواهند چيزي بگويند در ر  تا 

 آسانسور را زدم. همايون برايم پيامک زده بود: بايد بريم مالقات حشمت

را سراندم داخل جيبم و سوار آسانسور شدم. صورتم خيلي خسته و درهم بود. درست مثل صورت  موبايل

 از حال فندق. با آن ابروهاي نامرتب، ر 
ً
نگ و روي پريده و جثه الغر. اگر مامان و باباش او را مي ديدند حتما

 مي رفتند. بايد بهشان يک ندايي مي دادم که نگران نباشند. 

شرکت شدم و چند لحظه ايستادم. همه جا ساکت بود. هيچ خبري نبود. برخالف روزهاي اول بعد از  وارد 

 کنترل شرکت را بر 
ً
 عهده گرفته بود و همه چيز به هم ريخته بود. رفعت با ديدنم گوشيمرگ کيا که آنا مثال

 چيده شده بودند. انگار  تهتلفن را سرجا گذاشت. بي اختيار چشمم افتاد به ناخن هايش که مرتب و از 

 متوجه نگاهم شد که انگشت هايش را جمع کرد و از جا بلند شد: سالم

 سالم. فروتن اومده؟ -
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 بله منتظرتونه -

 او هم  خوب
ً
بود ولي نه خيلي. لحن رفعت جوري بود که انگار فروتن خيلي زياد منتظرم بوده است. حتما

 حاال مي داند که گندهايش رو شده اند و مي خواهد خودش را خالص کند. بايد به انوري زنگ مي زدم؟

 آقاي دولتشاه؟ -

 بلند کردم: بله سر 

 فکرهاتون رو کردين؟ -

 ه مياريد؟يه قهو … شنهادي بود که دو روز پيش داده بود. سر تکان دادم: نه هنوز دانستم منظورش به پي مي

 زد به چشم هايم ولي چيزي نگفت. چرخيدم طرف اتاق و گفتم: به فروتن هم بگين بياد زل

داخل اتاق و نشستم پشت ميز. اگر باز هم امروز توي شرکت مي خوابيدم خيلي بد مي شد ولي سرم  رفتم

هواي گرم و مطبوع اتاق هم بيشتر وسوسه ام مي کرد بخوابم. چشم هايم را فشار دادم و پنجره سنگين بود. 

 زنگ زدم: الو؟ نوريرا باز کردم. هواي سرد به صورتم خورد. تلفن سياهم را بيرون آوردم و به ا

 يکي برات گزارش رد کرده… الو  -

 جلوي شرکت خفتم کردن… مي دونم  -

 از خود بيانجدي؟ قرار نبود سر  -

 نشستم: يعني چي؟ دوباره

مي بيني همين جوري ناهماهنگ هستن که يه … قرار بود به خاطر اون گزارشه برات حکم بازداشت بگيرن  -

 اون قضيه هم با همين زرنگ بازياي احمقانه به گند کشيده شد… ماموريت گنده خراب ميشه ها 

 کدوم قضيه؟  -

 همون قضيه دارو -

 قت کي زرنگ بازي درآورده بود؟ تو؟اون و … آهان  -

من؟! نه ولي يه مشت آدم فرصت طلب مث همينايي که اومدن سراغ تو راه افتادن گند زدن به کل ماجرا  -

 فقط کاسه کوزه ها سر من شکست

 خب يعني امروز و فردا باز بايد وثيقه جور کنم واسه خودم؟ -

 يه کار ديگه هم ميشه کرد -

 چي؟ -
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 رو زودتر حل کنيم و قال قضيه کنده بشه، حدس مي زني کي اين کار رو کرده؟اين پرونده  -

 آنا -

 منم همين حدس رو مي زدم. علي هم -

نفس کشيدم: مهم نيست فقط مي خوام بدونم بعدش چطوري قراره طرف رو از اون خونه بياري  عميق

 بيرون

نک هم بي فايده بود. بايد يکي دو کرد. چشم بستم و سرم را تکيه دادم به صندلي. حتي هواي خ  مکث

 ساعت مي خوابيدم. 

 : فروتن اينجاست. مي خواي بيايي؟گفتم

 يه قرار بذار دفتر ماجدي… نمي تونم بيام. خودت مي دوني که  -

 در اتاق را کوبيد. گفتم: اوکي تا بعد رفعت

 را گذاشتم توي جيبم و راست نشستم: بفرماييد تلفن

رد شد. آن را روي ميزم گذاشت. باز به انگشت هاي کشيده اما بدون ناخنش نگاه  با يک فنجان قهوه وا رفعت

 کردم. پرسيد: چيزي شده؟

 را جلو کشيدم: به فروتن گفتين؟ قهوه

 بله االن مياد -

با همايون راجع به رفعت حرف مي زدم. آن قدر اين روزها اتفاقات پشت سر هم افتاده بود که بعضي  بايد 

ت. رفعت چند لحظه ايستاد و بعد بيرون رفت. قهوه را سر کشيدم، بايد خودم را سرپا نگه چيزها يادم مي رف

 مي داشتم. 

حسي مي گفت همين امروز و فردا کل ماجرا تمام مي شود و اميدوار بودم که حسم درست باشد. فروتن  يک

ش گود افتاده بود. آمد داخل و خيلي خوب معلوم بود که از بي خوابي مزمن رنج مي برد. پاي چشم هاي

 کينزو، گزارش  رکتصورتش هم پژمرده و خسته بود. خودم را سرگرم کاغذهاي روي ميز کردم. قرارداد ش

 فروش و سفارشات و اعداد و ارقام لعنتي که ذهنم در اين وضعيت نمي توانست هضمشان کند. 

ش ا هر چيز ديگري که من درکمثل تمام آدم هايي که اين چند وقت احساس ياغي گري يا دستپاچگي ي فروتن

نمي کردم باعث مي شد بي دعوت بنشينند مقابلم حاال روي مبل نشسته بود. اما فروتن ياغي نبود، دست 

هايش به وضوح مي لرزيدند. سعي کردم اولين باري که به اينجا آمده بود را به خاطر بياورم. آنا تازه توانسته 

د و همايون خيلي ازش راضي بود که فروتن را به عنوان همکار بود موقعيت خودش را توي شرکت تثبيت کن

پيشنهاد داد. فکر نمي کردم همايون قبول کند. او به راحتي به هرکسي اعتماد نمي کرد حتي اگر آن شخص را 
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و کاري که انجام ميداد مطمئن بود که به من هم نگفت چه  شمن توصيه کرده باشم. آنا آنقدر به خود

نگار هيچ احتياجي به تاييد من نداشت. همايون فروتن را قبول کرد بدون توصيه من. بعدها تصميمي دارد ا

چند نفر ديگر را هم بي توصيه و يا مشورت با من استخدام کردند، خودشان دوتايي و من هيچي نگفتم. چي 

فري ن اولين نهاي غرغرو اخم مي کردم يا مثل پسربچه ها لج مي کردم؟ اما فروت دختربچهمي گفتم؟ عين 

بود که با ورودش حس کردم به حاشيه شرکت رانده شده ام. هيچوقت فراموش نکردم که همايون نخواست 

 نظر من را راجع به آمدنش بداند يا آنا از قبل به خاطر آوردن همکار جديد با من حرف نزد. 

 مي خواستي من رو ببينيگفتم
ً
 : ظاهرا

 م بايد رضايت بدينمي خوام برم از شرکت و شما ه… بله  -

 لبم باال رفت: اين دستور بود؟ گوشه

 کف دو دست کشيد روي صورتش و تا وسط موهايش امتداد داد: نه معامله است  با 

 چي؟… شدم روي ميز: نشنيدم  خم

 زد به صورتم و خيلي آرام مثل پچپچه کردن، گفت: من ميگم قاتل کيه و شما دست از سر من برميداري زل

و محکم صحبت ميکرد که انگار خودش در لحظه قتل باالي سر کيارش بوده است. بلند شدم مطمئن  آنقدر 

 ايستادم: ميدوني چي داري ميگي؟

هم ايستاد. انگار حس کرده بود جو کم کم دارد متشنج مي شود. ميز را دور زدم و رو به رويش ايستادم.   او 

 گفتم: خب بگو ميشنوم

 طور آرام گفت: اينجا نه همان

 را؟چ -

 نمي دونم. اينجا مناسب نيست. بريم بيرون هرجا شما بگي -

تکان دادم و رفتم به طرف در. اگر اين دام بود چه طور؟ اگر مي خواست تهديدم کند و جاي شادي را  سر 

 بفهمد؟ ايستادم: همين جا خوبه

ينيد نزديک ين ولي بشرا قفل کردم و برگشتم. مردد به دستگيره در نگاه کرد و نشست: باشه هرجور راحت در 

 تر

کنارش. مضطرب بودم. آب دهنم را فرو خوردم. ديگر خوابم نمي آمد. حرفي که زده بود آنقدر   نشستم

آدرنالين خونم را باال برده بود که مي توانستم تا خانه خودمان بدوم بدون آنکه احساس خستگي کنم. او هم 

 خب و پايين مي شد. گفتم: مضطرب بود. نفسش باال نمي آمد. قفسه سينه اش باال 
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دستش حاال از نزديک خيلي راحت تر ديده ميشد. گفت: چه تضميني هست که شما به قولتون عمل   لرزش

 کنيد؟

 هيچي -

نگاهم کرد. گفتم: هم خودت و هم مي دونيم که توي مخمصه گير افتادي که اومدي براي معامله  متعجب

 ن بايد حرف بزني؟وگرنه کيارش شش ماهه که کشته شده چرا اال

زبان لبش را خيس کرد: من دوتا چيز مهم مي دونم. اوليش همونه که گفتم و دوميش رو وقتي ميگم که  با 

 سفته هاي من رو امضا کنيد و بذاريد برم

 با اوليش شروع کن -

ان زبتکان داد و کف دست هايش را به هم چسباند و خم شد به جلو. هنوز دو دل بود. مدام لبش را با  سر 

 خيس مي کرد و من کالفه و نگران منتظر بودم دهن لعنتي اش را باز کند و حرف بزند. 

 صاف کردم: نمي خواي شروع کني؟ گلو 

 …رو … کيارش … سر تکان داد و آرام گفت: من فکر مي کنم خانمتون  دوباره

 زد توي چشم هايم: کشته زل

ي کرد. ذهنم خالي خالي بود. تا االن فکر مي کردم ماند. فقط توانستم پوزخند بزنم. هنوز نگاهم م ساکت

فروتن جزو شرکت ياسر است. با فرحي زد و بند کرده تا ما را زمين بزند. زويا را فرستاده شادي را تهديد کند و 

 حاال او مي گفت آنا قاتل است. 

 : خودش ميگه کار من نيست ولي دروغ ميگهگفت

تپيد. ترجيح مي دادم بگويند يک ريال پول ته حسابمان نمانده، نبض گرفت. انگار قلبم توي سرم مي  سرم

حتي آنقدر بدهکار شده ايم که تا ده سال بعد هم نمي توانيم بدهي هايمان را صاف کنيم ولي آنا هيچ جاي 

وده جور که فروتن مي گفت انگار ب ناين معادله نباشد. نمي خواستم فکر کنم تمام عمر هالو بوده ام. ولي اي

 ام. 

صاف کردم: مث آدم از اول بگو چي بوده و اگر حس کنم داري سرم رو کاله ميگذاري کاري ميکنم که به  گلو 

 مردن خودت راضي بشي

آنقدر سرد و ترسناک بود که از من فاصله بگيرد. حتي حس مي کرد مي خواهم خفه اش کنم. بعيد  لحنم

 نبود. محکم سر جا نشستم: بگو

وسته ي لعنتي اش را خيس کرد: خانم دادخواه يه طرح خريده بود از مرتضوي لب خشک و پوسته پ دوباره

 به همايون خان هم نگفته بود که اين طرح دزديه
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 تکان دادم.  سر 

ندس پروژه  مه… ثانيه به چشم هايم نگاه کرد و بعد گفت: خب وقتي نمونه اوليه دستگاه ساخته شد  چند 

مشکل داشتن  نمونه ها خيلي… اين دستگاه پر از ايراد و اشکاله که کيفيت توليداتش رو کنترل مي کرد گفت 

.… 

باال آوردم تا ساکت بماند. بايد يک چيزي را توي ذهنم مرتب مي کردم. اين طرح حاال به ثمر نشسته  دست

  بود. يک نفر به اسم عطا بهرنگ آن را از فرشاد متقي خريده بود و داشتند براي توليد انبوه برنامه ريزي مي

 کردند. فروتن داشت دروغ مي گفت؟

 پس اين کارگاهي که از روي همين طرح علم شده چيه؟… کردم: دروغ ميگي   نگاهش

مهندس طهوري … طور زل زده بود به من و هيچي نمي گفت. توي مبل جا به جا شد: نمي دونم  همان

 برطهست مي تونيد باهاش صحبت کنيد، اون تاييد ميکنه که من دروغ نميگم. شاي
ً
رف  د ايرادهاش رو بعدا

 ….کردن 

 شده بودم.  عصبي

داد: شبي که مهندس طهوري قضيه رو به من گفت مطمئن بودم فاتحه همه مون خونده است.  ادامه

خانمتون پول هنگفتي بابت خريدن طرح داده بود. کلي پول باالي توليد نمونه اوليه دستگاه و خريدن 

لي قبول و  هم و خيلي هم حرف زدم که به همايون خان واقعيت رو بگقطعات رفته بود. جريان رو بهش گفت

به جاش … نکرد. چون طرح دزدي بود و مطمئن بود اگر همايون خان بفهمه راحت از قضيه نمي گذره 

 پيشنهاد داد يه فکر ديگه بکنيم

 فرحي حل شد. آه کشيدم: تصميم گرفتين نقشه هاي تقلبي رو بفروشيد به فرحي معماي

ساکت ماند و سرش را پايين انداخت. حاال پازل ها کمي منظم تر سر جاي خودشان نشسته بودند.   رهدوبا

 گفتم: فرحي دنبال شکايت از توئه

 را با سر تاييد کرد.  حرفم

 : اون شبي که آنا فهميد ناهيد با فرحي راجع به کارگاه حرف زده واسه همين خوشحال بود آره؟گفتم

ي ترسيد همايون خان بفهمه ما نقشه رو به فرحي فروختيم وقتي مادرتون اون حرفا کشيد: آناهيتا همش م  آه

رو زده بودن خيالش راحت شد. به من گفت اين جوري حتي اگه همايون خان بفهمه که نقشه ها فروخته 

 شده فکر مي کنه از طرف مادرتون قضايا لو رفته

 ولي رو که از فرحي چاپيده بودين قرار بود کجا بره؟صبر کن ببينم. قرار بود پولش رو چکار کنيد؟ اون پ -

را محکم بيرون داد: آناهيتا قرار بود يه قسمتش رو به خاطر اين که باهاش همکاري کرده بودم بده به  نفسش

 …من. بقيه رو هم برگردونه توي حساب شرکت 
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ون رگاه حرف زده شما خيالتخنديدم و سر تکان دادم: جدي؟ پس وقتي مادرم گفت با فرحي راجع به کا بلند 

آنا هم که …توکه مي خواستي از ايران بري … راحت شد که ديگه کسي نمي فهمه داشتين زيرآبي مي رفتين 

 …مي گفت طالق ميخواد 

 شدم: من رو رنگ نکن مي فهمي؟ جدي

نه و کآناهيتا مي خواست اين جوري جبران خسارت  …. شد: اولش نيتمون همين بود. باور کنيد  دستپاچه

 آخه کيارش کشته شد.. … بعد به همايون بگه ماجرا چي بوده ولي بعد نظرش عوض شد 

 ….اين طوري که ميگي آناهيتا دنبال ضربه زدن به ما نبوده چرا بايد فکر کنم کيارش رو  -

ه ر ماندم. کيارش اين را را فهميده بود؟ براي همين آناهيتا سرش را زير آب کرده بود؟ به فروتن خي ساکت

ماندم. انگار که او هم از نگاهم مي فهميد که همه چيز را دانسته ام. از جا بلند شدم و شروع کردم به قدم 

و مي شد. برگشتم و نشستم سرجايم و د نزدن توي اتاق. باز قلبم توي سرم افتاده بود. چشم هايم تار و روش

سرمايه را جبران مي کند. آناهيتا براي همين  طرف شقيقه ام را فشار دادم. آنا گفته بود اگر به زندان نرود 

دنبال پيدا کردن شادي بود تا او را بکشد و پرونده مختومه شود. البد مي خواست جنازه اش را هم گم و گور  

 يک قاتل فراري است که هنوز نتوانسته اند پيدايش کنند.  دقکند تا همه فکر کنند فن

ه فهميدم فندق را دزديده اند. داشتم دوباره بيهوش مي شدم. آه کشيدم. حالم مثل همان روزي شد ک عميق

 فروتن گفت: آقاي دولتشاه؟ حالتون خوبه؟

 تکان دادم و بي آنکه نگاهش کنم پرسيدم: چطوري؟ سر 

صدايش را پايين آورد: کيارش حرفاي ما رو راجع به فروختن طرح به فرحي شنيده بود. دو روز قبل از  دوباره

مي گفت کيارش حرف من رو قبول مي کنه. باهاش حرف مي زنم راضيش مي کنم که به مهموني. آناهيتا 

… ي گفته قضايا رو به يک يارشبعد يک روز قبل از مهموني آناهيتا به من گفت ک… همايون يا شما حرفي نزنه 

شب فت آنا گ… نمي دونم منظورش به کي بود حتي خودش هم نفهميد. حدس مي زديم به ديبا گفته باشه 

 مهموني قراره با همون آدم مالقات کنه

 کجا؟  -

همش مراقب بود بفهمه ولي مي دونست که توي مهموني قراره اون آدم رو مالقات کنه … آنا نمي دونست  -

البته اين چيزايي بود که اون به من مي گفت. من فکر مي کنم …. و حدس مي زد کيارش از مهموني بره بيرون 

خواست اونو توي خونه  يبود. آنا خودش مي خواست کيارش رو مالقات کنه. م همه قصه يه دروغ بزرگ

 سرايدارتون ببينه و سرش رو زير آب کنه

 چرا فکر مي کني دروغ گفته؟ -

بعدش که ديدم شما به اون دختر عالقه داريد مطمئن شدم آناهيتا … چرا فکر نکنم؟ اون صحنه سازي ها  -

پيش کيارش لو رفته نقشه کشوندن کيارش به اون خونه رو کشيد. کي به  از همون وقتي که فهميد کل قضيه
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ي هست اونجا؟ ک ماکسوناندازه اون مي دونست که اون خونه واسه کشتن کيارش امنه؟ کي خبر داشت گرا

 قبول کرده که بره اونجا تا با 
ً
ميدونست شما به اون دختر عالقه داري؟ کيارش به آناهيتا اعتماد داشت. حتما

 م حرف بزنن و بعد هم اونو کشتهه

آنا  …حالي که ديگر نمي توانستم روي پا بند بمانم بي حال گفتم: گيرم که همه حرفات درست باشه  در 

 چطوري از کتابخونه بيرون رفت؟

 …سر تکان داد: اون باند موسيقي که دعوت کرده بودن  تند 

 خب؟ -

 آنا به يکيشون پول داد -

 که چي بشه؟  -

اهيتا اون شب توي کتابخونه بوديم. قرار بود کيارش از سالن بيرون رفت اونا يک قطعه موسيقي من و آن -

بره  بعد هم آنا بتونه از شلوغي استفاده کنه… اجرا کنن. يک قطعه اي که همه رو بکشه وسط و شلوغ بشه 

 …بيرون دنبال کيارش 

 د ديده باشه که بيرون رفتهباالخره يک نفر باي… از جا بلند شدم و گفتم: چرته  دوباره

 مقابلم: به شرطي که با لباس هاي خودش بيرون رفته باشه ايستاد 

 نگاهش کردم.  منگ

 : آنا يه دست لباس مث خدمتکارا پوشيد و از کتابخونه بيرون رفتگفت

وقتي همه توي سالن مرکزي مشغول پايکوبي بوده اند.  … کار خيلي ريسک داشته ولي توي آن شلوغي   اين

افي بوده آناهيتا به بهانه جمع کردن ميزها خيلي خونسرد برود سمت سالن شرقي يا غربي. کي برايش مهم ک

 بوده که به صورت يک خدمتکار با يک دست مانتو شلوار کهنه دقت کند؟

روزي که انوري به من جوشانده به جاي چايي داد گفته بود وقتي فکر کني داري چايي مي خوري خيلي  آن

 داري چايي مي خوري يا يک چيز ديگر. منظورش به همين بود؟ آناهيتا آنجا در نقش   دقت نمي
ً
کني که واقعا

يک خدمتکار ظاهر شده و خيلي راحت از در اصلي بيرون رفته. هيچ کسي برايش مهم نبوده که به صورت 

که همه   آن خدمتکار توجه کند، چون به نظرشان يک خدمتکار بوده است. آن هم درست قبل از شام

خدمتکارها توي آشپزخانه بوده اند. فقط آنها مي توانستند بفهمند که يکي غير از خودشان با يک لباس 

اند و آنا از اين فرصت خوب  بودهمبدل به جمعشان اضافه شده است. بقيه دور هم مشغول پايکوبي 

ريف کرده بود که به استفاده کرده است. خب او مهارت عجيبي در حفظ خونسردي اش داشت. برايم تع

خاطر وضعيت پدر و مادرش هميشه آماده فرار بوده اند. حتي چندبار ديده که هم مسلکي هاي پدر و 
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 تنها چيزي که از اين پدر و مادر  دهمادرش نيمه شب ها مثل يک فراري به خانه شان پناه آور 
ً
اند و احتماال

 بهش رسيده همين بوده. مهارت در استتار. 

 ؟کشيدم: خب  آه

  برگشت
ً
 نشست روي مبل و التماس کرد: بشينيد لطفا

از حرکاتش مي باريد. نشستم کنارش و آرام ادامه داد: در کتابخونه نيمه باز بود و من حواسم بود   درماندگي

کسي نياد داخل و ببينه که آناهيتا نيست. بلند بلند حرف مي زدم تا اگر کسي از جلوي در رد شد فکر کنه 

  که شاهد داشته باشيم توي  بيارنرف مي زنيم. قبل از رفتنش خواستيم برامون نوشيدني داريم با هم ح

کتابخونه هستيم. مادر همون خانوم خودش هم اومد و از آنا پرسيد الزمه يه ميز بچينه توي کتابخونه واسه 

نا رفت و آ جلسه که آنا گفت نه. ديگه مطمئن بوديم که همه فکر مي کنن آنا توي کتابخونه هست. بعدش

بودم کسي ببيندش ولي خب شانس هم باهاش يار بود.  نگرانمن … نيم ساعت بعد از در انباري برگشت 

ستپاچه و خيلي د… توي انباري منتظر مونده بود تا آشپزخونه خلوت بشه و بعد برگشت توي کتابخونه 

ي رو ول نکرده و مي خواد همه چيا کيارش قب…. فکر ميکردم کسي ديده آناهيتا رفته بيرون … هراسون بود 

. …گفت وقتي رسيدم که کيارش مرده بوده ونفهميدم با کي مالقات کرده …. مرده  شاومد گفت کيار … بگه 

 نمي تونستم هيچ تصميمي بگيرم. گفت اگر حرفي راجع به بيرون رفتنش بزنم خودمون رو 
ً
اون موقع واقعا

 ياور نکردم. خودش اين نقشه ها رو کشيده بود و فقط ممتهم به قتل مي کنند. من حرفش رو هيچ وقت ب

 ترسيد که من لوش بدم واسه همين به من نگفت قصدش کشتن کيارشه

 را محکم گرفتم و فشار دادم. خواستم ساکت بشود. ولي ساکت نمي شد.  سرم

شريک جرمش من رو توي عمل انجام شده قرار داد. من چه کار مي کردم؟ تمام مدارک عليه ما بود. من  -

 …ميشدم 

 چرا االن اينا رو ميگي؟ -

 چون زويا فرهمند رو هم سر به نيست کرده -

ايستاد. دوباره. مثل همان لحظه اي که علي گفت چرا کلوئه را کشته است. اتاق چرخيد و چشم هايم  دنيا 

 سياهي رفت. 

مطمئنه که کسي نمي فهمه ما : من زويا رو بدون هماهنگي با آناهيتا وارد ماجرا کردم. آنا مي گفت گفت

 …دستي توي ماجرا داشتيم ولي من ديگه بهش اعتماد نداشتم. براي همين با زويا معامله کردم بره زندان و 

 انداختم توي يقه اش و کوباندمش به مبل: کثافت عوضي دست

م آنا زويا رو گ… کردم نمي دونم چرا اين کار رو  … نمي دونم …. را از يقه اش جدا کرد: من چاره نداشتم  دستم

 …و گور کرده که نتونه شهادت بده ما مجبورش کرديم بره زندان مطمئنم 



 

 
689 

گفت که آناهيتا به فروتن توهين کرده است. گفت شنيده که آناهيتا به فروتن گفته از تو احمق تر   رفعت

دق من را کرده اگر فن  توي زندگيم نديده ام. مي توانستم باور کنم که فروتن احمق ترين آدم دنياست. فکر 

 بترساند و او به قتل اعتراف کند همه چيز تمام مي شود. 

 هم تو رو و … من خودم ميکشمت … توي کثافت … انداختم دور گلويش و فشار دادم: توي کثافت  دست

 …هم اون آناهيتاي 

ستم را از بود. د کبود شده بود. به خرخر افتاده بود. انگشت هايم شل شدند. بدنم به لرز افتاده  صورتش

روي گلويش برداشتم. به سرفه افتاد ولي خفه نمي شد. با صدايي که به خاطر کبود اکسيژن به خس خس 

 … دهمن حتي نمي دونستم چه اتفاقي افتا… کاري نکردم … من … افتاده بود گفت: من 

 زدم: خفه شو داد 

دانست. تلفن سياهم را بيرون کشيدم و بهش مهم نبود بداند انوري نامي هم در کار است. شايد هم مي  ديگر 

 زنگ زدم: بيا اينجا

 ببينيد… شد و التماسم کرد: آقاي دولتشاه  بلند 

 قدم مي زدم و او هم دنبال سرم هي التماس مي کرد. هلش دادم عقب: گم شو عقب داشتم

 باور کنيد من هيچ کاري نکردم… دهنش را فرو خورد: ببينيد  آب

 من صداي آناهيتا رو ضبط کردم. بهش گوش بدين… ر بيرون کشيد: ببينيد يک فلش پلي دستپاچه

باور  تو چرا … من چرا بايد کيارش رو بکشم … بفهم احمق …. را زد. آنا داشت مي گفت: من نکشتمش  دکمه

 نمي کني من نکشتمش؟

 اونو چکار کردي… صداي فروتن آمد که داد مي زد: اگه نکشتي زويا کدوم گوريه  بعد 

 خفه اش کن… بعد صداي گريه آنا بود. داد زدم: خفه اش کن  و

 قرمز را فشار داد و فکش کار افتاد: من کاري نکردم دکمه

 برداشتم طرفش: خفه شو خيز 

سگي ترسيده جمع شد توي مبل. هنوز داشتم قدم مي زدم. حاال با اين وضعيت همه چيز معلوم شده  مثل

ده بود و آن نقشه گند از آب درآمده بود. با فرحي ساخت و پاخت  بود. آناهيتا نقشه اي از مرتضوي خري

کرده بود تا قضيه را رفع و رجوع کند ولي کيارش کل ماجرا را فهيمده بود و بعد نقشه کشتنش را کشيده بود 

بي آنکه به فروتن بگويد چون مطمئن بود فروتن آنقدر ترسوست که همه چيز را خراب مي کند. او را توي کار 

جام شده قرار داده بود، ولي فکر اينجايش را نکرده بود که فروتن از ترس خودش تنهايي نقشه بکشد و زويا ان

سر از خود فرستاده بود زندان چون از قضيه اختالسش خبر داشته و  وتنرا بکشاند توي اين ماجرا. زويا را فر 
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ه من پشت فندق هستم. پس قضيه فکر مي کرده اين طوري مي تواند قضيه را تمام کند ولي خبر نداشت

اختالس به قتل ربط نداشت؟ ربط داشت؟ آن نامه جعلي را کي نوشته بود؟آنا براي همين عصبي شده، آنا 

 مي دانسته من کوتاه بيا نيستم. 

 طرفش: اون نامه جعلي رو هم تو فرستادي؟ يا کار هردوتايي تون بود؟ چرخيدم

 نگاهم کرد: نامه؟ کدوم نامه؟ منگ

 کان دادم: خفه شوت سر 

 را به دندان گرفت: االن با من چه کار ميکنيد؟ لبش

 خفه شو گفتم -

 زندگي ارزش زيستن داشت؟ بدم نمي آمد همين  پنجره
ً
را باز کردم و به دماوند دود گرفته نگاه کردم. واقعا

شايد با  ته بود. حتيلحظه خودم را از اين بلندي پرت کنم پايين و همه چيز تمام شود. آناهيتا کيارش را کش

 مهر … تنها چيز باارزش  رسيد هم سر و سر هم داشته اند. همه چيز بي ارزش و مسخره به نظر مي 
ً
داد؟ واقعا

مي خواستي فندق را بکشي توي زندگي گند و کثافتي که برايت ساخته اند؟ آن دختر بعد از اين همه زجري  

و اشد؟ حقش نيست کنار کسي زندگي کند که مثل تکه شيده حقش نيست برود و يک زندگي سالم داشته ب

 .حتي دلم مي خواست خودم را از بلندي پايين بيندازم. بودماين قدر هالو نيست؟ پوچ و توخالي شده 

**** 

بود؟ مهرداد فقط چند ساعت بود که رفته بود. چند  ینشستم. ک ار یتقه به در خورد و من سرجا هوش چند 

؟یساعت دق
ً
 یتو  یکرده بودم که حاال بدون چک کردن ساعت با مرد ربات  یعت روزها را طآنقدر بدون سا قا

 کیقبل از باز کردن در  مد آ یکه رفته بود. بدم نم  شد یدانستم که مهرداد حدود چهار ساعت م یتلفن هم م

 ال نه؟ اما حا ا یدرست حدس زده ام  نمیمشغول شوم. بب میروزها نیساده ا یزنگ بزنم و با باز  001بار به 

 چ ینم زد،یزد. اگر مهرداد بود که قبلش زنگ م ینفر پشت در بود و در م کینبود.  یوقت باز 
ً
را زد؟ اصال

رفتم پشت در  نیآمده دنبال مهرداد؟ پاورچ یعنیباشد.  رضا یعل د یهم که داشت. شا د یبرگشته باشد؟ کل د یبا

 یکرد؟ مهرداد م  یچه کار م نجا یاو ا که پشت در بود جا خوردم.   یکس  دنی. از ددمیرا د رونیب یو از چشم

آمده بود من را از بودن کنار شوهرش منصرف کند؟  رند؟یخواستند طالق بگ یکه م  نیدانست؟ مگر نه ا

من را بلد  یجا یچکسی. صورتم گر گرفت. مگر مهرداد نگفته بود هستادمی. سرجا راست اد یکوبدوباره به در  

س کن ب یشاد یتمام شده؟ ه ز یهمه چ نشانیکه مطمئنم کند ب  نکند خودش او را فرستاده سراغم ست؟ین

و دستم  د یاما قبل از آن که بچرخانمش دوباره به در کوب رهینه؟ دستم رفت طرف دستگ ا ی یکنیدر را باز م… 

 زم؟یعز  ؟ی. آرام گفت: شاددمیرا پس کش

ه هنر ک  یلی. خیگفت شاد  یبه من م تشیکرد. نها  یمن را صدا نم یطور  نیوقت ا چیمهربان بود. ه لحنش

زد و هم  یحاال هم اسمم را صدا م یزد بدون صدا کردنم ول یداد حرفش را م یو من را خطاب قرار م کرد یم

؟ مسخره را نشان بده ستتد میقصه شنگول و منگول افتادم. حاال بهش بگو  اد ی اریاخت یب زم؟یگفت عز   یم
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که   را  یزدم. گوش یبا مهرداد حرف م د یراغ تلفن. بارفتم س نیفرستادم و پاورچ رونینفسم را آرام ب… 

 میدرباره مهرداد حرف بزن د یبا یبرداشتم گفت: شاد

رفت  خوام منص ینم ،یدون یرو نم ییزایچ کیتو  نیرا گذاشتم سرجا و صبر کردم. آرام تر گفت: بب یگوش

 باز کن در رو  یشنو یاگه م…  یرو بدون یخب حقته همه چ یول یکه گرفت  یمیکنم از تصم

 نجام؟یمن ا یدونست ی: شما از کجا مدمیبه تلفن نگاه کردم. به خودم جرات دادم و پرس مردد 

 رضا یزل زده بود: از عل یبه چشم نهیبود پشت در و دست به س ستادهیدر. ا یچسباندم به چشم چشم

 اجازه گرفتم

رد.او موافق ندا یبودنش مشکل ینعیهستم  نجا یگفته بود من ا  رضا یخبر داده بود. اگر عل رضا یپس عل آهان

ا بزند. ر  شیهم به زن مهرداد بدهد تا حرف ها یفرصت کی دهیرابطه من و مهرداد نبود. البد به نظرش رس

 و خونسرد. ته یبود به من. جد هبود. زل زد ستادهیرا چرخاندم و در را باز کردم. حاال مقابلم ا رهیدستگ

 یلو نتوانستم ج یکردم. در را هل دادم ول  یدر را باز م د ید جلو، نباترساندم. آم یبود که م یز یچ کینگاهش 

لبش  یرو  یامکانش نبود. آمد داخل و در را بست و لبخند مطمئن لیدست عل کی. با رمیورودش را بگ

ار. به شک یشکارچ کیشناختم. نگاه  ینگاه را خوب م طرز  نی. من ادمیکش  ینشست. حاال ازش خجالت نم

اقم  بود. ات ستادهیاو سرجا ا یبودم. عقب عقب رفتم و خوردم به مبل ول دهید اد یه اش را ز زندان نمون یتو 

که دور   ییازن نیع یکن  یفکر م هیتوانستم بروم آنجا و در را قفل کنم. آمد جلوتر و گفت: چ یداشت. م د یکل

 اد؟یو فر  غیو ج یکتک کار   امیم یدیو برت د

 مرد؟ هی شد: اونم واسه ز یبه شدت تمسخرآم لحنش

ه نبود. باز احساس خجالتم برگشت یجالب تیموقع یبود ول یعنیته ذهنم نبود که جوابش را بدهم.  یچیه

 بود. 

 میبر  د یسرد و خشن شد: لباس بپوش با لحنش

 جا؟…. عقب عقب رفتم: کد یلرز  قلبم

و  ختهیم. به هم ر بود. جلوش قد کوتاه بود ر ی. نگاهش پر از تحقستاد یا میمحکم آمد رو به رو  یگام ها  با 

داده بود؟ حق داشتم تعجب کنم نداشتم؟ بعد از چند ماه  حیزن ترج نیبدقواره بودم. مهرداد من را به ا

 .کیدنز  یلیبود. خ کینزد تیواقع ال رفته بود و حا ادمیاز  ز یآنا انگار همه چ دنیو ند یعاد یاز زندگ یدور 

 را گرفت و آرام تکانم داد: بجنب کتفم

 دولتشاه زنگ بزنم یبه آقا…به مهر د یخورم. اول با یتکون نم نجا یز ا: من اگفتم

به  گذرهیخوش م… مهرداد … کتفم فرو رفتند: بگو .. راحت باش   یتو  شیزد و انگشت ها پوزخند 

 هردوتاتون انگار
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خودت  ینگاهش کردم: کمبودا ز یقضاوتم کند. ت یدادم کس یهرچه که بود مهم نبود. من اجازه نم تیواقع

 مسخره کردن من هیرو نکن ما

 هلم داد: زود باش محکم

خواستم راحت وا بدهم. چنگ انداختم به دستش: گفتم  ینم یدستم بند گردنم بود ول کینداشتم،  جان

 .…اینم

ودم زندان ب یمنم تو  یدونست یمبل: م یو هلم داد رو  میگلو   خینداد حرفم تمام شود. دست گذاشت ب اجازه

 ؟یزمان هی

 …ترسن دو راه دارن  یم یز یاز چ یبود: آدما وقت میگلو   خیصورتم، دستش هنوز ب یدم. خم شد رو مان ساکت

 . …نجنگیو باهاش م کننیم یخودشون رو قو  ا ی زننیخودشون دورش م الیو به خ کننیاز اون ترس فرار م ا ی

ه اگ یونن حتم یشل شد و دوباره لبخند زد: دسته اول تا آخر عمر به خاطر اون ترس بدبخت م دستش

 ترسناک مواجه نشن ز یدوباره با اون چ

 که ترس خسته بشه و گورش رو گم کنه  شنیدسته دوم اونقدر مشغول جنگ م یصورتم بود: ول کینزد

 را برداشت: بلند شو دستش

نگ که به مهرداد ز   ینه تا وقت….  امینم یی. من جایمنو به زور ببر  د یبا یخوایدهانم را فرو دادم: اگه م آب

 نزنم

بود. بعد لبش به باال قوس  یخیمجسمه سرد و  کی نینبود. ع یچی. تهش هشیچشم ها یزدم تو  زل

 حرکت دستش رفت کیدر  میبرداشت و پوزخند دوباره پررنگ شد. همان طور که زل زده بود به چشم ها

د که ر دافشا یدهانم. دستم را جور  یرفت رو  گرشیسمت دست چپم که بند شده بود به گردنم و دست د

 کی درد شد ی هیبزنم. اشک از چشمم راه افتاد و بق غیتوانستم ج ینم یشد. حت خینفسم بند آمد. تنم 

 .دمیلرز  یپشتم. م رهیت یرشته عرق سرد رو 

 گفت
ُ
 شو… ند …ل  …: ب

ا نکنم. ب هیکردم گر   یسع یرفت ول یم یاهیناله ام درآمد. چشمم س یو صدا د یرا عقب کش شیها دست

 امیلرزان گفتم: نم یهمان صدا

شد. دلم  وتار  رهیت میچشم ها یجلو  ا یکه دن  چاندشیپ یبار جور  نیدوباره چنگ انداخت به دستم و ا یعصب

 احمق یاتاق و گفت: دختره  یضعف رفت. کتفم را محکم گرفت و بلندم کرد. هلم داد تو 

 کیم وقت ها التماس ه یبودم. گاه جان یحال و ب یرا که گوشه اتاق بود برداشت و تنم کرد. ب یو شال مانتو 

 با من نداشته باش یکار … . گفتم: تو رو خدا یراه خوب است که بدبخت تر نشو 
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 یکه کار   یهست ی: تو کد یلب غر  ر یخواست. آنا اهلش نبود. ز  یکردن هم جا داشت و آدم اهل م  التماس

 تو خوب به کارم
ً
 یایم باهات داشته باشم. من با اون احمق کار دارم و فعال

عامله خوام م یکنم. فقط م  تتیخوام اذ ینم… مجبورم کرد بلند شوم و نگاهم کرد: من  دمیرا که پوش مانتو 

کمکت    یک  یبهشون بگ یبعد مجبور … و بعد زندان  یبرنت کالنتر  یم یراه بنداز  اد یو فر  غیات کنم. اگه ج

 بره زندان آره؟ یکه نخوا  یدوستش دار  نقدر یا…  یکرد فرار کن

 یسر زده آمده بود تو  ی. مثل همان روز که آن دختر معامالت ملکد یرس ینگفتم. کاش مهرداد سر م یچیه

جا. بغضم را فرو دادم.  نیخوردم هم نیسوختم. مثل همان روز که زم یتب م یکه تو   یخانه. مثل همان روز 

ها غزم قفل کرده بود. تنم یکردم. ول  یم یکار   کی دیهم خودم با ییجا کیقرار نبود مهرداد سوپرمن باشد. 

 : باشهدمی. آه کشد یترک یبود که از درد داشت م یکه حواسم بهش بود دست  یز یچ

ت زد. سوار شدم و پش ینگاه کردم. چراغ آسانسور چشمک م کیو تار  کیسرم راه افتاد. به راهرو بار  پشت

 .دیتوانستم بدوم؟ مثل همان روز فرار از زندان؟ شا ی. مستادمیبه آنا ا

 االت یموقع عمل فقط خ یول د یرس یآسان به نظر م ز یافتاد همه چ یاتفاق م االتمیخ یها تو  نیا ر اگ

ه شده خست یهمه درماندگ نیگوش به زنگ هم بود. از ا  یتایهم بود. آناه ینبودند. ترس هم بود. توان بدن

 آمد.  یاز دستم برنم یبودم و کار 

ود. در پارک شده ب یسمند مشک کی یبلوک آپارتمان یبه رو رو  ابانیو درست در خ میشد ادهیآسانسور پ از 

را بست  نیبدنم رد کرد و بست. در ماش ی. کمربند را از رو یصندل ی. نشستم رو نمیرا باز کرد و خواست بنش

نسرد خو  یلینگاهش کردم. خ یرچشمیبه دور و برش انداخت و از در راننده سوار شد. ز  یو قفلش را زد. نگاه

 الیش را با خکه ترس  ی. مثل کسد یکش  قینفس عم کیود. نشست پشت فرمان و راه افتاد. بعد تفاوت ب یو ب

جدا  میخوا یگفت: بهت گفته چرا م  میآمد رونیباشد. از مجتمع که ب ختهیر  رونینفس ب کیراحت با 

 م؟یبش

 همربوط . آرام لب زدم: گفته به خودمونمیخور  یبود. فقط گفته بود آنا و من به درد هم نم نگفته

 خوبه… که به خودمون مربوطه   -

 بود.  تینگاهش کردم. لبخندش حاال پر از رضا متعجب

 …دولتشاه  یمن و آقا… : من با گفتم

 خب… راحت باش تو و مهرداد … دولتشاه  ی: هاه آقاد یخند بلند 

 وقت چیه…. نداشتم  یرابطه ا چیمن باهاش ه -

 یکه مقابلم بود. م  یها بود. به چراغ قرمز  نیواسم به ماش. حیاصل ابانیخ یتکان داد و انداخت تو  سر 

م و التماس کنم بشو  نیماش کی. سوار رونیتوانستم قفل کمربند را بزنم و بعد زبانه قفل در را بکشم و بپرم ب
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  یام و من را برم وانهیگفت د  یم سرد خون یلیآمد و خ یآنا م افهیو ق ختیر  نیبا ا یبدهند ول یمن را فرار 

 .دمی. آه کشنیماش ید تو گردان

 ینیبیفکر فرار رو نکن که بد م -

 ربط داره؟ ارشیخواند. گفتم: بردن من به مرگ ک یفکرم را هم م یحت

 اتوبان.  کی ینگفت. انداخت تو  یچیه

 …خواد جدا بشه  یچون مهرداد م -

 خفه شو بذار کارم رو بکنم -

…. : مهرداد . بعد گفتقیآه عم کی. دین گرفتم. آه کشنشستم و به رو به رو نگاه کردم. لبم را به دندا صاف

 هیفقط تک بعد هیآدم خوب

 یز یچ یتو  یکرد. همان طور آرام و مطمئن گفت: وقت  یاز شوهرش دفاع م نکهیکردم. متعجب. از ا  نگاهش

هات باهاش نخونه اون وقت دچار مشکل  قهیاگه سل شهیبراش مهم م ز یچ کیفقط همون  شهیغرق م

 یشیم

 یهاش جد قهی. زمزمه وار گفت: البته سلد ینگفتم. دوباره پوزخند زد. دوباره آه کش یچیه
ً
 پیچ یلیخ دا

 شده، نگران نباش

 نباشم.  یکردم عصب  یبستم و سع چشم

 ؟یرو دوست ندار  یبه من انداخت و دوباره به رو به رو نگاه کرد: تو کس ینگاه مین

 نگفتم.  یچیه

 ؟یندار  -

 نه -

خواست بداند چقدر شوهرش را  یم ا یکرد؟   یم حتمیبود. داشت نص بیعج یکم طیشرا نیدر ا حرفش

 کارها کرده بود.   یلیبود که به خاطر من خ یزن همسر کس نیدوست دارم؟ ا

 نبوده یطور  نیرابطه تون خراب شده چون ا… به خاطر من  یخواد فکر کن یدلم نم… : من دمیکش  آه

تو  فکر رو کردم؟ نیمن ا یکن  یسرش مرتب کرد: چرا فکر م یرو شالش را  یکرد. عصب  اد یرا ز  نیماش سرعت

 باور کن یستیاونقدرها هم مهم ن

 .استیکار دن  نیمسخره تر  فتهیآدم خودش کیدادن  یانگار دلدار  یاش بدهم ول یخواستم دلدار  یم
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… هه …  شرکتشون… من بودم که انتخابش کردم، من بودم که شرکتشون رو  نیسرعتش را کم کرد: ا دوباره

رو  ا ر یخوان تقص یحاال م… گند پشت گند … رو به اون رو کردم، اونا فقط گند زدن  نیرو از ا شیمن زندگ

 ارن؟یخوان سرم ب یم ییتا هر بال  نمیشیکردن م  الیخ… بندازن گردن من 

.  یدور فرمان قفل کرده بود انگار کردن کس یرا جور  شیها انگشت
ً
 باشد. گردن مهرداد مثال

 مزخرفه میاست که زندگ هیبق ر یکردم تقص  یشونزده سالم بود فکر م یمنم وقت: گفتم

 ترس یجور 
ً
االن  تیقفل شده گفت: زندگ ی. با همان دندان هاد یلرز  ی. چانه اش مدمینگاهم کرد که واقعا

 یردمامان کلفت؟ فکر ک هی چاره؟یب یبابا هیمرد احمق؟  هیعشق  ؟یبال یکه بهش م  یدار  یهم مزخرفه. چ

 تیقرمز نها نیماش هی اشتنخب آره واسه تو د کنه؟یرو به اون رو م نیرو از ا تونیمهرداد زندگ ؟یزرنگ

 آرزوهاته

 دوباره پولدار شد یوقت یخره ول ی: مهرداد برات ده تاش رو مد یخند یعصب

ن مخودم جمع شدم. متوجه حرکتم شد. گفت:  یتو … نکند او قاتل  ؟یخاطراتم را خوانده بود؟ ک دفتر 

کردم   یوقت باور نم چیاگه خودم اون دفترت رو نخونده بودم ه… دونم مهرداد دوستت داره  یوقته م یلیخ

که   یین عکسااو ….  علهبا هم ب ارشیبدم که مطمئن بشه تو و ک یبیخواستم ترت یم… نبوده  یچیشما ه نیب

 تختت ر یکردن رو من گذاشته بودم ز   دا یپ ا یاز ک

 ینگاه تند به صورتم انداخت و دوباره سرچرخاند به رو به رو: ول کیم. برگشت و و منگ نگاهش کرد رانیح

 شد سیپل بیمرد و عکسا هم نص ارشیبکشم، ک شیصحبت رو با مهرداد پ نکهیقبل از ا

 …رو  ارشیرا به زحمت تکان دادم: تو ک زبانم

 زد: نه من فقط بهش کافور دادم پوزخند 

وقت  چیو هت…  یبر  یرآبیو مث زنا ز  یزن باش د یوقتا با ی: بعضد یس کشنف قی. عمد یگو   یم یچ دمیفهم ینم

 ؟ینرفت یرآبیز 

 بهش؟ یزدم: چرا کافور داد لب

 ؟یقدر خنگ نیهم شهیهم… بشه  با ید الیخ یزد: که ب پوزخند 

 …به  یکافور چه ربط  -

ن راحت کردم،  خواست چه کار؟ من کار رو براشو  یم لیشوهر عل با ید… خنگ چاق  ی: دختره د یکش  داد 

 نیمواسه ه…. ساسان جونه  شیدونستم دلش پ یبهونه از هم دور بشن. م نیکردم هردوشون به هم  یکار 

 رو فرستاده بود واسه من یاون نامه جعل
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فرستاده بود؟ همان  یرا ک یبود؟ نامه جعل ی. منظورش به کشیآوردم. از حرف ها یدر نم شیاز کارها سر 

 ….گفت من و مهرداد   یهمان که م… مرد  کیبا  ارشیگفت ک  یکه م  ینامه ا

 کشت؟… رو  ارشیک  با ی: ددمیکش  قینفس عم کی. دیچرخ ینم زبانم

ود خب بش ارشیخواسته زن ک ینم شیبه خاطر پسر عمو  با یگفت د  یجور که آنا م نیساکت ماند. ا دوباره

دا بشوند؟ بهانه از هم ج نیبه ا کند؟ که  لشیکه عل  دادهیکافور م  ارشیچرا قبول کرده زنش بشود؟ آنا به ک

 ک
ً
ص کند. توانسته خودش را خال  یبهانه م کیآن قدر مجبور که فقط با  رد یرا بگ با یمجبور بوده د ارشیحتما

 شیتواند ازدواج کند؟ دلم برا یگذاشت؟ تا بفهمند مشکل دارد و نم  یقرص ها را دم دست م نیهم یبرا

 سوخت. 

 خان؟ ونیهما ره؟یرو بگ با یود درو مجبور کرده ب ارشیک  ی: کگفتم

 یکم از مغز آکبندت استفاده کرد  هی: چه عجب د یخند بلند 

دانست. پس  یرا خوب م نی. آنا هم امرد یم ر یگفت بم  یاگر م یزد. حت یحرف نم ونیحرف هما یرو  ارشیک

هم الزم بود؟ چون  لیازدواج خالص کند. چرا؟ دل نیرا بدون آن که خودش بداند از ا ارشیکار را کرد تا ک  نیا

 شد.  یآنا تنگ م یشرکتشان و جا کیشد شر  یم با ید

 با؟ید شیپ ؟یبر  ی: من رو کجا مگفتم

 ندانافتم ز  یبندازه وگرنه من م ر یپست فطرت رو گ یبایاون د د یمهرداد با… تکان داد: نه احمق جون  سر 

 به من داره؟ یچه ربط نیا -

اون حرف من رو … رو بهش گفته  یوتن رفته سراغش همه چاالن فر … : چون مهرداد هم احمقه د یکش  داد 

 مجبوره باور کنه حاال خفه شو یمن باش شیتو که پ یول… کنه   یباور نم

در  کیدانستم کجاست. آنا هم خانه امن داشت؟ دو لنگه  یمحله خلوت و ساکت. نم کیبه  میبود دهیرس

و معلوم  تراس ینشسته بود رو  ینکیع یرمردیبود. پ یمیخانه قد کیرا برد داخل.  نیرا باز کرد و ماش اهیس

 یم رشیداشت از ظرف ش د یفو س اهیگربه س  کی شیبرد. کنار پا یلذت م یز ییروز پا کیبود از آفتاب ظهر 

هم از  ر یزن پ کیکه شدم   ادهیتکان نخورد. پ شیاز جا یول رمرد ی. پد یدست از خوردن کش د یخورد. ما را که د

نگار دو ا… شم به آنا و بعد به من نگاه کرد. آنا هم همان قدر پرنفرت زل زده بود به زن آمد و با خ رونیدر ب

 و گفت: بلند شو رمرد یطرف پ د یچرخ یرفح چیه یزن ب…. باشند  یمیقد یآشنا

بند شد و عصا زنان رفت داخل. گربه هم دنبالشان رفت. آنا نگاهم   یصندل یاز رو  یآدم آهن کیمثل  مرد 

 تفیکرد: راه ب

 شدم.  یآزاد م ا ی مردمیم ا ینقطه آخر است.  نجا یکردم ا  یتکان دادم و جلوتر راه افتادم. حس م سر 

*** 
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 یحرف داد. فروتن چشمش به من بود که یرا تکان م شیو زل زده بود به فروتن و پا ز ینشسته بود لبه م یانور 

 یکه نم  یالتش جواب بدهد. تنها کار و چرا مجبور شده به سوا ستیمرد ک نیا میبگو  ا یبدهم  یحیبزنم. توض

منتظرمان مانده  رونیبود داخل و همانجا آن ب امدهین یهم بود ول رضا یبود. عل نیخواستم انجام بدهم هم

 یآدم زندگ نیتر  کیبه نزد دهیرا داشتم که شن یلحظه حس آدم نیداخل. در ا د یاینخواست ب یبود. انور 

 یکند که ب  ر یرا اج یکی ایبکند  یبکند؟ آبرودار  تیکار بکند؟ شکا  چه د یداند بعدش با یاش تجاوز شده و نم

 سر و صدا متجاوز را بکشد؟

 ؟یسفته هات رو بهت بدن و بعد هم فلنگو ببند یگفت: االن توقع دار   یانور 

 هیمهم چ ز یاون چ گمی: بعدش مد ینال فروتن

خودش را  رمیفروتن را بگ قهیر چندم با یآمد و تا بخواهم برا نییپا ز یاز لبه م یرفتم طرفش. انور  یعصب

 رونی: برو بمیچشم ها یما انداخت و زل زد تو  انیم

 رمی: نمدمیکش  عقب

 تا خبرت کنم رونیرا آرام هل داد به طرف در: برو ب من

 ایب یبلند گفت: عل بعد 

 رمیخواد خودم م یفاصله گرفتم و دستش از شانه ام افتاد: نم ازش

شت رفتم. رفعت نشسته بود پ رونیدر را باز کرد و من همراهش ب ی. علد یشم دزدفروتن نگاه کردم و او چ به

خواهم  که ب  مینبود یتیدفتر نبود. خودم همه را مرخص کرده بودم. در وضع یتو  یکس  چیو جز او ه زشیم

 نیا یتو  نکهی. از اودمب یگفت که رفعت را نگه دار. از دست او هم عصبان  یآنجا باشد اما انور  یکس

 ستادهیکه ته سالن رو به پنجره ا  رضا یبه عل ار یاخت یبود. ب یبه فکر جوش دادن رابطه رفعت و عل تیوضع

 بود نگاه کردم و رو کردم به رفعت: دوتا قهوه

زل  رونیو در سکوت به ب ستادمیو کنارش ا رضا یحرفم تمام شود و از جا بلند شد. رفتم طرف عل نگذاشت

 ؟ی. آرام گفتم: بهتر میزد

 قاتله؟ یکن  یان سر اکتفا کرد و بعد رو کرد به من: فکر متک به

 شده یبد یای: دند ی. آه کشدمیبه صورتم کش یباال انداختم و دست شانه

 دولتشاه؟ یگفت: آقا  رفعت

فعت زل زده بود به صورت ر  یتعارف چیه یب یرفت و برگشت. عل رضا یاو و عل نیطرفش و نگاهم ب دمیچرخ

 زیم یرو  د یود. گفتم: بگذار رفعت حواسش به او نب یول

 ای: بیگرداندم طرف عل  سر 
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ردند. سرم خو  یم دنیبه درد خواب بیکه عج  یپت و پهن یکاناپه ها  یرو  میو نشست میسر رفعت رفت پشت

ه لبه اش دادم ب هی. نرم و راحت بودند. سرم را تکنمیکاناپه ها بنش  نیا یمنگ بود. تا حاال نشده بود خودم رو 

به  …  دهیفهم یدونم چه جور  ینمگفت:   یاسم به اتاقم بود و فروتن که هراسان و بلند مو چشم بستم. حو 

 شیکی …آدم جمع کرده بود  یدونم همه جوره دنبالش بود بفهمه، کل یفقط م… دونم  یقسم نم یبه ک یک

 کرده بود  داشیها پ یتازگ…هم همکار خودتون بود

 نیسر شانه ام: بشدست گذاشت  یشدم. عل ز یخ میباز کردم و ن چشم

 گهیداره م یچ -

 یو ابرو باال انداخت: عجب مزه ا د یچش یاش را برداشت و کم قهوه

نگاه کردم:  یانداخت. دوباره به عل ینگاه میکاغذ بود ن  یرو  یز یبه رفعت که خونسرد مشغول نوشتن چ بعد 

 گه؟یم یچ

 نشستم از کجا بدونم؟ نجایشانه باال انداخت: من ا یشده بود. عل فیدوباره ضع شانیصدا

 اریدرن یباز  وونهید نیبلند شوم که تشر زد: بش خواستم

 شدم از دست تو وانهی: دد یلب غر  ر یز  یترسناک بود. متعجب نگاهش کردم. حرص لحنش

 ؟یبگ یخوا یم یز یخودکارش را گذاشت وسط دفترش و نگاهمان کرد. گفتم: چ رفعت

 نه -

ات  طرفم: قهوه د یچرخ یکرد. عل  یام م یمحکم بدتر عصب یها گفتن« نه» نیمشغول کارش شد. ا دوباره

 رو بخور

 ؟یخور  یدادم به مبل. آرام گفت: نم هیو دوباره تک دمیگردنم را مال  پشت

 خورم یبسته سر باال انداختم. آرام تر گفت: پس من م چشم

 یر مدو  یجا کینگار از که ا  یبحث و مشاجره فروتن و انور  یو صدا دمیشن یمزه مزه کردن قهوه را م یصدا

 ایب یگفت: عل  یآمد. باالخره انور 

 نگفت مهرداد ینشستم. نگاهم کرد: کجا؟ گفت عل ار یهم هوش من

 یمحکم رفت داخل اتاق و در را بست. کالفه خم شدم به جلو و زل زدم به رفعت و گفتم: م ییقدم ها با 

 با ما؟ یکن  یهمکار  یخواست

 ن؟یفترو گر  متونینگاهم کرد: تصم یجد

 د؟یشناسیرو که تو اتاقن م ییاونا -
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 نه -

 باور کنم؟ د یبا -

  یروتن نمف یکه آقا  یمهم ز یزنم اون چ یحدس م یول د یباور نکن د یتون یفرستاد: م رونینفسش را ب خونسرد 

 ه؟یگه چ

 ه؟ی: چزشیم یشدم و رفتم جلو  بلند 

 نگاهم کرد: برگ آس خانم شماست یجد یلیخ

 ارمیر در نمبه هم گره زدم: س ابرو 

 یمه چه نیهم قفل کرد: اون جور که شما بلند حرف زد یرا تو  شیگردانش و دست ها  یداد به صندل هیتک

 دمیرو شن

 : خب؟ستادمیا راست

 …خانمتون  د یکن  یفکر م -

 قدر نگو خانمتون نیا -

 نه؟یاز ا ر یغ… باال انداخت: هنوز زن شماست  شانه

 یچه طور  شهیهم…  ستیبه شما ثابت کنه که قاتل ن د یباالخره بابه صورتم: خانم دادخواه  دمیکش  دست

 کنه؟  یشما رو مجبور م

آن  راه فرار. مثل کیوقت مبادا.  یبرگ برنده داشت برا کی شهیهم… شد. آنا  اهیبستم و همه جا س چشم

ر درآوردن س یاتالشش بر  ا ی. یفروختن طرح به فرح ا یکرد.   یتر م یرقبا قو  یکارگاه که ما را جلو   یطرح دزد

  د یاآنا چرا ب… را  نمیماش تخواس یکه م  یهمان شب ا ی. دمیکش  یکمک به فندق م  یکه برا  ییاز نقشه ها

چشم باز کردم. … روم  یکه مطمئن شود سراغ فندق نم…. دانم؟  یفندق را م یگزارش رد کند که من جا

 یلعنت یدونیم یکرد. امکان نداشت. گفتم: تو چ  یرفعت هنوز مطمئن نگاهم م

 ایآمد. نگاهم کرد و گفت: ب رونیب رضا ینکرد. همان وقت در باز شد و عل یحرکت چیه صورتش

 نیکرد: ماش  . نگاهموار یداده بود به د هیتک نهیفروتن دست به س یرو به رو  یشتاب رفتم داخل اتاق. انور  با 

 بوده ابیرد رشیز  یعل

اال ماند. او خونسرد گفت: ح یعل یو رو  د ینفرشان چرخ هر سه نیداد به آن. نگاهم ب هیدر را بست و تک یعل

 نهیخواسته منو بب یم شیچرا از دو روز پ دمیفهم

 ؟یک  -
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 تایآناه -

 آخه؟ یآنا دوباره اومده سراغ تو؟ واسه چ -

 که باهات حرف بزنم…  یو زار  هیباال انداخت: گر  شانه

 خب؟ -

که    یاون خب یکنم ول  یرو چک م نمیماش شهیه من همالبت… گذاشته انگار   ابیرد نمیماش ر یز  گهید یچیه -

 دونسته کجا بذاره یکمکش کرده م

 خطرناک یجاها یمن حواسم بود باهاش نر  یتو هم داشت ول نیدر فاصله گرفت و جلوتر آمد: ماش از 

 … ینینگاه کردم:  یبه انور  منگ

: دوباره راهم را سد کرد  یطرف در. علبود؟ رفتم  تا یآناه شیکرده بود. حاال فندق پ  دا یفندق را پ یجا آنا 

 تا حاال از اونجا بردتش
ً
 احتماال

 …کنار: بلوف زده بهتون   دمشیکش

 یکجا م  نیو خونسرد گفت: مهرداد خوب فکر کن بب ستاد یاو ا یجلو  یانور  یبرداشتم سمت فروتن ول ز یخ

 تونه برده باشدش

 کنه  یخفتت م سیاونجا پل یو بگذار فندق رو هم گزارش کرده، پات ر  یمطمئن باش تا االن جا -

 .…اونجا بودم. اثر انگشتم اونجا مونده  شبیمن د… باشن  نجا یراه ا یتو  دمیبهشان نگاه کردم: شا کالفه

 … یکار   نی. همچستیاحمق ن تا ی: آناهد ینال فروتن

 زدم: تو خفه شو داد 

 ….تونه  یجا مفکر کن ک… مهرداد  ستین تیچه خبره االن وقت عصبان سسسیگفت: ه  یانور 

  سیاونه. به پل شیپ یشاد یدون یخواد مطمئن بشه که تو م ینگاه کردم و ادامه داد: اون فقط م بهش

 کنه  بیقرو تع یبهش کمک کرده تو و عل یبدونم ک د یماجرا تموم بشه با نیا ی.. هرچند وقت دهیگزارش نم

 دونه ی: بهزاد مگفتم

 بهزاد؟ -

 …رو بده دست اون گفتم بهت  نیخواست ماش یو نگه داشت مکه من  یکارگر باغمون. اون شب  -

 م -
ً
ردت رو زد  شهیبهش گفته از تلفن م یهرک… کنه   دا یخواسته تلفنت رو پ ینه اون جا راست گفته. واقعا

 بهش پ
ً
 رو هم داده ابیرد شنهاد یاحتماال



 

 
701 

 …دیشا… نکرده باشه  داشیهنوز پ د یمبل: شا ینشستم رو  درمانده

 زنگ بزن یخوا یم یکرده ول  داشیمطمئن باش پ… ترسه  یاز زندان م زنت بدجور  -

نگاه کردم.   یبه انور  د یپشت خط نبود. ناام یکس  یخورد ول یافتاد به تلفن و شماره را گرفتم بوق م ادمی تازه

 رم؟یگفتم: شماره آنا رو بگ

 اونم م یانور 
ً
 ماشحت نگیپارک یتو  یر اگر ب… دونه ممکنه تلفنش کنترل بشه  یپوزخند زد: احتماال

ً
رو  نشیما

 ینیب یهم م

 …آب  وانیل هی شهیگفت: خانوم م  یرفت. دوباره نشستم. عل یاهیس میجا بلند شدم و چشم ها از 

ابلش: تو مق ستادمیرفتم. رفعت آمده بود وسط سالن. ا رونیکند ب  یبخواهد کار  یبلند شدم و تا عل دوباره

 کجاست؟  یشاد ؟یدون یم یچ

 یلی. خرضا یو عل یبه من نگاه کرد و بعد به انور  هی. رفعت اول چند ثانرونیآمده بودند ب یلو ع یانور 

 نهیک  شتر یب یاز ک تا یآناه…  یمیقد یها نهیسراغ ک رهیم شهیهم رهیآدم بخواد انتقام بگ یخونسرد گفت: وقت

 داشت؟

 گفت: متوجه نشدم  یشدند. عل کتر ینزد یو عل یانور 

 الکیلبخند زد: بار  یانور 

 زد و نگاهم کرد.  یبشکن

 ه؟یگفتم: چ  یعصب

 داشت؟ نهیاز همه ک شتر یب یزنت از ک… گفت: جواب خانوم رو بده   یجد یانور 

گردن مامان   یکه تو   دمید یآنا را به وضوح م یفرستادم. چنگال ها رونیب دهیبر  دهیبستم و نفسم را بر  چشم

 …و باباش فرو رفته بود. چشم باز کردم: خونه 

 و لب زدم: باباش ستادمیو پشت به رفعت ا یو عل یانور به  رو 

 نگاه کرد و گفت: خوبه آدرس؟ یبه عل یانور 

دونم  یبته نم: الیانور  یتکه کاغذ بلند را گرفت جلو  کیو  زشیرفت سمت م مییبگو  یز یآنکه ما چ یب رفعت

 عوض نشده باشه

 نه؟یکاغذ را گرفت مقابلم: هم  یانور 

 نیخب هم یلیگفت: خ  یتکان دادم. انور  د ییبه تا یفعت بود نگاه کردم و سر که دستخط ر   یبه آدرس جیگ

 میبر  یتا برگردم. عل یمون یجا م
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 باشم د یدراندم: منم با چشم

 د یبا یکی. اون مردک هم یدست و پا هم هست یتو … دوباره  یاالن تحت نظر  شهیباال انداخت: نم شانه

 مراقبش باشه

 کلهم ا شونیرفعت اشاره کرد: ا به
ً
 حرف داره برات بزنه یحتماال

حواسش به رفعت است. بدجور حواسش به رفعت  یکه عل  دمیلحظه د نیرفتند و در آخر  رونیدر ب از 

کاناپه.   یمصرف ولو شدم رو  یب یکه مقبول افتاده باشد. خسته و از پا افتاده مثل موجود  یاست. مثل کس

 دولتشاه؟ ی: آقارونیفروتن آمد ب

رو نکن،  بیوقت برگ آس رو قبل از اونکه معامله ات جوش بخوره واسه رق چینم گفتم: هآنکه نگاهش ک یب

 برگرد تو اتاق

 من کمکتون کردم ی: ولد ینال

 رو استخدام کردم؟ یچرا انور  یزدم و همان طور که به رفعت زل زده بودم گفتم: فکر کرد پوزخند 

ن چه آنا اال یگفت  یاگه نم یخونه برام. حتمث تو رو ب ییطرفش و نگاهش کردم: که فکر احمقا دمیچرخ

 ی. کمک رو تو نکردد یفهم یم یهم انور  کنهیم یغلط

رفت سمت رفعت. از جا جستم و داد  یکرد. فروتن آمد جلوتر. داشت م  یخونسرد به فروتن نگاه م رفعت

 زدم: گم شو تو اتاق

 ید و هراسان برگشت تو جمع شدن شیکه صاحبش بهش تشر زده باشد شانه ها  یسگ پاسوخته ا مثل

 خون خودت رو حروم نکن خود یافته گردن تو، ب یم را یهمه تقص یکن  یاتاق. بلند گفتم: خودکش

 : خبدمینفس کش قیعم

 ؟یدون یرو م ز یهمه چ نی. گفتم: از کجا ازشیبرگشت پشت م رفعت

اش  هیبق…  نیدرو از پرند بر  یدونستم اون شب ک یرا برداشت و وسط انگشتانش گرفت: من م خودکارش

 ا میکه زود تسل  ستین یزن تا یراحت بود. آناه
ً
 د یز من پرسا میمستق انیروز بعد اون جر  نکهیبشه، مخصوصا

 …. ییشما کجا

لذت  یلی: حل کردن پازل خد ینفس کش قیداد و فرو رفت. عم یخودکار تقه ا یخودکار را فشار داد و مغز  ته

 بخشه

 بود.  نیسنگ یلید. خبو  نیصورتم. سرم سنگ یرو  دمیکش  دست

 کمکت کنم  یخوا یشما نم یول… گفت: دوبار بهتون ثابت کردم مورد اعتمادم   آرام
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 یتمام شده. نگران فندق هم بودم و نم ز یهمه چ نمیخواست بخوابم و بعد چشم باز کنم و بب یم دلم

 .جفتشان االن از دسترس خارج است یچون مطمئن بودم گوش یتوانستم زنگ بزنم به انور 

رده، را قبول ک تا یآناه یبازار طرح دزد یاز ترس شکست تو  ونی. همانمیکردم پازل را دوباره از اول بچ  یسع

ست که ا ی. آنا مدعدهیرا فهم هیقض ارشیقالب کرده و ک یطرح شکست خورده و آن را به فرح دهیآنا فهم

 ارشیگفته فروتن با جسد ک  هب رفته و  رونیب یاز در اصل یهمانیحرف بزند و شب م ارشیخواسته با ک یم

خودش نگه  شیکند و او را به عنوان برگ برنده پ  دا یفندق را پ یکرده تا جا  ر یآدم اج یمواجه شده. بعد هم کل

ه که ب  یفرهمند ا یو زو  د یگو   یاست آنا دروغ م یقاتل نفرستم زندان. حاال فروتن مدع یدارد تا من او را جا

و از ما  ختهیهم ر  یو بعد به خاطر انتقام از نامزدش با سرمد رو  از ما به شرکت آمده یخاطر جاسوس

فروتن دروغ  ا ی نجایا… کشته شده   تا یکرده به دست آناه  د یاختالس کرده و بعد هم رفته زندان فندق را تهد

 آنا همه ا ا ی ندازدیهچل ب یرا تو  تا یآناه یجور  نیخواهد ا یو م د یگو   یم
ً
 معلوم ااما ت… کارها را کرده   نیواقعا

 یم حیقتل دارد ترج نیبه ا یوسط نوشته شده و اختالس سرمد چه ربط نیا یچ یبرا ینشود آن نامه جعل

تن آدم گذشته که کش  یام با زن یخواهد فکر کنم چند سال از زندگ ی. دلم نمتاستیدهم باور کنم حق با آناه

دهم انکارش کنم. حداقل  یح میجآنقدر تلخ است که تر  تیواقع نیاست. درک ا یباز  کیمثل  شیها برا

ست به د یبازنده ترسوباشد که از ناچار  کیفقط  تا یدهم آناه یم حیحاال که فندق را با خودش برده ترج

روتن برده؟ ف یسود م ارشیجز او از مردن ک یهست؟ اگر آنا نبوده ک یزده است. پس قاتل ک ییکارها  نیچن

 یاز جا بلند شدم و شماره فرشاد متق…. فرشاد …. فرشاد  ا،یزو  ،یخبر بود. تا حاال فرح ینامه هم ب هیاز قض

 را گرفتم. بله؟

 با هم میرو چک کن یز یچ کی دیبا… شرکت  یایب شهیم -

 …. ایاز زو  -

 ایفقط ب -

 نیطرح شکست خورده چطور فرشاد از ا نیدانسته که ا یم ارشیزده شروع کردم به قدم زدن. ک جانیه

که   یتطرح لعن نیحاال ا نیت؟ مگر خود او طرح را به عطا بهرنگ نفروخته؟ مگر همخبر مانده اس یمساله ب

 یطور مشکل دارد چ حشدانسته طر  یکارگاه نشده؟ اگر فرشاد م  کیبه  لیما را خراب کرده تبد یهمه زندگ

ر دانسته؟ مگ ینم یچطور  ؟یچطور … دانسته طرح مشکل دارد  یکه خودش هم نم  نیآن را فروخته؟ مگر ا

مئن مط یدانستم چه طور ول یرا فرستاد داخل شرکت؟ نم ا یما نبود که زو  یه خاطر سر درآوردن از کارهاب

 دارد.  ارشیبه قتل ک یربط کیهم  هیقض نیبودم ا

 آره؟ سیآنا قاتل ن یدون یرفعت نگاه کردم: تو م به

 نگاهم کرد: آره خونسرد 

 ه؟یپس ک -
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د.  افتا ونیبه هما ادمیده بودم و انگار بهش برخورده بود. . سرش داد ز میماند. زل زد به چشم ها ساکت

 کرده؟  تتیاذ ونیهما…  ونیگفتم: هما

فتار ها به خاطر ر  نیهمه ا د یگو   یکند به اعتراف و م  یاالن رفعت شروع م نیکردم هم  یدانم چرا فکر م ینم

اطر به خ ز یه از همه چهستم ک یمن آدم….  ستمیساده ن یمنش کیمن  د یگو   یخارج از عرف پدرم بوده، م

تم طرح دانس یکه من م  د یگو   یکنم. م  چارهیرا نوشتم تا او را ب فیکث  یو یسنار  نیبودنم خبر دارم و ا یمنش

 ا یدانستم زو  یمهره سوخته است. م یدانستم فرح یخورد. م یدانستم طرح شکست م یبوده، م یدزد

 م را گرفتم. خود یگل آلود شده ماه  یآب حساب نیمهره سوخته است و از ا

 گفت. ساکت زل زده بود به صورتم.   ینم یچیه یول

 : بگو بدونمستادمیمقابلش ا رفتم

خونسرد گفت: تا حاال شما رو  یلی. خستاد یرا دور زد و مقابلم ا زشیملتمسانه بود. از جا بلند شد و م لحنم

 یقدر درمونده و عصب نیبودم. ا دهیند ینجور یا

بود  دست او  دانی. حاال انگار مشیرو به رو  نمیطرفش. منتظر بود بنش دمیطرف مبل و نشست. چرخ رفت

با نگاه  یحت یکردم. لعنت  یکند داشتم به رفعت نگاه م  حتشیکه مادرش منتظر است تا نص  یو من مثل بچه ا

 حقش نبود  یهم م
ً
راها ماج نیاز تمام ا بلخب تا ق یساده باشد، ول یمنش کیتوانست دستور بدهد. واقعا

 کرد. نشستم مقابلش و منتظر ماندم تا حرف بزند.   یم یساده و دستپاچه را خوب باز  یمنش کینقش 

 نم ته
ً
 بفهمم خب فکر کنم بتونم یول هیک  ارشیدونم قاتل ک یخودکارش را دوباره فشار داد و گفت: من واقعا

 از کجا؟ -

 وقت یلیگفتم که حل کردن پازل خ  -
ً
 دهیه من مخوب ب ر یتصو  هیزل که بدونم اون پا  یلذت بخشه مخصوصا

 کرده  تمیکه اذ  یاز کس

قدم زدن فروتن هم قطع شده بود. همان طور خونسرد گفت: پدرتون  یصدا یسکوت نگاهش کردم. حت در 

 که خواستم استعفا بدم و   یبخش فروش بودم. همون موقع یکه تو   یداد، همون وقت یبد شنهاد یبه من پ

 ادته؟ی… شرکت برم از  یخود شما نگذاشت…  رونیب امیب

 پی. چستیبود. ناغافل درخواست استعفا داد. کار ما تازه رونق گرفته بود و حس کردم دختر خوب ادمی

 به ا ستین
ً
آزارش داده که مجبور است برود. نگفت  یز یانگار چ یدارد ول اجیکار احت  نیو حس کردم واقعا

ه و خنگ که دم ب ضولف یه از دست آن منششرکت. تاز  یدادم بشود منش شنهاد یآزارش داده و بهش پ یچ

 خوب به یمنش کیکردن   دا یدانستم که پ یچسباند خالص شده بودم و م یخودش را به همه م قهیدق

 دکتر خوب سخت است.  کیکردن   دا یاندازه پ

 کنه؟  یرو تکرار نم شنهادشیاون پ گهید ونیهما یاز کجا مطمئن بود…  ادمهیتکان دادم: آره  سر 
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 یحساس زا یچ نیا یدونست که شما رو  یم… بمونم  یکه شما خواست  ییانداخت: از اونجا باال  ابرو 

 ؟یکرد  دشیفرستادم: تهد رونیو درمانده نفسم را ب کالفه

 به کار احت لبخند 
ً
 اجیامن که کارفرماش منصف باشه هم احت طیمح هیداشتم. به  اجیزد: من اون موقع واقعا

ه اگر باز خودش هم گفتم ک… . به اد ینم شیپ یمشکل گهیطمئن شدم که دم یداد شنهاد یشما پ یداشتم. وقت

 که چرا رفتم  گمیقبلش به پسرت م یول رمیتکرار بشه م

 داشت.  قتیمطرح شده بود حق یاضیاو و دانش و ر  نیکه آن روز ب  ییحرفها پس

فقط عالقه هام رو گوشه و   کی نمیشد بش یخودشون رو دارن. نم یها یداد: همه خونواده ها بدبخت ادامه

 نجا ی. اارهیبزنه و کار کنه تا خرج عالقه هاش رو درب رونیهم آدم مجبوره از خونه ب یوقت هیدنبال کنم. 

 داشتم ناام یبود که م ییجا نیچهارم
ً
م مملکت به لعنت خدا ه نیا یتو  دنکه کار کر   شدمیم د یاومدم و واقعا

 …کارفرما هست که   هی ایبزنن  رو  رآبتیچندتا حسود هستن که ز  شهیارزه. هم ینم

 با یز  یبود. زن ها ییبایبودند. حق داشت. دختر ز  نیکه حاال غمگ  شیماند. زل زده بودم به چشم ها ساکت

ند چ شهیاگر خودشان هم بخواهند هم یمملکت مثل آدم کار کنند. حت نیمردانه ا طیمح یتوانند تو  ینم

 یو منزو  ر یگ  گوشه  یخواهرا به لجن بکشند. اگر ب ز یمه چو ه شانیبپرند وسط زندگ یینفر هستند که دوپا

 یگذارند حاال بعد از چند سال کار کردن و سر و کله زدن با انواع زن ها تو   یهمان مزاحم ها نم یهم باش

توانند  ب نکهیا یداشته باشند فقط برا یبد تیآنکه ن یب با یز  یزن ها نیاز هم یلیدانم خ یکار م  طیمح

نند و نخ ک  یرا طعمه همان مزاحم ها م شانییبایبرند. ز  یم د زنانه سو  یبرند از آن ظرافت هاب شیکارشان را پ

 یخرشان از پل گذشت م نکهیبه محض ا یول میشو  یرفت با هم کچاپ م شیکارمان پ  یدهند که وقت یم

ندند. خ یکه گولشان را خورده اند م  ییاحمق ها شیدلشان به ر  یو اخمو و تو  یجد یشوند همان زن ها

دهند  یم حیبخواهد محترمانه باهاشان کار کند ترج یاگر مرد یشود حت یم تشانکار عاد  نیا ییجا کیبعد 

و  رند یبودم. آن وقت نوبت مردهاست که نخ ها را نگ دهیرا د شییاز همان عشوه ها سود ببرند. خودم چندتا

 لهنبود که ا یرفعت از آن دسته اکار است و حواست را جمع کن. خب   طیمح نجا یبه طرف بفهمانند که ا

 دانیم نیهم به نظرش ماندن در چن د یفرار کند. البته شا دانیداد زود از م یم حیباشد. ترج ختنیعشوه ر 

 کار را هم فرار نگذارد.   نیآنقدر با ارزش نباشد و اسم ا ییها

از  کنم اون دختر رو   کمکتون  امیقدر راحت حاضر شدم نصفه شب ب نیچرا ا نیبه حرف آمد: فکر نکرد باز 

 د؟یپرند ببر 

 یتکان دادم: حس کردم به من اعتماد دار  سر 

درسم  تا بتونم یمن شد یسپر بال یبفهم نکهیهم بود. شما بدون ا نید یپررنگ تر شد: خب ادا لبخندش

 کنم  نید ینکنه. خواستم ادا تمیهم اذ یرو راحت بخونم و کس

  ستیحقتون ن…  نیناراحت نمیخواد بب یشد جلو: دلم نم خم
ً
 واقعا
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 یز یچ هم یشغل عل یبود ول یعل یبرا یخوب نهیدختر گز  نیحق داشت. ا یداد به مبل. انور  هیتک دوباره

 ییه آدم هااما و اگر بود دربار  یاش کل یچارچوب فکر  یرفعت قبولش کند. مطمئنم تو  کتا یمثل  یکینبود که 

 نیکه داشته باشد ا  رمیهم دوست داشت؟ گ یقیوسکرد. م  یفکر م یمنطق یبه اندازه عل ی. ولیمثل عل

 طب
ً
رابطه ها  همه رونیمهرداد از ب ینیب یم… بود؟  یعیمگر رابطه من و فندق طب…  ستین یعیرابطه اصال

 نیحق دارد. ول کن حاال وقت ا د یبگو  یز یراجع به تو و فندق چ یقابل قضاوت شدن هستند، پس اگر کس

 .ستیچرت و پرتها ن

 ه؟یپس قاتل ک ستیدونم. آنا قاتل ن ینم: دمیکش  آه

 ن؟یبلند فکر کرد ا ی نیپرس یاالن نظرم رو م -

 کردم؟  یچ -

 نیرو که تو ذهنتونه بلند گفت یز یچ یعنی…  نیبلند فکر کرد -

 ؟یکن  یمگه شما بلند هم فکر م…  یگیم یلبخند زدم: گرفتم چ نیغمگ

 وقتا یگاه  -

 ه؟یاتل کخب فرض کن هردوتاش بوده، به نظرت ق -

 فکر کنم اسر یشرکت …  رنیعده است که از شما زهر چشم بگ هیگفت کار   یپدرتون م -

 به تو گفت؟ -

 کرد.   اخم

 خوامیگفتم: معذرت م  آرام

 ی. تصادف…شنومیم… رو …  زهایچ…  یلیخ…  نجایا… داد: من  حیشمرده توض شمرده

زش سالن هم کم ار  هی یتو  یوقتا از دکور  یهگا  یهستم، منش یمنش هیمن  هیپا انداخت: از نظر بق یرو  پا 

هم  یهگا… زنند  یمن حرف م یجلو  یگاه…  هیمنش هیکه شغلشون مهم تر از   ییالبته در نظر اونا… تره 

 نجامیمن ا رهیم ادشونی

 دعواشون شد تا یکه فروتن و آناه  یمث اون شب -

که    یاحمق یمبل. مثل پسربچه ها یزد. بلند شدم و رفتم طرف اتاقم. فروتن غمبرک زده بود رو  لبخند 

. نگاهم کرد ند یرا به پدرشان بگو  هیقض یباشد و ندانند چطور  فشانیک  یافتضاح تو  یکارنامه شان با نمره ها

 و راست نشست. گفتم: دعا کن آنا قاتل نباشه

 یگفت  ی: خب ممیدر را بستم و برگشتم سرجا د یبگو  یز یخواست چ تا 
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 ربط نداره هیقض نیبه ا میهست مستق یهرچ اسر یشرکت  -

 نگاهش کردم.  متعجب

 …خب  ستین یرد چیه یوقت کرد یم دا یازش پ یرد هی دینفر از شماها با کیباالخره  -

بکنند که  یانونق یکارا  ستی. قرار نیکن  داشیپ ینداره بتون یباند باشه لزوم هیاگه …  یرو اشتباه کرد نجا یا -

 میهمه جا جار بزنن ما هم هست

 دروغ گفته؟ ید. بعد نگاهم کرد: پس مرتضو مان ساکت

 !؟یچ یباال انداختم: مرتضو  ابرو 

 : بهش زنگ زدم ترسوندمشد یکش  آه

فرهمند   ا یاز شرکت زنگ زده و گفته زو  یکیگفته بود که   یهم گذاشتم. مرتضو  یسفت شد.. پلک رو  فکم

 چرا؟ ؟یگم شده. چشم باز کردم: شما بود

بته که ال… نشده باشه  ر یاج یگیکه شما م  یاز طرف همون باند یو خواستم مطمئن بشم که مرتض یم -

از طرف اون  یکاره است. اگه مرتضو   چیه یمرتضو  یعنی نیا نه،یشما رو بب اد یکه حاضر شد ب  د یاونقدر ترس

 وجود داشته باش یباند نینشده و فرض شما هم درست باشه و همچ ر یباند اج
ً
 گهید یکی جهیدرنت هواقعا

 درکاره

شرط  نی. اگر امیخواند یدانشگاه م یانداخت که تو  یم یشرط یتابع ها اد یحرف زدنش من را به  طرز 

ابع ها ت نیهم از ا یعل… شود  یباشد آنگاه چنان م نیافتد. اگر چن یاتفاق م هیبرقرار باشد آنگاه آن قض

 …. آگرانگاه تساخ یآهنگ م کیبعد باهاش … « اگرانگاه» یگفت تابع ها  یبهشان م… آمد  یخوشش م

 کرد.   یحساب رفتار م نیماش کیدختر ذهنش درست مثل  نیا… آگرانگاه 

 ه؟یته ذهنش چ یکه بفهم  یزنگ زد ی: پس به مرتضو گفتم

 یمطمئن م د یبا یدونستم ول ینون به نرخ روز خوره. همون اول هم م چارهیب هی ینبود. مرتضو  یچیه -

کاره   چیو مطمئن شدم ه نیخودتون بهش زنگ زد دمیشما فهم شیپ اد یب د یبا یزنگ زد بدونه کِ  یشدم. وقت

 است

 رو که پشت تلفن هماهنگ کردم با شما چک کنه؟ احمق یزنگ زد به شرکت قرار  -

از  یخودش را رسانده بود شرکت. نگران نگاهم کرد، منتظر خبر  ی. فرشاد متقمیحرف بزن مینتوانست گر ید

 کجاست  ا ینامزدش بود. گفتم: فکر کنم بدونم زو 

 رفعت نگاه کرد: کجا؟ به

 به پ یول ستیهنوز معلوم ن -
ً
 میکیکردنش نزد  دا یاحتماال
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 کی نیبزرگ جلسات. حاال ع ز یم کیدفترش منظم و بزرگ بود. با …  تایاتاق آناه یشده بود. رفتم تو  جیگ

پهنشان   سالن و  یو . رفتم تدمیکش  رونینسخه از نقشه ها را ب کیگاوصندوق را باز کردم و …  یفرار  چارهیب

 .دیایو بهش اشاره کردم جلوتر ب ز یم یکردم رو 

 ه؟یچ نا یا -

 …که   هییهمون نقشه ها نا یبهشون نگاه کن. ا -

رح ها ط یکاناپه و دوباره به رفعت نگاه کرد. بعد زل زد به نقشه ها. با انگشت خطوط رو   یرو  نشست

به هم   شیابروها واشی واشیشد و  قیشده بود دقنقشه نوشته  یکه جا به جا  یز یرادنبال کرد. به اعداد ر 

 کجا بوده؟  نا یبه همان حال ماند و باالخره نگاهم کرد: ا قهیگره خورد. چند دق

 میگرفت  یکه ما از مرتضو   هیز یهمون چ نی: اشیرو به رو  نشستم

 … نایا…  ستنین یینها ینقشه ها نا یا -

کند.   یکار م  چه میبدان میهم من و هم رفعت منتظر بودنفر.  کیزنگ زد به  د یبگو  یز یآنکه به ما چ یب بعد 

 شده بود گفت: الو آرسام رهیهمان طور که به نقشه ها خ

سر تکان داد و گفت: آرسام تو کدوم نقشه ها رو   ؟یکنی. بهش اشاره کردم چه کار محهی. دوست ملآرسام

 …فقط بگو …  یچیه… واسه اداره ثبت اختراعات  یگذاشته بود

 یزهایگفت چ  یکه فرشاد به خودش گرفته بود م  یتاسف بار  افهیق یول د یگو   یم یآرسام چ مدیشن ینم

 ب… بهت  گمینه م… گفت: باشه   یو عصب د ییشود. دندان به هم سا یرد و بدل نم نشانیب یخوب
ً
 …عدا

طرح  نا یرا قطع کرد. زل زد به صورتم و گفت: ا یفرشاد گوش یول« شده یالو چ»بلند گفت  یکی دمیشن فقط

 رو بذاره ییرفته طرح نها ادشیآرسام …  ستنین یینها

 ؟یگیم ی: چدمیخند ار یاخت یب

 …و به تاسف سر تکان داد: آرسام احمقه  د یکش  آه

 تونست به نفعمون باشه یپوزخند زد: البته حماقتش م بعد 

…  افتادن نامزدشهچل  یتو … فرشاد  یها یکه افتاده بود تمام جاسوس باز   یکه تمام اتفاقات  یعنی نیا

اشتباه کوچولو از همان  کیهمه اش به خاطر ….  دیبا ناه…..  یفرح یها یفضول…. ما  یها یگذار   هیسرما

 دانست یاگر م تاد؟اف یم یدانست چه اتفاق یرا م نیاگر فرشاد ا یعنیاول محکوم به شکست بوده؟ 

را  یو مجبور نبود برود مرتض گر یقت دخب آن و … داده  لشیثبت تحو  یدوستش طرح ناقص را به اشتباه برا

معامله طرحش با  یطرح ناقص است و به جا نیگفت ا  یآمد سراغ خودمان و م یراحت م یلیکند. خ  د یتهد

کردن   قالب ی. بعد آنا مجبور نبود براستب یقرارداد منصفانه م کیعطا بهرنگ آن هم با سود ده به نود 

کردم ما   یحس م… اشتباه کوچولو  کیافتاد.  یهچل نم یتو  هم ا ینقشه بکشد. زو  یطرح ناقص به فرح کی
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ط به اتفاقات مرتب نیا یتو  نیهم یو برا میکن  یاشتباه کوچولو م کی میدار  یمهمان یآدم ها یهم در بررس

 ب
ً
 .میاافتاده  ر یربط گ یهم اما کامال

 برده؟ یسود م هیقض نیبوده که از دونستن ا یگفت: ک  رفعت

طرح ناقص و محکوم به شکست است سود  نیا دهیفهم یبوده که اگر م یداشتم. ک سوال را  نیهم هم من

ت که طرح محکوم به شکس  دهیفهم ارشیک… را کشته  ارشیبوده که ک یشخص همان کس نیبرده؟ ا یم

جز او  . بدهد  صلهیتا خودش ماجرا را ف میباخبر شو  هیخواسته بگذارد ما از قض یاو نم…  تایاست. خب آناه

 ….بوده که برمال شدن راز کارگاه محکوم به شکست ما به نفعش نبوده  یک….  یک  گر ید

 ه؟یو مهره ها در انحصار ک چیپ نیگفت: واردات ا  فرشاد 

 قرار بود د…. در انحصار حشمت و ما … دانستم  ی. من ممیمان ساکت ماند همه
ً
ا  ت ارشیبشود زن ک با یاصال

 جفت و جور شده ب…. بازار  یتو  میز یرا بر  تماندایدست خودمان و بعد تول فتد یکل بازار ب
ً
ود. حاال پازل کامال

و حشمت با هم. خودشان  با ی. دمیکن  یم ییکارها  میدانسته ما دار  یم با یخودش بود. د یسر جا ز یهمه چ

 فیشر  ما در دم و دستگاه ینفوذ ارشیبزنند. ک نیگرفته اند ما را زم  میبودند. پس تصم اسر یهم جزو شرکت 

هم  یتقلب یحاال جور کردن معامله ها… پدرش در دم و دستگاه ما شده  یبوده که نفوذ با ید نیه، انبود

انور کارگاه خوب م  یرو  میما را به باد بدهد، تا نتوان هیاز سرما یکار بخش  نیخواسته با ا یداد. م یم یمعن

 یبرا یتقلب یمعامله ها نیامثل سرمد هست تا از  یکیدرست بود که از قبل بداند  یبه شرط نی. امیبده

 ای کاسه بود؟ سرمد گفته بود اختالس به قتل ربط دارد.   کی یدستش تو  با یاختالس استفاده کند. سرمد با د

ن مشکل دار بود هیبعد قض یرا خراب کند ول ارشیخواسته ک یم د ینبوده، شا نیهم از اول قصدش ا د یشا

 …. دمیپرس یم یاضیاز ر  د ی. بادهیکش  گر ینقشه د کیو  دهیطرح ها را فهم

کرده   ییارهاک  کیممکنه …  نیباشه که شما در حال احداث کارگاه هست دهیاز قبل فهم با یگفت: اگر د  رفعت

 …باشه 

 یدق یتقلب یمعامله ها نیکه ا  دمیپرس یم یاضیاز ر  د یبا
ً
 میرمستقیغ با ید د یاتفاق افتاده اند. شا یاز ک قا

 د یااختالس کند. ش یطور  نیتواند از ما ا یبهش فهمادنه م یجور  کیرا به گوش سرمد رسانده است.  هیقض

 پشت ماجراهاست.  یداند ک یاست که نم نیهم یبرا

 قتل گفته نیو ا یتقلب یراجع به ربط معامله ها یز یچ هیسرمد  ی: گفتدمیپرس یبه متق رو 

 له: بد یبه سرش کش یدست یحرف جا خورده بود. متق نیحواسم به رفعت بود که انگار از ا یرچشمیز 

 گفت؟  یچ قیدق -

  ینم ه،یسر ک ر یمعامله ها ز  نیا ینیبب یبگرد د یگفت با  -
ً
رف خواست با شما ح یم یحت… دونست واقعا

 …داده شدن و رودست خورده  بیمعامله ها از عمد ترت نیبزنه و بگه که ا
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و  با ید بخش از نقشه بزرگ کی اختالس هیقض د یخواستم تمرکز کنم. شا یباال بردم تا ساکت بماند. م دست

 …خوردن کارگاه مانده اند تا  نیپول ما را بر باد داده اند و بعد منتظر زم قیطر  نیحشمت بوده. اول از ا

 کار یب… مت حش یحت ا یدونسته  یرو م هیقض نیا با یاگه د… بزرگ  د یخر  هیدنبال  میبگرد د یزدم: با پوزخند 

 …  میار یکه ما بازار رو از چنگش درب  ننیشینم
ً
 له کنهما مقاب داتیکه با تول  خرهیمرسوله بزرگ م هیحتما

 ضرره نیکل کارش ع… دالر مگر احمق باشه  یو گرون میوضع تحر  نیاخم کرد: با ا فرشاد 

 : چون؟دمیپرس

 ر یز  دهیرو که گرون خر  یوارداتشونه مجبوره جنس متیکمتر از ق  یلیخ نا یا د یتول متینشست: چون ق صاف

 ضرر یعنی نیبفروشه که ا د یتول متیق

 مستیهم ضرر ن یلیخ میخور  یم نیما زم یجور  نی: اگر بدونه اگفتم
ً
تونسته به جبرانش با ما  ی. بعدا

 کیود کارگاه شر س یکه تو   یبازار به شرط یتو  زمیر یو مهره ها رو نم چیپ نیتونسته بگه من ا یمعامله کنه. م

 د ی. البته به اسم تولیجور  نیا کردهیاحت همه اش رو آب مر  یلیمعامله اش با ما جوش خورد خ یبشم. وقت

 داتیو تول شهیم کیسود کارگاه شر  یجنس گرون کرده تو  د یهم که به خاطر خر  یضرر  یبه جا… داخل 

 شهیضررش جبران م اد یب رونیکه ب  یبعد

 داتیتول ا مقابله ب ی. برانیکه شما در حال زدن کارگاه هست  دنیدخترش فهم ا یحشمت  یعنیگفت:   رفعت

 نیاگر چن یعنی… بمونه  نیزم یشما رو  داتیبفروشن و تول نییپا متیتا با ق دنیمرسوله بزرگ خر  هیشما 

تونسته با اون مرسوله با شما  یم… نخوردن  نیزم یشده برگ آس حشمت برا یوجود داشته م یمرسوله ا

. خب اگه . د یکن  کیسود کارگاه شر  یو و به جاش من رو ت زمیر  یبازار نم یمعامله کنه و بگه من جنس رو تو 

 همچ
ً
واسه  یکاف  هیشما سرما…  شدهیشکست کارگاه بازم به نفعش م… داشته  ینقشه ا نیحشمت واقعا

راحت با همون مرسوله سهم بازار شما  الیخاونم با …  شدهیچون همش خرج اون کارگاه م نیواردات نداشت

دو سر  یخورد براشون باز  یخورد چه نم یچه کارگاه شکست م تونن قاتل باشن ینه اونا نم….  دهیبلع یرو م

 …برد بوده 

کرده با   یآنجا فکر م یکی دیهستند. شا اسر یآنها جزو شرکت  میدانست یرفعت درست بود اگر نم یها حرف

  یکیناخته، ش یرا خوب م ونیکه هما  یکی. ستیبه نفعش ن یلیاز کارگاه ورشکسته مان خ ارشیخبر شدن ک

 مث ده،یکش  یم د ینقشه جد کیشده  یباخبر م شیاگر از خراب شدن طرح ها ونیانسته هماد یکه م
ً
؟ مثال

ً
ال

 …بوده که  یشده. ک یمثل حشمت وارد معامله م یبیبا رق

 بخورن نیخواسته هر دو خانواده زم یکه م  یکی… داده  یبوده که هم شما و هم اونا رو باز  یکیگفت:   فرشاد 

 ه؟یک  یلعنت نیا…  یک  از جا بلند شدم:  کالفه

 ارمینگاهم کردند. رفعت گفت: من قهوه ب هردوشان

 کجاست؟  ا ی: زو د یآرام از من پرس فرشاد 
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 … یفهم یدرست حدس زده باشم. م دوارمیتکان دادم: ام سر 

 زنگ خورد. جواب دادم: بله اهمیس تلفن

 مارستانیب میبر  د یگفت: با  یعل

 چرا؟ -

 

 

- … 

 شده؟ شیز یچ یچرا؟ شاد -

 …نه  -

 ا؟یاش گرفته بود: زو  هیقطع شد. نگران به فرشاد نگاه کردم. باز گر  یگوش

 دونم یتکان دادم: نم سر 

 نیز زمنبود که ا یرفعت. او کس یکه رفعت آورده بود نگاه کردم.بعد به چشم ها  یقهوه ا یفنجان ها به

 شد؟ یاز همه خوشحال م شتر یب ونیخوردن هما

 .ستیرفعت چه جور آدم د یتوانست بگو  یاو مزدم.  یحرف م یاضیبا ر  د یبا

**** 

باشم که بخواهد آن را بترکاند و ربط  یدمل چرک کیهلم داد داخل. رفتارش باز خشن شده بود. انگار من  آنا 

 ینا مشامم را آزرد. بو  ی. وارد راهرو شدم و بو دمیفهم ینم ر یرفتار خشن را با حضور آن زن و مرد پ نیا

  یا حاال با گربه رمرد یشده بود و پ بیغانداخت. زن دوباره  یزندان م اد یکه من را   یبد یهمان بو …  یماندگ

 یمیقد ییوکائوچ  نکیو از پشت ع ونیز یتلو  یکه انگار به پاچه شلوارش سنجاق شده بود نشسته بود جلو 

کلفت   لیبید سمر  یادهایداد. آنا هم از داد و فر  یکرد گوش م  یور ور م ونیز یتلو  یقوط یکه تو   یاش به مرد

 چرت و پرتا؟ نیا یپا یگفت: باز نشست  رمرد یبود. به پ یعصب ونیز یتلو  یتو 

 : زنده باد چه گوارازد یم اد یمشت کرده فر  یکلفت داشت با دست ها  لیبیس مرد 

 نمایطرفدارانش با دار و دسته ا نیکه ب  ییشناختم. حداقل به مرحمت زد و خوردها یگوارا را خوب م  چه

 یو گاه شیو ر  گار یبلند، س یدر دانشکده بود. طرفداران چه گوارا با موها یاز آن مسلم شتر یب پناه و  رانیا

ون به چ دمیوقت نفهم چیداشتند؟ ه یچه فرق…  ستینه مارکس ست؟ی. کمونیدسته چخماق یها لیسب
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 یف محر  مانیبرا یستیراجع به اقتصاد مارکس یدکتر طهماسب یدسته بودند. وقت کی ینظرم همه شان تو 

 .دمیفهم ینم یچیه یدادم ول یزد من فقط به بحث و جدل ها گوش م

 نیگفت: بش  آنا 

… ه مثل صاحبخان یخانه درب و داغان بود. حت هیکه مثل تمام اسباب و اثاث  یمبل فرسوده ا یرو  نشستم

اب تشده بود آنقدر ک هیسالن کوچک تعب وار ید یکه تو   یکتابخانه ا…  وارهاید یبعد چشم گرداندم رو 

در  ا یدن»….  «نیاستال مبه نا یقدرت» … « بزرگ نیچ»داشت که به زور همه شان را کنار هم چپانده بودند. 

داستان کوتاه خواندم به  کینوجوان بودم  یوقت… « او یها دگاهیچه گوارا و د»…. « ها ستیدست مارکس

چه »شود  یاش م یجمله معن نیکردم ا  یاسم است و فکر م کی نیدانستم ا ینم« چه گوارا » اسم:  نیا

  یهم باعث خنده ام شود. سع تا یبا آناه ودنکردم ب  یلبم کش آمد. فکر نم ار یاخت یب… « قدر خوش طعم

فوج  کیشده بود.  نیعکس مز  کیکه تنها با   یخال وار ید یکردم به کتابها نگاه نکنم. چشمم سر خورد رو 

سرشان  یگره شده باال  یبا دست ها نیده بودند و خشمگمندرس که رو به من دهان باز کر  یآدم با لباس ها

ار رنگشان  ب کیحوصله اش نشده بود حداقل  یبودند، انگار کس فیو کث فتهدود گر  وارها یزدند. د یم اد یفر 

 کند. 

 خوشحال باش…  نیهست نا یتو و مامان بابات آرمان ا ینیبیگفت: م  آنا 

 به آشپزخانه م  یسمت در  رفت
ً
 یتوانستم بپرسم من و مامان و بابام آرمان چه کسان. ند یرس یکه ظاهرا

 رونیگفت: برو ب  یکه م  د یرس یآشپزخانه به گوش م یزن از تو  ی. صدامیهست

لذت  رزنیکردن پ  یگفته بود و حاال از عصبان  یز ی. انگار که چد یو مرتعش بود. آنا بلند خند یعصب شیصدا

  ییبا چشم ها نکشیقطور ع یها شهیاز پشت ش ینکیع برد. به خودم جرات دادم و ازجا بلند شدم. مرد  یم

 ؟یهست یو گفتم: شما ک رفشکرد. آرام رفتم به ط  یداشت نگاهم م د یرس یکه چند برابر بزرگ تر به نظر م

 ؟یهست یرا گرفت سمتم: تو ک شیعصا

 سر جات نی: بشد یکش  غیو ج رونیب د یاز آشپزخانه پر  آنا 

 …خونه گم کن  نیگورت رو از ا… ورت رو گم کن گ… هم پشت سرش آمد: داد نزن  رزنیپ

. دمینم داشت. چشم ازش دزد شیبه هردوشان نگاه کردم. آنا گوشه لبش باال رفته بود. چشم ها متعجب

مهرداد  تند سیکردم پدر و مادرش آنقدر ثروتمند هستند که حاضر ن  یفکر م شهیبودم؟ هم تا یآناه یمن خانه 

 ینم شانیدایپ ونیوقت طرف خانه هما چیاست که ه نیهم یبشناسند و برا تیرا به عنوان داماد به رسم

دانستم مادرش است: گورم رو گم کنم؟ کجا؟ کجا برم؟ زندان  یکه حاال م  رزنیطرف پ د یشود. آنا چرخ

 خوبه؟
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  نیواسه خاطر ا… دونم  یبا چند قدم خودش را رساند به من و شانه ام را محکم گرفت و هلم داد جلو: م بعد 

. … نیکه به خاطرشون زندان بر   نیشما هست… خوش شانسن  شهیهم نا یا…  ینیب یم… گداگشنه ها 

 شوهرم هم به خاطر صداقت و نجابتشون عاشقشون بشه

 یشروع شده بود و انگار تمام دنمیکه از موقع د  ییها نیکرد. توه  یم تمیاذ شیها نیبودم. توه یعصب

 آنا؟ یخوا یم یآرام گفت: چ رزنینداشت. پ

 یردم. آنا ولک  یگران بها لج م  یز یکه بچه تر بودم و به خاطر داشتن چ  یبود. مثل مامان وقت انهیدلجو  لحنش

 ادیدرب یزنم از نگران یاالن به عشقت زنگ م نیلجباز بود. پوزخند زد. دوباره به من نگاه کرد: بش یلیخ

را به  تینداشتم. آنا همه واقع یر یمن تقص یدر هم گره خورد. دلخور بود ول شینگاهم کرد و ابروها رزنیپ

 خانواده اش نگفته بود. 

 ادته؟ی… دار هستن  هیسرما سهیمشت نوک هی نای: بهت گفتم اتا یرا گرفت طرف آناه شیعصا رمرد یپ

 نگو یچیتشر زد: تو ه رزنیپ

 غر زد.  یز یلب چ ر یآورد و ز  نییرا پا شیعصا رمرد یپ

م روشن بشه، بعد گورم رو گ ییزایچ هی فیتکل د ی. بامیمون یردومون ممونم. ه یم نجا یگفت: چند روز ا  آنا 

 از ا…  شهیهم یکنم برا  یم
ً
 خوبه؟… رم  یم رانیاصال

 باستیاحمق نشه، وگرنه حسابت با د زتیبه من نگاه کرد: دعا کن که عشق عز  بعد 

 شده؟ یگفت: آنا چ  رزنیپ

 : به خودم مربوطهنگران بود. آنا شروع کرد به کندن مانتو و شالش لحنش

 چرا؟ نجا یا یدوباره بدخلق شد: پس اومد رزنیپ

…  نیدخمه نشست نیا یجغد تو  نیرو به هم زدم؟ ع تونیآرامش کوفت ه؟یچ… براق شد: دلم خواست  آنا 

 خ
ً
از  شب و نصفه شب ادته؟ی…  نیدادیهاتون هستم که پناهشون م قیاز همون رف یکیکن منم   الیاصال

خونه همه  یتو  زنیر یم یگوش به زنگ که ک  مینشست یم دار یدن باال؟ همه مون باوم یخونه م وار ید

ندبار از چ ادتهیترسو و بزدل شما که جا و مکان نداشتن؟  یها قیاونم واسه رف زن؟یرو به هم بر  مونیزندگ

 ن؟یداد شونیپشت بوم فرار  یرو 

آنا را ماساژ  یلرزان شانه ها یت هابا دس رزنیزد. حالش بد شده بود. پ ی. تند نفس منیزم یشد رو  آوار 

 …آروم … داد: آروم 

 ستمیدختر پنج ساله ات ن گهیدستش را با خشونت پس زد: ولم کن، من د آنا 

 .دیپس کش رزنیپ
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 دستت؟ یبه من اشاره کرد: محبتت باد کرده رو  آنا 

 شخواه هست دور و بر خاطر  یالزم نداره، به ادنازه کاف نینه ا ا ی…  نیزمزمه شد: بدش به ا هیشب شیصدا

 لجباز دنبال سهم محبتش است.  یآنا مثل بچه ا دمید یکه م  نیتلخ، از ا یتقال نیداغ شد، از ا تنم

تون خود یکه رو   ییکنم. همونا  ادهیملس رو روش پ یاز اون شکنجه ها یکم  هیخوام  یزد: خوبه؟ م پوزخند 

 …. نیروز افتاد نیبه ا ییآدما نیکردن .. باالخره شما به خاطر همچ  ادهیپ

 عصا را گرفت طرفش: ولش کن رمرد یخودم جمع شدم. پ یبرداشت طرفم. تو  ز یخ

 کردم  نیمن به آرمانهاتون توه یخدا یو بلند قهقهه زد: وا ستاد یوسط راه ا آنا 

 ساکتش کن… رو به زنش گفت: ساکتش کن  رمرد یپ

 
ً
 دمیکش  یقیکردم. نفس عم  یتعجب م د یبود با یافتاده بودم. اگر آنا آدم سالم ر یخانه گ وانهید کیدر  رسما

 آب بخور وانیل هیکردم به درد دستم و اضطرابم غلبه کنم:   یو سع

 زد: تو خفه شو داد 

 یمیهم قد شانیها وانیل یآب برگشت. حت وانیل کیآشپزخانه و با  ینگاه کردم. رفت تو  رزنیبه پ ملتمسانه

 ریصورت آنا: بگ یبود. گرفت جلو 

 نباش ی: عصبانستادمیا کشیجا بلند شدم و نزداز  اطیاحت با 

 د،یرکشرا گرفت و تا ته س وانیبه صورتم زل زد و ل هیرا از دست مادرش گرفتم و تعارفش کردم. چند ثان وانیل

 یزن هیدلشون …  ننیهمه مردا هم…. خاک بر سرش ؟یدلش رو برد ا یمظلوم باز  نیبعد پوزخند زد: با هم

 بهتر از تو یک… کمبود محبت داشته باشه … خور باشه  یتو سر … که بدبخت باشه   خواد یم

 با خودت؟ یآنا گفت: چه کار کرد مامان

 گفتم  شیچشم ها یدوباره پوزخند زد. لبم را محکم به هم فشردم و همان طور که زل زده بودم تو  آنا 
ً
: فعال

 یفقط خودت رو به اون راه زد…  یاز همه محتاج محبت شتر یتو ب

آمد در عوض  یبرم وانهید کیکه از   یهرکار  ا یرا بکشد.  میهم کرد. توقع داشتم کتکم بزند. موهانگا خونسرد 

 یل کار حداق نیخواستم پا پس بکشم. ا ینم یول دمیترس یازش م شتر یب یطور  نیشد. ا یخینگاهش سرد و 

 .دنیرستوانستم انجام دهم. نت یدر زندان م وانهیمشت د کیبود که بعد از تجربه 

 یزن یحرف م یلی: خگفت
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را  تا تنشان نجا ی. من را آورده بود ااورد ینگفتم. من را کرده بود دلقک تا حرص پدر و مادرش را درب یچیه

و  د یکار را بکند. آن هم با تهد  نیگذاشتم ا  یمن نم یباشند. ول شیها نهیک  هیبلرزاند. انگار آنها محل تخل

 .نیتوه

 ه؟یدختر ک نیمادرش گفت: آنا چت شده؟ ا عقب.  دشیو کش میموها یانداخت تو  دست

 دستش را گرفتم: ول کن مچ

 یر جو  نیسوخت. مچ دستش را محکم فشار دادم: ا یدور انگشتانش. پوست سرم م د یچیرا محکم تر پ موها 

 یرس یجا نم چیبه ه

 یگفت  یشد. خونسرد لبخند زد: خب م یکنده م  شهیداشت از ر  میآمد. موها یکوتاه نم  یول

 …گرفتم اگه ناله نکنم چون   اد یانداختم و چشم بستم: منم مث تو  نییپا را  دستم

بره  یلذت م شتر یمقابلم ب وونهید یجور  نیسوخت. ادامه دادم: ا ی. پوست سرم مد یرا محکم تر کش میموها

… 

 گرفتم  اد ی…. زندان  یباز کردم: تو  چشم

ند.  کیرا با  دستش
َ
 یتو  یکرد. به موها  یسرم ذق ذق م دستش بود.  یتو  میکالف از موها  کیحرکت ک

 چشمم ی: گم شو از جلو د یصورتم و داد کش یرو  ختیدستش نگاه کرد و همه اش را ر 

 گفت: داد نزن  یکه م  یمرد یصدا

 : برو برود یکش  غیج رزنیآمد جلوتر و پ… شناختمش  یمان را به سمت در چرخاند. نم همه

 . مرد گفت: ساکتد یرس یانگار به پشت بام م که  ییداد به طرف راه پله ها یآنا را هل م داشت

 رونیزد: گم شو ب یچرخاند و داد م یعصا م رمرد ی. پشیشده بود سر جا خی. آنا هنوز مد ینگفت. داد کش نه

 رونیگم شو ب…  میکار ندار   یما به کس…  مینکرد یما کار … 

 ؟یکن  یه کار مچ نجا یا یزد: توئه عوض غی. آنا جرضا یهم آمد داخل. عل گر ینفر د کی بعد

 نیخودش را رساند به آنا و بلند گفت: بش رضا یعل

به سمت …  دیکش  رونیاش ب یتشک صندل ر یکه از ز …  ریهفت ت کیبا  رمرد یحواسش نبود که پ یکس  چیه

ستپاچه  را د رمرد یشد ممکن بود پ یبلند م غمیدهنم. اگر ج ینشانه رفته است. دست گرفتم جلو  رضا یعل

آنا  یاکرد. به باب  نگاهمو دستش را تکان دادم.  یکند. آرام خودم را رساندم به همراه عل کیکنم و بعد او شل

 مراقب باش یاشاره کردم. او هم نگاهش کرد و بعد آرام گفت: عل
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طرف پدرش و آرام آرام رفت به سمتش و گفت: بدش به  د یزد. آنا هم متوجه هشدار شد. چرخ یتند م قلبم

 …من 

رفت. را گ ر یو هفت ت رمرد یدست پ یبود. آنا جست زد رو  ستادهیوسط سالن سرجا ا ضا ر یدراز کرد. عل دست

ه آوار بودم ک دهی. آنقدر ترسد یرا از دست آنا قاپ ر یهفت ت یعل د یایتا به خودش ب د یلرز  یم شیدست ها

ت و گربه بدجور سک  خرخر نامنظم و  ینفس ها یزد. همه ساکت بودند و صدا ی. قلبم تند منیزم یشدم رو 

پهن شده بودم نگاه کرد: تموم شد  نیزم یرا داد به همراهش و به من که رو  ر یهفت ت یشکست. عل یرا م

 نترس

 دیببخش…  دی: ببخشدمیاشکم راه افتاد. نال ار یاخت یب

 آروم باش… تو نبود  ر یگفت: تقص  یعل همراه

 منه ر یتقص نا یهق کنان گفتم: همه ا هق

 گفت: بهرام بلندش کن  یعل

ود ب نییزانو خم شد و زل زد به من. سرم پا یدانستم اسمش بهرام است آمد طرفم رو  یکه حاال م  همراهش

  د ینیگفت: بش  هیتوجه به ما رو به بق یب یکند. عل  یکردم دارد نگاهم م  یحس م یول
ً
 لطفا

 ستین یز یآرام گفت: پاشو چ بهرام

که سر راهم بود. باز همه   یمبل نیاول یزده نگاهش کردم. لبخند زد. از جا بلند شدم و نشستم رو  خجالت

 …هستم  یبودند. بهرام گفت: من انور  ستادهیا هیساکت شده بودند. جز من بق

 درسته؟ یاشاره کرد: شما هم خانم دادخواه هست تا یآناه به

 ستی: نه اون دختر ما ند ینال رمرد یپ

 د؟یم چه کار دار مادر آنا گفت: با دختر  یبه زنش نگاه کرد ول د ییگرفتن تا  یبرا بعد 

نوع رفتار را از مادرش به ارث برده بود.  نیا تا یهم آناه د یمحکم و سرد بود. درست مثل دخترش. شا لحنش

 میباهاش حرف بزن د یگفت: با  رضا یعل

 با تو… با شما ندارم  یطرفش: من حرف د یچرخ آنا 
ً
 مخصوصا

 د. به مهرداد وفادار بو  یکان نداشت. علنه ام…  کی…  کیاز  نهیبود. ک نهیدلخور بود. سرشار از ک لحنش

 انیتا زنگ بزنم به همکارام ب د ینیجا بش نیهم د یتون یم… نداره  یخب اشکال یلیگفت: خ  یانور  بهرام

 ببرنتون زندان

 دینه ولش کن… : نه زندان نه د ینال رزنیپ
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 شهیو مشکلت حل م یکن  یم یهمکار  نکهیا ا ینفس گرفت:  یانور 

 نه؟ ا یحل بشه  یخوا یو سر تکان داد: م شیزل زد به چشم ها ینگاه کرد. عل یدرمانده به عل آنا 

 ید کنار صندلبو  ستادهیمترسک هنوز ا نیع شیداده به عصا هیکه تک  رمرد یهمه شان نشستند جز پ باالخره

 نیاش. مادر آنا گفت: بش

 یخورد. عل یوول م د رمر یپ یبود و وسط پاها دهیاو هم نشست. حاال گربه پشت مبل دست از خرخر کش و 

مهرداد …  نیخم شد جلو و به آنا گفت: بب یرد و بدل شد. عل نشانیب یز ینگاه کرد و با نگاه چ یبه بهرام انور 

  یت مدنبال یاگه کس…  یکرد یم یکار   نیهمچ د ینبا یول…  یدیدونه ترس یم…  ینکرد یدونه تو کار  یم

 شدیر مبدت تتیافتاد اون وقت وضع یم ر یدختر گ نیکرد و ا

رمانده و د یبرعکس همه تصوراتم مثل دختر  یو داد کند. لحنش سرد و ترسناک شود ول غیبودم آنا ج منتظر 

نگاه   یعل که آنجا نشسته بودند به  یتوجه به همه کسان یباشد ب افتهیاش را  یکه حام  یمثل کس ده،یترس

 نداشتم یکرد و گفت: من چاره ا

 ن؟یار یب آرامبخش هی شهیکرد. رو کرد به مادرش و گفت: م  ینگاهش مکالفه   یکرد. عل  هیشروع به گر  بعد 

 گوش نداد.   یبه حرف عل یول رزنیپ

 شد یکن بگو چ  فیقشنگ تعر … دستمال به آنا داد: باشه  کی یعل

به  یفتیر ندردس یکمک کنه که تو   تونهیمطمئنم م…  هیآگاه یاز بچه ها شونیاشاره کرد: ا یبهرام انور  به

 یبگ یدون یرو م یکه هرچ  یشرط

من و بعد  به ینگاه میکرد سر تکان داد. ن  یم ز یزر یدستش را ر  یبود و دستمال تو  نییطور که سرش پا همان

. من میزنکارگاه ب  هی میگرفت  میشروع شد که تصم یاز اون روز  هیگفت: قض  یانداخت و رو به عل یبه انور 

وقع تا اون م… رو گرفت  راغشخودش س یمدت هیاز قبول نکرد. بعد  یدادم ول شنهاد یپ ونیطرح رو به هما

… رفا ح نیگفت صاحبش گفته بعد از ثبت و ا… حرف زدم  ینبود. بعد با مرتضو  یحرف متشیدرباره ق

 …و  رهیباال م متشیثبت بشه ق یخودش هم گفت وقت

 میپرس یم میهرجا سوال داشت یخواد بش ینم اتیاش رو بگو وارد جزئ هیبق دونمیگفت: خب م  رضا یعل

از … ا آن ینبود .. اما .. از طرز نگاه ها یحرف چیکه ه  نی. با اد یقطره اشک از چشمش چک کیتکان داد و  سر 

 ود. ب یز یچ کی یگرفت. ول  یاش م دهیناد رضا یکه عل… بود  یحس کیدانم انگار  ینم… لحن حرف زدنش 

 …زنم فقط حرف ب ارشیخواستم با ک یاتفاق افتاد من م نیکه ا  یاون شب -

 ؟یرفت رونیب انهیچرا مخف -
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با  که بهش قضه زد و بند … قرار داره  یکیدونستم با  یم… کنم   یبفهمه دنبالش م یخواستم کس ینم -

 رو بگه یفرح

 از کجا مطمئن نمیصبر کن بب -
ً
 لو رفته؟ ارشیک  شیپ یفروختن طرح به فرح هیکه قض  یاصال

 نبوده؟ نیمگه ماجرا ا… و با لکنت گفت: مگه  ینگاه کرد. بعد به انور  رضا یبه عل هراسان

 به تاسف تکان داد.  ینگاه کرد و سر  یبه بهرام انور  رضا یعل

 ؟یملتمسانه گفت: ها؟ عل آنا 

 بودند؟ یمیدو نفر چقدر صم نیمگر ا….  ؟یعل

 دونه؟ یرو م یزد و بند با فرح هیقض ارشیبه تو گفت ک یدونم. ک یگفت: نم  رضا یعل

 فروتن -

 دونست؟یکجا م  اون از  -

 صحبتامون گفت یبودم. آخرا رونیشرکت بود و من ب ی. فروتن تو میزد یحرف م یما تلفن… دونم  ینم -

خواستم بره  ازش… بوده رفته  یگفت هرک  هیک  نهیبعد هم رفت بب… پشت در اتاق بوده  یکیکنم   یحس م

 رفته رونیب ارشیک  نیکه ماش  دمیگفت د…  نییرفت پا… دنبالش 

 رفته رونیب ارشیک  نیماش دهیفقط د دهیرو ند ارشیود کپس خ -

 ….دونستم  یاش راه افتاد: فروتن به من دروغ گفته؟ آره؟ م هیگر   دوباره

 ؟یدونست یرو م یگفت: چ  یعل

 ….رو فرستاد زندان  ا یاون خودش زو … کنه   تمیخواد اذ یگرفت و به زحمت گفت: که م  نفس

 ه؟کن  تتیخواست اذ یچرا م د؟یختیا با هم نقشه زد و بند رو نر کنه؟ مگر شم  تتیخواسته اذ یچرا م -

 انداختم ر یاون رو هم ناخواسته گ یرو کشتم و پا ا یکرد ک  یچون فکر م -

اونم از …  نباشه ر یاز اون شرکت بره که اونم گ شیبفرست یتونست یراحت م یلی: خد یکالفه آه کش  یعل

 ؟یا هیقض نیمونه وسط همچ یم یخداش بود، کدوم احمق

 یم ر یبعد من گ د یفهم یم یاگه کس… هنوز مسکوت مونده بود  یفرح هی: قضیعل یزد به چشم ها زل

 …موند تا قاتل معلوم بشه  یم د یاون با… افتادم 
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 یخلگشت به اون د  یاصلش به خود تو بر م یفرح هی. قضستین یمحکم لیدل نیهمچنان اصرار کرد: ا یعل

 به خاطر هم… نداشت 
ً
 ا ی ریهم د یفرح هیقض… قاعده اش بود که بخواد زودتر بره  یفرح هیقض نیاصال

 ….نداشته  ارشیبه قتل ک یدخل شد یزود معلوم م

 دادیمهرداد سفته هاش رو نم -

 لیهم تو و هم اون وک… تونست استعفا بده  یم…  ییحرفا نیتو باهوش تر از ا… به من دروغ نگو آنا  -

رو سر از خود فرستاد  ا یچرا زو  ؟یچرا نگهش داشت… از اون شرکت بره  هزارتا راهکار بود که…  نیهست

 زندان؟

 تموم بشه هیقض نیزودتر ا خواستیم -

 چون؟ -

 …چون … گفت: چون   دهیبر  دهیبر 

 شهیم و گفت: بهرام یانداخته بود. رو کرد به انور  ر یهنوز زل زده بود به آنا که سرش را ز  یماند. عل ساکت

 م؟یتنها حرف بزن

 …خواد  یآنا گفت: نم یشانه باال انداخت ول یانور 

اون … انادا باهاش برم ک… کار کارگاه گرفت   یخواستم وقت یاش را کنترل کرد و محکم گفت: چون م هیگر   بعد 

ول   ا یکثافت باز   نیکه من بهش داده بودم منو وسط ا  ییگذاشتم با پوال   ینم…  رانیبرگ خروج من بود از ا

 کنه بره

 … یچیه نمونیتر شد و گفت: ب کیداد به مبل. آنا نزد هیو تک شیموها یتو  د یدست کش کالفه  یعل

 بشنوم یز یخوام چ یبلند گفت: بسه نم یعل

 نایبه خاطر ا یدون یآنا ول کن نبود. گفت: خودت م یساکت شدند. ول همه

 پول با خودم خارج کنم یلیتونم خ یپدر و مادرش اشاره کرد: نم به

 …. رانیخارج از ا یبا اون مردک مزلف بر  یخواست یم…  یرو دور زد قمیرفگفت:   یعصب یعل

به خاطر سابقه درخشان شما شوهرش رو دور ….  نیدیکه آفر   یشاهکار  نهیا… دینیبیکرد به مادر آنا: م  رو 

 ببره یشتر یکه پول ب  زنهیم

ون سابقه چ یعنیآنا بود.  خانواده یاسیبه سابقه س رضا یبه نظرم منظور عل یول ند یگو   یم یدانستم چ ینم

 برود؟ رونیب رانیگذاشتند آنا راحت با پول از ا  یشان خراب بود نم

 هم با ما نداره یوقته رفت و آمد درست و حساب یلیآنا گفت: حساب آنا از ما جداست. خ مادر 
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از  فتهیب هپول قلنبه را هیبا  ستیکمون  هیکه اون باال نشستن خوش ندارن دختر   ییاونا یگفت: ول  رضا یعل

 نیدیهنوز دست از به اصالح مبارزه نکش یاونم وقت…  رونیبره ب رانیا

رج پوال بره خ نیا میگذار یبعد م اد،یخونه ب نیا یآنا تو  یاز پوال الیر  کیآنا پوزخند زد: نگذاشتم  پدر 

 ه؟یدار  هیبشه که هدفش مبارزه با سرما یالتیتشک

 میوقت ندار …  ینرو عل هیگفت: حاش  یانور 

اشت از د رضا یکه عل  نیخبر داشت. با ا رضا یبه عل تا یبود. انگار او هم از احساس آناه یسرد و دستور  حنشل

 بود؟ نینداشتم. حس آنا هم به من هم تا یطرز رفتار آناه نیبه ا یمن هم حس خوب یکرد ول  یمهرداد دفاع م

 شد؟ یچ باشه دهیفهم ارشیکممکنه   یدیبعدش که فهم… گفت: خب   یبار عصب نیرو کرد به آنا و ا یعل

….  هیحرف بزنم بهش بگم کل ماجرا چ ارشیداشتم با ک مینگاه کرد: بعد تصم یافسرده و مغموم به عل آنا 

 ….بگه  ونینگران بودم مبادا به هما

 شه؟یم یمال چه روز  یگیکه م  ینیا -

کردم   یبود. فکر م ختهیبود به هم ر  یخودش چند روز  ارشیالبته ک… فکر کنم  یدو روز قبل از مهمون -

. کرد یحرفا حالش بدتر شد. از من فرار م نیبعد از ا یول… داشته  نیبوده که به چ یواسه خاطر سفر سخت

و بار خواستم د…  ارمیب رشیتونستم مجبورش کنم به حرفام گوش بده. مرتب گوش به زنگ بودم تنها گ ینم

ش داشت به….  زنهیحرف م یکیداره با  دمیشن که  یتا صبح مهمون…جواب سرباال داد میتنها حرف بزن

 گفتیم بهش دمیشن…  یبود ول یدونم ک ینم… بدونه د یاون با… بگم ونیدونم چه طور به هما ینم گفتیم

 رونیب بره یقراره دور و شب مهمون ارشیفقط تونستم از مکالمه شون بفهمم که ک…  میامشب حرف بزن

درز   نیاز ا شتر یب هیخواستم قض ینم…  هیاون آدم ک دمیفهم یم د یبا یدونستم کجا ول ینم یحرف بزنن. حت

 یکیبا … رونیرفته ب ا یک  دمیفهم یخدمتکارا آماده کردم، و وقت نیدست لباس ع هی. ختمیکنه. اون برنامه رو ر 

 هماهنگ بودم یقیاون باند موس یتو 

 نگاه کرد. او هم زل زده بود بهش.  یبه عل ملتمسانه

 ؟یهماهنگ کرد یکت خدماتگفت: با شر   یانور 

ه دست مانتو شلوار ساد هینبود.  یخاص ز یلباسشون چ…  رنیگیم رو یاز کجا ن شهیدونستم هم یم… نه  -

 دینفر منو د کیفقط …  رونیرفتم ب یاز در اصل دمیبود. پوش

 .میمان نگاهش کرد همه

 ؟یگفت: ک  یعل

م خودم ه… معلوم نباشه  یلیصورتم خگرفته بودم که   یرو جور  یخال ینیس… راهرو  ی: تو د یکش  آه

حالش مساعد …. ساسانه  دمیبرگشتم د… سمت خودش  د یمنو کش یکیتار  یتو  یکی… مضطرب بودم 
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 هبحواسش  ی. کسرونینبود. مست بود به نظرم. هلش دادم عقب بعد هم مهمونا رو دور زدم از در رفتم ب

رو  ا یخواسته ک یم یزدم هرک یو حدس م رونیب نگران بودم ساسان منو شناخته باشه. رفتم یمن نبود ول

 یاز همون مهموناست. خب کجا م یکیکردم   یاز طرز حرف زدنش حس م… باغ منتظرشه  یتو  نهیبب

 … نیمز  یافتاده رو  ا یک  دمیرفتم اونجا و د…  داریتونستن برن که راحت حرف بزنن؟ خونه سرا

 چرا؟ یگفت: کمکش نکرد  یانور 

 ودگفت: چون مرده ب  یعصب

 برگشتم عی    نگاه کرد: سر  یبه عل دوباره

 ؟یرو به مهرداد نگفت تی: چرا واقعستاد یبلند شد ا ی. انور میساکت بود همه

 گفت: جواب بده  ینبود. عل ییصدا چیکرد ه  یم ز یجست و خ یعل یپا ر یگربه که حاال ز   و یم و یم جز 

ر فروتن س ر یهمش ز  اد یبه نظرم م نمکیحاال که فکرش رو م… مثل فروتن … کرد   یباور نم… گفت: چون   آنا 

… ترسونه خواسته منو ب یم د یراست گفته باشه؟ شا ارشیک  شیاز کجا معلوم درباره لو رفتن ماجرا پ… بوده 

 میبر  رانیو از ا میکه زودتر جمع کن

 ک یکن  یگفت: پس فکر م  یعل
ً
 دونسته؟ ینم یچیه ارشیفروتن دروغ گفته و واقعا

 هم…. بره  رانیاز ا ییرو سوار کرده که بعدش تنها دوز و کلک ها  نیهمه ا -
ً
که منو   نقشه رو داشته نیاحتماال

به هم  همه برنامه هاش رو  ا یمردن ک یول…  یآشغال عوض…  ییبترسونه و مجبورم کنه زودتر بذارم بره تنها

 ختهیر 

و هم ربط ته به تدونس یم یشده بود. پس هرچ نیباهات سرسنگ ارشیک  یخودت االن گفت یگفت: ول  یانور 

 آره؟ نیفرار کن رانیاز ا نیتو و فروتن نقشه دار  دهیفهم دمیشا… داشته 

مهرداد  ستمدونیمن م ده؟یاز کجا فهم میدونست یرو فقط من و فروتن م هیقض نینگاه کرد: ا یتند به انور  آنا 

که   یون پولا ی. من تو نرو یپرت کنه ب شیمنو از زندگ هیمهر  هیبا  خواستمینم… کنه   یداره به طالق فکر م

با  دمیکشینقشه م د یچرا با کرد  ینم یاگه مهرداد نامرد…هم سهم داشتم اد یز  یلیخ…داشتن سهم داشتم

کارگاه راه افتاد سهمم رو بخرم و بعد با کمک فروتن پوال رو   یخواستم وقت یبرم؟ م رانیاون آشغال ترسو از ا

 باشه دهیرو فهم نیا ارشینه امکان نداشت ک… خارج کنم 

و نقشه . همون قدر که تستیحواسشون ن هیبق یکن  یفکر م یکنیبرف م ر یسرت رو ز  یپوزخند زد: وقت یعل

ه من همون قدر ک… مطمئن باش اونم دنبال آتو از تو بوده …  یحذف کن ارشیک  یرو از زندگ با ید یدیکشیم

….  یبزن بیبه ج یشتر یب پولو تو  یتاون کارگاه کوف کینشه شر  با یتا د یدادیکافور م  ارشیمطمئنم تو به ک

 … یکنیم یکار   کیو  ینیشینم کار یتو ب دونستهیهم م با یمطمئنم که د
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که آبروتون   دهیکشینقشه م…. تو و فروتن مطلع بوده  یاز ماجرا با ید میر یفرض بگ ا ی: بستاد یبلند شد ا یعل

گند زدن   هیتن گوش واستاده بوده قضپشت در اتاق فرو  یوقت د یو شا دهیرو فهم هیقض نیا ارشیرو ببره و ک

چون …  شهیم یمنطق ی، اون وقت مکالمه اش با اون آدم مرموز پشت گوش دهیبه کارگاه رو هم فهم

خودت … ه دو روز صبر کن ونیبه هما یواسه گفتن نقشه ساده لوحانه ات درباره فرح ارشیکه ک  هیرمنطقیغ

کنه اونو مم ونیبه هما هیقض نیدونست گفتن ا ینم… نداشت  ییباال  یشم اقتصاد ارشیکه ک  یدون یهم م

کل ماجرا رو   ونیبره به هما دهیرو با تو شن وتنفر  یکه صحبتا  یتونست همون روز  یم جهیسکته بده در نت

بود  برادرش وسط یچون پا…  شدینگران م ونیتو و فروتن به هما یدر عوض واسه گفتن ماجرا یول… بگه 

 واسه گفتن ا… 
ً
  ینیرسنگس… که بهش اعتماد داشته   یمشورت کنه. کس یداشت با کس از یجرا نما نیقطعا

 حاضر م  هیاگه فقط قض …بوده  لیدل نیبه تو به ا ارشیک
ً
 یوقت یول…  باهات حرف بزنه شد یکارگاه بود قطعا

 …رابطه نامشروع وسط باشه  یپا

راسته؟ از کجا معلوم خودت  یزد که  ییحرفا نیمقابل آنا و گفت: خب حاال چطور باور کنم همه ا ستاد یا

از کجا  ؟یآب نکرده باش ر یز  نیرو واسه هم ارشیاز کجا معلوم سر ک ده؟یرو فهم هیقض نیا ارشیک  یهم ندون

دت رو راحت  و خو  یالیه آدم خیگردن   یرو ننداز  ارشینقشه مشترک تو و فروتن نباشه که گناه کشتن ک نیا

 ؟یکن

 لرزان گفت: من و فروتن فقط قول و  ی. سر بلند کرد و با صداد یلرز  یم شیآنا به رعشه افتاد. شانه ها تن

 … یعل یشناسی. تو من رو ممیداشت یقرار مال

 شناسمی: نه نمد ینفس کش قیعم یعل

 بگو نو یچشمام نگاه کن و ا ی: تو ستاد یا آنا 

… نه  ا یراست گفته  فروتن دونمی: من نمینگفت. آنا رو کرد به انور  یچیه یآنا ول یچشم ها یزل زد تو  یعل

اجرا رو م خواد یدنبالش رفتم که بدونم م… با خودم  ارشیک  یبر اساس رفتارا…. اون  یمن بر اساس حرفا یول

 ….بگه  یبه ک

خت سو  یآنا م یدلم برا یحت… دو نفر  نیا یآنا را باور کرده بودم ول یو مبهوت بودم. من تمام حرفها مات

 آورد؟ ینم با یاز د یچرا آنا اسم… دو نفر  نیا یول

اش بدهد.  یمادرش هم نرفت دلدار  یسوخت. حت شیبرا یلیمبل. دلم خ یهق هق کنان آوار شد رو  آنا 

 یرو  دمیو نگاهش کرد. از جا بلند شدم و رفتم طرفش. نشستم کنارش و دست کش ستاد یمجسمه ا کی نیع

ر به خاط نمزندان بود یتو  لیدل کیدانستم  یم نکهیبود. با ا دنیچشمم آماده بار  یشانه اش. اشک تو 

 اش درست یپناه یلرزاند. ب یآنا بود که دلم را م یدر آن لحظه فقط اشک ها یاو بوده ول یها یخودخواه

 ینکرد. آنا یمقاومت چیبود که ه بیمثل اختر بود در شب اعدام. خم شدم و در آغوشم فشارش دادم و عج

 داشت.  بیعج یها یچقدر باز  ا ی. دند آغوشم بو  یحاال تو  …. دید یاز باال م شهیکه من را هم…. مغرور 

 گفت: بسه  یعل
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من چقدر  یدونست یگفت: تو م  یبه من انداخت و بعد رو به عل ینگاه میآمد و ن رونیاز آغوشم ب آنا 

 … یدونست یدوستت دارم. م

 کالفه پشت کرد به آنا: ساکت شو  یعل

 …به دوستت  یداد یمنو دو دست….  یمنو پس زد یول ؟یکن  یچرا فرار م… اصرار کرد: گوش کن  آنا 

 ستیگفت: خانم دادخواه حاال وقتش ن  یانور 

 یبه اون آرمان ها یدونم. منو فروخت یم… آب از سر من گذشته … حاال وقتشه  نیکرد: هم  یول نم آنا 

ا ب یک… آره خب …  فتهیبه خطر ب تیخانوادگ تیموقع یدیتو هم ترس… دوتا  نیمث ا…. مسخره ات 

 سراغ من با اون سابقه مزخرف پدر و مادرم؟ اد یتو م یخانوادگ تیموقع

 نداشت نا یبه ا یداد زد: ربط یعل

ه ربط داشت ها؟ ب ی: پس به چستاد یرفت و مقابلش ا ینامتعادل به سمت عل یبلند شد و و با قدم ها آنا 

 هیبه  رو فروخته مونید زندگکردم که مهردا  یم هیگر   شتیاومدم پ یم یحداقل وقت ؟یربط داشت لعنت یچ

 …بچه 

 نو ی؟ امن شیپ ا یگفتم باشه؟ چون مهرداد عاشق شده ب  یم کردم؟ینوازشت م کردم؟یم کار یگفت: چ  یعل

 هستم؟ یآدم نیمن همچ ؟یخواستیم

 با من یکرد  یقدر مدارا نم نی: حداقل اد یدرمانده نال آنا 

 ….خدا  ی: اد یسرش را گرفت رو به سقف و بلند خند یعل

 چیه….  یفهم یو عالقه رو نم یتو فرق دلسوز …  چارهیآنا: دلم برات سوخت ب یچشم ها یزل زد تو  بعد 

 .…شرکت کن درست رو ادامه بده  سانسیکنم برو فوق ل  یمگر بهت نگفتم صحبت م….  یدیوقت نفهم

دکترا  ؟یدش چبع گرفتمیفوق م… امثال من برن دانشگاه  گذارنیکه نم  یدون یپوزخند زد: هه خودت م آنا 

…  خانواده نیبود؟ با ا یمن چ ندهیآ ؟یآخرش چ شدمیکردم و قبول م  یهم با وساطتت باباجونت شرکت م

 …تو بگو 

..  یواستنخ یکنم درس بخون  یگفتم کمکت م…  یکه جاه طلب  یقبول کن یخوا ی: نه تو نمد یآه کش یعل

 مگر مهرداد بد ب…  یاون شرکت زهرمار  یبعد بردمت تو 
ً
 ود؟اصال

 ؟یفهم یم… داد زد: مهرداد تو نبود  آنا 

 گفت: بسه  تا یکنار. رو به آناه  د یرا کش یبلند شد و عل یانور 

که   ییاهابه ج یبهت بال و پر نداد؟ کمک نکرد برس… رو به من بگو  نیگفت: مهرداد بد بود؟ ا  یبار عل نیا

 ؟یکنارت باشم، قدرش رو دونستمث مهرداد   تونستمیمن نم ؟یفهم یم…  تونستمینم… آرزوت بود؟ من 
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زن  نداره. اگه یمرض جاه طلب شناسمیکه من م  یبچه بشه؟ مهرداد نیعاشق ا د یمن اشاره کرد: چرا با به

 پس ننداز گردن من یخودت نخواست… تو  یبرا شد یم یبراش اونم شوهر خوب یبود یخوب

 چرا؟ یندو  یم رهیخواستم مهرداد تو رو بگ یآرام تر گفت: من خودم نم بعد 

 … یشد یخوشبخت نم یشکیکه با ه  یبود ضیآن که منتظر جواب بماند گفت: چون تو اونقدر مر  یب

 ؟یدوست نداشت… وقت منو  چی: تو هد ینال آنا 

با … خب آنا بود …  بهیمرد غر  کی شیپ… پدر و مادرش  یرو  شیشد. چقدر راحت پ خیتنم س یموها

هم  یانور … مامان و باباش که انگار مجسمه بودند …. مخصوص به خودش  یها و جسارت ها یخودخواه

 ….مثل من … بود در نظرش چیالبد ه

 رمیگفت: من م  یعل

 جوابش رو بده… گفت: صبر کن   یانور 

 بگو… و او گفت: حقشه بدونه  مینگاه کرد یمتعجب به انور  هردومان

 یدلم برات م نه فقط…  گمیباشه م یداره؟ ول دهیگفتن من چه فا  دهیکور بوده و نفهم  یپوزخند زد: وقت یعل

 کنمیدرکشون م…  سوزهیدلم م دهیمحبت ند یواسه آدما شهی. من همنیسوخت هم

 هیخب کاف یلیگفت: خ  یانور 

ه دارد. خب البد ب یکرد؟ خودش که معلوم بود خانواده خوب  یشده بود. چرا درکشان م نیتلخ و سنگ فضا 

دم  نداشت. مثل آ یمثل همه حق انتخاب راحت ا یبشود.  یتوانست عاشق کس یخاطر شغلش تشنه بود. نم

 بخورد.  یز یاجازه نداشته باشد چ یرنگارنگ ول ز یم کی یجلو  ند یکه بنش  یگرسنه ا

 با هم قرار و مدار گذاشته….  ارشیقبل تر از مرگ ک یلیدانستم که او و فروتن از خ یآنا م یبا حرف ها حاال 

س کرده بود چون آنا ح…. بروند  رانیبرند از ا یم هیقض نیکه از ا  یبا سهم بودند که بعد از رونق گرفتن کارگاه

ا بندش ب میبند زدن رابطه ن یبه جا یلاست و  یعالقه مند است و طالقشان حتم گر ید یکیمهرداد به 

فروتن  را کشته و آنا و  ارشیک  یکی….زود نقش بر آب شده بود یلیکه خ…. دهیکش  گر ینقشه د کیمهرداد 

توانست به شوهرش اعتماد کند. مرگ   یباز هم م یحت…. که زده اند مانده اند   یگند  یتا احمق تو مثل دو 

ا به کار را نکرد؟ چر   نینبود به جرم قتل گرفتار نشود. چرا ا منبود. به قول خودش معلو  یز یکم چ  ارشیک

تماد  اده فقط به خودش اعد اد یبه خود باشد. زندان بهش  یگرفته متک  اد ی تایمهرداد اعتماد نکرد؟ نه آناه

 .یگر یکس د  چیکند نه ه

خالص  تیوضع نیکه همه از ا  نهیکه مهمه ا  یز یاالن چ…  نینشست کنارش: بب یکرد. عل  یم هیهنوز گر  آنا 

 هست شهیهم هیوقت واسه گر …  نیبش

 ساعت کی یبرا یحت…  رمیزندان نم یکشم ول  یمن خودم رو م… زندان  ی: اره تو د ینال آنا 
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 شیچشم ها یو به مادرش زل زد. تو  د یکش  یاز سر دردمند یو اشکش را پاک کرد و آه نشست یجد

 کرد.   یکه طلب کمک م  دمید یپناه را م یمظلوم و ب یدخترک

 د؟یرو به مادر آنا گفت: آرامبخش دار  یعل

ودم به ب وار دی. امگر یدر د کیربات آماده فرمان بردن از جا بلند شد و رفت به سمت  کیبار مثل  نیآنا ا مادر 

داشت.  نانیبهشان اطم یلیانگار خ یعل ینبود. ول د یبع یچی. ازشان هد یاین رونیب ر یآرامبخش با هفت ت یجا

 شناختشان.  یانگار م

را   قرص یآب برگشت. عل وانیل کیقرص و  کی. مادر آنا با میساکت نشست تیدر همان وضع قهیدق کی

 ریگرفت طرفش: بگ

دم : از همتون بد یت کنارش و آنا را بغل کرد اما او باز هم امتناع کرد. دردمند نالامتناع کرد. مادرش نشس آنا 

 ادیم

م داد: بخور آرو  رونیهم بود. نفسش را محکم ب یتو  شیهمچنان قرص را گرفته بود سمت آنا. اخم ها یعل

 زنم یمن با مهرداد حرف م ،یبش

 حاال از همه بدبخت تر خودم هستم دمیکش یهمه بدبخت نیبشه؟ ا ینگاه کرد: که چ یمردد به عل آنا 

 هکرد  دا یواسه خودش پ یکی. نه از غصه، از خشم: مهرداد که د یبه من نگاه کرد و چانه اش لرز  دوباره

 بخور خوبه… گرفت و گفت: بخور   یآنا قرص را از دست عل مادر 

 ن؟یدنگاه کرد: راحت ش یعل به ظیآب را چسباند به لبش. بعد با غ وانیدهن آنا و بعد ل یرا چپاند تو  قرص

 رونیب نیبر  نجا یحاال از ا… رو گفت  یهمه چ

 معلوم نشده یهمه چ ینگاهش کرد: نه تا وقت یانور 

 ؟یستی: من چطور باور کنم تو قاتل ند یاز آنا پرس بعد 

ن او …  یکرد  یقدر تقال نم نیا ینکرده بود یاو نشست: اگر گناه کیرفت و نزد یساکت ماند. انور  آنا 

هرداد م یدیفهم یمطمئنم وقت…  شنیترسن صادق تر م یم یآدما وقت… با مهرداد  ضتیضد و نق یتارارف

…  یرو بگ ا اجر و بهش کل م ینیبود که بش یخوب لیدل نیخب ا… هم شده  شتر یاست ترست ب هیدنبال قض

 یکن  یمرو پنهان  یز یچ هیمطمئنم تو  یتجربه دارم. منم مثل عل یلیخ یبازپرس یمن تو  یدون یم

ه به مهرداد توانست یساده نم لیدل کینگاه کردم؟ خب آنا به  یو بعد به عل یهمه اصرار به انور  نیاز ا ر یمتح

 بود؟ نیاز ا ر یاعتماد کند. چون تجربه تلخ زندان را داشته، غ

 مدرک داره هیرو کشته  ارشیکه ک  ی: چون اوند یخسته و درمانده آه کش آنا 

 : توش چندتا عکسهیانور  یرا آورد و پرت کرد جلو  فشیکحال از جا بلند شد و   یب
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 هنوز نمرده ا یک  دمیرس یداد: اون شب وقت حیحال توض یرا باز کرد. آنا همان طور ب فیخم شد و ک یانور 

 از من ساخته نبود یکار   یول…  شدیداشت خفه م… به پاهام  د یکند. چسب  یبود، داشت جون م

 دهیرست اهیمانتو و شلوار س کیعکس ها آنا با  یهم آمد. تو  ی. علیانور بلند شدم و رفتم سراغ  ار یاخت یب

داشتند. معلوم ن تیفیک  یلیآنا، عکسها خ یکرد که دستش را قفل کرده بود دور پا  ینگاه م یارشیداشت به ک

تم و سوخ یآن خانه در تب م یتو  یخودم افتادم وقت اد یرفت.  جیگرفته شده اند. سرم گ  لیبود با موبا

 حواسم به آنها نبود.  گر یراه افتاد. د ار یاخت یتمسانه به شلوار مهرداد چنگ انداختم. اشکم بمل

ه اونقدر شوکه بودم ک…  ندازهیداره ازم عکس م یکیخبر نداشتم  یگفت: همون طور واستادم تا مرد ول  آنا 

 …رو نگاه کردم  ارشیفقط واستادم و مردن ک

 به دستت؟رسونده  یرو چه طور  نا یگفت: ا  یانور 

 اعتراف ک…  ی: همراه همون نامه جعلد یآه کش قیعم
ً
طمئن م دمیرو د نا یا یوقت…. بود  ارشیهمون که مثال

خواست هرجور شده پرونده سر  یم ا،یرو بفرستم اون دن یکنم که هرجور شده شاد  یکار   خواد یشدم ازم م

 ادیو تهش هم ب

کرد؟ نتوانستم خودم را کنترل کنم و   یاعتراف م نیهم یا. بر دنیو خسته از جنگ د یبود. ناام د یآنا ناام نیا

 باستیسر د ر یهمش ز  نا ی: بهشون بگو ادمینال

 یام کرده بود. همه روزها وانهیتاسف بار د تیدر آن وضع ارشیک  دنیشان سرچرخاندند طرف من. د همه

 آورده بود.  ادمیرا که پشت سر گذاشته بودم به  یتلخ

 سر پدرشه ر یز  نا یره است. همه اکا  چیه با یگفت: د  تا یآناه

 …. رهیمیمحاکمه م یب ارشیقاتل ک…. سکته کرده …  رهیمی: که االن داره مد یحال خند یب

 را گفت و افتاد و از حال رفت.  نیا

**** 

اب داد. آفت یخودش قرار م ر یصداها را تحت تاث یگوشم همه   یآرام تو  یسوت آزاردهنده ول کیمثل  یز یچ

نم خو  یتو  نیبودم. حاال آنقدر آدرنال دهیبه چهل ساعت بود که نخواب کید و من نزدکر   یداشت غروب م

رارش کردم. اص  یرا درک م یبمانم. حاال عل دار یهم ب گر یروز د کیتوانم  یترشح شده بود که مطمئن بودم م

 شب بدمیفهم یرا م یبر حفظ سالمت
ً
و اگر  طور  نیهم هم یداشته، تحمل فشار روح اد یز  یدار ی. او هم حتما

ه بودم. جسمم ب دهیبر  گر یمن د یکرد؟ ول  یداشت آن وقت چطور از وطن مراقبت م یبدنش را سالم نگه نم

 یث مکه سکوتش باع  د یبلند و سف یراهرو  نی. ته ابود روحم تکه پاره شده  یمدد هورمون ها سرپا بود ول

 هیضق یماند. ول یمئن شوم آنا زنده مبودم تا مط ستادهیانتها به نظر برسد، ا یشد آن سوت آزاردهنده ب

ا دهد ت یبه دخترش آن قرص را م یوگرنه کدام مادر  دهیحساس به نظر رس تیمامور  کیخانواده اش  یبرا

 دولتشاه؟ ینازک و لوند گفت: آقا یآنا بود با همان صدا مسئولکه   یخالصش کند؟ پرستار 
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 طرفش: بله؟ دمیچرخ

 مار یخوب به همراهان ب یکه همه پرستارها موقع دادن خبرها  یفآن لبخند معرو  یبشاش بود ول صورتش

 د؟ینیبش د یخواه یلبش نبود. گفت: م یلب داشتند رو  یرو 

 حالش خوبه؟ -

ود؟ به آمد. آنا مرده ب یاز ته راهرو م بیدست در ج دهیتک ییبا شانه ها یماند و قلبم فشرده شد. عل ساکت

 دولتشاه؟ یرستار گفت: آقاکردم؟ پ  یپس چرا من درک نم ؟یراحت نیهم

 بله؟ -

 سرخ.  یبود با چشم ها کمانینزد یگفت متاسفم؟ عل  یچرا نم د؟ینال ینم چرا 

 دش؟ینیبب د یخواه یباالخره زبان باز کرد: م پرستار 

ن را لح نیا….  ستیکه زنده است مرسوم ن  یکس  دنیدرباره د… طور حرف زدن  نی. اداد یمرگ م یبو  لحنش

 درباره یطور  نیرا در سردخانه غسل دهند هم ارشیبار ک نیآخر  یخواستند برا یم یشناسم. وقت یمن م

فت: گرفت. به پرستار گ  ا بغلم ر  ر یآمد کنارم و ز  یبود؟ عل دهی. درد کشدند یلرز  میحرف زدند. زانوها دنشید

 خودم باهاش هستم

 .دیچیرم پس یصورتم و آن سوت بلندتر تو  یرو  دمی. دست کشد یسرد و سف مکتین یرو  نشستم

 ؟یکن  یم هی: تو چرا گر دمیپرس

 کنم؟ بخندم  کار یبه هم فشرد: چ پلک

فت ر  یگرفت و م  یطالق م د ی. مسخره بود که آنا مرده باشد. نباشد. آنا بادمی. من هم خندد یهمزمان خند و 

. د یخند یشوهر احمقش م شیشد و بعد به ر  یزد، موفق م ی. شرکت خودش را مشیها یدنبال بلندپرواز 

 نبودم؟ شه،یاحمق بودم هم شین برام

 ؟ی: علگفتم

 بله؟ -

 … یوقت نگفت تو احمق چیه -

 : باز زد به سرت؟یداد به صندل هیو تک د یکش  آه

 ….گفت   یم…  شهیهم… تو رو قبول داشت  یول… کرد   یدرد و دل نم یشکیه شیزدم: آنا پ پوزخند 

 ؟یو کم کنعذاب وجدانت ر  یخوا یحاال م… بس کن … بس کن مهرداد  -
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 .ریکردم. منگ و متح  نگاهش

 بافم یچرت م سیتکان داد: حالم خوب ن سر 

رو به  رو که یاست. انگار اون نهییکنن طرف آ  یم الیزنن خ یحرف م یکیوقتا که با  ی: آدما گاهدمیکش  آه

 زنن یحرفا رو به خودشون م نیانگار ا…  ننیبیخودشون رو م…  ننیبیروشونه نم

حبت  وقتا م یدر هم گره خورده بود. آهسته گفت: گاه شیچشم بسته بود و ابروهاطرفش.  سرچرخاندم

عقده ها با  یبعض…. بمونن بهتره انگار  یعقده ا یاگر بذار …. مث سمه براشون … خطرناکه  ا یکردن به بعض

 آنا درمون نداشتن یعقده ها….  شنیخوب نم…  شنیمحبت بزرگ تر م

؟ ب یبهش چ نمش؟یسردخونه بب یبرم تو  رم؟یبراش مراسم بگ د یصورتم: حاال با یرو  دمیکش  دست
ً
گم اصال

 بدم؟ د یغسلش هم با… مرده  گهیحاال که د یباهاش حرف بزن شد یزنده بود هم نم یوقت

 رنیبم یزن و شوهر وقت… قهقهه بزند. آرام گفت: نه احمق جون  یحرف یکه به پوچ  ی. مثل آدمد یخند بلند 

 شه * یعقدشون باطل م

تا به من  رد یدانستم. الزم نبود آنا بم یرا خوب م یکی نیبود هم بند یبهشان پا یکه عل  یقواعد مسلمان کل  از 

 نیون همقان نیهم فلسفه ا د یرا دوست نداشته باشند. شا گر یکه همد  رند یمیم یحرام شود. زن و شوهر وقت

 نیهم فقط به یت. اگر مسلماناس امبه تو حر  یعنیمرده است.  تیبرا یعنی یزنت را دوست ندار  یبود. وقت

قانون  نیحرام شده بود دست نزده بودم. الزم بود ا میکه برا  یبودم، به زن یقانون بود من مسلمان خوب کی

 به قانون ندارد وگرنه چرا رفعت گفت یاز یباشم؟ نه آدم اگر بخواهد خوب باشد ن یها باشند تا من مرد خوب

 ی. داشتم خوبدمیشرکت ماند؟ آه کش یمن تو  نانیچرا به اطم ،حساسمخارج از قاعده  یمن به رابطه ها

از  یکی یگفت. من عذاب وجدان داشتم. وقت  یراست م یعل د یکردم؟ شا  یم حی    خودم تشر  یخودم را برا

نداده  یدلخور  یاگر جواب سالم آن آدم را از رو  ی. حتیر یگیرود خود به خود عذاب وجدان م یات م یزندگ

ا تخت ب یتو  دنشیخواب یحت… آنا  یها غیج… آنا  ی. حاال تمام التماس هایر یگیم وجدانهم عذاب  یباش

…  یخواستن شاد ی. حتد یکوب  یسرم م یمثل پتک تو … من  یو امتناع کردن ها یشمیلباس بنفش ابر 

است که بهش  اد یمهرداد عذاب وجدانت آنقدر ز  ینیبیم… آورد  یهم عذاب وجدان م…  یشاد یبرا ینگران

ذاشته گ  ادگار ی میبرا ارشیکه ک  ییزخم ها ی. رو گر یزخم د کیهم  نیچون آنا مرده بود. ا… فندق  ییگو  یمن

 یچیبود. ه نیهم ینداشت. پوچ یا دهیفا گر یو استوار بود د یاگر بدنم قو  یبود. منهدم شده بودم و حت

 .دیرس ینظر مبه  ییاز هر معنا یکه ته  یو ساکت د یسف یراهرو  نیارزش نداشت. درست مثل ا گر ید

 … یو مادرت هم خبر بد ونیبه هما د یبرسونمت خونه؟ با یخوایبلند شد: م یعل

 ؟یر ینگاهش کردم: تو کجا م منگ

 ….شکار قاتل  میبر  د یبا… منتظره  یانور  -
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 یاجدشانه ام: م یرو  د یانداختم. دوباره نشست کنارم و دست کش نییرا با تمسخر گفت. سرم را پا «شکار»

 نکنه یکرد که خراب کار   مشیتفه یانور … کنه   یامشب آزادش م نیاگه بتونه هم…  هیشاد…  یدنبال کارا

 گردن آنا؟  نی: فرارش رو انداختدمیکش  آه

 نبود یچاره ا….  هیمرد نیهم ع یوقتا نامرد یکرد: گاه  یم ینیشانه ام سنگ یرو  دستش

 م؟ دستش را از شانه ام برداشت. از جا بلند گفت  یم د یبا یچ ی. ولمیبگو  یز یتکان دادم. منتظر ماند تا چ سر 

 امیشدم: منم م

 نگاهم کرد: کجا؟!  متعجب

 ایمث ک…  میخاکش کن گذارنینم یزود نیبه صورتم: به ا دمیکش  دست

 نتوانستم حرف بزنم. حنجرهام به هم گره خورده بود و درد داشت.  گر ید

 ببرنش سردخونه؟ نکهیقبل از ا ش؟ینیبب یخوای: نمگفت

 میبر …  چوقتیال انداختم: منتظرم نبوده هبا سر 

 نشده بود و  دا یهنوز پ ارشیقاتل ک یگشت خانه اش ول  یبر م ی. امشب شادیافتادم به سمت خروج راه

. د یلرز  یکشد؟ چانه ام م  یدختر خودش را م یک…. دخترشان…. آنا دخترشان را کشته بودند یمامان و بابا

 د یبان… کشد   یبه خاطر وطن عشقش را م یعل…کشد   یپسرش را مبه خاطر طمع، ناخواسته  ونیهما یوقت

چند ماه   یتو  بیعج ز یچ نیاول نیشود. ا یم دا یو عاشق همه جا پ وانهیتعجب کنم، طمع کار و د اد یز 

. من …نه زن سابقم مرده … زنم …زنم  ست؟ین بیعج نیا…  چارهیمهرداد؟ زنت مرده ب… گذشته نبوده که 

بود؟ مگر من چه  یچ یعذاب وجدان لعنت نی. اد یکش  یم ر یام ت نهین نداشتم. سز  گر یوقت بود د یلیخ

 یکیآن  رد یبم فتد یب شانیکیاگر … شوند  یسازند و جدا م یهمه زن و مرد با هم نم نیکرده بودم؟ ا  ییخطا

 رد؟یگ  یعذاب وجدان م

رده که  فکر ک یتا به حال کس. دیچیپ یمشامم م یمرگ تو  یباران مثل بو  ی. هوا سرد بود. بو رونیآمد ب یعل

 . مقابلمانمیبود ستادهیپله ها ا یپالتوم. رو  بیج یدهد؟ دست کردم تو  یمرگ م یباران هم بو  یگاه

 ابرها را قرمز کرده بود.  شیکه غروب کرده بود و ته مانده ها  یدیبود و خورش اطیح

 تموم شد؟ ی: بعد از کلوئه عذاب وجدانت کگفتم

 شد اد یز …زد: تموم نشد  پوزخند 

 …منم قراره  یعنی -

 که با آفت ساقه هاش  یکنم مث درخت  یمن تحمل م…  یانتخاب کن یتو مجبور نبود…  یکن  یتو فرق م -

 میدرباره اش حرف بزن ستیفقط االن وقتش ن… مهرداد  یکن  یتو فرق م…  سازهیم
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نگاه کردم. آنا  مارستانیساختمان ب رفت. دنبال سرش راه افتادم. برگشتم و به نییکرد و پا  یکیها را دوتا  پله

شست و ن یم شیمژه ها یرو  ز یر  ی. برفک هاد یخوابیسردخانه م یو فلز  کیبار  یاز قفسه ها یکی یحاال تو 

آن لبخند سرشار از  وانستمت ینم چوقتیشد و من ه یم د یشد. پوستش سف یترد و شکننده م شیموها

 .نمیغرورش را بب

 یدادم به پشت هیدر سکوت راه افتاد. سرم را تک یو من عقب. انور  نشست جلو  یشدم. عل نیماش سوار 

درد  بودم که یآدم شهیطور بودم. من هم نیرا کشتند هم هم ارشیکه ک  ینداشتم. روز  یحس چی. هیصندل

 آوردم.  یتاب م هیبود که فشارها را بهتر از بق نیهم ی. براکرد یم رمیآرام آرام تسخ

 گفت: متاسفم  یانور 

 دهیهمه آدم رفتن زندان اونم واسه عق نی. ارهیم ادتیاز  زا یچ هیبق یبها بد یادیز  یز یبه چ یوقتگفت:   یعل

 وانه؟یو د یشون، همشون شدن جان

 یدق یاالن از چ…  یفرستادم: بس کن عل رونینفسم را ب کالفه
ً
در و مادر آنا نگفته پ یشکیه نجا یا ؟یناراحت قا

 یعصب د یمن با… من  لیهاش شدن فام نیاز بخت بد من بدتر هستن. فقط  یاسیس یها یزندان ندهینما

 تو چته؟… ناراحت باشم … باشم 

 باد یبعد حل کن د یگفت: مشکلتون رو بگذار   یانور 
ً
 کار مهم تر  هیدنبال  میبر  د ی. فعال

توانستم بخوابم. به خاطر دست اندازها  یشد و من نم یدست اندازها رد م یاز رو  نینگفتم. ماش یچیه

 گفت؟  ی: چدمیپرسبود؟ 

 ییالال کیحاال مثل  نیآرام موتور ماش یماندم. صدا رهیخ نینزد. چشم بازکردم و به سقف ماش یحرف یکس

 بود. 

 ییایب ستیالزم ن ؟ییجا کی متیبرسون یخوا یبه حرف آمد: م یانور  باز 

 . بهترهاد یگفت: بذار ب  یعل

 گفت؟  ی: آنا چگفتم

چک   ه،یقض نیا یتو  کنهیکه کمکم م  ییاز همونا یکیزنگ زدم به …  فیشر  با یسراغ د میبر  د یگفت: با  یانور 

 برگشته مارستانیاز ب شیساعت پ کی نیهم… کرد گفت االن خونه خودشه 

 مارستان؟ی: بدمیپرس

 ؟یدونست یحشمت سکته کرده نم… پدرش بوده  شیپ -

 …گفته بود بهم   ونیچرا هما -
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رقم   هی دنبال د یباشه با دهیتم: اگه حشمت الله ماجرا رو فهمبا رفعت و فرشاد افتادم. گف میحرف ها اد ی

 صورت حساب هاش یتو  یگنده بگرد

ونم االن د ینم یول… سفارش بزرگ داشته  هی ارشیماه قبل از مرگ ک کیکردم.   دا یگفت: گشتم و پ  یانور 

 …. دهیرو که خر  ییزایاون چ

 و مهره بوده درسته؟ چیپ -

 دهکر   میجا قا کیو  دهیانگار همش رو خر …  ستیبازار ن یازشون تو  یرد چیدونم چرا ه ینم یدرسته ول -

 که آنا رو رسونده به  یهمون… همه بر سرش جنگ بوده  نیکه ا  یاون نقشه ا میدی: امروز فهمدمیکش  آه

 لیو رو تح یاشتباه یو گفت نقشه ها د یفرشاد امروز نقشه ها رو د… بوده  ینقشه اشتباه هی یفرح

  د یخر  یم لهمرسو  هینبود اون وقت حشمت  یفکر کردم اگه نقشه ها اصل بودن و مشکل….  داده یمرتضو 

 …با خودش  یمعامله اجبار  هیکه ما رو بندازه تو 

 یمعلوم نبود نم یچیبه اون کارگاه ربط داشته منتها چون ه د یخر  نیزدم ا یگفت: منم حدس م  یانور 

 …اشه بوده ب یز یچ نیاگر همچ یول… بگم  یز یتونستم چ

 میر یم میچرا دار … برد بوده  –برد  یاون معامله واسه حشمت باز  میزد یچه نم میزد ی: چه ما کارگاه مگفتم

 با؟یسراغ د

 …هم فکر نکن  یچیبه ه… استراحت کن  یکم  هیگفت:   یساکت شدند. عل باز 

 .دمیآه کش هم عذاب وجدان.  د یشا… بود  نیآدرنال ر یآمد. همه اش تقص یخوابم نم یبودم ول خسته

 کل ماجرا رو تعر ….  یبازپرس یگفت: فروتن رو بردن برا  یانور 
ً
که   ادهیز  یلیکنه و احتمالش خ  یم فیحتما

 دادم ییقوال  هیمن بهش از جانب تو  یول…  تایگردن آناه  فتهیهم ب را یپرونده رو زود ببندن و همه تقص

 ؟یچه قول -

… وده ب تا یسر آناه ر یز  یشاد دنیفکر کنن دزد یآگاه یکه همکارام تو … حرف نزنه  یکه راجع به شاد  -

 یایشرط باهاش راه م نیگفتم تو به ا

 وسطه؟ یشاد یچون پا -

 نبوده، ینقشه به خاطر زودتر آزاد شدن شاد نیدانستند که همه ا یماندند. خودشان هم خوب م ساکت

 نیدادنش از زندان هم ا یعد فرار و ب یبه دام انداختن آن باند کوفت یبرا یسوءاستفاده از شاد یجور  کی

 . طفلک آنا. شد یم یماست مال یجور 

 رو بفهمه یشاد یداشته که کمکش کرده جا یآگاه یتو  یکیآنا  ی: ولگفتم

 کنه  یبوده دهن وا نم یمطمئن باش هرک…  رهیگفت: اون خودش به خاطر دخالت تو پرونده پاش گ  یانور 
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 زنگ نزد؟ یگفت: ماجد  یعل

انجام دادم  شیتوانسته بودم برا یتمام شده بود. هرکار  یمن در قبال شاد تی. مسئولنگفت یچیه یشکیه

 …دانست آنا مرده  ینم ی. حتد یخواب یپدر و مادرش و راحت م شیگشت پ  یو امشب برم

 آنا مرده؟ د یفهم ی: شادگفتم

 ستیمهم ن… گفت: بخواب   یعل

ودم. دور که خودم تنها باشم. خسته ب یجا کیفتم ر  یرفتم مسافرت. م یانداختم م ر یرا گ یقاتل لعنت یوقت

  د یص یماه ارشیکه از برکه خون آلود ک  ییفکر نکنم. نه به تمام آدم ها یچیکردم به ه  یچشم بستم و سع

. نه به …اش شده بود  انوادهخ رخواهانهیبه ظاهر خ یها تین یکه قربان  ییتاینه به آناه… کرده بودند 

 .یرابطه خودم و شاد

اشد و رو ب یبعدازظهر داغ تابستان کیخواست خفه اش کنم. انگار که  یزد. دلم م یسرم سوت م یو ت یکس

 گذاشت خوب بخوابم.   یزد و نم یسوت م یباشم و کس دهیگندمزار ساکت دراز کش  کیبه 

 به شانه ام خورد: مهرداد؟ یدست

 ؟یگفت: چقدر داغ  یباز کردم. عل چشم

 م؟یدی: رسمدیرا مال مینشستم و چشم ها راست

 پسر حشمت هنوز از  یوقت… طرف  نیبه ا یشناختم. از نوجوان یرا م ابانیخ نیدور و برم نگاه کردم. ا به

 داخل؟ میبرج نگاه کرد: چطور بر  یجلو  یبه نگهبان یشدم. عل ادهیرا باز کردم و پ نیدر ماش….نرفته بود رانیا

 ایرفت جلو: ب یانور 

و  ستادمیا شنی. جلو استد یرس یم ینگهبان شنیکه به است  یگ آهندر بزر  کی. میسرش راه افتاد پشت

 : امرتوند یو پرس ستاد یداخلش را نگاه کردم. نگهبان جلو پنجره ا

با نگهبان حرف زد و باالخره اجازه داد  یآورد و چند کلمه ا رونیاش را ب یواقع ییکارت شناسا  یبار انور  نیا

کرده   هالل کنار هم سر بلند  کیشده بود. سه برج مثل قوس  یار محوطه بزرگ گلک کی. مقابلمان میوارد شو 

 یان. علنگهب کیو باز هم  عیوس یک البی. میجلوتر وارد محوطه برج دوم شد یو کم میرد شد یبودند. از اول

 ؟یبرج مسکون ا ی لهیغر زد: زندان باست

 یمراقبت کن از مال و اموالت یتون ینم ر یدزدگ هیبا  یخرپول باش یحال گفتم: وقت یب

تا  میپهن رفت و  چیراهرو مارپ کیبه موازات  یداخل الب یدوباره با نگهبان حرف زد و از کنار کانتر نگهبان یانور 

دانست  یآدرس را کامل م ی. به شماره طبقات نگاه کردم. انور میستادیاز آسانسورها ا یکیانتها و جلو درب 

وختند و شان را فر  ییال یکه خانه و   یاز وقت تبودم. درس دهامیبود که به خانه حشمت ن یوگرنه من چند سال
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 دخلش با خرجش نم  یکه با ذوق م  ونیشدند. هما نیآپارتمان نش
ً
 ییال یخانه و  یخواند وگرنه ک یگفت حتما

 کیاز النه مرغ  ونیطبقه آخر را زد. منظور هما یو انور  میمرغ. سوار آسانسور شد یدهد به النه  یرا م

 النه مرغ حساب  یمتر  آپارتمان ششصد 
ً
بود خب در مقابل خانه خودش که سه برابر وسعت داشت واقعا

کدام به صاحبانش وفا نکرده بود.   چیالنه مرغ چه آن عمارت درندشت ه نی. چه ادمیشد. آه کش یم

 یرخچ اطشیح یدل و دماغ نداشت تو  یسرگشته و افسرده کنج همان عمارت کز کرده بود و حت شانیکی

 .مارستانیبود گوشه ب فتادههم ا یکی نیابزند و 

آنا  خواست بدانم ی. دلم ممیگفتن نداشت  یبرا یکداممان حرف  چیرفت و ه یسالنه سالنه باال م آسانسور 

داد به بعد. حاال پدر و مادر آنا   یباز قفل دهنش را زده بود و حواله ام م یعل یول… گفته   یقبل از مردن چ

 برا شانکردم. انگار دل  یکرده اند تعجب نم  یودکشگفتند خ  یکجا بودند؟ اگر م
ً
ده بود. زندان تنگ ش یواقعا

بدبخت باشد که خاطرات خوبش  د یآدم چقدر با… مادرش  یخانه آخر بود. حداقل برا شانیانگار زندان برا

هم از دست  ا یآن دن…  یطفل یداد، آنا ینم تیخواست و رضا یبشوند زندان؟ خب اگر پدرش قصاص م

. برند یم اد یکنند. اصل مطلب را از   یاند. هدف را گم م ینجور یها هم ا ینداشت. بعض ینش خالصماما

است  نیهم هم ا یبود. قانون تلخ دن یآدم نیهمچ تا یشود. مادر آناه یمهم تر م شانیاز اصل برا هیحاش

ته تعادل نداش یگفت وقت  یراست م یباز دلخور بودم ول یکه از عل  رمی. گنیزم یخور  یم یتند برو  یادیز 

 یول نشیبوده نه آخر  شیها دهیمبارز در راه عق نیوگرنه مادر آنا نه اول یشو هم ب یممکن است جان یباش

نه شان هم نمو  یفیهمه قشر و ط یتندرو. تو  ند یگو   یکه بهشان م  ییاز همان ها… بوده  شیاز آن بدها یکی

 یر ادار و دسته ها. مهرداد د یباق یچه تو  د یناز  یبهشان م یکه عل  یدار و دسته ا یشود. چه تو  یم دا یپ

 خفه شو.  ؟یمگر تو آنجا بود ؟یکن  یم هیعذاب وجدانت را با مادر آنا تخل

 نداشت تندتر برود.  الیخ یزل زدم. آسانسور لعنت میرنگ رو به رو  ینقره ا یصفحه فلز  یاعداد رو  به

ودم تمام حس کرده ب میشانه ها یاش را رو  ینیکه از صبح سنگ  یشب لعنت نیو ا میحرف بزن با یکه با د  بعد 

که   کردم  یگندمزار ساکت فکر م  کیخواستم بهش فکر کنم. فقط به  یشود؟ نم یم یبعدش چ… شود 

دانم. من  یمن ؟یمهرداد؟ شاد یچ یشوم. شاد رهیمقابلش و در سکوت به رو به رو خ نمیساعت ها بنش

 یاز دستم بر م یهرجور … بوده  یچ یها برا هیو کنا شیرا کردم. من نشانش دادم که آن اخم ها و ن میسع

. یچیچه کار کنم؟ ه د یبا گر ید… داند که دوستش دارم  یآمد کمکش کردم. حاال کنار مامان و باباش است. م

حاال  … خواهند بدانند چرا مرده  یکه م  ییداشت با فضول ها میدور جنجال خواه کیدوباره … آنا مرده 

 ینه .. حت… اوضاع را سر و سامان دهد  ستین یخورده و کس نی. شرکت زم…یبه خاطر همدرد رمیگ

 کی یبرا طیبل کیرا دوباره بروم.  ز یو نفرت انگ یراه لعنت نیفکر کنم که قرار است ا نیبه ا ستمیحاضر ن

که   یم. کسکن  دا یرا پ ارشیقاتل ک د یاول با یشود. ول یچه م نمیتا بعد بب… تنها  ی. تنهایسفر ده روزه با کشت

 مهرداد؟ قاتل ک بتیهمه مص نیا
ً
ت را گذاش انیرقم زد؟ او فقط جر  بتیهمه مص نیا ارشیرا رقم زد. واقعا

 رفته بود، نرفته بود؟ یرانیاز قبل رو به و  ز یدور تند وگرنه همه چ یرو 

ما هم  رفت سمت چپ و  یکه کنار هم قرار داشتند نگاه کردم. انور   یآسانسور باز شد. به دو واحد درب

 گفت: مهرداد؟  یپشت در و انور  میستادی. امیدنبالش رفت
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 …نباشه  ند یکه خوشا  یبشنو  ییزایگفت: ممکنه چ  یکردم. عل  نگاهش

دل و  کرد؟ بدتر از دانستن  یداغانم م دنشیشده بود که شن یچ گر یام. د یشانیدستم را فشار دادم به پ کف

 بدتر از مردن آنا؟ ا؟یکارگاه؟ بدتر از مرگ کخوردن   نیبدتر از زم ؟یو فرح د یقلوه دادن ناه

 … یخوا یرا با انگشت آرام فشار داد: م میبازو  یانور 

 دیها با من رفتار نکن رخورهیمث بچه ش یه امیاش رو هم م هیاومدم بق نجا ینه .. تا ا -

دش گفت: خو   ی. انور د یچیناقوس وار زنگ در سکوت خانه پ یزنگ را فشار داد. صدا یمعطل یب یعل

 تنهاست

 ؟ی: چک کردد یپرس یعل

 ه؟یگفت: ک  یبخواهد جواب بدهد کس تا 

 … ایساختمان است.  ر یکرد مد  یفکر م د یپشت در است. شا یدانست ک ینم مطمئنم

 دیار یب فیگفت: چند لحظه تشر   یانور 

 میمزاحمتون شد یبدهد: از اداره آگاه حیمجبور شد توض یمکث کرد. انور  با ید

 دفعه شده بود  کیماجراست و حاال  یبفهمد او هم قاط یکس  د یترس یم روز یتا دنگاهش کردم.  متعجب

 سوپرمن. 

 ن؟یگفت: چه کار دار   با ید

 … دیار یب فیگفت: تشر   یعل

 در رو باز کن. آنا مرده با یبدهد من هستم گفتم: د صیتشخ ینداشتم. بلند جور  حوصله

……………….. 

ع از مرج ینید یقرائت علما یعنی ستین د یمراجع تقل* باطل شدن عقد زن و شوهر بعد از مرگ نظر همه 

 قاعده با هم متفاوته.  نیا ر یتفس

 در فرانسه شده است.  یدر فرانسه که منشاء اتفاقات مهم ی: زندان معروفلی* زندان باست

*** 

 یک  دهیخانه د یکیالکترون یپشت در را انداخت و در باز شد. مطمئنم حاال بعد از چک کردن چشم ر یزنج

 نیا عاش ر  ییکارت شناسا  یتوانست مقاومت کند. انور  ینم گر یگفتم آنا مرده د  یوقت یت در است ولپش

ارش که . از کنمیعقب رفت تا وارد شو  یرا آزاد کرد و کم ر یزنج با یگرفت. د  با ید یکومان در آورد و جلو   یتیم
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سوت آزاردهنده  نیتا از ا بخورم یز یداشتم چ اجیتند الکل به مشامم خورد. من هم احت یشدم بو  یرد م

 خالص شوم. 

که   یکرار ت ونیمتر بود با همان دکوراس ستیبه دو  کیوسعت سالن نزد د یبود. شا عیسالن وس کی مقابلمان

 ینقاش یتابلوها ،یشمیابر  یتابلوفرش ها ،یبرنز  یقد یمجسمه ها انو،یداشت. پ یانیاع یاز خانه ها یلیخ

 کرد   یفرق م دمانشانیفقط چ… نقره  یو لوسترها یمرمر  یاگلدان ه  ک،یآنت یدکور  لیوسا قه،یعت
ً
. مثال

ته بود و شد. پنجره بس یشکل بود که رو به منظره شهر باز م یو هالل یدرست جفت پنجره قد انو یپ نجا یا

 استفاده مانده.  یفصل ب نیتراس حاال در ا یمطمئن بودم استخر رو 

پنت هاوس با استخر  کی. دلش د یکش  یم شیانمان را پمدام حرف عوض کردن آپارتم شیتا چند سال پ آنا 

ر و شب ها هم بعد از کا رد یجفت استخر حمام آفتاب بگ یر یحص یصندل یرو  ینیکیخواست که با ب یم

مجاور  یاه رجب یکه تو   یساختمان یمنظره جذاب به کارگرها نیمن در کنار ا یکند ول  لکسیاستخر ر  یتو 

 شد.  یم هیخاک تجز  ر یآنا ز  یآرزوها یکردم. حاال همه   ید هم فکر مزدن یمشغول بودند و به آنا زل م

 مهرداد؟ -

بود  ستادهیمن ا فاصله از  یبا کم نهیدست به س با یبودند نگاه کردم. د ستادهیسالن ا انهیکه م  یو عل یانور  به

 شده؟ یگفت: چ  با یکرد. راه افتادم به سمت آنها و د  یو نگران نگاهم م

ه و قبل از آنکه به صورت برنزه اش نگاه کنم چشمم ب دمیسوال را بپرسد. چرخ نیفتاده بود اا ادشیتازه  انگار 

 رهنیپ وقت از  چیامتداد داشت نگاه کردم. آنا ه شیباالتر از ساق پا یکه کم  یدیو نازک سف یپشم رهنیپ

 یاخمش م میشد یرد م بنهامز هروقت از فروشگاه د نیهم یآمد. برا یو زنانه خوشش نم کیکالس  یها

 رهنیدست پ کیسردخانه با  یحاال تو  فتهیو خودش یقو  ر یوفادار باس بود. مد یمشتر  یهم ول یرفت تو 

 بود.  دهیبر تن خواب د یدوخت و سف یب

 دولتشاه؟ یآقا -

تمام  پارادوکس به کی بایرنگ. د یحلقه حلقه مس یو موها دهیباالتنه اش. گردن کش یسر خورد رو  چشمم

که   یر یو در باطن مد یو خرج تراش یدلبر  یبود که ساخته شده بودند برا یزنان هیشب معنا بود. ظاهرش

 چرخاند.  یپدرش را م التیتشک

 ایگفت: مهرداد ب  یانور 

 ییم نمامقابل وار ی. دمیو هر سه نفر نشست نهیشوم یرو به رو  یتند کردم و خودم را رساندم به مبل ها قدم

کل خانه به   یچوب یوارهایبا د سهیکوچک و بزرگ بود که در مقا  یهااز قلوه سنگ  یبیسنگفرش شده با ترک

 شدم.  رهیخ نهیومآتش درون ش یکرد. به شعله ها  یبزرگ و لوکس را القا م یآدم حس کلبه ا

 نجا؟یا نیبدونم چرا اومد شهی: مستاد یا مانیآمد و روبه رو  با ید

 دمیم حیتوض د ینیما گفت: بش یبه جا یکردم و انور   یهنوز به آتش نگاه م من
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. آنقدر شیما شق و رق نشست. دوباره حواسم رفته بود به اداها یرنگ رو به رو  یلیمبل تک نفره ف یرو 

 ام چرا و چطور مرده است.  یمیقد بیرق د یپرس ینم یجاه طلب بود که حت

 امروز عصر فوت کردن… گفت: خانم دادخواه   یانور 

 کیون قبل از مرگش یگفت: ول  یحس و حال نگاهش کردم. انور  ی. برد یبگ هیدییچرخاند طرف من تا تا گردن

 کردند راجع به دخالت شما در پرونده نامزد سابقتون  ییصحبت ها

ل را دسته مب…. انداخت  یپا م یاش را نشان دهد. پا رو  یکرد که نگران  یم یشد و حرکت ینگران م د یبا االن

 حرف ها بود.  نی. خونسردتر از اچکدامینه ه….  دیپر  یپلکش م….  دادیانگشتانش فشار م ر یز 

 ن؟یدیگفت: شن  یانور 

 جا خورده بود.  یتفاوت یهمه ب نیاو هم از ا یحت

 لمی. وکد یظفر صحبت کن یبا آقا د یتون یم… موضوع ندارم  نیدرباره ا یگفت: من حرف  با ید

 بق فتد یحس منتظر بودم ادامه ماجرا اتفاق ب یزد. جز من که منگ و ب ینم یکس حرف  چیه
ً
در  هیحتما

 برگ آس را رو کنند.  یکردند تا بدانند ک  یو رو م ر یرا ز  شانیسکوت داشتند ورق ها

 اح…  شهیم یعلن ز یاگر کار به اونجا بکشه همه چ یول میکن  یهم صحبت م شونیگفت: با ا  یانور 
ً
 نیتما

 …. نیدیاز روزنامه ها آزار د یبه اندازه کاف ارشیقتل ک یایمدت به خاطر قضا

 یصورت شیفشار داد. ناخن ها د یصندل چرم سف یرا تو  شیپا یواکنش نشان داد. نوک پنچه ها االخرهب

کرد؟   ینم یچه غلط گر یمهرداد؟ آنا د یچ گر ی. خب دد یپوش یروباز نم یکفش ها  چوقتیبودند. آنا ه غیج

 یدچار چ تند فرفت مشاوره، گ یم ارشیجون بعد از مرگ ک د یو چرا حاال؟ ناه سهیچقدر مقا… ول کن 

 …. یپوچ…  یتفاوت یب…. بهت … بعد از حادثه؟ شوک  یشده؟ تروما

 دیصحبت کن لمیگفت: با وک  با ید

 یمقابلش گذاشت: همه صحبت ها ز یم یدانستم مال فروتن است رو  یرا که خوب م یر یفلش پل یانور 

 د؟یمطمئن…  نجاستیخانم دادخواه ا

الفه  شده بود. ک یرنگ کوچک جاودان اهیس لین مکعب مستطآ یآنا تو  یزل زدم. صدا اهیس ر یفلش پل به

 شدم.  یم وانهیگردن خم کردم عقب. چشم به هم فشردم و دوباره راست نشستم. داشتم د

 د؟یبدون د یخواه یم یگفت: چ  با ید

االن …  نیداشت یو مهره اتصاالت فلز  چیسفارش بزرگ واردات پ کیشما  مینفس گرفت: ما خبر دار  یانور 

 سوله کجاست؟اون مر 

 انبار یخونسرد گفت: تو  با ید
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با توجه  مدیکه من فهم  یز یچ… سفارش متعلق به حداقل هفت ماه قبله  نیمکث کرد و گفت: ا یکم  یانور 

ه بوده که مقرون به صرف یفقط وقت طیشرا نیا ینگه داشتن مرسوله ها تو … ثبات بازار دالر  یب تیبه وضع

که   د یباش ییجزو کسا نخودتو  نکهیبوده مگر ا رممکنیهم غ نیکه ا  …شه  یدالر ارزون نم د یمطمئن باش

 نیها دست داشته باش متیق میتنظ یتو 

 داشت؟ ارشیبه مرگ ک یچه ربط نیکرد. ا  یکار نم  مغزم

که   ستنین ییزایچ نها یمدارکش هست. ا… انجام شده بود و قرار بود فروخته بشن  یابیبازار … گفت: نه   با ید

اگر … رهیبگ لیچند ماه بعد جنس رو تحو  یبده ول د یسفارش خر  یباشن. ممکنه مشتر  مصرف داشته خی    تار 

. د یکن  فروش رو چک یکتورهافا  د یتون یم… ها باال بره  متیتا ق میکه ما احتکارشون کرد  نهیمنظورتون ا

 همش موجوده

 د؟یهاتون هم هست یگفت: جالبه پس شما انباردار مشتر   یانور 

 بخواد بله یاگر مشتر  -

 دوستانمون فاکتورها -
ً
 کردن  یفروش شما رو هم بررس یاتفاقا

؟یهستن دق یکردند؟ و دوستان شما ک  یبررس یبا ک -
ً
 قا

 هستند؟ یاومدم. دوستان من به نظرتون ک یاز اداره آگاه…. گفتم که … با سفارش دهنده ها  -

سر  یرابا من ب ز یو گر  بیتعق جز  یانور  یمبل شق و رق نشسته بود. پس رفقا یرو  یمجسمه برنز  نیع هنوز 

 اسر یت هم دنبال شرک سیافتاد. پل یبه حرف انور  ادمیهم کرده بود.  گر ید د یکار مف  کی میدرآوردن از کارها

 …قتل برادرت  یگفته بود البته نه فقط برا  یبود و انور 

و  انبار مونده یمرسوله شما تو  یواسه چ نیبگ…  فیبودن خانم شر  یفاکتورها سور  نیادامه داد: ا یانور 

 صادر شده براشون؟ یچرا فاکتور سور 

 ساکت ماند.  با ید

  یم دا یدولتشاه دنبال احداثش بوده ربط پ یکه آقا  یبه اون کارگاه دنشونیخر  لیدل هیگفت: به نظرم   یانور 

 کنه درسته؟

 حالکه متاسفانه فع  انهی. پدرم بهتر در جر ستمین اتیجزئ انیشانه باال انداخت: من در جر  با ید
ً
ش مساعد ال

 دیظفر صحبت کن یگفتم با آقا  نیهم ی. براستین

کرد رو هم از   یکه خانم دادخواه ازش صحبت م  یپا انداخت. بعد گفت: پس اون نامه جعل یپا رو  یانور 

 م؟یظفر بپرس یآقا

 گفت: کدوم نامه؟  با ی. دمینگاهش کرد یجا بلند شد. من و عل از 
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 مرحوم دادخواه یبرا نیپر است: همون که فرستاد یلید دستش خخونسرد بود. انگار مطمئن بو  یانور 

 .دیچسب یمرگ آنا انقدر تازه بود که مرحوم بهش نم مرحوم؟

 داشته ییزده و چه ادعا یچه حرف تا یدونم آناه یمن نم ن،یپوزخند زد: هرجور راحت با ید

  یم یچ ا بیمهم نبود د شیبراشماره شد. انگار  کیمشغول گرفتن  یکرد انور   یصحبت م با یطور که د همان

 د؟یزن یزنگ م یگفت: به ک  با ی. دد یگو 

 خونسرد گفت: خانم دادخواه یانور 

روع کرد به ش ی. انور ستیکارها چ  نیاز ا یمنظور انور  دمیفهم یبرگشت و به من نگاه کرد. نم ار یاخت یب با ید

ه رو ک یب محضه. اون مدرکشما کذ یحرفا هیمدع شونی. امیهست فیصحبت کردن: ما االن منزل خانم شر 

 نیشیم ازداشتبه جرم قتل ب شونیا یوگرنه خود شما به جا د یرو آماده کن د یزنیازش حرف م

 مرده؟ تا یآناه نیبه من نگاه کرد: مگر نگفت با ید

 می: دروغ گفتگفتم

 م؟یرا قطع کرد و رو به ما گفت: بر  ی. گوشمیدوست داشتم که دروغ گفته بود و 

 فردا از آگاهبا یرو کرد به د یانور  و  میجا بلند شد از 
ً
 خوانیشما رو م ی: احتماال

ت:  آرام گف یو عل میآمد رونی. از خانه بمیراه افتاد طرف در. ما هم دنبالش رفت عی    محکم و سر  یگام ها  با 

 … یگند زد

 ادشیگفت: م  یانور 

 ومد؟ی: اگه نگفتم

 سراغ پدرش میر یآسانسور را فشرد: م دکمه

 دیگفت: صبر کن  با یآسانسور در خانه باز شد و د از باز شدن در  قبل

 هست؟ ی: حرفبا یرو به د د یچرخ یانور 

 بله -

 قهیدق کیکه   ییهمان مبل ها یرو  میداخل. نشست میو برگشت دمینفس کش قیشو مسخره عم نیاز ا کالفه

 ؟یار کنچه کگشت خوب بود. بعدش قرار بود   یبر م یراحت نی. اگر آنا هم به هممیقبل ترکشان کرده بود

 دانم.  ینم

 گفت: خب منتظرم  یانور 
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هست که ازحرفام به نفع خانواده دولتشاه  ینیگفت: چه تضم  نهیو دست به س ستادهیهمان طور ا با ید

 استفاده نشه؟

 کارت منه  نی: از یم یکارتش را گذاشت رو   یبه من انداخت. انور  ینگاه مین

 … نیبا خودشون اومد یوقت -

 د ی. مطمئن باشد یندارم شما صحبت کن یمنم اصرار … ده قتل برادرشون هستن پرون یخودشون شاک -

 دیدور بمون خود یب یکه از جنجال ها  د یشانس رو دار  نیهم هست منتها االن ا یا گهید یراهها

کان شروع کرد به تکان ت یپا انداخت و عصب یقفل کرد و پا رو  نهیس یرا رو  شیو دستها شیسر جا نشست

تر گفتم زود  یخواست بهش م یاش چند برابر شده بود. دلم م ینیسکوت، غم سنگ نیا ی. تو شیدادن پا

 نیباشد به ا اشتهممکن بود او قاتل باشد و خوش ند یماجرا تمام شود. ول نیدهن گشادت را باز کن تا ا

 حرف بزند.  یراحت

  یکس  …ولتشاه بوده د یآقا یمیقد کیشر … و راست نشست: پدرم  د یدست کش شیاز تکان دادن پا باالخره

 که بهش اعتماد داشت

 و اعتماد؟ آن هم به حشمت؟!  ونیام گرفت. هما خنده

 ا یول میکن  دا یپ یکیما قرار بود با هم نسبت نزد -
ً
 نیا دونستم که یاعتماد دو طرفه نبود. من م نیظاهرا

 نیممکنه همچ رو قبول نداشت. حاضر نبود قبول کنه نیو پدرم ا دهیخواب یپشتش منافع یخواستگار 

اشته اعتماد د یمیقد کیشر  کیداد به  یم حیازش گذشته بود و ترج یباشه. به هرحال سن ونیدرم یز یچ

 اشتباه فکر م یول…. باشه 
ً
 کرد  یظاهرا

 بال بود.  یرهایتمام ت بلیکه س  یخانواده ام بودم. کس ندهیو با خشم به من نگاه کرد. حاال من نما برگشت

 کسیر زل زد به انو  دوباره
ً
 احداث کارگاه رو به پدرم خبر داده بود یماجرا ی: ظاهرا

 ؟یک  -

 ماجرا خبر نداشتم نیمنم از ا یدونم. حت یمبل جا به جا شد: نم یتو 

ه . به هرحال شما مظنون بستیراحت ن یلیخ طیشرا نیباور کنم؟ باور کردنش در ا د یگفت: توقع دار   یانور 

 نیقتل هست

ر خونسرد گفت: اگر خب یلینگاه کرد و خ یدوطرف مبل و در سکوت به انور  دو دستش را ستون کرد  با ید

 …گذاشتم اون مرسوله رو بخره   یوقت نم چیداشتم ه

 … اسریلب گفت: شرکت  ر یهم گذاشت و ز  یو پلک رو  د یلب گز  یانور 

 سرچرخاندم طرفش.  ار یاخت یب
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 پلک گشود: درسته؟ یانور 

 وجود داشت یشرکت نیزده از جا بلند شد: پس همچ جانیه یکرد. انور   د ییبا سر حرفش را تا با ید

 با ما وارد مذاکره شده بودن یگذار درست و حساب  هیچند نفر سرما… بله  -

؟یدق یک  یعنیبا شما  -
ً
 قا

….  شناختشونیبود. پسر عموم با واسطه م فیشر  یشرکت بازرگان رعاملیمنظورم به عنوان مد… با من  -

گروه   نیاز ا یخواستم هرجور شده عضو  یکار کنند و من هم م  یالح ساختمانواردات مص یقرار بود رو 

 میباش

 هست؟ یمال ک هیقض نیا -

به خاطر سهم بازار اومده سراغ ما وگرنه تا  ونیمن مطمئن بودم هما…  ارشیمن و ک یدرست بعد از نامزد -

 از وصلت دو خانواده نبود یوقت حرف چیقبلش ه

 شما خبر نداشت؟ یپدرتون از برنامه ها -

 : نهد یآه کش با ید

 چرا؟ -

 بودم یچون از دستش دلخور و عصبان -

 ونیاخانواده هم کرد ینبود. فکر م سکیمبل و چشم بست و آرام ادامه داد: پدرم اهل ر  یداد به پشت هیتک

د با ر ک  ی. فکر ممیشیاون ها م رمجموعهیزود ما ز  ا ی ریدونست د یکارش هستند. م  تیامن هیدولتشاه حاش

  میتصم نیهم ینبودم برا افقمن مو  یول… خانواده  نیا کیبه شر  شهیم لیبر تبد انیراه م هیکارش از   نیا

 چند نفر بشم نیگرفتم بدون مشورت باهاش وارد شراکت با ا

؟یهستن دق یک  نا یا -
ً
 قا

 واسه واردات داشتند یدرست و حساب یازهایعده تازه وارد که امت هیباز کرد:  چشم

 نیت به هممنظور  یباش نجا یقراره همه کاره ا یو گفت ز یپشت م یدفتر من نشست یکه تو   یاون روز  :گفتم

 به اون تازه واردها؟ یبود؟ قرار بود بعدش ما رو بفروش

 من؟ یخواستگار  نیومدین تین نیزد: مگر شما به هم پوزخند 

 نداشتم.  یجواب
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وقت بود که  و اون نیکارگاه هست  هیما مشغول ساختن به پدرم خبر داده بود که ش یکی ی: ولیکرد به انور   رو 

واج با ازد نینگفت چون قبل از قبول ا یز یبه من چ ی. ولهیچ هیکه قض  د یپدرم حساب دستش اومد و فهم

 ….اره یدخترش کم ب یخواست جلو  ی. به هرحال نممیداشت یادیز  یهم بحث و بگو مگو 

 ه؟ینفر ک کیگفت: اون   یانور 

 د؟یخور  یم یز ی: چد یشد و رفت سراغ بار و پرساز جا بلند  با ید

 ا یدونم اون آدم زنه  ینم یو برگشت نشست: من حت ختیر  یدنیخودش نوش یکس جواب نداد. برا  چیه

 بودند.  دهیدرم رسبه دست پ کیکارگاه که با پ  یاتفاق افتاده البته به جز نقشه ها یتلفن ز یهمه چ یعنیمرد. 

  یدروغ نم کرده که  یبه پدرم ثابت م د یاخبار رو بهش داده با نیا یرحال هرکاش خورد: به ه یدنیاز نوش یکم

 گه

 راست گفته باشد و ا با یآدم برسند؟ البته اگر د نیبه دست ا یقیها ممکن بود از چه طر  نقشه
ً
هم  نیواقعا

مانده  یروغنقطه آخر د نیکنم در ا  یبودم نباشد. که فکر نم دهیکه تا به حال شن  ییاز دروغ و غل ها یجزئ

 باشد. 

 نیقابله با ام یکرده بود برا  شنهاد یخبر رو به پدرم داده بود بهش پ نیکه ا  یگفت: اون کس  یداشت م با ید

 میر یبشه سفارش بگ د یکه قراره تول  یاز همون نمونه ا هیقض

ا همون باگر نه ما رو  ا ی. دیکه باهاش ما رو مجبور به معامله کن…  ینقشه رو بگ هیبق ستی: الزم نگفتم

 دیبزن نیمرسوله زم

 دیلنگ یار مک  یجا کی یآنکه به ما نگاه کند گفت: ول یدست چرخاند و ب یرا تو  ستالیتراش خورده کر  وانیل

 … ارشیگفت: مرگ ک  یانور 

تکان داد. بعد زل زد به من: همون آدم خودش رو  د ییو سرش را به عالمت تا د یاش را تا ته سرکش یدنینوش

نکنه و  یتا پدرش گردنکش میآب کرد ر یرو ز  ارشیجا زده بود و گفته بود سر ک اسر یکت شر  یبه اسم اعضا

 میزن یم نیزم یقیطر  کیشما رو هم به  اد یب رونیمرسوله ب نیاگر ا

  یاعضا یخودش رو جا یکس  یکن  یگفت: چرا فکر م  یانور 
ً
ز ا یکیاون شرکت جا زده؟ از کجا معلوم واقعا

 شرکت نبوده؟ یاعضا

دن؟ ب غامیبه پدرم پ انهیداشت مخف یلیزخند زد: چون من باهاشون وارد معامله شده بودم چه دلپو  با ید

 چرا با
ً
خانواده  ارشیکشتن ک  یداشتند اونقدر بود که ب نها یکه ا  یاز یو امت هیرو بکشند، سرما ارشیک  د یاصال

 پا له بشه ر یدولتشاه مثل سوسک ز 

کنترل   که پدرم رو   یو گفت: در واقع اون کس د ییدندان به هم سافشار داد.  وانیانگشتانش را دور ل نیخشمگ

 ساده لوح طرفه رمرد یپ کیدونست با  یکرد م  یم
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 استعداد دائم الخمر شدن داشت.  شیهم مثل پسرعمو  با ی. دد یخند ار یاخت یب

 بود؟ یچ انشیجر  یگفت: اون نامه جعل  یانور 

ه . قبل از آنکنهیشوم یرق چرق سوختن چوب تو و چ با ینبود جز آه د ییصدا چی. هد یآه کش قیعم با ید

 یزدن ما داشت نیزم یبرا ییهم نقشه ها نا یقبل از همه ا یسوال را بدهد گفتم: ول نیجواب ا

 نفر برگشتند و به من نگاه کردند.  هرسه

 اقتا سر پدرت رو به ط یکن  لهیرو وس ارشیک  یفکر کرد ارش،یک  یجعل یحال ادامه دادم: اون معامله ها یب

 درسته؟ یبکوبون

جلو  یتاده اپا اف شینقشه پ نیبا همچ د یکن  یکه فکر م  د یابرو باال انداخت: چقدر من رو دست کم گرفت با ید

 بزنه؟ ر وایتا سر من رو به د دهینقشه رو خودش کش نیا د یکن  یفکر نم… همسرتونه  یقصه ها نا یا ام،یم

 طور.  نیهم هم یو عل با ینگاه کردم. د یانور  به

 گهیبهتون م…  دیازش بپرس ست؟یزنده ن تا یمگر آناه ن؟یشد؟ جا خورد یگفت: چ  یرو به انور  باید

 
ً
 یرفت در الک دفاع یو باز م ستیشد که آنا ن یمطمئن م با یکردم. حاال د  یسوال را مطرح م نیا د ینبا ظاهرا

 زد.  یم ز یهمه چ ر یخودش و ز 

 حرف بزنه هیقض نیراجع به ا ستین یاز یگفت: آنا چه مرده چه زنده ن  یعل

 گفت: چون؟  با ید

 معامله ها نیا یبرا نیکرد  بشیگفته بوده که شما ترغ  ونیبه هما ارشیبلوف زد: چون ک یعل

 …عرضه  یب یپسره … گفت: هه   یدر هم گره خورد و عصبان با ید یابروها

 د یدون یم یروشن شده، پس بهتره هرچ زا یچ یلیکه خ  د ینیب یدوباره سر صحبت را دست گرفت: م یانور 

 …اون نامه …  نیبگ

 رمسراح یخواجه … عرضه بود  یاومد آبروش بره، همه جوره ب ی: بدم نمد ییدندان به هم سا نیخشمگ با ید

 یب دمیپرس یخواست ازش م یدلم م یبا نگاه خواست که آرام بمانم ول یدسته مبل را فشردم. عل ار یاخت یب

دوتا سر  نیگفته بود که ا  د یبه ناه یبا ساسان دائم الخمر؟ فرحکرد؟   یجبران م یرا با ک ارشیک  یها یعرضگ

 با هم دارند.  یو سر 

 نامساعده؟ اسر یشرکت  تیکه وضع  د یدون یگفت: م  یانور 

 بار نگران بود.  نیدوباره ابرو گره کرد. ا با ید
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 خودت ا یادامه داد: خب اون نامه چرا فرستاده شد؟ پدرت فرستاد  یانور 

دام  نیا یپدرم رو تو  یمطمئن شدم که هرک دمیماجرا رو فهم یاون حماقت من بود. وقت: دیآه کش قیعم با ید

که کشتن    میکرد  یثابت م د یاون وقت چه طور با…  رهیمرسوله لو م د یخر  هیو قض نهیشینم کار یانداخته ب

 بود؟ دهیکل ماجرا رو فهم  ارشیکه ک  یبه ما ربط نداشته؟ اونم وقت ارشیک

 !؟نیبود یدونست در حال چه کار  یم ارشیکردم: ک  نگاهش

دت بود. تمام م ختهیطرف به هم ر  نیبه ا ی: دو سه روز قبل از مهموند یگذاشت و آه کش  ز یم یرا رو  وانیل

د و کر   یداد. انکار م یجواب سرباال م یکردم بفهمم چشه ول  یسع یلیحواسش سرجا نبود و من خ یمهمون

د طور سرد برخور  نیاکه   نهیهم یبه من ربط داره و براکه   دونهیم یز یکردم چ  یگفت خوبم. حس م  یم

 کنهیم

  به حساب خودش فکر  یخوردم، هرکس یم یز یچ د یجا بلند شدم. همه نگاهم کردند. رفتم سمت بار. با از 

 بره یخوابت م یشانه ام: االن بخور  یدنبالم آمد و دست گذاشت رو  یداند. عل یرازش را م ارشیکرده ک

: د یپرس یداشت م یشفاف نگاه کردم. انور  یها یدنیتراش خورده و نوش یو به قدح ها توجه به او رفتم یب

 رو متوجه شده؟ ا یکه کل قضا  نیکرد  یپس شما فکر م

 بله -

 بودند. برش داشتم.  ختهیکه انگار خون داخلش ر   یدراز کردم به سمت قدح دست

 ؟ینستندو  ینم ونیهما یکارگاه و نقشه ها  هیاز قض یچیو خود شما هم ه -

 .ختمیر  یدنیخودم نوش یبرا

 نه -

ام زل زده بود به ج یبه سمتشان. عل دمیساکت بود. چرخ با یبود. د میجرعه بزرگ خوردم. طعمش مال  کی

 دستم.  یتو  یبلور 

 د؟یخور  ینم یز یگفت: شما چ  با یهم متوجه ما شد. د یانور 

 نگاهم کرد: بسه یآمد به سمتم و جام را آرام گرفت و جد یخوردم. عل گر یجرعه د کی

 عروس بزرگ خانواده… دادخواه  تا یکه آناه  د یدونست یگفت: پس نم  یرا سفت کردم. انور  میها انگشت

 …بکنه  یکنترل شما کار   یدولتشاه ممکنه برا

 ایب را گرفت:  میبازو  یحال شده بود. عل یبه طرف بار. بدنم کرخت و ب دمی. چرخدمیرا تا ته سر کش جام

 .دمیکش رونیرا ب میبازو 
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 باور کنم؟ د یگفت: چرا با  یانور 

 .ختمیر  یدنیخودم نوش یبرا بازهم

 نیا یبابت نقشه ها یطرح بزرگ تر بودم و نگران کی ری. من خودم درگد یباور نکن د یتون یگفت: م  با ید

 من معامله کنند یمجبورن با شرکا تیهم بکنن در نها یخانواده نداشتم. مطمئن بودم هرکار 

 محکم تر مچ دستم را گرفت و کنار گوشم گفت: بسه یبار عل نیکردم. ا  کینزد را به دهنم جام

 یم تیال  یقیموس کیکنارش گذاشت. دلم   کیآنت ز یم یجام را گرفت و رو  گر یشل شد. با دست د دستم

 آن دراز بکشم و تخت بخوابم.  یکه رو   یراحت یصندل کیخواست. 

 بخواب…  ایم: گفتم نبه پنجره و نشاند کیرا برد طرف مبلمان نزد من

داره و  یبود خانواده دولتشاه نقشه ا دهیخب پس پدر شما فهم یلیگفت: خ  یداشت م یبستم. انور  چشم

کرد   ینگفته بود چون فکر م یز یبود. به شما چ دهیخر  یخبر از شما مرسوله ا یمقابله با اون نقشه ب یبرا

با شرکت  و  یننشست کار ی. از اون طرف شما بد یکن  یوصلت شماتتش م نیبه خاطر مخالفت با ا د یاگر بفهم

 ینقشه ها راجع به د یگرفت  می. چطور شد که تصمیبگ یز یکه به پدرت چ  نیبدون ا یوارد شراکت شد اسر ی

 د؟یخودتون با هم صحبت کن

کارگاه بزرگ   کیروزنامه خبر احداث  یتو  یوقت ینگران بود ول یپدرم کم ارشینفس گرفت: بعد از مرگ ک با ید

 که رو دست خورده  د یفهم… منتشر کردن که به کار ما ربط داشت  رو 

 ؟یاز ک -

نه. اون خارج ک دونیتا ما رو با هم از م دهیشرکت نقشه کش نیمطمئن بود ا…  اسریکرد از شرکت   یفکر م -

 وقت بود که کل ماجرا رو به من گفت

بود.   شدم. لذت بخش یم نییال و پامطلق با یکیتار  یتاب نشسته بودم و تو  کی یساکت شدند. رو  دوباره

 ناختم. ش یکرد را م  یکه زمزمه م  یشده بود. کس ر یدلپذ یبه زمزمه ا لیسوت تبد یداد. صدا یهلم م یکس

 ن؟یماجرا ربط داد نیرو به ا ز یکرد: چون سکته کرده همه چ  ارمیهوش یبلند انور  یصدا

 بود. وسط مکالمه خوابم برده بود.  یعصب لحنش

 چیماجرا ه نیکنه. ا  یکرد و من بهش گفتم که اشتباه م  فیمن تعر  یکل ماجرا رو برا….  ریه خگفت: ن  با ید

که االن هم به شما گفتم. که   ییزهایچ نیبه اون شرکت نداره چون خودم هم جزئشون هستم. هم یربط

ه بهش رو ک  یس. گفتم کنند به در ک دونیطور پر سر و صدا از م نیرو ا بیکه رق  ستند یاحمق ن نقدر یاونها ا

 م ونیکه هما  میمرسوله بزرگ دار  کیاستفاده کرده و حاال ما  شیدست زده از سادگ
ً
را فهمه چ یمطمئنا

 ممکن بود پدرم متهم به قتل بشه…  نهیشینم کار یشده و ب یدار یخر 
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له مرسو  یروزنامه ها اعالم شده ول یکه تو   ستین شتر یاحداث کارگاه چند روز ب هی. قضنمیبب د یصبر کن -

 …انبار مونده  یوقته که تو  یلیخ

  ارشیک  ی. وقتاد یبه کار ب ونینقشه هما هیشده بود تا عل دهیمرسوله خر  نیساده است. ا یلیخ -
ً
مرد، عمال

 دیقدر طول کش نیموندنش ا نیهم یبرا… ساخت کارگاه متوقف شد 

بازار؟ به  یتو  هز یاون مرسوله رو بر  کرد و منتظر موند تا کارگاه ساخته بشه تا   نهیهمه هز  نیپدر شما ا یعنی -

 … ستین یگوشه به نظر منطق  کی هیانداختن اون سرما کار یهرحال ب

 اون به پدرم گفته بود که خ بیکه پدرم رو فر   د یبپرس یاز اون کس د یرو با نیا -
ً
به شروع  یلیداده بود. حتما

ارگاه بود که کار احداث ک یمنطق کشته شد و از نظر پدرم…  ارشیبعدش هم که ک… محصول نمونده  د یتول

له با مقاب یرو که برا یو بعد همون نقشه ا فتهیب یروال عاد یرو  ز یمتوقف شده و منتظر بود تا همه چ

 کنه  یداشت عمل ونیهما

دوز و کلک  یعنی یوقت وجود نداشت. روال عاد چیه یمثل ما روال عاد ییخانواده ها یتو …  یعاد روال

 وحشتناک تر.  یها جانیتر و ترس و هباال  سکیر …  شتریب یها

چون   فتادهیاه نر  لیدل نیکرد کارگاه به ا  ی: پس پدر شما فکر مبا ینگاهم کرد و دوباره نگاهش را داد به د یانور 

 …کشته شده   ارشیک

طرف  کارگاه از   نیچه ا د یروزنامه رو خوند فهم یخبر ساخت کارگاه تو  یوقت یحرفش را قطع کرد: ول با ید

چند … ه شد یدار یگزاف خر   متیدستش مونده که با ق یمرسوله بزرگ رو  کیساخته بشه چه نشه  ونیهما

راکت ش کیبد بود. من وارد  یلیما خ یبرا نیسود هم نده و ا یماه گوشه انبار خاک خورده و حاال ممکنه حت

قشه به خاطر ن هیاز سرما ی. بخش بزرگمیخاطر از دو طرف ضرر کن نیبزرگ شده بودم و ممکن بود به هم

افتاده  یفاقات نیبا اونا چن یهماهنگ یکه ب  دند یفهم یمن م یرفته بود و اگر شرکا نیاحمقانه پدرم از ب یها

پدرم چه کار کرده اون وقت اتهام قتل هم در کار بود.  د یهمف یم ونیرفت. و اگر هما یم نیاعتمادشون از ب

 و سکته کرد ارهیکرد بهش گفتم و نتونست تاب ب  فیتعر من  یپدرم کل ماجرا رو برا یبود که وقت یز یچ نیا

 ی. کرخت و بدمیخواب یخواست م یهمراهش در حرکت بود. دلم م با یشروع کرد به قدم زدن. سر د یانور 

 به من بود. بهش لبخند زدم. حاال همه معماها حل شده بود جز  یحال و منگ بودم. عل
ً
حواسش کامال

 .ارشیقتل ک یمعما

 نا کجاست؟گفت: آ  با ید

دست  د یکه رس  ینامه ا یروزنامه خوند سکته کرد ول یخبر رو تو  ی: پدرت وقتستاد یا با ید یرو به رو  یانور 

 نیدیرو فهم هیها قض نیشما زودتر از ا یعنی نیا… آنا مال قبل از خبر احداث کارگاه بوده 

بته نه  . الدمیتر ماجرا رو فهممن زود… شد: پدرم نه  رهیخ نیاش و به زم قهیدست گذاشت دو طرف شق با ید

 …کامل 
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 …با چندتا عکس  د یبسته به من رس کینگاه کرد:  یبلند کرد و به انور  سر 

 میدون یگفت: م  یعل

 …گفت: خب   ی. انور د یهم فهم با ید ی. حتد یرس یبه نظر م دستپاچه

 ؟یرا دستپاچه کردند؟ گفتم: عکِس چ یبوده اند که عل یعکس ها چ آن

 آنا قاتله داد یکه نشون م  ییطرف من: همونا د ینگاه کرد. بعد چرخ یو انور  یمنگ به عل با ید

 ستیمعلوم ن یچیگفت: هنوز ه  یعل

 !؟یشده بودم. از جا بلند شدم: چ ار یهوش

 ؟یدیکرد: شما عکسها رو ند  یهنوز نگاهم م با ید

 گفت: الزم نبوده، ادامه بده  یعل

 دیبه من بگ ؟ی: عکس چگفتم

 … ستیحالت خوب ن…  یفهم ید مآمد طرفم: بع یانور 

 ؟ینگاه کردم: عکس چ با ید به

و التماسش  زنت یبه پا دهیچسب….  نیزم یافتاده رو  ارشیکه ک  ییچه خبره؟ همون عکسا نجا یگفت: ا  با ید

 …کنه   یم

 از جا بلند شد: آنا کجاست؟ یعصب با یسست شد. د میپاها

 ده؟یسبهش ر  تا یآناه یزنده بود وقت ارشیود؟ کالتماس کرده ب تا یبه آناه ارشی: کدمیپرس یبه عل رو 

 …گفت: نه   یعل

 آنا؟ یبرا یگفت: چرا عکس ها رو فرستاد  با یرو به د یانور 

من؟ همون   یکرد قاتله بفرسته برا  یرو که ثابت م یمدرک د یلرزان و بلند شده بود: چرا آنا با شیصدا با ید

 … به جون خانواده دولتشاه میفتیکه ب  یبه سمت داد یداده بود داشت ما رو هل م بیکه پدرم رو فر   یکس

 : عکسا کجاست؟گفتم

 … نیبش…  دمیبلند گفت: نشونت م یعل

 گفت: خب؟  یانور 
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با  آنا استفاده کنم باهاش معامله کنم. عکس ها رو  هیاز عکسا عل نکهیا یدادم به جا حیآرام تر گفت: ترج با ید

 میزندان داشت ین تو مظنو  هیبه هرحال ما … اون نامه براش فرستادم 

 زدم: عکسا کجاست؟ داد 

 ؟یداد بزن یخوا یحاال م… شده  یآگاه یبچه ها لیبلند شد و آمد طرفم: تحو  یعل

 شده بودم.  ار یکف دست به سر شانه ام فشار آورد و نشاندم سرجا. باز هوش  با 

 یتت تو مبه دس د یعکسا رس یتفاوت به اضطراب جمع گفت: پس وقت یب… همچنان خونسرد  یانور 

 کاشته و چرا؟  یپدرت چه گند یدونست

 بله -

 ؟ینگفت یز یچرا بهش چ -

 یکمتر م  یخواستم ازش محافظت کنم. هرچ یزد: مگر اون به من گفته بود چه کار کرده؟ من م پوزخند 

 دونست بهتر بود

طر دونستن  اخبر اون کارگاه سکته نکرد، پدرت به خ دنیکنم پدرت به خاطر د  یمن فکر م یگفت: ول  یانور 

  فرهمند  ا یزو … سکته کرد  یهچل بزرگ افتاد کی یتو تو  نکهیطور دونستن ا نیماجرا و هم نیکل ا

 کجاست؟

 ستین نجا یداد به مبل: ا هیاش و سرش را تک یشانیپ یکف دستش را گذاشت رو   با ید

ه فرستادم سا رو کداد: عک یاش را فشار م یشانیکه نشسته بود و با کف دست پ  ییبایمقابل د ستاد یا یانور 

 یرو تو فرستاد نا یدونم ا یخودش زنگ زد و گفت من م… با اون نامه …. آنا  یبرا

 دونست؟ یاز کجا م -

دونستن  یرو فقط چند نفر م هیقض نی. گفت ایجنس یاشاره شده بود. ناتوان ا یک  ینامه به ناتوان یچون تو  -

 …. یتو هست بره یسود م هیاز بق شتر یکه از دونستنش ب  یو تنها کس

و نامه گنجونده بودم که خودم رو ل یرو تو  ینشست: من اونقدر دستپاچه بودم که ناخواسته اطالعات راست

 دادیم

 بود نه؟ یعالقه من به شاد شیکیزدم:  پوزخند 

ن که من رو زده بود ییبه من گفته بود. روزنامه ها هم حرفا ییزایسربسته چ ارشیطرف من: ک د یچرخ دوباره

 ا هیقض نیا کرد یممطمئن 
ً
 یک  ی. نجات اون دختر برایگرفت  لیبراش وک دونستمیم نکهیراسته. مخصوصا

 مهم بود؟
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 خواد؟یم یگفت: االن دلت گوشمال  یانور 

 ید جور نبو  د ی. فکم منقبض شده بود. اگر سست و خسته و از پاافتاده نبودم بعد یرا بگو  نیداشت ا حق

 بزنم که از ترس غش کند.  اد یفر 

که پدرم   همون جور …  اسرهیسر شرکت  ر ینقشه ها ز  نیت: من با آنا معامله کردم. بهش گفتم تمام اگف  با ید

 هما  یفکر رو م نیا
ً
ود و کار ب  یآنا باهوش بود. سرش تو  یکرد ول  یطور فکر م نیهم هم ونیکرد. خب ظاهرا

هش که براش مهم نبود ب  بود  رانبه خاطر اون عکسا اونقدر نگ یول هیتوخال هیها همش توج نیدونست ا یم

ر داشته باشه به خاط یا دهیفا دونستیم د یهرچند بع دهیم لیگفت نامه رو تحو …. بگم  یدروغ نیهمچ

 یعکسا اونقدر دستپاچه اش کرده بود که نامه رو ب دنیشده بود. د ر ید یول… داخلش  ضیضد و نق یحرفا

 یقع فردادر وا…. نشون داده بود  ونید به هماو بع اد مهرد… کنه به   یبه محتواش توجه نکهیبدون ا یمعطل

 باشه دهیفا یبود که من فرستادمش و گفت ممکنه ب دهیرس جهینت نیداد به ا لیکه نامه رو تحو   یروز 

 نامه رو جعل کرده بود یک  -

همه  باالخره…. کردنش با من نبود   دا یپ… من فقط پول دادم …. که کارش جعل نامه است   یکیدونم.  ینم -

 دستشون میکارها رو بسپر   نیا میوقت مبادا چند نفر دار  یبرا ما 

 ن؟یدیکش  یاست بعد چه نقشه ا دهیفا یکار ب  نیا نیدیفهم یوقت -

به حال  یفکر  کیاول حذف بشه تا بعد  ا یزو  داد یم حیمن گفت. ترج یبه زندان رو برا ا یرفتن زو  هیآنا قض -

 …سر مهرداده  ر یاومد. آنا مطمئن بود ز  شیپ یدشا دنیدزد هی. که بعد قضمیزندان بکن یمتهم تو 

 فرهمند کجاست؟ ا یزو  -

ور شد از ما د یسنگ مرمر کف سالن منعکس م یپاشنه صندلش رو  یکه صدا  یاز جا بلند شد و در حال با ید

 کرد؟  یخودکش نیهم یرو کشته نه؟ برا ا یگفتم: آنا ک  یحال به عل یشد. ب

 بکنه؟ کار رو   نیا د یچرا با… گفت: نه   یعل

 رو کشته بود ا یداد زدم: چون ک یعصب

 طرفم و کنارم نشست. دست انداخت دور شانه ام: به من نگاه کن آمد 

چه  داد یبود. چه آنا خبر م ی. چند لحظه مکث کرد. بعد آرام گفت: اون سم قو شیچشم ها یزدم تو  زل

 مردیم ارشیداد ک ینم

 بکنه یکار   کیتونست  یم ی: ولدمینال درمانده

 به آزار دادن خودت؟ یباز افتاد… تموم شده  ی: حاال که همه چد یکالفه آه کش  یعل
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  ی. انور د یکش  یقیمبل و آه عم یو نشست رو  یگرفتشان سمت انور … دسته کاغذ  کیبا … برگشت  با ید

 است؟یجنازه زو  عیی: مدارک تشدمیو رو کرد. پرس ر یکاغذها را ز 

 .دمیبلند خند بعد 

 درسته؟ رفته رانیگفت: از ا  یعل

وم و کمک کرد همراهش بر   ینتوانستم تعادلم را حفظ کنم. عل یسرتکان داد. بلند شدم ول د ییبه تا یانور 

اغذ مشت ک کی. یمن را نشاند کنار دست انور  ستیحرکاتش دست خودش ن ار یکه اخت  یلیعل نیدوباره ع

 .دمیفهم یازش نم یچیه تیوضع نیا یبود که تو 

نم در خارجش ک رانیدادم از ا شنهاد یبود. بهش پ ر یزدم. پاش به خاطر اختالس گ حرف ا یگفت: من با زو   با ید

 نیم اکردم. فکر کرد  یکار   نیزندان رفتن نگه. اما به آنا نگفتم که همچ هیراجع به قض یچیعوض اونم ه

 رو مسکوت نگه دارم تا اگه الزم شد ازش استفاده کنم هیقض

 ؟یکردن شاد  دا یواسه پ ؟یسوندستم را مشت کردم: که آنا رو بتر  یعصب

بود؟ چشم ازش گرفتم و به  یاز من هم آنجا کس زتر ینگاه کرد. رقت انگ میبه چشم ها نیو غمگ درمانده

 نگاه کردم: االن کجاست؟ یانور 

 یفرج انیالبته به اسم پرن هیکاغذها را گرفت و نگاه کرد: ترک  یعل

 …اش راحت شد  وانهیاون بد نشد. حداقل از دست نامزد د ی: خب براگفتم

 … یآنا رو هم به حد مرگ ترسوند… از دست ما هم فرار کنه  یگفتم: کمک کرد  با یحال رو به د یب

 آنا؟ -

 مرده -

 میکن  دا یقاتل رو پ نیا د یبست و با دست صورتش را پوشاند. به همان حال گفت: با چشم

 به فکر  یانور 
ً
 خوب باش لیوک هیاز جا بلند شد: شما فعال

ر کا  یدادن شاد یدونم فرار  یمن م… زندان  د یمن رو بنداز  د یتون ی: شما نمد یدست از صورتش کش ننگرا

 شما بوده

 پوزخند زد: با کدوم شاهد؟ یعل

 بود.  دهیسردخانه خواب یسکوت به صورت ما زل زد. شاهد حاال تو  در 

 فردا با  یانور 
ً
شدن  دا یچون پ د ینزن یت ما حرفکنم راجع به مالقا  یم هیتوص…  یآگاه نیبر  د یگفت: احتماال

 قاتل به نفع شما هم هست
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 رسهیبه من م یچ…  یهمکار  نیا یبگم؟ در ازا د یرو نبا یچ گهیسر تکان داد و بعد گفت: د تند 

 سبک بشه اسر یشرکت  هیقض یکنم پرونده شما تو   یکار   د ینفس گرفت: اون وقت شا یانور 

 نگاه کرد: پرونده؟ یبه انور  هراسان

 یخطرناک یکه به جاها  نیشراکت کرد یی. شما با کساد یدار  یآگاه یتو  مونیپرونده پر و پ هیاالن گفت:   یعل

 وصلن

 هست؟ یچه کوفت اسر یدانست شرکت  یم ی. انور ند یگو   یم یچ دمیفهم یبودم. نم منگ

 ن؟یگیم ی: چگفتم

 گمیگفت: بعد م  یاز جا بلند شدند. انور  هردوشان

ه که به گفت: جالب  ی. انور میبود ستادهیکه منگ نشسته بود ا  با ید یرو  بلندم کرد. هرسه مان رو به یعل

جفت گوش خودت داره  ارشیک  یکرد  یفکر نم…  یغافل موند بیبلندپروازانه ات از رق یخاطر نقشه ها

جمع   شتر یرو ب واستح یار یدرب یزرنگ باز  یاگر خواست گهینه؟ دفعه د کنهیو رو م ر یرو ز  تینقشه زندگ

پدرت  یکنیپشت سرت خنجر به دست واستاده، فکر م یکی یبفهم گذارهینم هیبه بق یادیدن ز کر   هیکن. تک

 یهمون کار رو کرد…. خودت هم انگار  یاشتباهه ول رهیکه م  یبر  انیم یاحمقه و راه ها

 میگفت: بر   بعد 

 کرد.   یآتش نگاه م یهمچنان ساکت نشسته بود و به شعله ها با ید یبه سمت در ول میافتاد راه

دانستم فاجعه درست همان  یرفت. حاال م یم نییو آسانسور باز هم ِلک ِلک کنان پا میآسانسور بود یتو 

مرد  ا ین است ز  میدانست ینم یکه حت  ی. آن قاتل لعنتمیشروع شده که ما سرگرم ساختن کارگاه بوده ا یوقت

و  دهیخر  یمرسوله ا قابلهم یساخته شدن کارگاه را به حشمت لو بدهد. حشمت برا یگرفته ماجرا  میتصم

د مرسوله وجود دار  نیوارد معامله شده که اگر بفهمند ا یآنکه بداند دخترش با کسان ینگه داشته ب

هم به هم اعتماد ندارند و سلب اعتماد از   یمیقد یشرکا یبازار رقابت حت یزنند. تو  یشراکتشان را بهم م

گفته که   کشته شده قاتل به حشمت  ارشیک  ی. وقتیز اشکست قبل از ب یعنیکه تازه وارد شراکت شده   یکس

 کرد.   یزحمت را داده؟ فکرم کار نم نیاست، چرا؟ چرا به خودش ا افتهیقتل سازمان  نیا

معامله وارد  یو بعد مرسوله را برا ندازد یکارگاه را راه ب  ونیمنتظر بوده تا باالخره هما الیخ نیبه هم حشمت

 ییجا کی بایگارگاه بوده است. د  کیبا همان طرح ها مشغول ساختن  گر ید یکی نکهیکند. غافل از ا  یباز 

 برا میرا بدان ا ماجر  نیو فکر کرده اگر ما ا دهیچرا پدرش آن مرسوله را خر  دهیفهم
ً
به  ارشیقتل ک یحتما

 نیه ااند ب دهیعکس ها به دستش رس ی. وقتمیآ ی. حداقل مطمئن بوده که من کوتاه نممیرو  یسراغشان م

 الیبه خ … تایاش. آناه یمیقد بیبار با رق نیبدهد. ا بیمعامله تازه ترت کیکه باهاشان   دهیرس جهینت

او  یپر از تناقض آماده کرده و همراه عکس ها برا ینامه جعل کی. ندک  تیکرده تا از پدرش حما  یخودش زرنگ

 یرا م نیاز کجا ا….  ندازدیب یخواهد قتل را گردن شاد یهم مصرانه م تا یچون مطمئن بوده آناه…. فرستاده 
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 یزن ها خوب م ده،یرس جهینت نیما بودند به ا همانیم یکه همراه خانواده فرح  یدانسته؟ خب آن شب

 یاز من جلو  تا یآناه یعصب یها تیکردن است. حما  یهم جنسشان چه وقت مشغول نقش باز  کهفهمند  

هم  تا یوان جاسوس بفرستد تا مطمئن شود آناهرا به عن یبود کس یکاف… نداشته  یبعدش هم کار …  ونیهما

 یمستق لیفقط خبر نداشته آن دال  فتد یب ر یگ  یخواهد شاد یخودش م لیبا دال 
ً
 فیبه خانواده شر  ما

 ندیرا داده اند. اما حشمت درست بعد از د ا یکردن زو   بیغ بیمربوطند. بعد هم آنا بهش زنگ زده و ترت

قشه قانعش کرده که ن با ید شده و به دخترش کل ماجرا را گفته و دخو  یروزنامه از خود ب یخبر کارگاه تو 

 یمدع یکه آن قاتل لعنت  تاس یاز همان شرکت یمرسوله از اساس اشتباه بوده چون او خودش جزئ د یخر 

پدرش  یدست یرا گفته و دست ا یکردن زو   بیو غ ینامه جعل یبوده از طرف آنها آمده سراغش. بعد هم ماجرا

 …کرده   رستانمایرا روانه ب

 خونه خودم برمتیکتفم را گرفت: م  ر یز  یشد. عل یباز شد. مغزم داشت منفجر م آسانسور 

 د یدانست و با یاز مالقات با آنا م زها یچ یلیخ یداد. عل یعکس ها را نشانم م د یبا یلبخند زدم. عل فقط

 بپرسم.  یگفت وگرنه مجبور بودم از شاد  یهمه اش را م

*** 

مامان و بابام گرفته بود در سه کنج سالن،  یکه مهرداد برا  یخانه ا یمبل، تو  یرو  هقیعت یئیش کی نیع

کرد نشسته بودم و افراد   یمامان و بابا پر م یام را در نبودنم، برا یخال یکه جا  یدرست کنار قاب عکس

بحان هم تحت س یبچه ها ین. حتیزم یمبل ها و رو  یخانواده ام زل زده بودند به من. دور تا دور سالن رو 

مبل پدرشان با چشمان خواب آلود زل زده بودند به من. ساعت چند  نییساکت پا هیبق رتیبهت و ح ر یتاث

 ستانمار یکه اورژانس آنا را به ب  یخانه گشت. پنج صبح. درست از لحظه ا یخال یوارهاید یبود؟ چشمم رو 

 یدانستم کاراگاه خصوص یحاال م که…  یکه انور   ظههم همراهش رفت. درست از همان لح یرساند و عل

و  میو که بوده ام نگ  ییدرباره جاها یچیبه من گفت ه…. بود؟  ییزهایچ نیهم همچ رانیا یمگر تو … بوده 

خواست برود  یکه مامان آنا م  یدرست در همان خانه ا…. دانم  ی: نممیگلمه بگو   کیگفتند فقط   یهرچ

 یرادلش ب…. دخترش باشد  شیخواست پ یکرد و م  یم هیر که باالخره گ  یدر مانعش شد، ما یو انور  رونیب

ترش کرد دخ  یزد و نگران بود انگار حس م یآنا سوخته بود؟ نگران بود نکند برنگردد؟ آن جور که ضجه م

از جلو چشمش جم  یگذاشت مادر آنا حت  یرحم بود و نم یقدر ب نیا یچرا انور … رفته است  شهیهم یبرا

  یفکر م ز یچ کیپر از آشوب فقط به  یکرده بود؟ درست از همان لحظه ها  یاو چه کار بد مگر بخورد؟ 

 شناختم. خانه.  یکه م  ییو برگردم جا رمیبگ نیماش کیبزنم.  رونیکردم. بلند شوم و از خانه ب

 یازپرسب کیخواستم  یدانسته ام کجا هستم. اما نم یمن نم میبگو  د یداد که با یم حیمدام توض یانور  یول

  ر یاثاما تحت ت یام شده بود. انور  هیباعث گر  نیخواست برگردم زندان و هم یز سر بگذرانم. دلم نمرا ا گر ید

واست خ یکه مادر آنا م  نیهم شیو وسط حرف ها حیپشت توض حیگرفت. فقط توض  یقرار نم میها هیگر 

 یبار نم نیکه اول  یی.بعد اتاقک ها…دمیترس یمن هم م ی. حتد یکش  یتکان بخورد سرش داد م شیاز جا

بار آماده و باتجربه مقابل بازپرس ها نشستم و  نی. اندازند یب یدست انداز  نیچن یدانستم قرار است من را تو 
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که من در   یلیکنارم بود تا بهشان گوشزد کند به هردل  مبود. او ه یهم که داشتم حضور ماجد یگر یشانس د

انگار  نکهیا بیلکه آنها اشتباه کرده اند و عجاز من نبوده ب ر یشده ام تقص دهیرفتن به دادگاه دزد ر یمس

واب ج کیخاطر که باالخره  نیبه ا د یفرار حساب کنند. شا کیرا  هیخواستند قض ینم گر یخودشان هم د

دادخواه.  تا یناه: آرد یرا گردن بگ رها یبود که تمام تقص گر ینفر د کیشده بود. حاال  دا یهمه سواالتشان پ یبرا

 بعد از ا
ً
د گذراند. مهردا  یرا که من گذراندم از سر م ییروزها نیمرخص شود همه ا مارستانیز با نکهیحتما

 حاال ب  د یبا
ً
 یدارد ولن یاز قبل عذاب وجدان دارم. مهرداد گفت مشکلشان به من ربط شتر یکمکش کند. اصال

نار خودم را ک د یهم با د یدانم پس مشکل آنها مشکل من هم هست. شا یدرباره آنا م ییزهایحاال که من هم چ

مهرداد  من… من … ساکت باش. من  ؟یشاد…  شانیزندگ یبکشم تا مهرداد به زنش کمک کند و برگردند تو 

فرار کردن از عذاب  یشود ول یام م یکند حسود  مکخواهد به آنا ک یبدانم م نکهیرا دوست دارم و از ا

ه بداند کند ک  یزندگ یآدم با کسان یوقت. ندیرا بب یکیمردن  کیآدم از نزد یبهتر است. وقت یوجدان دائم

بند  یتو  میها یاست و ممکن است فردا نباشند مثل اختر، مثل محبوبه و مثل همه هم بند یمرگشان حتم

ل از غم قب یخوشحال و ب یآن شاد گر یکند. من مطمئنم که د  یفرق م شیز برایآن وقت همه چ« ها یلعنت»

در ق شتر یکه حاال دورم را گرفته اند ب  ییاز همه آدم ها شتر یم بدان یزندان نخواهم بود، همان طور که م

 را خواهم دانست.  یزندگ

مخدر  کیمعتاد از  کیکه مثل   دمییآغوشش فشرد و من آنقدر آغوشش را بو  یبار من را تو  نیصدم یبرا بابا 

م هنوز که فکر کنکرده و آنقدر قربان صدقه ام رفته    هیگر   یگر یاز هر وقت د شتر یآرام شوم. مامان ب یقو 

 یافو نتواند به اندازه ک ومبش بیترسد دوباره غ یو پررنگ است. انگار م یذهنش قو  یشدنم تو  بیترس غ

 دوستم داشته باشد. 

 المیشوم و خ میبال و پرشان قا ر یبچه نابالغ ز  کیتوانم مثل  یخوب است که کنارشان هستم و م چقدر 

 کنم. طفلک آنا.   ییمحبتشان را گدا ستیراحت است که الزم ن

د که اگر داشتم ممکن بو   ییزهایهمه چ یبه جا یول ستند یمن درس نخوانده اند، پولدار هم ن یو بابا مامان

. داشته باشم یباالتر از خوشبخت یز یچ کیخوشبخت باشم تا توانسته اند محبت خرج کرده اند تا 

 و آرامش.  یخوشبخت

 …دکتر خوب  هی متیببر  د یفردا با ؟یخواب یمامان م یشاد -

 دم؟یرفتند؟ چرا من نفهم ینبود. ک یشکیدور و برم نگاه کردم. همه رفته بودند؟ ه به

تعجب م ر ییهمه تغ نیبابا نگاه کردم. من هم به اندازه آنها از ا دهیمتورم مامان و صورت تک یچشم ها به

را خاله  نیه باران خورده. اجوج کیشده باشد به  لیشد آن دختر تپل تبد یبودم. مثل آنها که باورشان نم

 دستت مادرت یرو  یفتیمه لقا گفت. پشت بندش هم اضافه کرد: به خودت برس خاله جان ن

 بابا جون ا یو مطمئنش را پشت شانه ام گذاشت: ب رومند ین یو دست ها د یام را بوس یشانیپ بابا 
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م. کرده بود. سه بالشت کنار ه  جا پهن نیزم یاتاق خواب. مامان رو  یکردم و همراهشان رفتم تو   هیتک بهش

مه شد ه یآغوش آنها بخوابم. اشکم راه افتاد. باورم نم یباشم و تو  ا یدختر دن نیقرار بود امشب لوس تر 

 یبخواب د یفردا. االن با یبرا هیبابا گفت: گر  یکرد ول  هیتمام شده باشد. مامان هم گر  ز یچ

بالشت و هردوشان دو طرفم نشستند.  یرو  دمیخواست. خواب یم هی. خودش هم دلش گر د یلرز  یم شیصدا

 را ناز کرد و بابا دستم را گرفت. چراغ خاموش بود.  میمامان موها

 ن؟یخواب ینم -

 با هم گفتند: چرا چرا هردوشان

 یبابا و نفس ها نهیخس خس س یدستشان بود و چشم بستم. صدا یتو  می. دست هادند یدراز کش کنارم

 تیصداها هم امن نیا یبود. حاال حت بیعج نیترساندم و ا ینم اد یز  هیگر   منقطع و گرفته مامان به خاطر 

از هم  . بعد دوبارهفتهگ  یآنا چ د یبهش نگو  رضا یخاطر بودند. مهرداد االن کجا بود؟ تنها بود؟ خدا کند عل

 یم رضایعل یآنا. دلم برا یجا ا ی رضاستیعل یجا ا یمهرداد  یزندگ یشوند؟ بعد از آن حرف ها تو  یجدا م

فرداست. … بخواب. فردا  یهم مهرداد آنا را کنار بگذارد. شاد د یدهد. شا یسوزد. دوستش را از دست م

 قیابم عمفکر نکنم خو  یول دمی. چشم بستم و خوابباشد  یز یمهم تر از هرچ یلیخ د یبا نی. اییاالن کجا نیبب

. در دمیو ناله کردم و از خواب پر  دمیغلت میداند چندبار در جا یبودم و خدا م یدار یخواب و ب یبود. تو 

مه کرد ه  یمطمئنم م شد یم دهیکش  میو موها یشانیپ یکه رو   ینوازشگر  یفقط دست ها یدار یخواب و ب

 خوابم را آلوده و ترسناک یشدم و دوباره خوابها مثل امراض مسر  یم ار یناهش یمتمام شده است و باز ک ز یچ

 کردند.   یم

 ییوانت ها یصدا نیا« … آهن کهنه ….  میدار یخر …. دست دوم  لهیوس… خونه  ز یخرده ر … کهنه   آهن»

صداها  نیصبح اول وقت ا میهروقت خانه خاله مه لقا بود… خرند  یمردم را م یاست که آشغال ها

 بودم که هم مال دهش دار یب یخبرها بود. حاال در خانه ا نیکمتر از ا…  یکرد. خانه خودمان ول  یم دارمانیب

از داشت آغ یصبح معمول کیشدم و انگار که  یم دار یاز خواب ب یوانت کی ینبود. حاال با صداما بود و هم 

راحت است که  الشیشود. بابا حاال خ یتمام م یخانه ک نیموعد اجاره ا دمیپرس یاز مامان م د یشد. با یم

  د ی. بامیرو  یم رونیب یتیخانه عار  نیفرصت از ا نیمن هستم و مطمئنم در اول
ً
انه خ میبار برو  کیحتما

شتم بال یسه رنگ رو  یسه کله  دنیمحبوبم را هم بردارم. چشم باز کردم و از د یخان و من کتابها ونیهما

کردند. دست سالمم را باال آوردم و هرسه تاشان با   یداشتند نگاهم م یج یجوجو و ج ر،یرجیلبخند زدم. ج

 کردند.   یتعجب نگاهم م

 ن؟یمنو شناخت… : سالم گفتم

ن قرار نبود حرف بزنند. م گر یهم د د یگرد شده نگاهم کردند. شا  ینگفتند. ساکت با چشم ها یچیه یول

  نیکردم حاال همه ا  یهم درد و دل م یگفتم. گاه  یخاطره م شانیزدم. برا یروزها با هرسه تاشان حرف م

چون مدت  ا یبود  یشگیهم نیا ا یبا من حرف بزنند. آ گر ی. انگار قرار نبود دد یرس یبه نظر م بیعج یکارها کم
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عد چشم . بدمشانیتوانستم حرف را از نگاهشان بخوانم؟ بردمشان کنار لبم و بوس یکنارم نبودند نم  یادیز 

ام در  یدگ. زندمینکردند. هنوز هم متعجب بودند. آه کش ر ییکدام تغ  چیباز کردم و دوباره نگاهشان کردم. ه

خودم  د یاب ا یجا مانده بودم.  زها یچ یلیخ نیکرده بود ومن از ا  ر ییغدر نبود من ت زها یچ یلیبود. خ ر ییحال تغ

 … ایشدم  یهماهنگ م راتییرساندم و با تغ یرا م

 بشه دار یمونم ب ینه منتظر م -

ات اتفاق دنید ا ی دنیچند ماه که از شن نی. قلبم مثل تمام ارضاستیعل یصدا نیتشک نشستم. ا یتو 

 نی. امانده اند  یحل نشده باق زها یچ یلیلرزد. هنوز خ یه، دوباره مگذاشت  دنیتند تپ یبنا رمنتظرهیغ

 . مامان را صدا زدم و او پا به دو به اتاق آمد. ستین یخوب یاضطراب نشانه 

 دولتشاهه؟ ینگران بودند. گفتم: دوست آقا شیچشم ها یصورتش بود ول یرو  لبخند 

 آره مادر دوست مهرداده باهات کار داره -

 کار؟…یچ -

 بابات هست… نترس  یبا خودت حرف بزنم ول د یبا گهیم… دونم  ینم -

ذار کمکت  ب… : دورت بگردم دمی. نشست کنارم و دوباره بوسستمیپناه ن یزدم. خوشحال بودم که ب لبخند 

 شینیبیصبحونه بخور بعد م… تو حموم کن … نداره که  یکار … حموم. نشسته  یکنم بر 

 … نمیبب د ید. بابد بو  یلیآنا حالش خ روز ینه د -

 اونا دلشون سوخت؟ ولش کن یشد تیهمه تو اذ نیسرت. ا یدستم را آرام فشار داد: فدا مامان

 نگاهش کردم. بلند شد و برس را آورد: حداقل موهات رو شونه بزنم هیثان چند 

 …خودم  -

 نمردم که… . خودم هستم یخوام انگشت تکون بد ینم…  خودیب -

بهش  ستیدلش ن یدانستم دل تو  یشد. م میرام آرام مشغول شانه زدن موهاآ میبگو  یز یبخواهم چ تا 

تم  ناراح زها یچ نیا دنیخواهد با پرس یدانستم که نم یرا هم م نیا یهمه مدت کجا بوده ام ول نیا میبگو 

 مثل گذشته کنجکاو نبود.  گر یکرده بود. د  ر ییکند. مامان هم تغ

 چند وقت؟ نیا د یمهرداد هم تو رو د -

 ا  ینم ر ییوقت تغ چیه زها یچ یخب انگار بعض یول
ً
مامان حس کرده بود مهرداد من را  نکهیکردند. مثال

ه نبودم ک یتیاالن در وضع یول …شتریب یحت ا یدانم  یخواست مطمئن شود که من هم م یدوست دارد و م

 ا نیبخواهم درباره ا
ً
 .نجایبود ا امدهیمهرداد ن نکهیمساله حرف بزنم. مخصوصا
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 : نهگفتم

مام بود. کارش که ت میباالتر از شانه ها یحاال کم میو آرام آرام مشغول بافتنش شد. موها د یرا بوس میموها

 برات میچنددست لباس هم بخر  د یو گفت: با د یشد گونه ام را از عقب بوس

ود و نه ه من ببلند که حاال نه انداز  رهنیپ کیخودش را درآورد.  یاز لباس ها یکیکمد   یبلند شد و از تو  بعد 

 ؟یادیز  ستیخودش. گفتم: گشاد ن

 نهیبه من پوشانده بود نگاه کرد: بعِض ا شبیکه د  یو به لباس خواب د یخند

خانه همه خانواده خاله مه  یآورده بود آزاد شدم تو  یکه ماجد  یا قهیباالخره با وث یگفت. وقت  یم راست

 کارش خوب بود. مجب یلقا منتظرمان بودند. ماجد
ً
 یم یخواهند بپرسند و هرکار  یم یورشان کرد هرچواقعا

که من را به سالمت   بود  تشیحلقه مامور  نیآخر  نیخواهند بکنند همان شب انجام بدهند چون انگار ا

ده ها ش یفرار  هیشب… گل و گشاد   یو شلوار درب و داغان و مانتو  رهنیخانواده ام. با آن پ شیبرگرداند پ

 بودم. 

 … رونیب یایخواد ب ینم… را بپوشم و بعد گفت: اول صبحونه بخور  رهنشیکمک کرد پ  مامان

: به د یآمد. نگاهم کرد و خند یمعطل یتند مشغول جمع کردن تشک ها شد. بابا را بلند صدا زد و او هم ب تند 

 بابا؟ یدیخوب خواب… به دختر خودم 

ست اش. بابا با کف د نهیس یرو جلو و بغلش کردم. دستم را حلقه کردم دور کمرش و سرم را گذاشتم  رفتم

گفت:   کردن است  هیداد دوباره آماده گر  یکه نشان م  یی. مامان با صداد یام را بوس یشانیو پ د یسرم کش یرو 

 بچم ضعف داره ار یصبحونه اش رو ب ینیس

 من را به خودش فشار داد: چشم چشم بابا 

 ارمیمامان گفت: خودم م خواست تا ابد همانجا بمانم.  یشدم. دلم م یمن ازش کنده نم یول

 کنم  ی. بابا گفت: بسه بابا جان فرار نمرونیب رفت

به  ینگاه . میشل شدند. سرم را باال گرفتم و بهش لبخند زدم. همراهش رفتم و لبه تخت نشست میها دست

 … دیدستم انداخت و گفت: دکتر با

 آقا چکارم داره؟ نیبابا ا -

 الت رو بپرسهبابا جان اومده ح یچیصاف نشست: ه بابا 

 تاده؟اف یآنا اتفاق یآنکه نگاهش کنم گفتم: برا یکرد. ب  ینشستنش و لحن حرف زدنش نگرانم م طرز 

وارد  ینیس کیچون مامان با  میبگو  یز ینشد چ ی. نگاهش کردم ولختیو قلب من همراهش فرو ر  د یکش  آه

اده وگرنه چرا افت یمطمئن بودم اتفاق بد . مامان دستپاچه لبخند زد. رد یرا بگ ینیاتاق شد و بابا بلند شد تا س
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آمدنش  کرده بود،  میکه مهرداد برا  ییرهااتفاقات و تمام کا نیمهرداد دوستش آمده بود؟ حاال بعد از ا یبه جا

 … یعنیبود  امدهیکرد. پس اگر ن  یدرست م یمشکل د یخبر نبا یبه خانه مان آن هم ب

 قربونت برم ا یب -

: دمیخند ار یختا یگذاشته بود. ب  میپا یکه جلو   یرنگارنگ ینیاه کردم. بعد به سدست مامان نگ یلقمه تو  به

 دوباره چاق بشم؟ یخوا یمامان م

 گفت: ها بله  بابا 

  کی یتبودند. ح دهیخر  میهل میبودم؟ برا دهیگفتن را چند وقت بود نشن« ها بله» نیذوق کردم. ا شتر یب

و فرو  مدیدانستند چقدر دوست دارم. لقمه را جو  یچون مهم کنارش گذاشته بودند  وهیکاسه بزرگ ساالد م

زنم. دادند حرف ب یفرصت نم… خواستم فکر کنم آنا  یهنوز ته دلم نگران بودم. نم یدادم. خوشمزه بود ول

لقمه ششم را که فرو دادم سرم را عقب  ….  وهیدهانم و پشت بندش آب م یگذاشتند تو   یلقمه م ینوبت

 شدم ر ی: سدمیکش

 ؟نیهم -

 .دندیبا هم پرس هردوشان

 رمیگی: دل درد مگفتم

 یر یگ  یاصرار کرد: نم مامان

 شهیاشتهاش باز م…  واشی واشیبابا گفت: بذار  یول

 …اون آقا  رون؟یب می: بر گفتم

 میبلند شد: بر  بابا 

 میشد د از جا بلند شد. از راهرو ر  دنمیبا د رضا ی. علمیرفت رونیدست گذاشت پشت شانه ام و همراه هم ب باز 

 و جلو رفتم: سالم

 د؟یسالم، خوب -

 تکان دادم: بله ممنون سر 

 م؟یحرف بزن نیدیکرد به بابا و گفت: اجازه م  رو 

 دییبفرما -

. بابا رو به مامان کرد و گفت: شیمبل رو به رو  یدستش را از پشتم برداشت. رفتم جلو و نشستم رو  آرام

 ارم؟یب ییچا
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آمد  رضا یهم از ما فاصله نداشت. عل یلیآشپزخانه که خ یدند و رفتند تو با هم رد و بدل کر  ینگاه هردوشان

 نیتر به من نشست و لبخند زد: خوشحالم که آزاد شد کینزد یمبل یو رو 

 خوبه؟ تا یآناه… ممنون  -

 سرگرم بودند ن پلک
ً
انداخت:  یگاهن میزد و سر تکان داد و بعد به مامان و بابا که پشت کانتر آشپزخانه مثال

 شهیوب مخ

 چش شده بود؟ مسموم شده بود نه؟ -

 چندبار د دهیالزم رو انجام م یحقوق یکارها  یدکتر ماجد…  دیشا… دونم  ینم -
ً
…  نیبر  د یهم با گهیاحتماال

 …شهادت و  یادا یبرا

 دونه من اومدم مالقات شما ی: مهرداد نممیچشم ها یبلند کرد و زل زد تو  سر 

ا گوش هم متوجه شد مامان و باب رضا یعل یتوقف شد. قلبم به تپش افتاد. حتتلق و تلوق استکان ها م یصدا

ل رد و بد ییمن و خانمش چه حرف ها یعنی… ما  نیدونه ب ینم… دولتشاه  یبه زنگ شده اند. گفت: آقا

 …شده 

 : بله متوجهمرضا یبرگشتم و به مامان و بابا نگاه کردم. بعد برگشتم طرف عل ار یاخت یب

ابا آشپزخانه و به مامان و ب یرفتم تو  نیهم یحرف بزنم برا یخصوص یخواستم با عل یداد. م سر تکان تند 

 … میبا هم حرف بزن یکم  هی شونیداره من و ا بینگاه کردم: ع

 …داره  یبیانداختم. بابا گفت: نه چه ع نییرا پا سرم

 اعظم ا یرو کرد به مامان: ب بعد 

ونستم د ینم… گفت: ممنون   رضا یسالن. عل یه شد. برگشتم تو اتاق و در آرام بست یسکوت رفتند تو  در 

 … دیبا…. تنها با شما حرف زد  شهیچطور م

 را قطع کردم: آنا چطوره؟ چرا حالش بد شد؟ حرفش

 دهنم. با چشم یدست گرفتم جلو  ار یاخت یبودند. ب نیغمگ شی. چشم هامیسکوت زل زد به چشم ها در 

 از حدقه درآمده.  یها

 دیبدون د ی. باستیشما ن ر یتقص نیگفت: ا  آرام

  یدرک م …نگم  یز یافتاد. تند تند پلک زدم. آرام گفت: پدرتون اصرار داشتن به شما چ یداشت راه م اشکم

 …خب  یول د یگذرون  یرو م یدونم دوره بد یم… کنم 

 ه؟خوب کردم خودم را کنترل کنم. گفتم: مهرداد حالش  یبودم. آنا مرده بود؟ باورش سخت بود. سع جیگ
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  یاونم دوره بد… دونم  یتکان داد: نم سر 
ً
 داره شیدوره سخت تر در پ هیرو گذرونده و احتماال

که منظورم به کدوم   د یدون یم… خوام با اون حرفا بدتر هم بشه  ی: نممیچشم ها یدوباره زل زد تو  بعد 

 حرفاست

ود عاجز ب دهیکه به من رس  یدرک خبر انداختم. هنوز از  نیینگاه کنم. سرم را پا شیچشم ها یتو  نتوانستم

 بودم. آنا مرده بود. آنا مرده بود. 

 ؟یخانم بهشت نیشنو یم -

 سر تکان دادم.  تند 

کردم.   یاز شما نم یدرخواست نیوقت همچ چیادامه داد: اگر آنا زنده بود خب ه نیطور آرام و غمگ همان

 ….ضرر داره  شتر یفتنش بگ…  گهیحاال د یشده ول یاون وقت مهرداد حق داشت بدونه که چ

خواست من دهنم را گل  یسر تکان دادم. مهرداد زنش را از دست داده بود؟ حاال دوستش آمده بود و م باز 

 اشت. د یبدبخت یگفت. مهرداد به اندازه کاف  یزنش عاشق دوستش بوده؟ خب راست م میو نگو  رمیبگ

 اشک آلود گفتم: حالش خوبه؟ یبا چشم ها درمانده

 برهیفقط زمان م…  شهی: خوب مشیموها یرو  د یکش  دست

 بهش زنگ بزنم؟ -

 …ده و چطور بهت خبر ب اد یب یک  نکهیراجع به ا…  رهیبگ میو اجازه بده خودش تصم نجامیدونه من ا ینم -

قاتل  خوام فکر کنه حاال که ینم… خوام تنهاش بگذارم  ینم… ماندم. گفتم: مهرداد به من کمک کرده  ساکت

 ن؟یکرد  ر یرو دستگ با ید ؟هیقاتل ک… 

 نه -

 نه؟!  -

 …معلوم نشده  زا یچ یلیهنوز خ -

 تنهاست طیشرا نیخواد مهرداد فکر کنه تو ا یمن دلم نم -

  ی. ممکنه زنگ زدن شما به جاشناسمیمن دوستم رو بهتر م یول… کنه   ینم یفکر  نیزد: اون همچ لبخند 

 کنه  تشیاذ شتر یکمک کردن بهش ب

واد خ یهست. اشکم را پاک کردم. آرام گفتم: نم یحرفش چ یکردم بفهمم معن  یسع .میزد به چشم ها زل

 نه؟یمنو بب
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 و به پنجره پشت سرش نگاه کردم: باشه دمینگفت. آه کش یچیه

 نیبب -

 کردم.   نگاهش

 یمستق نهیاگه نخواد تو رو بب گمیم یعنی… به تو نداره  یربط چیه نیشد جلوتر: ا خم
ً
….  یستیتو ن شلیدل ما

 …که داره   یطیشرا

 نیا د یشا…. داشتن  ییبه هرحال با هم خاطره ها…. زنش رو تازه از دست داده … حق داره … فهمم  یم -

 بهتر باشه میهم نباش یدست و پا یاگه تو  د یشا… بهتر باشه  یطور 

 نیبه ا وجهبا ت ؟یشیاگه طول بکشه که تو دلخور نم یحت…  نهیگرفت تو رو بب  میزد: اما اگر تصم لبخند 

 که زدم  ییحرفا

 ستمیبچه که ن… نه  -

 آنا رو فاکتور  یاون قسمت از حرفا د یپرس یز یاگه چ… کنم   یقولت حساب م یرو … نشست: خوبه  صاف

 ریبگ

 نگن یز یباباش چ ا ی…  تایمامان آناه دوارمیتکان دادم: ام سر 

 رونیب انیب یجور  کیکنم   یسع خوامیم… اونا بازداشت هستن  -

  یدوستتون با مادرش بد رفتار  نیهم یبه خاطر اون قرصه بود؟ برا… چطور … چطور …  شهیمباورم ن -

 کرد؟

ک مادرش فکر کرده داره به دخترش کم میفرض کن ا یب یول ستیراحت ن ییآدما نی: درک کردن همچد یکش  آه

 کنه  یم

 شده؟یکشتن بچه اش کمک حساب م  یگرد شد. چطور   میها چشم

 ین کار وقت بود باهاشو  یلیخ تا یآناه… نبوده  یعیوقت طب چیداد: اونا رابطه شون هادامه  د یرا که د تعجبم

هم دانشگاه قبول شد خونه   ی. از وقتکرد یم یمدت با عموش زندگ هینوجوون بود.  یاز وقت د ینداشت. شا

 نکن سهیگرفت و تنها بود. اون رو با خودت مقا

 ؟ی: دوستش داشتدمیخودم جرات دادم و پرس به

 به تاسف تکان داد: نه یسر 

 فهممیرو خوب م زا یچ نیبه شما اعتماد داشت. من ا یلیخ یول -
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شدم. ن کینزد شیخصوص یزندگ رهیوقت به دا چیمن ه… بوده … دوست  هیاگر هم دوستش داشتم مث  -

 هم به خودشون…خطرناکه  یلیدارن خ یبهت حس یاونم وقت ییآدما نیهمچ یخصوص رهیوارد شدن به دا

 زنه یم بیآس هیبه بقو هم 

 خواستم دوباره تجربه اش بکنم یبار تجربه اش کردم و نم کیجا بلند شد: من  از 

 نیکرد  شنهاد یشما اون رو به دوستتون پ یهم بلند شدم: ول من

 با خودشون بود میتصم هیبق… کردم   شنهادشیبه عنوان همکار پ…. تکان داد: به عنوان همکار  سر 

 …اون آدم  یکه بدون  شیشناختیشما اونقدر م -

 نیا د یتو که با کنهیبکنه م یبخواد کار  یوقت… اون غده  یول… رو  یمن به مهرداد گفته بودم همه چ -

 یاخالقش رو خوب شناخته باش

 ؟یکنیتکان دادم. لبخند زد: مامان و بابا رو صدا م سر 

مامان و بابا را صدا زدم. نگران  طرف راهرو و  دمیذهنم بود را نگفتم. چرخ یکه تو   یز یچ یکردم ول  نگاهش

 کیکه نگران تنها صحبت کردن من با   دند ید یکردند. ازشان ممنون بودم که آنقدر من را عاقل م  ینگاهم م

خالص  بتیکه تازه از بند مص  نیا ا ب یکردند که من بزرگ شده ام و حت  ینباشند. انگار آنها هم حس م بهیغر 

 .رمیبگ میکنم و تصم  توانم عالقالنه فکر  یم یشده ام ول

رو با دختر خانم  ییزهایچ کی دیدادگاه با یمزاحمتون شدم. برا د یگفت: ببخش  رضا یجلو و عل آمدند 

 کردم  یهماهنگ م

 یابرود مامان گفت: به آق رونیخواست ب یکه م  ینگفتند و به تکان دادن سر اکتفا کردند. موقع یچیه

 دیدولتشاه سالم برسون

 بودم نجا یندونه من ا شونیا نیانداخت و گفت: اگه اجازه بدبه من  ینگاه مین یعل

 گفت: چرا؟  ار یاخت یب مامان

 گفت: چشم  بابا 

 امرزدشیرفت و من تنها ماندم. به مامان و بابا نگاه کردم. بابا گفت: خدا ب یعل

 .دیفقط آه کش مامان

 ادی: من خوابم مگفتم
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. دمیکه نشن  گر ید ز یچ یکردن و کل  هیدادن من. توج یاتاق و شروع کردند به دلدار  یسرم آمدند تو  دنبال

تم تا تخت و چشم بس یرو  دمیزده بود. خواب یکه عل  ییکردم. به مهرداد و به حرف ها  یداشتم به آنا فکر م

 بخوابم النا… زنم  یحرف م یباالخره مامان و بابا ساکت شدند. آرام گفتم: بعدش کل

ا فکر درهم رفتند و من را ب رونیو نوازشم کردند و بعد آرام از اتاق بکنارم نشستند   قهینگفتند. چند دق یچیه

 و برهم و شلوغم تنها گذاشتند. 

**** 

رز تا م شیکیشد. من ماندم و دو قبر که به خاطر  یخال ینفر هم دست داد و رفت. مقبره خانوادگ نیآخر 

م هنوز زود بود راجع به احساس از مرگش نگذشته بود.  شتر یسه روز ب…  یکیجنون رفته بودم بودم و آن 

ش کردم: مقبره. نگاه یبرگشت تو  رضا ی. علد یچرخ یآزاد م یفکر کنم. هنوز قاتل لعنت تا یدرباره مرگ آناه

 ممنون

 ؟یهم قفل کرد: واسه  یرا تو  شیمقبره و دستها یآجر سه سانت وارهیلبه د نشست

 فتگر   یآروم نم ا یزود نینبودن آنا به ا رنگارنگت ی: اگه تو و اون رابط هادمیکنارش و آه کش  نشستم

ازشون  یآوردن شاد رونیواسه ب یرا ستون کرد پشت سرش و سر چرخاند طرف من: وقت شیها دست

 نبود؟…  شیآرامگاه ابد یکمش هم حق آنا بود که زودتر بره تو   هیاستفاده کردم خب 

وال ر  یو بعد رو  یآنا از پزشک قانونآمدن  رونیپروسه ب د ینبود، شا یتکان دادم. اگر عل د ییبه تا یسر 

با  یجدکه ما  رمیشد. گ یهمان شب آزاد نم ینبود شاد ی. اگر علد یکش  یطول م شتر یب یلیانداختن کارها خ

 .دبست نشسته بو  یآگاه یلنگه پا جلو  کی قهیپرونده گنده مدرک و سند و وث کی

 ؟یبهش زنگ بزن یخوا ی: نمد یپرس

 مقبره و چشم بستم: نه االن یدادم به نرده ها هیرا تک سرم

 چرا؟ -

  هایحفره س کیمثل  یز یچ کیشد.  یمانعم م یز یچ کی یدانستم چرا. دوستش داشتم ول یهم نم خودم

خواهم به ب نکهیبروم اما قبل از ا دمیترس یبشوم. م کیبهش نزد دمیترس یمن و او افتاده بود و م نیکه ب

تا  گذاشتم  یم د یدست من هم نبود. با ینبود ول یندیوشاشوم. حس خ دهیبرسم داخل آن حفره بلع یشاد

بکنم. خودش هم که زنگ نزده بود. خب البد  د یچه کار با نمیاتفاقات فروکش کند و بعد بب نیالتهاب ا

ه آر  ؟یداد یزد جوابش را م یزد حالم را بپرسد. اگر زنگ م یزنگ م د یحداقل با… آنا مرده است و  دهیفهم

 دانم.  ینم… نه … 

 ع؟یکجاست؟ دنبال گرفتن ترف  ی. انور جمیگ  یدونم عل ینم -

 رهیبگ عیام را گرفت و لبخند زد: مگر قاتل رو گرفته که ترف طعنه
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 ر یر درگهم که اونقد یآگاه یتو  زتیعز  یدوستا… باال انداختم: همه کاسه کوزه ها که سر آنا شکست  شانه

 …بودن که  اسر یشرکت  یمعما

هشون ب د یبه هرحال با…  گشتنیاون شرکت م یدنبال قاتل تو  ونیاونا هم مث هما جا بلند شد: فرض کن از 

 یحق بد

 دراز کرد: بلند شو دست

 : چرا؟ستادمیرا پس زدم و بلند شدم و مقابلش ا دستش

 خبر بودن یشما اتفاق افتاده بود ب نیکه ب  ییزایچ یلیپشت سرش: چون اونا از خ د یکش  دست

 م… اون همه دفتر و دستک …  یآگاه… روشونه زدم: خوبه اسمشون  پوزخند 
ً
 انیم یدونن که وقت یحتما

 خ کننیم قیتحق
ً
 دونن؟ ینم…  گنیرو نم تیها واقع یلیمعموال

 یکن  یرو سر من خال ینبودن انور  یدق دل یخوا یتکان داد: االن م سر 

 ؟یسیتو مگه پل… مقبره: نه  یافتادم به سمت خروج راه

 در رو قفل کنم خوامیم رون؟یب یایدر متوقف شدم: نم یلو بود. ج ستادهیا همانجا 

که پر   یبار آخر به دو قبر  یهم انداختم. برا یو من در را رو  ستاد یتند کرد و از کنارم گذشت. پشت سرم ا پا 

کارها   نیبود که پدر و مادر آنا ا نیهمه را دعوت کرده بود خانه مان. قاعده اش ا ونیشده بود نگاه کردم. هما

اب طرف آنا عروس او حس نیبودند و از ا یآگاه یها سیجواب پس دادن به پل ر یآنها درگ یوقت یبکنند ول را 

ند که نشده بود اما همه مطمئن بود دا یقاتل هنوز پ نکهیها پراکنده شده بود. با ا عهیحاال شا نیهم… شد  یم

م زده غ افهینشستند و ق یو دور هم مآمدند  یبست. م یدهنشان را م یهمانیم نیقاتل بوده است. ا تا یآناه

ا هم که افتاده بود ب  یخلوت راجع به اتفاقات یکردند. بعد تو   یم یو با ما همدرد د گرفتن  یبه خودشان م

ها زدند بر قاتل بودن آنا. تن یم د ییبار مهر تا نیچندم یدادند و برا یها پر و بال م عهیزدند. به شا یحرف م

راجع  میکرد مستق  یجرات نم یماندند و کس یم یباق عهیها در حد شا عهیکه شابود   نیا یهمانیم نیا تیمز 

ا را خاک کردن آن شنهاد یاگر خودم پ یشد. حت یحفظ م ونیهما یخانوادگ یبپرسد و آبرو  یز یبه آن از ما چ

 یحتد. برگردان یبه جو  یطور  نیرفته را ا یشد تا آبرو  یخودش دست به کار م ونیدادم هما یمقبره نم یتو 

 دا یقاتل باشد. اگر قاتل قبل از مرگ آنا پ تا ینداشت آناه ور نکرد. انگار او هم با یکار مخالفت  نیهم با ا د یناه

 .ونیو هم هما د یکردند. هم ناه  یم یمخالفت کیشد آن وقت  یم

 دعوتن؟ ا یک  یشانه ام: امشب مهمون یدست گذاشت رو  یعل

ه خودش از پروند یهم که البد مشغول پاک کردن رد پا باید…  مارستانهی: حشمت که هنوز بدمیکش  آه

 پ اسرهیشرکت  یتو  یبرادران قاچاقچ
ً
فروتن  و  ونیکنه هما  یهم که هنوز فکر م یفرح… بشه  داشیو عمرا

 گهید یمونه چندتا آشنا یم…  ادیو سرش کاله گذاشتن و نم دنیهردوشون با هم نقشه کش
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د و غم . هوا سر میزد ی. در سکوت قدم مد یرس یقبرستان م یروجکه به خ  ییرو ادهیبه طرف پ میافتاد راه

ه گفت: فکر کنم ب  یبود. عل یدلم خال یتو  یز یچ کیباران خورده نگاه کردم.  یبود. به درخت ها ز یانگ

 نجایا نیبرگرد د یبا ا یزود نیهم

 دن؟ینقشه قتل منو کش هینگاهش کردم: چ متعجب

 گمیشمت مو سر تکان داد: نه واسه ح د یخند نیغمگ

 ستین د یکاشته بع  یتکان دادم: اگه بفهمه دخترش چه گند سر 

 ازاتیوصل بود قرار بوده با امت یخطرناک یشرکت گردن کلفت که به قول خودش به جاها نیا گفتیم یانور 

وارد   یگنده مصالح ساختمان  یکند که بازار مسکن دچار التهاب شود. قرار بوده با قراردادها  یاش کار  ژهیو 

ودشان اجازه کنترل آن دست خ داقلح ا یکه قابل کنترل نباشند   یگر ید یاز راهها… البته نه از گمرک …  کند

 نییاپ متیبعد مصالح را با ق…. آمده  یکمتر در م  یلیخ یلیخ شانیتمام شده برا متیق یجور  نیا….باشد

 دهیکش  یاز بازار دالر م هیسرما بازار … خورده  یم یتکان اساس کی یجور  نیخانه ا متیق…. بازار  یتو  زند یبر 

از  را پر  شانیها بیراحت ج الیکردند با خ  یو آنها فرصت م دهیکش یم نییدالر پا…. سمت ساخت و ساز 

 یاه هیو دوباره سرما دند یکش  یخودشان باال م یخانه را با فرمول ها متیپشت بندش ق…. دالر بکنند 

ند توانست یراحت م الیو آنها هم با خ دهیکشیر باال مدال متیبازار دالر و ق یگشته تو   یسرگردان برم

ند تاجر چ…. خورد  یم نیکننده زم  د یوسط مهم نبود چند تول نیا…. بودند بفروشند  دهیخر  کهرا   ییدالرها

 یتورم کمر چند خانواده را م یگران…. شد  یم کار یچند کارگر ساختمان ب… شد  یمصالح ورشکسته م

 شد.  یتر م نیآنها مهم بود که چاق تر و سنگ بیهم نبود. فقط جوسط م نیا یچیه… شکست 

 پرونده بزرگ ربط داشته نیبه ا ارشیزدم: مسخره اس که فکر کنم قتل ک پوزخند 

 ؟نگردن ا یپرونده رو بهونه کردن که دنبال قاتل ک نیکه ا  نهیشانه ام: منظورت ا یرو  د یکش  دست

شدن؟  الیخیرو ب ارشیپرونده ک نیکه به خاطر ا  دهیتازه چه فا نه؟یاز ا ر یفرستادم: غ رونیب قیرا عم نفسم

 تونن؟ یتونن بهشون دست بند بزنن؟ م ینم یوقت

ه ما اش ب هیبق میکار درست رو بکن  د یزد: ما با یغم موج م شی. ته چشم هامیچشم ها یو زل زد تو  ستاد یا

 ربط نداره

 ؟ییربط داره؟ اون باال  یگرفتم سمت آسمان: به ک  سر 

باشن  دو نفر هم که داخلش سالم مارهیب ستمیس هی یبه هرحال وقت…  دیشا یاگه بهش اعتقاد داشته باش -

ر  فک یوقت یول… مملکت  یرگها یچرخه تو  یفاسد کندتر م انیمانع .. دست انداز .. اون وقت جر  شنیم

 ت؟هس هیبق نتو و او  نیب یخب چه فرق ینیبش الیخیب د یذاتشون خرابه تو هم با هیچون بق یکن

لسفه ف یجور  نیا… مونه  یکاله م  یسر من ب یول… حداقل  رسنیم یینون و نوا هیکه اونا به   نهیفرقش ا -

 نداره یسود چیخوب بودن ه
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  شنیبه هرحال همه نم…  هیحرف نمیمتعجب من آتش زد: ا یدر آورد و مقابل چشم ها بشیاز ج یگار یس

 ینها نباشخودت ت انیو فقط به فکر سود و ز  یکن  ثار یا یونبزرگ باشه که بت یلیخ د یروحت با….  یگاند

 فرستاد.  رونیرا ب گار یس دود 

 باشن یرونیا تیزندگ ی: فکر کردم الگوهابمیج یکردم تو   دست

م مثال سراغ دار  یلیخ یوگرنه مث گاند یشناسیهاش رو تو خوب نم یرونیزد: خب ا گارشیبه س یگر ید پک

 یتر نگاه کن قیکم دق  هی هیکاف… زده شده  ابونا یز کوچه ها و خا یلیاسمشون هم سر در خ… بزنم 

 نخ هم بده به من هی -

 یبازپرور  میبر  د یماجرا تموم شد با نیرا گرفت طرفم: ا گارشیس پاکت

 گمیم یپشتم: جد یو سرفه کردم. زد تو  میگلو   یتو  د یچیپ دود 

 اونم با اون همه امکانات؟ ه؟یک  ا یقاتل ک دنینفهم یچطور  یفرستادم: ول رونیب ینیرا از ب دود 

شرکت   نیا یبود که پاش تو  با یاز مظنونا د یکیکرد گفت: به هرحال   ینگاه م شیطور که به رو به رو  همان

م کالف سردرگ  نیدرصد فکر کن ا کی… کارگاه زدن شما هم بود   هیقض… هم بود  یفرار شاد… بود  ر یگ

 کنه  یهم کمک م یکی نیباعث شده فکر کنن حل کردن اون معما به حل ا

 هم ترهم یلیخ یلیخ ارشیکردن قاتل ک  دا ی. پستیاونا مهم ن یباال انداختم: واسه من حل کردن معماها شانه

پا له کردم و قفل را زدم. نشستم پشت فرمان. سوار شد و دست  ر یرا ز  گار ی. ته سنیماش یجلو  میدیرس

 سرده یلی: خد یرا به هم مال شیها

 دستم گذاشت: صبر کن یشن کنم که دست رو را رو  نیماش خواستم

 ادینگاهش کردم. لبخند زد: بهرام هم االن م متعجب

 .یدادم به صندل هیو تک دمیپلکم را با کف دست مال پشت

. اگه واسه …نگران نباش  نهیواسه ا تیاگه افسردگ…  کشهیپرونده رو حل نکنه کنار نم نی: بهرام تا اگفت

 یقنار  ر یفته جزاخب فرض کن االن ر …. آناست 

 زدم: با فروتن؟ پوزخند 

 بعد مدارک فروتن یزده است ول ییخانه شان چه حرف ها یبپرسم آنا تو  یخواستم از شاد یماند. م ساکت

ر بدجور تو زرد از آب د ونیموثق هما لیاند. وک دهیپشت سرم کش یچه نقشه ا دمیو رو کردم و فهم ر یرا ز 

ماد  . خودش هم بهش اعترد یانتخاب آنا به عنوان همسر به من خرده بگتوانست بابت  ینم گر یآمده بود. د
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بود   یفروتن چه احمق…. بروند  رانیاز ا ییخواستند دوتا یم د یفهم یکرده بود و پشت پا خورده بود. اگر م

 .یمال کیشر  رمی. حاال گستیخوب کیکرد آنا شر   یکه فکر م

 …ات تنگ بشه اگه دلش بر …  یکرد  یی: دختر مردم رو هواد یکش  آه

 زنهیهروقت دلش تنگ بشه زنگ م… جمع شد: شماره ام رو داره  حواسم

 چطور بهت زنگ بزنه؟ گهیاگه بدونه آنا مرده د -

 دونم یتکان دادم: نم سر 

 شهیحالت بهتر م… بهش زنگ بزن  -

 قا؟یچه کارم داره دق یانور  -

 … ینده ول یجوابم رو بد یخوا یزد: نم لبخند 

 هگید… خوب انتخاب کرده  سیک  هیطرفش: بهرام برات  دمیل خودش رفتار کنم. چرخدادم مث حیترج

 یر یوقتشه زن بگ

 … یتو و شاد هیشد که از قض ینگاهم کرد: چ متعجب

 به نظرم جالب تره میبذار درباره زن گرفتن تو حرف بزن… اون رو ول کن  -

 ؟یر یگیحالم رو م ی: االن دار د یخند بلند 

 کرده؟  د یکاند  و یک  یدون یم… : فرض کن آره باال انداختم شانه

 هم کردم راجع بهش قیتحق… : آره یداد به صندل هیبست و سرش را تک چشم

 باال دادم: نه بابا؟!  ابرو 

 بشم شرفتشیو پ یمانع ترق فهیح… بشه  لسوفیبره آلمان ف خواد یچرخاند طرفم و چشم باز کرد: م سر 

ن با به نظرم فکرتو  یحرف زد یاالن درباره گاند نیهم نه؟یمحلقه کردم دور فرمان: مشکلت فقط ه دست

 هم بخونه

 کنه؟  شدییتا د ی: موقع زن گرفتن اداره تون هم بادمیدانست منظورم به شغلش بود. پرس یماند. م ساکت

 ول کن مهرداد -

 م…  ی: نه جددمیخند
ً
 کنن؟  یم شییبرنش اونجا بازجو  یمثال

 رمیگیاون رو نم رمیم زن بگاگه هم بخوا یول… نشست: نه  راست
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 طرفش: چرا؟ دمیجالب شده بود. دوباره چرخ هیقض

 هیقابل گر یباز … چون  -

 . ساکت زل زدم بهش. لبخند زد: حالت رو گرفتم؟د یپشتم لرز  رهیت

 ازش؟ یدون یم یگفتم: چ… محض نبوده  یکردم حرفش شوخ  یحس م یزد. ول قهقهه

… ردن تصادف م هی یپدر و مادرش تو …  کنهیم یواهرش تنها زندگدونم با خ ی: مد یرا محکم مک نشییپا لب

 یاستاد یدانشگاه منچستر کرس یفرار مغزها شده االن تو … کنه   ینم ی. البته کار بدستین رانیبرادرش هم ا

 یاضیر … داره 

ده ا. گفته بود شب ها راجع به مسائل مختلف با خانو د یگو   یها را درباره رفعت م نیلحظه شک کردم ا کی

 زند.  یاش حرف م

 ستینگران نباش قاتل ن یول… گفته   ا یدونم بهت چ یلبخندش پررنگ شد: م د یرا که د تعجبم

 ؟یدون یاز کجا م -

تو  یبرا ر نقدیا یاونم وقت… برادرت رو بکشه  ونیکه بخواد واسه انتقام گرفتن از هما  هیباهوش تر از اون -

 ارزش قائله

 ن؟یهم -

 نیهم -

 داده لیغ و دونگ به من تحو همه درو  نیا -

 فرض کن دروغ نبوده -

 بوده؟ یپس چ -

 شیذهن یایفانتز  -

 ه؟یذهن یاز فانتز  ر یمگه دروغ غ -

 ا؟یفانتز  نیزده ا یبیبه تو هم آس -

 ماندم.  ساکت

 یبردار  و کاله رنیگیدارن مخ ملت رو کار م شونیذهن یایبا فانتز  نترنتیا یکاله بردار تو   نی: دو جگفت

. پول ملت دنیم جی    کنن، افکار غلطشون رو ترو   یزنن و طرفدار جمع م یخودشون رو قهرمان جا م .کننیم
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…  یآره خطرناکه ول ا یفانتز  نی. اپاشوننی. خانواده ها رو از هم مکننیم یمردم اخاذ یزنن. از زنا یرو قاپ م

 …که به تو گفته فقط واسه محافظت از خودش بوده   ییزایاون چ

 …مگه باهاش داشتم که  یچه کار از خودش؟ من  -

رو حفظ   شیخصوص میتو شرکت شما دوام آورده. حر  ا یفانتز  نیمنظورم به تو تنها نبود. فرض کن با هم -

 گنینم هیو به بق دارنیاز رازهاشون رو فقط واسه خودشون نگه م یقسمت هی شهیباالخره آدما هم… کرده 

امزد ن هی ینخ نما قصهعلم کردن  یبه جا دهیه نظرش رسب… عقله  یاونم که خدا… عاقل  یالبته آدما… 

 براتون بسازه یالیخونواده خ هی…  یالیخ

 بودم.  منگ

 بهرام؟ نیبه ساعتش انداخت: پس کجاست ا ینگاه

 نگفتم.  یچیه

 ؟یکپ کرد  یجور  نیکه ا  شیخواستگار  یبر  یخواست ینکنه م ه؟یکرد: چ  نگاهم

 ….که … کردم   یشک م د ید اومد پرند باراحت پا ش یلیکه خ  یگفتم: اون شب  آرام

 آره؟ نیدونست یرو از قبل م نا یکردم: ا  نگاهش

 م؟یدونست یم -

 ؟یتو و انور  -

هم دخل  د یبه قول بهرام شا… البته تا االن …  میر یبه پرونده نداشت که دنبالش رو بگ یدخل یول… آره  -

 مینداد صیراه تشخ یداشته و ما راه رو از ب

 

 

 نقش بر آب شدن یکی یکیما  یها هیکه فرضتا االن   -

 شما نداشته یبه ماجراها یاون دخل یول -

 خوشت اومده ازش؟ ؟یکن  یازش دفاع م یدار  -

نگاهش   میسوار شد. هردومان برگشت یباز شد و انور  نی. در عقب ماشمیبگو  یشتر یب ز یماند. نشد چ ساکت

 ؟یزن یرو نم یبخار … سرده  یلیخ… : سالم د ی. خندمیکرد

 زد به شانه ام: جواب سالم واجبه ها یباهاش دست داد. انور  یرا روشن کردم. عل نیماش
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 تکان دادم: فرض کن من کافرم سر 

 نباشم قتیرف گهیمن د نکهیکنن مگر ا  یم کیسالم عل قاشونیکافرا هم با رف  -

هنوز  … هیاز بق شتر یب ینور طلبکار بودم و از ا ا یدن یروزها از همه دلخور بودم. از همه  نی. امیماند ساکت

 .میو معلوم هم نبود بتوان میکن  دا یقاتل را پ مینتوانسته بود

 ریبه دل نگ یلیخ…  هیاومده اخالقش سگ نییخونش پا ِی گفت: شاد  یعل

ود. ب یبودنم به خاطر نبودن شاد یاز عصب یبخش د یگفتند. شا  یهم راست م د ی. شادند یخند هردوشان

 …وستش بدارم و نبود که مراقبش باشم. د

 یگفت: حالش خوبه اگه نگران حالش هست  یانور 

 گهیمامان و باباشه د شیپ… : چرا نباشه دمیکش  آه

ز تو ا… از من بپرسه  یواشکیاومد احوال تو رو  ینبودن بدش نم ورشیغ یاگه اون خاله جان و پسرها یول -

 چشماش خوندم

 !شش؟یپ ینگاه کردم: رفت نهییآ یتو  متعجب

 خونه شون یدستگاه شنود گذاشتم تو  نه پس -

ول به پ ی. خاله جانش و آن دختر نچسب و پسر بزن بهادرش هم آنجا بودند. البد بو دند یبلند خند دوباره

هد. د یاحمق جواب بله م یبه آن پسره  یکردند شاد  یاحمق بودند اگر فکر م یلیدماغشان خورده بود. خ

آن   یرسو بت یباش شتهندا نانیاطم یز یچ چیاست که به ه اد یدوست داشتن ز  تیخاص نیهم بدهد؟ ا د یشا

بندد.  یدل م گر ید یکیکند. اگر از تو دور شد به   یترکت م شهیهم یاگر قهر کرد برا یکه دوستش دار   یکس

… تاد پناه اف رانیا مانیکه برگشت دانشکده و چشمش به ا  گر یچند روز د… آن پسرک احمق نه  رمیحاال گ

 نیرا ترنم اچ ده،یرو پرس یپناه احوال شاد رانیا یآقا د روزها زنگ زده بود و گفته بو  نیهم یبار تو  کیترنم 

ن و م» یدهن گشاد شبکه  یبه قول آن دختره  مان؟یبرود سراغ ا یشاد د یترس یرا به من گفت؟ او هم م

 چرا که نه؟« تو

 افهیقدر نرو تو ق نیش ازنگ بزن به… هات دوزش باال رفته مهرداد  یبا خنده گفت: خودآزار  یعل

 کردم: ببند  اخم

 ؟ینگاه کردم: چه کارم داشت یبه انور  نهییآ یتو 

 اومدم حسابام رو صاف کنم -

 ؟ینگاهش کردم: حساب چ باز 
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مونه زشته بنده خدا پا در هوا ب… میقاتل رو معلوم کن نیا فیزودتر تکل…  تیبرم مامور  د یبا گهیچند روز د -

 میهم من برم دنبال کار و زندگ… نه رو بدو  فشیهم اون تکل… 

 ؟یکرد  دا یپ یز یرا کم کردم: چ نیماش سرعت

 ماندند.  ساکت

 آره؟ -

 دیشا… دونم  ینم -

 نگاه کردم.  یعل به

 : برو شرکتگفت

 ن؟یکرد  دا یپ ی: چدمینگاه کردم. پنج بعد از ظهر بود. پرس نیساعت ماش به

 نیکن  دارمیب میدیت: رسو چشم بس نیماش یداد به صندل هیسرش را تک یانور 

 آرام گفت: برو حاال یعل

 تر واشیغر زد: بابا  یدست انداز رد شد و انور  یاز رو  نیپدال گاز. ماش یفشردم رو  پا 

 آروم…  ؟یباز  وونهیرو دنده د یگفت: مهرداد باز زد  یعل

 خب آروم برو تا برات بگم یلیگفت: خ  یرفتم. عل یرا ندادم. همچنان تند م جوابشان

 گفتم: بنال  ینگفت. حرص یز یچ یرا کم کردم. ول تمسرع

 خنده.  ر یزد ز  یپق یباال انداخت و نچ نچ کرد. انور  ابرو 

 یمهمون اد یزنگ بزن دعوتش کن ب یگفت: به شاد  یکه عل  میبگو  یز ینداشتند حرف بزنند. خواستم چ قصد 

ازش  میخوایبازم م…. رمنده البته ش…  میقتل الزمش دار  یمعما ینگاهش کردم. آرام تر گفت: برا متعجب

 میاستفاده کن یبه عنوان مهره وسط باز 

 … هیبه چ یچ یتا نگ -

 ی. حاال زنگ بزن به شادگمیم… شرکت  میبرس -

 االن؟ -

 م؟یتصادف کن یهول کن یترس یم هیچ -

 و گفت: بابا سر به سرش نگذار د یباز خند یانور 
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 …حداقل …  گهیمن که نمبه …. قربون صدقه هاش  دنیدلم لک زده واسه شن -

 زنم یکردم: زنگ نم  اخم

 مگیم یجد…  برهیوقت م یکل  ار ی دنید اد یو بعد ب شگاهیتا بخواد بره آرا… گفت: بزن   یجد یانور 

سخره کردم بساط م  ینگفتند. اگر دهان باز م یچیشرکت ه یجلو  می. جوابشان را ندادم. تا برسدند یخند باز 

انه خواستم بهشان به یکنند و نم  تمیکرده بودند اذ  یکیردوشان دست به انداختند. ه یرا راه م شانیباز 

 بدهم. 

 ؟یزن یگفت: نم  ی. علمیشد ادهیپ نیپارک کردم. از ماش یفرع کی یرا تو  نیماش

 دنش؟ید یرفته بود ی: واسه چیکردم به انور   رو 

 یبا دکتر ماجد مونده بود.  شیحقوق یکارا  یو به آسمان نگاه کرد: هنوز بعض بشیج یکرد تو   دست

 …هماهنگ کردم 

درصد هم شک نکن که  کیشده  لمیچند ماه تحو  نی: بعد از اون همه دروغ و دونگ که استادمیا مقابلش

 کنم  یحرفات رو باور نم

 گهیدفعه راست م نیشانه ام: ا یدست گذاشت رو  یعل

 یطرفش: تو خودت دم روباه دمیچرخ

 کرد: به به  اخم

 . لج نکناد یبگه نم ی. جز تو هم هرکد ایشد: الزمه ب یجد یانور 

 رهیبگ میتا تصم می: بر یکرد به عل  رو 

لفن خانه نگاه کردم. شماره ت لمیافتادند به سمت ساختمان شرکت و من را تنها گذاشتند. به صفحه موبا راه

ازش  . هفته بود ازش دور مانده بودم. زنگ نزده بود حالم را بپرسد  کیگفتم؟   یم یچ د یشان را داشتم. با

دانست اخالقم  یاو که نم …خب  یول میزن یگفتم بعد حرف م  یزد بهش م یدلخور بودم؟ اگر هم زنگ م

پسربچه ها شروع کرد به تند  نیدانست؟ شماره را گرفتم و قلبم ع یجور موقع ها چه جور است. م نیا

 : الو؟یگوش  یتو  د یچیپ یمندل ی. صدانیدادم به ماش هی. تکدنیتپ

 ی. برایگفت فقط شاد  یانور  ند؟یایگفتم ب  یم د یبه آنها هم با د؟یایخواستم ب یم ی. چطور قفل شد  زبانم

 د؟یایب میرا بگو  لشیدل نکهیکردم بدون ا  یاش م یبهتر بود. چطور راض یجور  نیمن هم ا

 دوباره گفت: الو؟ یمندل

 …دولتشاه …  یبهشت یگفتم: سالم آقا  آرام
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 بزنمخواستم زنگ  یآقا؟ م یخوب… سالم  -

 ؟یبرا -

 .دیچیپ یخودش پشت گوش یبه جا هیک  دند یپرس یچند نفر که م یکرد. صدا  مکث

 میزنم حرف بزن یوقت مناسب ان شاء الله زنگ م یتو …. غم آخرتون باشه …  گمیم تیگفت: تسل  یمندل

 باشه در خدمتم یامر … 

حرف  شیفضول و سر  یامهمان ه یزدم نخواهد جلو  یحدس م…  هیک  دند یپرس یکه م  یکسان  یصدا باز 

 … بزند. گفتم: باشه 
ً
 با دختر خانم صحبت کنم؟ قهیچند دق شهیم… حتما

 ؟یچ یدستش جا به جا شد. آرام گفت: برا یتو  یگوش

و البته زن مرده با دختر  بهیمرد غر  کیدادم نخواهد  یو سرد بود. بهش حق م یآرامش جد نیدر ع لحنش

 داشته باشم.  یممکن است بهش احساس زد یحدس م که  یاش حرف بزند. آن هم وقت ینازناز 

 از خودشون بپرسم د یهست که با ییزهایچ کی: نیماش یو برگشتم تو  دمیبه صورتم کش یدست

 ارشیکرد. گفتم: درباره پرونده ک  یام م یپشت سر هم عصب یمکث ها نیکرد. ا  مکث

 د یر ایب فیتشر … چشم … حالش بهتر بشه  نی: اجازه بدیگوش  یتو  د یچیاش پ نهیخس خس س یصدا

 خودم هم باهاتون کار دارم…  دیبپرس یحضور 

 ؟ی: چه کار د یلرز  قلبم

 که دارم  ییها یگفت: بده  خونسرد 

 یلیخ… خانم … دختر … شدن  تیبود. ما به خاطر اذ نید یفرمان: اونا ادا یگذاشتم رو   یشانیپ کالفه

 زدم یاگر واجب نبود زنگ نم… ف بزنم باهاشون حر …  نیاگه اجازه بد یول م،یبدهکار  نا یاز ا شتر یب

انه خ د یایگذاشت باهاش حرف بزنم آن وقت چطور توقع داشتم بگذارد شب ب  ینم یساکت ماند. حت باز 

 ام را محکم تر فشار دادم به فرمان.  یشانیپ ون؟یهما

 ؟یبهشت یالو آقا -

 چند لحظه یگوش  -

از  یمندل یهم بود؟ صدا یآن جا بودند. شادکه   ییآدم ها یتلفن. دور شدن صدا میشدن س دهیکش  یصدا

 به گوشم خورد: الو؟ یآرام یجا

 دییهستم بفرما -
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 یشاد یجور  چیخوام ه یمحکمش: من نم یو بعد صدا د یچیپ یگوش  یتو  شیخس خس نفس ها اول

 … کنهیم هیکه از سر گذروند. هنوز بعد از هفت روز شبا تو خواب گر   ییبرگرده به اون هول و وال 

 کنم  یم دا یروانشناس خوب پ هیحل بشه  ا یقضا نیکنم. ا  یدرک م… دونم  یم -

 یشما هم جزوش هست یعنی یجور  چیگفتم ه  -

 : چرا؟دمیپرس ار یاخت یبود. راست نشستم و ب یمثل تو دهن حرفش

 یدون یگفت: چراش رو خود شما بهتر م  یطور جد همان

 .ستادیلحظه ا کی یبرا قلبم

ما  شیگشت پ  یبرنم یراحت نیدخترم به ا یاگر شما نبود… مونم تا آخر عمر  یم شما  ونیداد: من مد ادامه

گذارم   ینم… دفعه مث تخم چشمام مراقبشم  نیا… بوده و نبوده تموم بشه  یاجازه بده هرچ یول…

 …گفتم   نجا یبه اون دوستتون هم که اومده بود ا نو یا… کنه   تشیاذ یشکیه

 دوستم؟شده به رو به رو نگاه کردم:  مسخ

 نجایکه امروز اومده بود ا  ییبنده خدا نیهم -

ته مردن آنا رف یفردا یکردم عل  یدانم چرا حس م ی. نمرضاستیلحظه فکر کردم منظورش به عل کی یبرا

خواسته بود خودم زنگ بزنم. چون مطمئن بود آوردن  یکردم چرا انور   ی. و حاال خوب درک میشاد دنید

 جا بود.  یب نانشی. که البته اطمد یآ یعهده من بر م فقط از  ونیبه خانه هما یشاد

 بشه تیکنم که دخترتون اذ  ینم یکار …. من ….  یبهشت یآقا ند یبستم: بب چشم

 زنه؟ یخواب اسم شما رو صدا م یگفت: پس چرا تو   یعصب

 . آب دهانم را فرو دادم. د یسرم جوش یتو  خون

  یهنوز اول جوون… بچه است … ش رو تباه کنها ندهیگذارم آ  یمنه. نم یدختر زندگ نیگفت: ا  یمندل

 نذار پرده حرمت پاره بشه…  ینبود یخوام شک کنم که تو امانت دار خوب ینم… کردنشه 

خواست  یخواست دخترش را بدهد دست من. نم یزدم. نم ی. درست حدس مدمی. من هم آه کشد یکش  آه

شت گذا  یم د یبا یداشت؟ ول شیبرا یچه سودام  یبه زندگ یاش را تباه کنم. حق داشت. آوردن شاد ندهیآ

 ت؟بچه اس یاالن نگفت بچه است؟ شاد نیهم… . مطمئن شوم که نمشیبار با خودش حرف بزنم. بب کی

 …کنم بچه باشه   ی: فکر نمگفتم

 هنوز بچه یدونم دلش چقدر بزرگه ول یم… من بچه است. من بزرگش کردم  یادامه بدهم: برا نگذاشت

 است
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 با خودش حرف بزنم نیاجازه بد -

 نه -

اجازه  ینگاه کردم: پس مجبورم ب نیماش نهییآ یگره خورده ام تو   یکردم؟ به ابروها  یالتماسش م د یبا االن

 نمشیشما بب

خاله ات  …باباجون  یشکیگفت: ه  یقلبم را مچاله کرد. مندل…  هیبابا ک د یپرس یناز دار خودش که م یصدا

 رفتن؟ نا یا

 ….رو  یمن قصد ندارم به زور کس … یبهشت ی: آقاگفتم

 گفتم نه  -

 گفت: بابا؟  یشاد

 باباجون؟ هیدر جوابش گفت: چ یمندل

 …: اجازه بده خودم حرف بزنم. نترس گفت

 تو حرف بزنم یمن به جا… قلم  کی نیا یبذار تو  یترسم. ول ی: نمد یخند یمندل

 شم یممزاحمتون ن… خب  یلیفشردم: خ میانگشت ها انیفرمان را م کالفه

 …بذار  یزنم ول یحرف شما حرف نم یگفت من رو   یشاد

دولتشاه. بابا  یگفت: آقا  یشاد ه؟یک  د یپرس یرا قطع کرد. چون مامانش هم انگار آنجا بود و م حرفش

 حرف بزنم گذارهینم

 گفت: چه کار داره؟  مامانش

 یچیگفت: ه  یمندل

 گفت: بابا  یشاد شدم.  یمکالمه شان کالفه م دنیکم از منتظر ماندن و شن  کم

 ساکت ماندند. اعظم گفت خودش عاقله نترس و 

 دمیم باره که اجازه نیآخر  نیگفت: ا  یپشت گوش یداده بودند. مندل تیراحت شد. انگار باالخره رضا المیخ

 : چشمگفتم

 یکه خوب م  یرزنینازک پ یکردند. صدا  یخش خش کرد. انگار داشتند دست به دستش م یگوش  و 

 ه؟ی: کد یپرس یصداها اضافه شد. او هم مشناختمش هم به 



 

 
774 

 میشت هاو انگ نیماش یدادم به صندل هیگفتند و اتاق ساکت شد. تک  یز یو اعظم چ یهمهمه شد و مندل بعد 

 : الو؟دمیصورتم کش یرا از دور فرمان برداشتم و رو 

 سالم -

 ؟یبهتر … لبخند زدم: سالم  ار یاخت یب

 دست و پات نباشم بهتره یتو  د یبه نظرم رس یول ستیندونستم حالت خوب  یببخش زنگ نزدم. م -

 گمیم تیکه گفت: تسل  میبگو  یز یباز کردم چ دهان

 .دمیهم گذاشتم و آه کش یرا بستم. پلک رو  دهنم

 حاال؟ یلرزان گفت: بهتر  یو با صدا آرام

 ن؟یخوبم. مهمون دار  -

 بله -

 یجلد بچه مثبت ها. گفتم: ک یرفت تو  یمشدم  یهم بودم. تا چند روز ازش دور م نیام گرفت. غمگ خنده

 هستن؟

 ماند.  ساکت

 اون بزن بهادر هم هست؟ -

 اوهوم -

ت. گف  یراست م یعل… زدن ها  جیگ  نیا… هفته  کی نیلرزاند. انگار ا یاوهوم گفتنش هم دلم را م یحت

 ام نصفش به خاطر نبودن فندق بود. فندق؟ یاخالق سگ

 : دستت خوبه؟دمیخند

 …آره  -

 هیبات از دستم عصبانبا -

 دونم یم -

 چرا؟ -

 چرا یدون یخودت م -

 یداد یتو خواب هم که سوت -
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 …نه … خدا  یگفت: وا  هراسان

 نمیکن بب  فیخب تعر  -

 رو؟ یچ -

 یاسم من رو صدا زد یکرد  هیگفت گر   یبابات که م… خوابت رو  -

 …کشم   یمن خودم رو م… آبروم رفت …  یوا -

 امیال از قبرستون محا نیهم… نه جان من  -

 جا به جا شدم: الو؟ یصندل یماند. تو  ساکت

 هوم -

. دوست داشتم خودش د یچرخ یزبانم نم یول« تنگ شده است؟ میدلت برا»خواست بپرسم  یم دلم

 … ونیخونه هما یایب د یبا… : امشب دمی. آه کشد یبگو 

 !؟یواسه چ -

باح  خونم را م یخواستم مندل یشود. نم یم نگران شتر ینه! ب م؟ینگران و مضطرب بود. بهش بگو  لحنش

 کند. آرام گفتم: دلم برات تنگ شده

کرد. باز شک کرده بود؟ دو   یام م یکرد. عصب  یسکوت نگرانم م نیماند. حاال من هم نگران بودم. ا ساکت

 یر س هیگفتم:   یبودم. جد یکند؟ عصب  یامن بابا و مامانش بماند و جوان هیحاش یخواست تو  یدل بود؟ م

 …اونجا …  یدار  لیوسا

 کتابام  -

 شونیببر  یایب د یبا… آره  -

 ….چرا امشب؟ بابام محاله بگذاره  -

 یبه خاطر من بکن د یکار رو با  کی نیکن. ا  شیراض -

 ستیپس واسه کتابام ن -

 گفتم: نه  محکم

 یمورش نکن. ننباش مهرداد. حق دارد انتخاب کند. مجب یبودم. سرم شلوغ بود. عصب یدانم چرا عصبان ینم

 صورتم.  یرو  دمیتوانستم. دست کش

 : مهرداد؟گفت
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 گفتم: بله؟  یطور جد همان

 میگلو   یتو  یز یچ کیخواستم زورگو باشم.  یگفتم. نم  یبهش زور م یجور  نینگفت. داشتم ا یچیه

 بود. فکم منقبض شده بود.  دهیماس

 امیم… باشه  -

 تنها -

 دنبالم؟ یایم…. باشه  -

 آره… ا کارد رگم رو بزنن اگه باز نخوان ب -

 خوامیمعذرت م د ی. انگار بغض داشت. گفت: من به خاطر رفتار زشت سعد یکش  آه

 … ی! نکنه وسط مراسم خواستگار د؟یپوزخند زدم: سع ار یاخت یب

 تمنداش یمنظور … : ببخش دمینفس کش قی. عمیکن  یم نیبه خودت هم توه یجور  نیشو مهرداد. ا خفه

 ؟یایم یک… گرفت: باشه   نفس

 زنمیدونم. زنگ م یساعتم نگاه کردم: نم به

 …فقط  -

 ؟یچ -

 …و  دجونیناه -

 یم یبه قول بابات امانت دار خوب…  یبش تیاذ گذارمینم… بزنن  یحرف یترس ینگران اونا نباش. اگه م -

 مونم

الفه ک  که به خاطر دوست داشتنش  ییو تلخ شده است. مثل همان روزها یدانستم لحنم ترسناک و جد یم

 بودم.  یو عصب

 : باشهگفت

مطلق. تمام آن حرف ها باد  تیمعلوم شد. حاال کنار خانواده اش است. در امن ز یباشه؟ خب همه چ ن؟یهم

اش بود.  یو احساس ناامن یپناه یگذشته بود باد هوا بود. به خاطر ب  نمانیکه ب  ییزهایهوا بود. تمام آن چ

دنبال  یرو  یو م یشو  یم فهکنم و خالص. تو هم خ  یم نید یداو ا میآ یم یعنی… باشه  د یگو   یم یوقت

اب آنا عذ اد ی یو گاه یرو  یکشد. م  یآخرش را م یکه نفس ها  یات. دنبال چرخاندن شرکت یکوفت  یزندگ

 . سنگیشو  یکار و ربات م  یتو  یشو  یو غرق م یروم یکند. م  یم نتیغمگ ارشیک  اد یدهد و  یوجدانت م

 ؟یقولت حساب کنم خانم بهشت یبس کن مهرداد. نفس گرفتم: پس رو …  یشو  ی. کوفت میشو  یم
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 بله -

 خداحافظ -

 قیپررنگ. سرم را تکان دادم و عم یلیپررنگ بود. خ مینگاه کردم. اخم ها نهییآ یجواب بدهد. تو  نگذاشتم

 یچیم به هتخواس ینم گر ینه. د ا ینه. عجله کرده ام  ا یخواستم فکر کنم کارم درست بوده  ی. نمدمینفس کش

 دانستم چرا.  ینم. اورمیب نییرا پا رضا یخواست بروم باال و فک عل یفکر کنم فقط دلم م

**** 

. سرسام گرفته بودم. کاش خاله مه لقا و خانواده اش زودتر د یرفت. در که بسته شد سکوت هم پر کش یانور 

 خواست.  یبابا معصرانه با مامان و  یها یرو  ادهیخواست. دلم پ یرفتند. دلم آرامش م یم

ر شد حالش که بهت د یها، بگذار  نیبد تیکاسه است. مبادا رضا  هی یهمشون دستشون تو  نا یگفت: ا  خاله

 نیخدمتشون برس د یکن  یکیخوب فکراتون رو 

چند  دنیخر  ا ی. یبستن کیگذشته بود. به بهانه خوردن   یرو  ادهیچند روز به پ نیشد. ا یداشت بهتر م حالم

  یز مروها را گ ادهیهردوشان با هم. پ ا یآمدند  یبابا همراهم م ا یمامان  ا ی. یاز سوپر  د یخر  یحت ا یدست لباس. 

ابا به ب یبود. اگرچه نفس ها یاشتنرزوها دوست د نیهم ا فیکث  یهوا ی. حتدمیکش  ی. من نفس ممیکرد

 یکردند. ول  یمو آنها سخاوتمندانه مخالفت  میکردم نرو   یافتاد و من با عذاب وجدان اصرار م یشماره م

 خبر بود.  یب زها یچ یلیخاله توهم توطئه داشت. خب حق داشت، او از خ

 گفت: نه دخترخاله حواسش هست. مگر نه؟  د یسع

 ییا. هرسه نفرمان. رازهمیرزوها به فکر کردن هم گذشته بود. ساکت بودم. ساکت بودند. ساکت بود نیا

همانجا بماند و فراموش شود. مامان اصرار  میداد یم حیجدل مامان و بابا که تر  یتو  د یدل من بود و شا یتو 

   حهی. ملدنمید ند یایب حهیکرد ترنم و مل  یم
ً
آن  هیضآمد ق ی. اگر مدمیکش  یم تخجال… ترنم  یول… که اصال

اکت س نیهم یبود و برا ز یکردم؟ حواسم به همه چ  یرفع و رجوع م یکه باعث دردسرش بود را چطور   یپول

 بودم. 

 رفت یاومد و م یم یجور  نیکرده که ا  یغلط هیدونست زن عجوزه اش  یخودش هم م گفت:   بهناز 

 که به  یخواست حداقل انور  یدلم م… شده بودم. مهرداد  جیگذشت و من باز گ  یرزوها بدون مهرداد م نیا

 یوقتش باشد بهش زنگ بزنم ول د یداد. شا یهم از او م یخبر  کی نجایخودش زحمت داده و آمده ا

د بهتر بو  رضا یهم به قول عل د یکند. شا  یم یدانستم مهرداد چه برخورد یآنا مرده بود. من نم ؟یچطور 

 خوب بود.  یلیگفت چقدر صبر کنم خ  یصبر کنم. اگر م

 نیو درمانده به مامان نگاه کردم. بعد به بابا. آنها هم ساکت بودند. آنها هم کالفه بودند. حوصله ا دمیکش  آه

 شان؟یرفتند دنبال زندگ یا نداشتند. چرا نمهر روزه ر  یها همانیم
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 شه؟یم یدانشگاهت چ یگفت: شاد  بهناز 

 یسوال فکر کنم. خاله گفت: دانشگاه به چه درد م نیچهره تک تکشان نگاه کردم. تا بخواهم درباره ا به

 حاال؟ یدیبه کجا رس یچشمت رو کور کرد ،یسرما و گرما رفت یهمه تو  نیخودت ا… خوره 

شد،  یکه به خانواده خاله مه لقا ختم م  ییها ثیسواالت و حرف و حد نیگشتم همه ا  یاگر برم … دانشگاه

 .دیمفت. تنم لرز  یفضول، حرف ها یکنجکاو، آدم ها  یخورد. نگاه ها یصورتم م یتو  یشتر یبا شدت ب

 با ر  بابا 
ً
 … مشبر  ی. هروقت حالش بهتر شد خودم ممیدانشگاهشون حرف زد سییدستم را گرفت: قبال

 بدبخت م ت،یهمه حما نینبود، ا یهمه دلگرم نیرا فشار دادم. اگر ا دستش
ً
 شدم.  یمن حتما

 رفته نییدختره تازه آب خوش از گلوش پا ش؟یبر  یدوباره غر زد: کجا م خاله

 یلیهست خ یمن به خاطر چ یزندگ یهمه دخالت خاله تو  نیعلت ا دمیفهم یمنقبض شد. اگر م تنم

 یهم آرزو کردم آزاد شوم و در ازا یروز  کیزندان  ی. تو د یسع یرو  د یچشمم لغز  ار یتاخ یشد. ب یخوب م

 .میچشم ها ی. تنم مورمور شد. زل زده بود تو د یام بشوم زن سع یآزاد

 لیسف یایدن یشدم. هنوز تو  یم یافتاد چه بر سر مهرداد آورده عصب یم ادمیکه   نی. همدمیرا دزد نگاهم

 ا یدانست دن یبه در کند. نم دانیرا از م هیتواند بق یچاقو م کیکرد با   یر مشده خودش مانده بود و فک

 طور بود.  نیکه ا  یکی نم یدهد. حداقل برا یجواب نم گر یروش ها د نیوقت است متمدن شده و ا یلیخ

 ؟یبخواب یخوا یجان، دورت بگردم م یگفت: شاد  مامان

شوم. سر تکان دادم: قرصام  تیواست بمانم و اذخ یحس کرده بود. نم یبد یزهایکه مامان چ  یعنی نیا

 اتاقه؟ یتو 

لب   ر ینگاه کنم ز  یآنکه به کس یبلند شد. بابا دستم را محکم فشرد و لبخند زد. از جا بلند شدم. ب مامان

 دیگفتم: ببخش

 گفت: بهناز برو همراهش  خاله

 اینگاهشان کردم. بهناز خودش را به من رساند: ب متعجب

 نداشتم. تمام امیبگو  یز یفرصت نداد چ را گرفت و  دستم
ً
 یو ب هفت روز که وقت نی. حوصله بهناز را اصال

گفتند. که حواسمان   یخودشان را از اول م یتکرار  یشده بود مدام حرف ها دا یپ نجا یوقت سر و کله شان ا

 یم یناسظرات کارشهم از بهناز ن ی. گاهمیفتیدردسر ن یباشد کاله نگذارند سرمان. حواسمان باشد دوباره تو 

آمد.   یار مبه ک ییجا کی دیکه خوانده بود با  یداد. باالخره آن همه درس یو بهناز با افتخار جواب م دند یپرس

 نجا؟یکجا بهتر از ا
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 یو بودم و حس کردم ت دهیکه باز با ناله از خواب پر   شیکه حاال مال من بود. از دو شب پ  یاتاق یتو  میرفت

. هرچند دمیخواب یآنها نم شیپ گر یمامان شده د د یبابا و شک و ترد یاعث دلخور گفته ام که ب  یز یخواب چ

د م یخوابم م یمطمئن بودم وقت ر 
 
فته گ  یدانستم چ یبد شود. م حالممبادا  نند ینش یسرم م یباال ند یآ یب

 هخواهد لباس را ب ی. ممیزندان هست یسر دست گرفته و تو  یدیلباس عروس سف تا یآناه دمیام. خواب د

 مهرداد را صدا زدم.  ار یاخت یبودم که ب دهیزور تنم کند و من آن قدر ترس

 نمیخب بخواب بب -

 بود نگاه کردم.  ستادهیقرقره نخ اصالح صورت مقابلم ا کیبهناز که دست به کمر با  به

 ستیول کن بهناز حسش ن -

 لوست کردن یلی. مامان بابات خنمی. بخواب بباد یحسش م -

 خاله؟ یکن  یتاق و او هم متعجب به بهناز نگاه کرد: چه کار ما یآمد تو  مامان

 شده چارهیبدبخت ب یزنا هیشب یجور  نیا گهی. مامان مارمیبودن درش ب یخوام از هپل یزد: م لبخند 

مامان اخم   کردم  یشده ام؟ فکر م چارهیبدبخت ب یزن ها هیشب یک  یکرد برا  یخاله مه لقا فکر م ؟یک  یبرا

 ادیدردش ن…  واشیفقط … د: قربون دستت لبخند ز  یکند ول

 اریابرو هم ب یچیو ق نیدل نازکت بشم موچ یخاله جونفدا… طرفم: اوه اوه خدا بده شانس  د یچرخ بهناز 

 وار؟یبه د یبد هیتک یخوا یتخت: م یبزنم مامان رفت و بهناز نشست رو  یبخواهم حرف تا 

 … شگاهیرم آرا یکردم: بذار خودم فردا م  اخم

 کنن  یاونجا خرابش م یر ی. مارمیخوشگل ازش درب یهشت هی دهیموکت جون م نیوهات شده عابر  -

 ؟یواردتر  شگرا یتو از آرا ینی -

 پا اوستا شدم هیبچه ها رو برداشتم واسه خودم  یبس که رفتم خوابگاه ابرو  ؟یپس چ -

 بزن شگاهیآرا هیپس  -

 تخت و رفت یرا گذاشت رو  نیو موچ یچیمان هم قنگفت. نخ را گره زد دور گردنش و جلوتر آمد. ما یچیه

ستم کردم. چشم ب  یکاش اشتباه م  ی. ایکند به وراج  یماند و شروع م ی. مطمئن بودم بهناز ساکت نمرونیب

 .بودند خی شی. سر انگشت هامیابروها یرو  د ی. بهناز انگشت کشوار یدادم به د هیو تک

رهم پر از سوال و اخبار د یقوط کی هیو بهناز حاال شب میشد یبود که هردومان با هم تنها م یبار  نیاول نیا

 مهم تر است.  شیدانستم کدام سوال برا یشد. فقط نم یزود منفجر م یلیبرهم بود که خ

 اسمش مهرداده؟ -
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 نیمحلشان بوده معلوم است که مهم تر  یکردن پسرها  نیدر حال سبک سنگ شهیبهناز که هم یبرا خب

 دماغه گنده  یلیپرورئه. خ یلی. خهیاز خودراض یلینگفتم و او ادامه داد: خ یچید. هتواند باش یم یسوال چ

خواست رگ گردنش را بزند؟ در عوض گفتم: منم  یم د یسع نیهم یگفتم برا  یخواست بهش م یم دلم

 رونیاومدم ب ینم یراحت نیباشه اگه اون نبود منم به ا یهرچ یکردم ول  یفکرا رو م نیهم

 ینکن تیخواست خرت کنه ازشون شکا یطر زنش بود. ماون که به خا -

رف ته ح یول…. کرد   یقضاوتم م… کرد   یاحمق فرض م… کرد   یکه من را خر فرض م  نیمنقبض شد. ا تنم

 داد. حرص داشت انگار.  یحسادت م یبو  شیها

 تو رو که خر نکرده… من رو خر کرده  ؟ی: تو چرا ناراحتگفتم

مشت  هیهستن؟  یو موها را محکم کند. پوستم سوخت. گفت: فکر کردن ک ام یشانیپ یرا گذاشت رو  بند 

 دزد

ه چون ب ؟ی. چرا شادندازمیصورتش چنگ ب ینبود تو  د یام بود بع یزندان بودم و بهناز هم بند یتو  اگر 

 یبزن کتکش  د یحال نبا نیکرد. با ا  یاحمق قضاوت م کینبود. چون مثل  نیکرده؟ نه همش ا  نیمهرداد توه

 . نه؟ خودم را جمع کردم. یهست یتو آدم متمدنچون 

رده بود ک  تیاون مدت که زندان یتو  ،یزنش هست شیخودش هم خبر داشته تو پ گهیگفت: مامانم م  دوباره

؟ شیدیند
ً
 اصال

 : نهشیباز کردم و زل زدم به چشمها چشم

 سوال کردم…  یزن یکرد: خب چرا م  اخم

برده  ونر یبا بدن تب دار ب یلند کرده بود و از آن خانه باغ لعنتدست ب یبودم؟ من را رو  دهی. نددمیکش  آه

من را بغل   بودم.  دهیخواب شیبه پاها دهیلباس چسب یشب تا صبح ب کیبود.  دهیخر  ر یلباس ز  میبود. برا

تا  شب کی…. « دارم دوستتچقدر  یدون ینم»… بود. کنار گوشم زمزمه کرده بود  دهیبوس… کرده بود 

ود. بود و حاال نب دهیخر  میهل میمانده بود. برا دار یجفت گوشم ب…. آن خانه امن  یتو … ق اتا رونیصبح ب

 دوباره بهش فکر کنم.  دمیترس یم یشده بود و من حت بیغ

 ….که   نیکارا رو واسه تو کرده باشه مگر ا  نیهمه ا شهیگفت: من که باورم نم  بهناز 

 ؟یبگ یخوا یم نو یآره ا م؟یبا هم رابطه داشت ؟ینشستم: مگر چ راست

 ….خب  گمیم….  ایعوض شد ی: چته تو؟ شادد یدستش را عقب کش متعجب

 گمینم یچیه گهید…  نیبش ینگذاشت: جون عمو مندل یاز جا بلند شوم ول خواستم



 

 
781 

گار خودم را کنترل کردم که بهناز را کتک نزنم. ان یلیفرو دادم. نفسم تند شده بود. خ یرا به سخت میگلو   آب

 نچسبه آخه یلیخ…  یآدم نیکنه؟ اونم همچ  یکارا رو م  نیچرا ا ینی گمیکه گفت: خب م  د یماو هم فه

آن  یو هروقت من را تو  د یپر  یشد. چشمش هرز م یباز م ششین قهیاگر دم به دق میخواست بگو  یم دلم

رد م که بود   یشد؟ مهرداد هرچ یکرد خوب بود؟ دلچسب م  یم یآورد به من دست دراز  یم ر یعمارت تنها گ

 یباشد ول ترسناک شیزبانش تلخ باشد. اخم ها د ی. شایترس یبود. از آنها که از تنها بودن کنارش نم یمطمئن

 .ستیهرزه ن

 دوباره زبان باز کرد: چند سالشه؟ بهناز 

 یانه. سبه نیبود به ا دهینگفتم. دست بردار نبود. از آن راه نتوانست زبانم را باز کند حاال چسب یچیه

رفتند  یم یواقع یزندگ یجور مردها تو  نیساله که حاال زنش هم مرده بود. ا یمرد س کی. سالش بود

تشان جور مردها دس نیا یآن طبقه اجتماع یکه مهرداد داشت. تو   یتینه با موقع وه؟یب یزن ها یخواستگار 

 باز بود.  یلیدختر خ کیانتخاب  یبرا

 به نظرم ادهیگفت: سنش ز   دوباره

ت توانس یپنجاه و چند ساله هم م رمرد یپ کیداد.  یرا از دست م تشیسن و سال اهم آمد  یکه وسط م  پول

مرد هفتاد ساله پولدار  کیروزنامه خواندم.  یرا تو  شیکیدختر جوان. خودم خبر  کی یدست بگذارد رو 

اپ  چروزنامه  یرا تو  شنوزده ساله و تازه حامله اش هم کرده بود و با افتخار خبر  یشده بود شوهر دختر 

 چندشم شد. «. ماشالله به کمر»و گفت  د یروزنامه را نشانم داد و بعدش هم خند یکرده بودند. مل

 ادهی: آره سنش ز گفتم

 سنش ز  یشد. ول یبهناز خفه م د یشا ینجور یا
ً
م. نداشت اد یاز سن ز  یتصور  چیدانم. ه یبود؟ نم اد یواقعا

 من ه یه. براترنم؟ ن ی. براد یشا حهیمل یبود؟ برا اد یسنش ز  یک  یبرا
ً
به  وقت نشده بود راجع چیمن؟ اصال

ود که ب یآل کس دهیمرد ا کی االت یخ یمن تو  یکه ده سال از خودم بزرگتر باشند فکر کنم. برا  ییمردها

 ؟یخب ده سال بزرگتر باشد. شاد ؟یچهار پنج سال بزرگتر از خودم باشد. ده سال؟ حاال که چ تشینها

 مرض! 

 پهیخوشت یول -

 تیپسر داش غالم اومده خواستگار  گهیهناز قصد کوتاه آمدن نداشت. گفتم: مامان مب ر یخ نه

 دلم خنک شد.  ی. پوستم سوخت ولد یگونه ام کش  یرا محکم رو  بند 

 …: گم شه گفت

 داره بیحاال طفلک باباش دکه دار بوده چه ع… باز کردم: چرا؟ درس نخونده که خونده  چشم

 کرد.   اخم
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 …  ادهیخوب بود؟ سنش که ز  تیاومد خواستگار  یه مدولتشا ی: اگه آقاگفتم
ً
. نچسب …زن هم داشته قبال

 و از خود متشکر هم هست

خونش رو  د یخونه مون؟ سع اد یجرات داشت ب ر ینه خ… چه لفظ قلم … دولتشاه  یرا درآورد: آقا میادا

 ختیر یم

 ها یگیخودت م… هم که هست  پیخوشت… : چرا خب؟ پولداره عوضش دمیخند

 یآدم نیچشم نازک کرد: مگه مغز خر خورده باشم بشم زن همچ پشت

 به ادمیدهد. هم خودش هم خاله مه لقا.  یبکند همان اول بله را م یکار   نیبودم اگر مهرداد همچ مطمئن

ف گربه معرو  هیبهناز همان قض یبرا هیحاال قض یقبول مهرداد به عنوان داماد افتاد. ول یمامان برا یآپشنها

 ور از دسترس بود. و گوشت د

 یوقت خر نش هیتو هم  -

 نه بابا؟ ؟ینگاهش کردم: جد متعجب

اش. نه  افهیو ق پی. نه تگر ینبود. نه سنش مهم بود د زها یچ نیمهرداد و من به ا هیچشم بستم. قض دوباره

  ی. تو ام یبود وسط زندگ فتادهیاز آسمان ن…. بود که  یمهرداد مرد… بود که  یمال و منالش. مهرداد مرد

لمس   کیاش را از نزد یبود. زندگ وشمبود. کنار گ فتادهیدنبال سرم راه ن… بود  دهیمن را ند ابانیکوچه و خ

آداب و رسوم و اخالق طبقه شان را درک  ینبوده باشم ول شانیدر متن زندگ چوقتیه رمیکرده بودم. حاال گ

ها  نیا یحت ی. ولمیبود برا کینزد یلیِر خدو  کیشناختمش.  یدانستم. م یرا م شانیکردم. علت رفتارها  یم

 از آسمان افتاده بود  ییجورها کیاتفاقات  نیبود، که با ا تادههم مهم نبود. اگر از آسمان هم اف
ً
 …هم واقعا

م. کن  دا یخودم را پ یها چطور جا یجور زندگ نیا یبه قول خودش آنقدر فهم و شعور داشتم که بدانم تو 

دانست حسرت در  یام. م یدانست من دختر محمدعل ی. مشناختیمن را م جو زده نشوم. چون او هم

ود که مهم ب نینبود که مهم بود. به خاطر ا زها یچ نیوقت نخورده ام. مهرداد به خاطر ا چیرا ه نبود هیحاش

م که دنبالش هست  یدانستم مرد یبود. من نم شیکردن همراه رفتارها  تیمثل بابا حس حما ییجورها کی

 با یم یداشته باشد ول یاخالق چه د یبا
ً
ها کنارم  یسخت یتو  همثل بابا باشد. مطمئنم کند ک د یدانستم حتما

اق ها اتف نیامتحان کردنش؟ اگر ا یهمه اتفاق بس نبود برا نیکند. ا  یکند. کمکم م  یاست. قضاوتم نم

 هم هم ؟یبود محال بود بهش فرصت بدهم. شاد فتادهین
ً
هنوز  ؟یکرار نکرده بودخودت ت یها را برا نیقبال

ارم. . دوستش دستمیازش متنفر ن ی. دو دلم ولیکن یرا تکرار م زها یچ نیا یاست که ه نیهم ی. برایدودل

 …تنگ شده  شیدلم برا

 ؟یشاد -

 باز کردم: بله؟ چشم

 ؟یکن  یم هیگر   یدار  ؟یچرا اخم کرد -
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 تموم نشد؟… به هم فشردم: نه  پلک

 رو گفتم؟ زا یچ نیشد؟ ا یچ -

 به زندان افتاد ادمی… نه  -

 وحشتناک بود نه؟ یلیبود؟ خ یچه طور  -

 خوام درباره اش حرف بزنم ینم یتکان دادم: آره ول سر 

 
ً
. چطور بابا  ا یمامان.  یحت ا یها. نه با بهناز.  یزود نیخواستم درباره اش حرف بزنم. حداقل نه به ا ینم واقعا

 غش مشب اول زندان چطو  میتوانستم بهشان بگو  یم
ً
 یم یکس  دند یفهم یکردند. اگر م  یر گذشت. حتما

کرده   شب را صبح یاعدام کی باام.  دهیکش  گار یس دند یفهم یکند. اگر م  یخواسته به دخترشان دست دراز 

درباره  یکیبا  د یکردند. تنم منقبض شد. من با  یم یی. چه کارهازدند یم ییچه حرف ها دند یفهم یام. اگر م

که درک کند و خسته نشود از آرام    یکیترس ها چقدر دردناکند.  نیکه بفهمد ا یکیزدم.  یاش حرف م

 همچ
ً
  رضا یدانم. عل یمهرداد. نم د یکه خودش همدرد باشد. شا  یکیهم وجود دارد؟  یکس  نیکردنم. اصال

 . زد یر  یخودش م یدور و برش باشد. او هم مثل من است. تو  یناراحت است دوست ندارد کس یگفت وقت

 ؟یزن یو نم یزنگ بزن یکن  یکنم دل دل م  یچرا حس م…  یکند. لعنت یتحمل م

 زنگ تلفن از جا پراندم. بهناز گفت: چته ..  یصدا

 درد داره یلیصورت ملتهبم: بسه بهناز خ یرو  دمیکش  دست

 مونده گهید…. کم   هیتموم شد. بذار  -

م گوش قلبم به تاپ تاپ افتاد. بهناز ه … هیک  دند یپرس یخاله و مامان که م ی. صداوار یدادم به د هیتک کالفه

 .میکردن ابروها  ز یبه زنگ شده بود. دوباره مشغول شد به تم

ان و اتاق خودش یزد. رفت تو  یآمد. انگار هنوز داشت با تلفن حرف م یراهرو جلو م یبابا که تو  یصدا بعد 

 ه؟یدر را بست. گفتم: ک

 شانه باال انداخت. از جا بلند شدم.  بهناز 

 اسیوا -

 بسه -

 یراگفت: ب  ی. داشت مدمیشن یبابا را م یشده بود. صدا خیمن م یطرف اتاق. از ته راهرو چشم ها رو  رفتم

 هنوز بچه است یدونم دلش چقدر بزرگه ول یم… من بچه است. من بزرگش کردم 

 . بابا محکم گفت: نهد یتپ یمهرداد بود. قلبم تند م… بودم  مطمئن
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 یمن رد بشوند ول یمتر  کیخواهد از  ینم گر یدانستم د یداد. م یبابا اجازه نمبا من حرف بزند.  خواستیم

قرار بود تمام شود. اگر قرار بود بابا منعم کند از دوست داشتن  ز یاگر همه چ یحت…  یطور  نیحقش نبود ا

هم  یکس  چیبودم و ه فتادهدردسر ا یتو  بشیساله که زنش مرده بود و به خاطر خانواده عج یس یمرد

قدر دانستم چ ی. من مرهیدا رونیبگذارندش ب یطور  نیگذاشتم ا  یعالقه اش را به من قبول نداشت. نه نم

 .…یجور  نیشده، چون دوستم دارد. حقش نبود ا تیبه خاطر من اذ

 ه؟یاتاق: بابا ک یتو  رفتم

 رفتن؟ نا یخاله ات ا… باباجون  یشکیطرف در و لبخند زد: ه د یچرخ بابا 

 گفت: نه  یگفت و بابا باز جد  یم یز یبود که چ مهرداد 

 کنارش نشستم و دستش را گرفتم: بابا؟  رفتم

 باباجون؟ هیچ -

ا ب… کرد من بزرگ شده ام. زندان من را بزرگ کرده بود. زندان و مهرداد   یقبول م د یبا یبود، ول نگرانم

 …گفتم: اجازه بده خودم حرف بزنم. نترس   ی. جدگر یهمد

 تو حرف بزنم یمن به جا… قلم  کی نیا یبذار تو  یولترسم.  ی: نمد یخند یعصب

 …بذار  یزنم ول یحرف شما حرف نم ی: من رو گفتم

 ه؟ی: کد یاتاق و مثل بابا دستپاچه پرس یآمد تو  مامان

اه. بابا دولتش یگفتم: آقا  یجد یلیخ نیهم یشود برا یکند بابا زودتر راض  یدانستم بودن مامان کمک م یم

 حرف بزنم گذارهینم

 نشست آن طرف من: چه کار داره؟ مامان

 یچیاخم کرد: ه بابا 

 : باباشیچشم ها یزل زدم تو  دوباره

 با هم رد و بدل کردند و مامان گفت: خودش عاقله نترس یو بابا نگاه مامان

د به  را چسبان ی. گوش«یدانم که عاقل یم»نوشته بودند  شیچشم ها ینگاهم کرد. مطمئن. انگار تو  بابا 

 دمیباره که اجازه م نیآخر  نیگوشش: ا

 ه؟ی: کد یرا گرفت طرفم. خاله مه لقا هم آمده بود و رو به مامان پرس یگوش  بعد 

 دادگاه.  یماند. بابا گفت: برا یدانستند اگر بمانند او هم م یو مامان بلند شدند. م بابا 
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 .رونیها گفت و بعد رفتند ب هیما نیهم یتو  یز یهم چ مامان

و مهرداد حاال  نبوده شتر یخواب ب کی. انگار که تمام آن روزها د یتپ یگوشم. قلبم تند م  را چسباندم به یگوش

بشوم تا بشناسمش. آرام گفت:  کیدور که الزم بود دوباره بهش نزد یلیبود. همان آدم خ بهیهمان مرد غر 

 الو؟

 را جمع کردم: سالم جراتم

 ؟یبهتر … بود: سالم  مهربان

 یزدم. مرا گفتم: ببخش زنگ ن د یکه به ذهنم رس  یز ی. سرم شلوغ بود و تنها چگفتم  یم یز یچ کی دیبا حاال 

 دست و پات نباشم بهتره یتو  د یبه نظرم رس یول ستیدونستم حالت خوب ن

 گمیم تیرا از قلم انداخته ام. گفتم: تسل یز یچ کیافتاد  ادمی

سوخت. بغض کرده   شیلم برابداخالق نبود انگار. د یاز آن مهرداد اخمو  ی. دلم سوخت. خبر د یکش  آه

 حاال؟ یگفتم: بهتر 

 ن؟یخوبم. مهمون دار  -

 : بلهد یدهنم پر  از 

 هستن؟ یک  -

کردند. خودش گفت: اون بزن بهادر هم   تتیکه اذ  ییهمان ها میبگو  دمیکش  یماندم. خجالت م ساکت

 هست؟

 گفتم: اوهوم  آرام

 : دستت خوبه؟د یخند

 …دم: آره بود نگاه کر  شیرو  یدستم که رد زردرنگ به

 هیبابات از دستم عصبان -

 دونم یگفتم: م  نیهم معلوم بود. غمگ نگفته

 چرا؟ -

 …چرا  یدون یگرفتم: خودت م  نفس

 یداد یتو خواب هم که سوت -

 …نه … خدا  یکرد: وا  یصورتم که جزجز م یرو  دمی. بابا بهش گفته بود؟ دست کشختیر  قلبم
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 نمیکن بب  فیخب تعر  -

 رو؟ ی: چسوخت یپوستم م هنوز 

 یاسم من رو صدا زد یکرد  هیگفت گر   یبابات که م… خوابت رو  -

 …کشم   یمن خودم رو م… آبروم رفت …  یفکر کردن بهش خجالت آور بود: وا یبستم. حت چشم

 امیحاال از قبرستون م نیهم… نه جان من  -

پشت تلفن درباره  خواستم ینگفتم. نم یچیرا گفت؟ دلخور بود از دستم؟ ه نیچرا ا ؟یچ یعنی نیا

 ها حرف بزنم.  یدلخور 

 : الو؟گفت

 هوم -

 … ونیخونه هما یایب د یبا… : امشب د یکش  آه

 !؟ی. گفتم: واسه چیکی نیداشتم جز ا یز یگرد شد. توقع هر چ  میچشمها

 گفت: دلم برات تنگ شده  یدرگوش یمثل زمزمه ا آرام

 یسر جا زها یچ یلی. هنوز خد یچرخ ینمزبانم  یتنگ شده بود. ول شیمن هم؟ خب دلم برا میبگو  بهش

هش ب خواستمیاتاق و زل زده بود به صورتم. م یفضول معرکه آمده بود تو  نیخودش نبود. بهناز هم ع

… گ شده تن تیبراحرف ها من هم دلم  نیبا همه ا یحرف دارم بزنم ول یلی. خمینیرا بب گر یهمد د یبا میبگو 

 بود کنارم.  ستادهیبهناز ا یول

 …اونجا …  یدار  لیوسا یسر  هیگفت:   یجد یلیخ

 بهناز نگاه کردم: کتابام به

 . رفت طرف در اتاق. اورد یآب ب میچشم به بهناز اشاره کردم برا با 

 شونیببر  یایب د یبا… گفت: آره   مهرداد 

 ….و آرام گفتم: چرا امشب؟ بابام محاله بگذاره  رونیرفت ب بهناز 

 یر من بکنبه خاط د یکار رو با  کی نیکن. ا  شیراض -

 ستینبود. گفتم: پس واسه کتابام ن میکتابها  هیقض نه

 گفتم: نه  محکم
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 . به خودم جرات دادم: مهرداد؟رونیرفته بود ب بهناز 

 بله؟ -

صبر  وقت چیمرحله بگذرم. اگر ه نیخواستم که از ا یبد بود. بداخالق شده بود دوباره و من وقت م لحنش

 دلخور بماند. بعد درستش م ؟یشاد کردم؟  یکرد چطور؟ اگر اشتباه م  ینم
ً
رام  کنم. آ  یمرض. بگذار فعال

 امیم… گفتم: باشه 

 تنها -

انجام  گفت هم  یمن انجام بده و اگر نم یکار را برا  نیگفته بود ا  یسخت است ول یلیکار خ  نیدانستم ا یم

 دنبالم؟ یایم…. دادم: باشه  یم

 آره… زد: اگه باز نخوان با کارد رگم رو بزنن  پوزخند 

 یتو  مید. اگر دوتا آدم بو یپر کرد. همان که خودت گفت یچیشود با ه یفاصله ها را نم ی. بعضیشاد ینیبیم

که بد   رمیگ… که عجوزه   رمیدرکش کن. زنش تازه مرده. گ… حاال  یول میآمد یبا هم کنار م د یشا رهیجز  کی

باشد.  یحق دارد کالفه و عصب… ش زنش و برادر … نه دو تا …. اش حذف شده  یآدم از زندگ کی یول… 

ه خاطر گفتم: من ب  یبهناز و پشت گوش یچشم ها یبغضم را فرو خوردم. بهناز هم برگشته بود. زل زدم تو 

 خوامیمعذرت م د یرفتار زشت سع

 … ی! نکنه وسط مراسم خواستگار د؟یزد: سع پوزخند 

   یم ییاز اوهم دلجو د ی. البد حاال بارونیاخم کرد و رفت ب بهناز 
ً
 … کردم. بعدا

ً
… ه نفس گرفتم: باش… بعدا

 ؟یایم یک

 زنمیدونم. زنگ م ی: نمگفت

 …رفتم؟ گفتم: فقط  یم د یدانند؟ چرا با یخانواده اش هم م نکهیشدم. ا یمطمئن م یز یچ کیاز  د یبا

 ؟یچ -

 …و  دجونیناه -

که چهار سال تمام   یز یچبودم. همان  دهیازش د شهیکه هم  ینداد حرفم را تمام کنم. با همان لحن فرصت

ابات به قول ب…  یبش تیاذ گذارمینم… بزنن  یحرف یترس یآزارم داده بود گفت: نگران اونا نباش. اگه م

 مونم یم یامانت دار خوب

 ؟یلخقدر ت نیچرا ا د یمن سرش داد بکشد. بهش بگو  یبود به جا یکیآماده منفجر شدن بود. کاش  بغضم

 چرا؟

 ؟یکنم خانم بهشتقولت حساب   ی: پس رو گفت
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 را قورت دادم: بله بغضم

را گذاشتم سر جا و با همان دست لرزان اشکم را پاک   ی. گوشد یلرز  یخداحافظ و قطع کرد. دستم م گفت

 شیشروع کن ییجا کیاز  د یبودن را با ی. بچه ننه لوس. قو یکن  هیگر   یکن  یکردم. تو غلط م
ً
 د یا. اصال

 دانم.  یبرات تنگ شده؟ نم را عوض کرده. پس چرا گفت دلم مشیتصم

و به صورت خودم نگاه کردم. سرخ  نهییآ یو بغضم آب شد و فرو رفت. رفتم جلو  دمیکش  قینفس عم چند 

با  گر یبار د کیبگذارد  کردمیم یبابا را راض یجور  کی دیسرخ بود. خب قابل تحمل هم شده بودم. حاال با

 مهرداد تنها باشم. 

 یراض و با منطق شانیرو  یجلو  ینیشود بنش ی. نمیر کنم؟ فکر کن شادنفس گرفتم. خب حاال چکا دوباره

اگر  که بعد   میبگو  یچه دروغ ؟یچه دروغ م؟ی. دروغ بگو یبگذارند برو  ا ی. ندیایکه همراهت ن  یشان کن

سک کنم و دروغ ی. من مجبورم ر یر یپذ تیمسئول یعنی نیافتاد از دستم ناراحت نشوند؟ خب ا یاتفاق

 ؟یچه دروغ یاتفاقات بعدش را هم قبول کنم. ول تیو مسئول میبگو 

**** 

و حالم بهتر شود. حوصله نداشتم با آن د یخواستم از آسانسور استفاده کنم تا کم یپله ها باال رفتم. نم از 

آدم  یبود برا یلفظ مناسب وانهید…  وانهیشوم. د مزهیب یشوخ کیراجع به مکالمه مزخرفم وارد  وانهید

 ی هوانیظواهر احمقانه. آنا د ی وانهید د یبود. ناه یجاه طلب ی وانهید ونیرم بودند. هماکه دور و ب  ییها

 یوانگید یخب من در آستانه  ؟ینبود کشته شد. من چ وانهیچون د ارشینه ک….هم  ارشیقدرت بود. ک

 وانهید نبود و  وانهید یآمد. چون شاد یحساب م یعیعمل طب کی یبود که عالقه به شاد نیهم یبودم. برا

توانستم ادامه بدهم. حداقل اگر  یبود که من با آنا نم نیهم یبرند. برا یها فقط از امثال خودشان لذت م

 یم ام بود؟ مگر  یمیهنوز دوست صم رضا یکرد. پس چطور عل  یفرق م تا یبودم مدلش با مدل آناه وانهیهم د

نه  . یکه عاشقش شده ا  یآن هم آدم ؟ینشده باش وانهیو د تیارزش ها یبرا رمیگ  یآدم را بکش کیشود 

  رضا یعل
ً
 نیهم یشد و برا یخوب نسبت داده م یزهایاش به چ یوانگیخب د یبود ول وانهید کیقطعا

ن است هما نیشود. ا یهم مقدس م یآدم کش یحت یهدف مقدس آدم بکش کی یبود. اگر برا ر یپذ هیتوج

را  وانهید یرضایمن هنوز عل یترسناک است ول ییایدن نیکه چن  نیما را ساخته اما با ا یایکه دن  یتینسب

 آنهم با ندازد یدهم. که من را دست ب یخواهد از دستش بدهم. اما بهانه دستش نم یدوست دارم و دلم نم

ه ک  ییزهایفقط وسواس داشت. وسواس تمام کردن چ یبود؟ انور  یا وانهیچطور د ی. انور گر ید وانهید کی

ند گذاشت  کنارشبدن   یاز آن پرونده قاچاق اعضا یراحت وقت یلیانست ختو  یبرعهده اش گذاشته اند. م

 یند ولکند که ترکش نک  یحداقل زنش را راض ا یو مجله اش را بخواند. مسافرت برود  ند یگوشه بنش  کیبرود 

اتل  کردن ق  دا ی. مثل حاال که وسواس پیشو  یراحت نم یتا عامل وسوسه را حذف نکن یر یوسواس بگ یوقت

 یانانس یباهوش اگر به خاطر ارزش ها یها وانهی. دستیجالب یجا ا یابش را حرام کرده است. دنخو  ارشیک

 کا ینبود که رفت امر  نیهم به خاطر هم نینشتیشود. ا یقدر ترسناک نم نیا ا یدور هم جمع شوند آن وقت دن

 یوبوجود ندارد که خ ینیتضم چیه ینیب یها بسازند؟ م یعده را مجبور کرد بمب اتم را زودتر از آلمان کیو 
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ها را قتل عام   یهودیکند و   دا یزودتر به آن بمب دست پ تلر یمبادا ه نکهیاز ترس ا نینشتیدوام داشته باشد. ا

 ژاپن نفله شوند.  یزردپوست تو  یچشم بادام نیانجام داد در عوض باعث شد دوج یا رخواهانهیکند، کار خ

 ا دهد. من چر  یهوش کار دستشان م نیا ییجا کیبه هرحال باهوش خوب باشند چه بد،  یها وانهیچه آن د

اش  وفانهلسیف د یرفعت و عقا کتا یناخودآگاهم داشت من را به سمت  دم؟یرس نینشتیو ا تلر یاز خودم به ه

  یاهوشب لسوفیرفعت، ف کتا یبه  یربط کیوقت در دفتر کارم  یجلسه ب نیگفت ا  یداد. حسم م یسوق م

 دارد.  میهم بود ربط مستق یبلقا گر یباز  یکه به قول عل

م  بودند. هردوشان نگاه ستادهیپشت در ا رضا یو عل یطبقه. نفسم بند آمده بود. انور  نیبه آخر  دمیرس

 گفت: از پله ها؟!   یکردند. عل

 ا از ین ییوقتا هیابرو باال انداخت: آدما  یانور 
ً
اق رو راه رفتن ات یجور وقتا به جا نیدارن فکر کنن. من معموال

 کنم  یم گار یاز دود سپر 

 است هیر  وند یمفاصل درمونش راحت تر از پ یدگییگرفتم: سا  نفس

حاال هم  زنه،یمضطربه مدام قدم م یگفت: البته مهرداد وقت  یرا وارد کردم. عل یرمز درب ورود شماره

 شده یدفعه قدم زدنش عمود نیمضطربه فقط ا

 در نگاه کرد.  یباال یکیاغ چشمک زن الکترونبه چر  یکرد و باز شد. انور   یرا ندادم. در تق جوابش

 نجا؟یا می: خب چرا اومدگفتم

 شد یباز نم ا یراحت نیگفت: چون اون در به ا  یانداختم داخلش. انور  د یدرب دوم اشاره کردند. کل به

 یلیخ عیی. به هرحال مراسم تشمیگفت: باور کن فقط نگران خودت بود  ینگاهشان کردم. انور  متعجب

 مزاحمت نم یکیرمز الکترون نیتونستم ا یگه مپردردسره ا 
ً
 و ابدا

ً
 شدم یرو باز کنم اصال

 نیمطمئنم رمز در رو از رفعت کش رفت…  یر یرو بگ د یکل  یتونست یطور مبهوت تک خنده زدم: خب م همان

 ن؟یپوزخند زدند و به هم نگاه کردند. دنبال سرشان وارد شدم: نرفت هردوشان

 مبل.  یرو  نشستند 

 م؟یچه کار دار  نجا یا :دمیپرس

 میهم تا کرد و باال فرستاد: دنبال شکار قاتل یرا به نوبت رو  شیها نیآست یانور 

 نجا؟یچرا ا -

قاتل  میونباهاشون بت دوارمیو ام میروشن کن د یمعما رو با کیتار  یمقابلم: نقطه ها ستاد یدست به کمر ا یعل

 شرکت نیا یرد از قاتل تو  کیکردن   دا یو دنبال پ می. البته منتظر مالقات دو نفر هستمیکن  دا یرو هم پ
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 ؟ی: مالقات کدمینکردم و پرس یقسمت دوم حرفش توجه به

 یفهم یو م انیبه ساعتش نگاه کرد: م یانور 

 م؟یبگرد د ی: به نظرت کجا رو باد یپرس یاز جا بلند شد و رو به عل بعد 

 نیدنبال سر به سر گذاشتن نباش البته اگه…  ستایبد ن ینگاهشان کردم: اگر بدونم با ک یعصب

 هیکه   میمدرک مهم هست هیظاهر شد: دنبال  یصورت عل یرو  شخند یبه هم نگاه کردند و ن هردوشان

 کنه  یمظنون رو حذف م

 ن؟یمظنون هست گهید یمظنون؟ مگر به ک هی -

 ید، براش یم که نشسته بودم نقطه کور حساب  یینزده بودند که در شرکت آرام باز شد. آن جا یحرف هنوز 

رمد بود متعجب شدم. روزبه س ستادهیا میکه رو به رو   یکس  دنیدرگاه شرکت از د یبلند شدم و جلو  نیهم

 دمیکه او را د  یبار  نیشرمنده منتظر عکس العمل من بود. آخر  ییدرب و داغان و چشم ها یا افهیبا ق

بعد آنا او را به جرم اختالس روانه زندان   کردند و   یشرکت را آماده م یها انیگزارش ز   یاضیر  ارا یداشتند با 

 .فتدیب یانداختم و منتظر ماندم بدانم قرار است چه اتفاق یو انور  یبه عل یکرد. نگاه

نست و دا یشرکت م نیا هیکارمند بلندپا  یکه خودش را به نوع  ییوقتا یجلوتر آمد و برخالف همه  سرمد 

 اسفمانداخت: مت ر یو سر به ز  ستاد یمقابلم ا دهیب کشآ یطرز رفتارش محکم و قابل قبول بود، مثل موش

ه بود، به دهنم مزه کرد یلیها خ یکه تازگ  ی. کار د یایچانه اش فرود ب یفشردم مبادا رو  بمیج یرا تو  دستم

 گفت: خب  یالبته. انور  یو انور  د یبعد از زدن سع

 ندان آب خنک بخورهتو ز  د یکنه؟ مگر نبا  یچه کار م نجا یا نینگاه کردم: ا یبه انور  متعجب

 که به لطف وث یعل
ً
 آزاده قهیآمد و کنارم قرار گرفت: فعال

 کنم  یجبران م نیهرطور که شما بگ د یباالخره جرات کرد به من نگاه کند: باور کن سرمد 

ه ب یداده است. دست ییداده بود، به او هم قول ها ییهمان طور که به فروتن قول ها یبود انور  معلوم

 انتیرمد خس یداد: به هرحال آقا حیتوض ینگاه کرد و عل ینگاه کردم. او هم به عل یو به انور  دمیصورتم کش

 میرو براش درست کن ین فرصتیهمچ میخواه یجبران خسارت شما رو بکنه، ما هم م د یدر امانت کرده و با

 ادیدفعه صادقانه جلو ب نیکه ا  یالبته به شرط

و بود و جرم ا ی. شرکت ما خصوصستیهم درست ن یلیسرمد خ جرم یدانستم که اصطالح اختالس برا یم

تن تواند به کمک آن دنبال گرف یدانستم که اگر سرمد پول را برگرداند، م یگفت. م  یم یبود که عل یهمان

 تا بتواند جبران کند. احتم ستیدرکار ن یزدم که پول یاز ما باشد و حدس م تیرضا
ً
 د یم به امه یو انور  یعل ال

 دانستم.  ینم یبودند اما چه جور همکار  یهمکار  کی یل سرمد بود که دنبال برقرار مشک نیهم
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 یرسیگفت: نگران نباش م  یکردم به اتاق کنفرانس و به ساعتم نگاه کردم. انور   دعوتشان

. مینشست فیرد کیاز او در  ینشست. و ما سه نفر با فاصله سه صندل ز یم یپاسوخته انتها یمثل سگ سرمد 

 قراره به ما بده یمنتظرم بدونم چه جور همکار  د،یینگاه کردم: خب بفرما یانور دوباره به 

 یرا در هم قفل کرد و گفت: شما ادعا کرد شیگذاشت و دست ها  ز یم یرا رو  شیمطمئن ته آرنج ها یانور 

 پول االن کجاست؟ نیسواله که ا یبرام جا ،یندار  ار یدر اخت یرو که از شرکت بلند کرد یپول

 دونم یتکان داد: نمسر  سرمد 

ل  اون پو  شهیزود معلوم م ا ی رید یدون یبود، خودت هم م یجا به جا شد: قرار ما همکار  شیصندل یتو  یعل

به قتل  هیقض نیا یگفته بود  ا یکرده، در ضمن خودت به نامزد زو   دا یکش پ  یادیپرونده ز  نیا یکجاست ول

 دولتشاه باز بشه ارشیتو هم به پرونده قتل مرحوم ک یربط داره پس ممکنه پا

 استیزو  شیبه تاسف تکان داد: پ یو سر  د یکش  شیموها انیم یکالفه دست  سرمد 

 ا یفت گ  یسرمد دروغ م ا یآن را برنگردانده بود؟  تا یبود و آناه ا یزو  شینگاهش کردم. چطور پول پ متعجب

 یدست یاطرش زندان افتادرو که به خ یگفت: چرا پول  یخبر بودم. انور  یافتاده بود که من از آن ب یاتفاق

 ا؟یبه زو  یداد یدست

. معلوم بود ماندن در زندان بدجور داغانش کرده. شیو شروع کرد به تکان دادن پاها یداد به صندل هیتک

رو  هیفروتن قض یخانم شما و آقا… من متوقف شد: چون  یو رو  د یهر سه نفرمان چرخ ینگاهش رو 

 نهبه اعتراف ک د یبره زندان و اون دختره رو تهدبودن، بعد هم ازش خواسته بودن  دهیفهم

 کردم: خب؟  اخم

قتل به اونا مربوط باشه، وگرنه چرا از  نیکه ا… زدم  یداد گفت: حدس م یرا تکان م شیطور که پاها همان

رو گفت  هیکه قض  ا یمن هم پاپوش درست کنن. زو  یمبادا برا دمیبکنه؟ ترس یکار   نیخواسته بودن همچ ا یزو 

 رنیبگ میماگر تص نا یکار رو بکنه. بهش گفتم ا  نیکنم ا  بشیدادم ترغ حیچه کار کنم و من ترج د یرساز من پ

 یکن  یممکنه ما رو هم بکشونن وسط ماجرا، پس بهتره باهاشون همکار 

 ومدنیخودت ن شیپ میگفتن؟ چرا مستق  ا یگفت: چرا به زو   یعل

 دیترس یمپناه تر بود. به هرحال اون راحت تر  یب ا ی: زو د یکش  آه

 راحت قبول کرد؟ ا ی: زو د یپرس یعل

ستم تو انجام بدن خودم پشتت ه هیعل یبهش گفتم اگر بخوان کار  یوقت یماند: نه، ول رهیخ یبه عل سرمد 

مجبور   رو که خودشون یو محاله بخوان کس میازشون آتو دار  یطور  نیکه بهش گفتم ا  نیا گهیقبول کرد و د

 زندردسر بندا یکردن بره زندان تو 
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ه خاطر ب دهیگفت چطور نقشه کش  یراحت م یلیمن و خ یکردم خونسرد بمانم. نشسته بود رو به رو   یسع

 ا ی: اون پول رو چرا به زو دمینفس کش قیبگذارد. عم هیما ارشیسرپوش گذاشتن رو گند خودش از خون ک

 آره؟ ن؟یما بخند شیزندان؟ که بعدش با هم به ر  یچرا خودت رو انداخت ؟یداد

عذاب وجدان گرفت.  د یاون دختر رو که د ا یزو  میجلسه اول دادگاه اومد یبرا ی: نه، وقتد یآه کش رهدوبا

وارد  یتیخودش از اول به چه ن دمیرو بگه. همونجا بود که فهم یشما و همه چ شیپ اد یداشت ب میتصم

 یه فرشاد متقک  د یدون یکنه. م  یبا من همکار  یاون کاله بردار  یقبول کرده تو  یتیشرکت شما شده و به چه ن

 یلیاز دستش خ ا یاون خبر داشته باشه، زو  تیروحش از ن ا یکه زو   نینامزدش اونو فرستاده بود بدون ا

 ناراحت بود

 یکن  یخودتون رو ماله کش یایکثافت کار   ستی: الزم نگفتم

  ستیوم نلمنصرف بشه. االن هم که مع مشیگفت: مجبور شدم تمام پول رو بدم بهش تا از تصم  ملتمسانه

 کجاست

 یبرا یعل تیلحظه بود که حس کردم ن نیدانست. درست هم ینم یکس  چیداشت نداند. هنوز ه حق

ه چطور ب ا یزو  یکه سرمد از او خبر داشته باشد ول  دوار یبودند و ام ا یآوردن سرمد چه بوده، آنها دنبال زو 

 کرد؟  یم دا یقتل ربط پ

 ه؟نداشت یتماس کانتیکدوم از نزد  چیبا ه یعنی ؟یخبر  یباور کنم که از جاش ب یخوا یگفت: م  یانور 

 خبرش رو ندارم… صورتش گذاشت: نه  یگذاشت و کف دستش را رو   ز یم یرا از آرنج رو  شیها دست
ً
 واقعا

 ه؟یگرفته ک  لیکه برات وک  یگفت: پس اون کس  یعل

نه  …اون از من متنفر بود … اون … امکان نداره  است؟یو متعجب به ما نگاه کرد: زو  د یها را کنار کش دست

 باشه ا یامکان نداره زو 

 ؟یندار  یحدس چیخودت ه ه؟یخم شد جلو: پس ک یانور 

زنم   یم حدس یکه کمک کرده نامعلومه ول  یکس  تیگفته هو   لمیباال انداخت: وک یمنگ بود. شانه ا هنوز 

 باشه؟ یک

 رفعت؟ کتا یگفت:   یعل

 !؟یتعجب کرد: ک دوباره

ک  رفعت؟ اگر هزار نفر باشن که بخوان به من کم کتا یداد:  هیاش تک یکرد و به صندل  یاز سر ناباور  یا خنده

 کنه؟  یاون به من کمک م د یکن  یرفعته، چرا فکر م کتا ی نشیکنن آخر 
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تر ام کم وانهیدادم که اطالعاتم از دو دوست د ینشان م د ینبا یشده بودم ول جیهم به اندازه سرمد گ من

 ؟یکن  یم یفکر  نیگفت: چرا همچ  یاست. انور 

کمک    مثل من یداره که بخواد به کس یلیمثل سگ به دم و دستگاه شما وفاداره، چه دل… رفعت … چون  -

 کنه؟

 نجا یگاه اچطور رفعت به دم و دست یثابت کن ی. البته اگه بتونهیحرف نمیدونم، ا یشانه باال انداخت: نم یعل

 وفاداره باور کردنش راحت تره

 …هم به  د یدونم، شا یبرش نگاه کرد و بعد گفت: نمبه دور و  سرگشته

 کرد: به شما وفاداره  نگاهم

 کنه که وفاداره  یوانمود م د یباال انداختم: شا ابرو 

 ….البته …. دونم  یتکان داد: نم سر 

 نیداشته و ا ییماجرا… رفعت  کتا یبا … بود که پدرتون  یا عهیشا هی: البته یرچشمیبار ز  نینگاهم کرد ا باز 

کمک   یکه برا  یپول نیخب ا یبوده که به من کمک کرده ول یرفعت همون کس کتا یاگر فکر کنم ممکنه  یطور 

 تیاد. من خبر داشتم که وضعیاز عهده رفعت برب نشیکنم تام  یهست که فکر نم یاونقدر  دهیبه من رس

 نداره یدرست یمال

و  یآدم محافظت کن نیاز ا یار د یکنم سع  یبهت کمک کرده؟ من حس م یک  یکنیگفت: پس فکر م  یعل

تنش رو نگه داش یمخف یهمه تالش برا نیو علت ا هیک  یبهتره خودت بگ یول هیزنم که اون زن ک یحدس م

 یهم بگ

و  تسیها چ یباز  اهیس نیخواست بدانم علت ا یو اتاق در سکوت فرو رفت. دلم م ز یکرد. زل زد به م  مکث

  یهستند ول یدنبال چ یو انور  یعل
ً
 ماندم تا سرمد حرف بزند.  یمنتظر م د یبافعال

همش  د یالبته باور کن… که به من کمک کرده   یکنم اون زن  یرا گرفت و گفت: من فکر م مشیتصم باالخره

 نم
ً
 باشه یاضیر  ارا یزنم  یحدس م یبوده ول یدونم ک یحدسه و واقعا

 یخبر داده که اون معامله ها جعل تا یخودش به آناه یاضیر  ارا یگفتم:   ار یاخت یباال رفت. ب میابرو  دوباره

 …هستن چطور 

 انیو ز  و سود  مینیبا هم بش شونیمن و ا یکه شما خواست  یحدسه، اون دفعه ا هی: گفتم که د یرا بر  حرفم

معامله  نیبود که ا دهیفهم…  خورهیمعامله ها از کجا آب م نیکه ا  دهیکردم فهم  یحس م م،یار یشرکت رو درب

 بود یعصبان یلیداده و خ بیترت ارشیها رو نامزد مرحوم ک

و  یردک  شنهاد یاز پول رو بهش پ یبخش هی نیهم یاختالس لو بره و برا یماجرا یدیگفت: پس ترس  یانور 

 کنه  یکه اون داره کمکت م  یزن یحدس م نیهم یحاال برا
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 … نگاهمان کرد: نه  ر یمتح
ً
بودن  یعلج هیضق یاضیدونستم ر  ینم یحت یمن تا االن که شما گفت…. نه اصال

 …پشت ماجراست چون  یاضیر  ارا یکنم   یفکر م نیمعامله ها رو به خانم دادخواه گزارش کرده، به خاطر ا

همه  داشت که یر یدندان گ ز یمگر سرمد چه چ… کردم   یاش عرق نشسته بود. باور نم یشانیماند. پ ساکت

 زهیمحال بود باور کنم انگ ارا؟یو حاال  کرده بود   انتیبه نامزدش خ ا یکردند. اول زو   یم انتیبه خاطرش خ

شده  ر شتیعرق شده بود باورم ب سیطور خ نیبوده، حاال که سرمد ا یفقط انتقام از فرشاد متق ا یزو  یها

 یر گید تیشدند؟ اگر در وضع یداشت که زن ها مثل زنبور بهش جذب م یپنهان تیبود. سرمد چه جذاب

رفتار  ینبود ازش بپرسم چطور  د یشرکت نبود بع یها یدر گندکار  ریدرگ یاز آدم ها یکیاگر سرمد  م،یبود

ستم و ب یبه کار م یداد و در رابطه با شاد یم ادمی دیمف ز یچندتا چ د یشوند. شا یکند که همه جذب او م  یم

 .یلعنت… 

 ؟یداشت ییگفت: ازش آتو  یانور 

 بلند کرد و نگاهمان کرد: نه سر 

 ؟یباال انداختم: پس چ ابرو 

زندان هم آن را خراب نکرده بود. کالفه گفت:  یکه حت  یی. موهاد یهنوز خوش حالتش کش یموهابه  یدست

 …دوستم داشت 

 داد؟ تا یهات رو به آناه یپوزخند زد: دوستت داشت و گزارش خراب کار  یعل

 خبرم یهست که من ازش ب یز یچ کیکردم   یحس م….زد یاسم آنا را صدا م یمیچقدر صم یعل…  تایآناه

 … یو عل تا یآناه نیب یز یچ کی… 

 کاشتم  یگند  نیدونست من همچ یاون موقع نم… دونم  یگفت: نم  درمانده

به  چرا بخواد …  دیدونست، بعدش که فهم یرا حس کرد که گفت: اون موقع نم نیهم ا یبودم. انور  یعصب

 تو کمک کنه؟

 یرو  را  شیو بعد دست ها د یخاو کالفه دور خودش چر  یول مینشست ار یجا بلند شد. هرسه نفرمان هوش از 

 داشت نهیاون از شما ک… خب  یلیستون کرد و گفت: خ ز یم

ا کمک توانست ب یم نیهم یاو را به رفعت بدهم و برا یخواستم جا یبود. من م یمنطق نیمن نگاه کرد. ا به

 .ردیآوردنش حالم را بگ رونیبه سرمد و ب

 اد یروزا م نیهم یاومد رونیکرده و اگر بفهمه ب  که اون بهت کمک  یاز جا بلند شد: پس مطمئن یانور 

 سراغت، درسته؟

 رو پنهان کرده؟ تشیماند. گفتم: چرا هو  ساکت
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خودش زحمت  یبرا طیشرا نیا یتو  دهیم حیپوزخند زد: چون اونم ترج دانهیو ناام یصندل یشد رو  ولو 

 مثل من.  یکیدرست نکنه. اونم با کمک کردن به  یشتر یب

ششم مبلغ خسارت رو  کی یبه هرحال شما فقط تونست… خب  یلید و گفت: خسر تکان دا یانور 

ماجرا  که ممکنه پشت  یهرکس ا یبهت زنگ زد و رخ نشون داد  یاضیو اگر خانم ر  رهیهنوز پات گ ،یبرگردون

 یباشه توقع دارم خبرمون کن

 مقابلم و گفت: بازم متاسفم ستاد یتکان داد و از جا بلند شد. ا سر 

: د یپرس یقدم زدن گذاشتم. عل یبنا یرفت. از جا بلند شدم و عصب رونینکردم و او سرافکنده بنگاهش  یحت

 چته؟

 بود؟ یواسه چ یباز  اهیس نیگفتم: ا  ینگاهش کردم و رو به انور  یحرص

 ک یشانه باال انداخت: م یانور 
ً
 پشت ماجراست یخواستم بدونم واقعا

 ؟یزد یحرف م لشیزدم: بهتر نبود با وک پوزخند 

 میگفت: حرف زد  یعل

 : خب؟دمیقدم زدن دست کش از 

 مینبود با خودش وارد معامله بش ینگفت و چاره ا -

 نه م؟یشد کیبه ما کرد؟ به قاتل نزد یچه کمک نی: خب االن اگفتم

 گفت: صبر داشته باش  یانور 

تم. صور  یرو  دمیش. دست کمیاتاق تنها ماند یتو  یرفت. من و عل رونیرا گرفت و از اتاق ب یشماره ا بعد 

ه شد به گفت  تا یخونه آناه یرو که اون روز تو  ییزایاون چ یمقابلش: شما همه  ستادمیکرد. ا  ینگاهم م یعل

 نیمن نگفت

 ؟یقدر مطمئن نی: از کجا امیچشم ها یزل زد تو  یعل

که به  یگو بهش ب شینیبب یبر  د یچرا با…  یتو بهش گفت…  هیدونست که من اخالق هام چطور  ینم یشاد -

 مهم بوده، آره؟ یلیکه خ  یز یرو به من نگه، چ گهید یزایچ یبخوا نکهیمن زنگ نزنه؟ مگر ا

ناراحت  د ی. فکش منقبض شده بود: من به زن تو نظر نداشتم و تازه اگر هم داشتم چرا باستاد یو مقابلم ا آمد 

 یکرد  یولش م یتو که داشت ؟یباش

 ردم حقش است. ک  یکه حس م  یچانه اش. مشت یتو  دمیکوب  مشت

 کرد.   یاه مو فکش را گرفته بود نگ وار یبود به کنج د دهیکه چسب  یبرگشته بود داخل و متعجب به عل یانور 
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 شد؟ ی. عذاب وجدانت خالدمیرو هم د رتتیغ ؟ی: االن راحت شدستاد یا یعل

 عل مشتم
ً
ادم: به د رونیصورتم و نفسم را محکم ب یرو  دمیرا زدم؟ دست کش رضا یدرد گرفته بود. من واقعا

…  یتگف  یبه من م د یشدم با یاگر ناراحت م یحت….  یبود که تو دوست من نینبود. به خاطر ا رتیخاطر غ

 من نه ناموس تو …. به خاطر محافظت از من باشه  متیاگر تصم یحت یر یبگ میمن تصم یبه جا د ینبا

مسخره ات هم  یها یز اون فداکار دست ا….  یرو از هم جدا کن لعنت نا یا… من دوستتم … هستم نه وطنت 

 کنهیخسته ام م…. بردار 

   یار فداک یکن  یگفت: پس فکر م  ی. علد یسوت کش یرفته بود. انور  لینشستم. توانم تحل گرفتم
ً
کردن کال

 ه؟یمسخره باز 

 را ندادم.  جوابش

 …بعد  یبرا د یمسخره؟ بابا بگذار  یبحثا یتو  میگفت: باز افتاد  یانور 

 بذار… رفت: صبر کن دستش را باال گ یعل

ه ن…  یرو هم دوست داشت یو شاد یاگر پول نداشت…  یمقابلم و گفت: خب حق دار  یصندل یرو  نشست

اون ….  یکرد  یرو انتخاب م یکیشرکت  هیو نجات سرما یشاد نیب یمجبور بود میر یفرض بگ ا یب… نه … 

 ؟یکرد  یقدر پول خرج م نیوقت باز هم ا

ام را از زنگ نزدن  یعلت دلخور  د یآوردم. نبا یبحث مزخرف را کش م نیا د یبا. نمیزده بود به چشم ها زل

 ترسناک بود. ول ا یکردم. دن  یباز م نجا یا یشاد
ً
مثل خوره  وگرنه میایکنار ب  شیمجبور بودم با ترس ها یواقعا

 کردند.   یمغزم را سوراخ م

 دونم ی: نمگفتم

حاال  یول بود.  بیگفت آره عج  یرک م یلیاگر خ ؟یعل یگفت: چرا متاسف  یبه تاسف سرتکان داد. انور  یعل

 صادقانه جواب خودش رو داد

و حاال  یتو با پولت کمکش کرد…. اون دختر فرصت داره عاشق بشه … ترسونه  یمن رو م نی: همد یکش  آه

 مهرداد؟ یچ یعنی نیا یفهم یم یکرد  یکنه تو فداکار   یمجبوره تو رو انتخاب کنه چون فکر م

ش؟ چرا کردن  دا یتونستم؟ چرا راه افتادم دنبال پ یتونستم فقط پول بدم و کنار بکشم نم یزدم: م پلک

 کردم؟  یاون خونه و ازش نگهدار  یبردمش تو 

 یکیفردا برو با  نیهم….  یبشنو  یمجبور  د یکش  نجا یحاال که بحث به ا…  هیابژه جنس هیچون برات  -

 … یبازم همون قدر دوستش دار  نیبخواب بعد بب

 دارم؟ یمن االن عقده جن.س یکن  یزد: فکر م ینبض م سرم
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هرداد م شناسمیمن تو رو م…. سراغش  یرفت یم د یپلک یدست و پات م یهمه آنا تو  نیا یاگر داشت… نه  -

….  یادکه االن ش  نهیواسه ا….  یار یتا به دستش ب یکن  یولش نم یکن  دا یرو پ یز یچ کیتو اگر وسواس …. 

 لعنت

دونم  یم …من …. رو بهت بگم یز یچ کی دیبا ی. از جا بلند شد: درباره فداکار ز یم یرو  د یدستش را کوب کف

 … یچ یعنی یدونم فداکار  یچرا کلوئه رو کشتم. چون م

 کشتن عشقت به بهانه وطن آره؟ بهت مدال هم دادن؟  یعنیگفتم:   یعصب

….  ثاریا شهیم ید اونو ببخشبع… حساب بشه  تیزندگ یکه تنها داشته   یرو داشته باش یز ی: اگه چد یخند

 ی. ول… دمیکه کمک کرد خوشحال باشم. من اونو بخش  ی. کسشد یمن حساب م یکلوئه تنها داشته زندگ

کردن خوشحال   ثار یکنن آدم بعد از ا  یمردم فکر م….  یدون یهست که تو نم ثار یدرباره ا یز یچ هیخب 

اونا فقط شکوه بخشش رو …. کنن   ین رو درک نمچرا؟ چون اونا درد از دست داد یدون یم….  کنهیم یزندگ

ا مدال ب…  نیتحس ا یدن کیمونه با  یبعد اون آدم م…. چه سخاوتمند  یوا د یداشت و بخش نکهیا….  ننیبیم

. … دارنیخودشون نگه م شیکه اون آدما اون درد رو پ  نهی. واسه هم…زنندیپرونده اش م یکه تو   ییها

ان مهرداد ج…. کنه چرا   یدرک نم یکس  چیه کشنیون اگه بگن درد مچ سازنیباهاش م….  کننیتحملش م

چرا؟ چون آدما  یدون یکنم م  یمواخذه ات نم یلیحاال به هر دل…  یرو بخوا یشاد نکهیمن به خاطر ا

خودش رو به  یشاد یو توقع دار  یانجام داد یشاد یراب یکار ….  یآدم کیتو هم … ذاتشون خودخواهه 

دونن  یم ننکیم ثار یکه ا  یی. اما اوناستین یاسمش فداکار  نیا… کنه   میخوبت بهت تقد یکارها  زهیعنوان جا

قدر درد  دونن قراره چه یم نکهیعمر درد بکشن و با ا هی رنیبگ یا زهیجا نکهیا یکار به جا  نیقراره بعد از ا

 …بخشن  یباز هم تنها داشته خودشون رو م…  یآگاه نیهمبا … بکشن 

 یاشه ولخوب ب یوونگیجور د نیاگر ا یحت هیوونگید ثار یا ؟یعل ستین یوونگیجور د هیاسمش  نی: اگفتم

 هیوونگیباز هم د

وجدان  و عذاب یرو ببخش تیچون اگه تنها داشته زندگ…  ستین یوونگیو آرام تر ادامه داد: نه د د یکش  آه

 ا یباش وونهید یوقت….  یا وانهیاونوقته که د…  یخوشحال هم باش….  یدرد هم نکش….  یر یهم نگ
ً
صال

 یوند یاز اون بدتر م…  گه؟یداره د یچه ارزش ثار یاون وقت ا یکه درد بکش  یرو از دست داد یچ یفهم ینم

ن قاتل که م  نهیواسه ا….  یلذت ببر  دنیاز درد کش….  یتا لذت ببر  یرو بد تیکه داشته زندگ….  ه؟یچ

 ؟یفهمیم….. برن  یو لذت م کشنیدرد م هیبق دنیکش  از درد ….  برنیچون قاتال از کشتن لذت م….  ستمین

اون  که  نهیواسه هم…. کنه   ینه که کار من رو موجه میا… کنم   یمن کلوئه رو دادم و دردش رو هم تحمل م

 یم….آب خفه کرد ر یهمرزم هاش اون غواص رو ز  هیهمرزم پدرم که حرفش رو زدم واسه نجات جون بق

 هم که اومدم و  نجا یتونست با خودش بگه من تا ا یم…. رو به جون نخره عمر درد عذاب وجدان  هیتونست 

ار رو  ک  نیباز هم ا یتونست ول یتونست؟ م یآب؟ نم ر یمرد رو بکشم ز  نیا د یچرا من با هیکردم کاف  یسع

اون خاطره رو با  یادآور یعمر  کیدرد … مرحله باالتر بره  هیکرد. چون حاضر بود به خاطر ارزش هاش 

. ستین یوونگید شیمعن نیا… کار رو بکنه   نیه دوش بکشه و زجرش رو به جون بخره و باز هم اخودش ب
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 نیتحس نیا یول یمدت یبرا د یشا کنه؟یآرومش م هیبق یها نیتحس یکن  یفکر م…  هیواقع ثار یا شیمعن نیا

ه ک  نهیسه اوا… سراغت  اد یم… سراغش  اد یهستن اثرش که تموم شد باز اون درد م یموقت یها مسکن ها

به  و  دمیمباالتر  یرو به خاطر ارزش ها میدونستم دارم تنها داشته زندگ یچون م ستمین وونهید گمیم

  یم نیفهمن و بهش توه یمن رو نم یمث تو ارزش ها ییخب احمقا یول… عمر درد بکشم  هیخاطرش قراره 

کردم قانعت کنم چرا کارم  ینم یوقت سع چیه یاگر نبود یرو بهت گفتم چون دوستم هست نا یکنن. ا

 درست بوده

 معن….  «یو باز هم ببخش د یکش  یکه درد خواه  یبدان»خوردند.  یسرم چرخ م یها تو  کلمه
ً
 ثار یا یواقعا

و آن را  د یخشب یز یچ یاگر کس….  ستندین یطلبکار کس…. کنند متواضعند   یم ثار یکه ا  یینبود؟ آنها نیهم

ودش را فرو رفته و خ تیمظلوم نیسترا گول زده و در پو  هیاو بق…. کرده ن ثار ینه او ا…. در بوق و کرنا کرد 

کنار   یادش یبه خاطر خوشبخت د یمن نبا…. بود هم  یطلبکار کس ثار یبه خاطر ا یاگر کس…. فداکار جا زده 

 د یرس یعمل م یپا یکردم؟ در ظاهر ساده بود. اما وقت  یدرد کنار گذاشتنش را تحمل م د ینبا دم؟یکش  یم

 یم شیبود که با افت سقه ها یاو به قول خودش درخت….  یعلبود فرق من و  نیشد. ا یسخت م ز یه چهم

 انگار حاال که با ترس یول…  ستیراحت ن یلیجور موقع ها خ نیگرفتن ا  میتصم… دانم  ینم… ساخت و من 

ه به ک  یمثل کس… کردم   یتر بهش فکر م یجد…. ترسناک مواجه شده بودم  یها تیبا واقع… نه  ا ی… ها 

. …داند شنا کردن خوب است اما  یم نکهیبا ا…. خواهد شنا کند  یبار است که م نیزل زده و اول یاستخر آب

 ترسد.  یزدن م رجهیباز هم از ش

 .دمیکش  آه

 گفت: مهرداد؟  ی. انور وار یدادم به د هی. سرم را تکستاد یو پشت به من ا د یچرخ یعل

 نگفتم.  یچیه

 ….هنوز  ا ی میتمومش کن یخوای: مد ستایمقابلم ا آمد 

مدل  هی تیوونگید دمیشا ا ی….  یستین وونهیو گفتم: خب االن تو د میها بیج ی. دست کردم تو ستادمیا

 ؟یلعنت ابونیبه اون خ یزل بزن یخوایم ا ی یبه دوست احمقت کمک کن یخوا یم…. هوشمندانه است 

…  رو به راه باشه تیخوام زندگ یت: من فقط مبود. گف ستادهینگفت. همان طور رو به پنجره ا یچیه

 نیهم یرو هم به گند نکش هیبق یزندگ

 ه؟یبد ز یطرفم: چ د یچرخ بعد 

 …. یزدم: نه فقط بدون راجع به احساس من و شاد لبخند 

ت  هر وق… من رفتم …  ایدو تا دستش را قفل کرد پشت گردنش و سرش را رو به سقف گرفت: خدا یانور 

 …م کارتون با هم تمو 

 رمیبگ میبذار خودم تصم یعل…  یبه خودم ربط داره و شاد نیا… حق با توئه … خب  یلی: خگفتم
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 ؟یکن  ر یمنو غافلگ یبار قراره با ک نیگفتم: ا  یبه انور  نیهم یکردم. برا  یم یاحساس راحت حاال 

 فیمقابلم: ساسان شر  یصندل یرو  نشست

 ؟یزدم و بعد هم پوزخند: ک پلک

داده بود  هیقالب کرده بود و تک نهیس یرا رو  شینگاه کردم که هنوز جفت پنجره دست ها یبه عل ار یاخت یب

 .واریبه د

 گفته بود؟  یچ یجعل یدادن معامله ها بیراجع به ترت با یاون شب د ادتهیگفت:   یانور 

 .رمیگ  یحال شما را م یپا افتاده ا شیپ یکارها  نیبا همچ یکن  یگفته بود چرا فکر م  با یتکان دادم. د سر 

 از طرف اونا ترت نیکه ا  نهیا قتیحق ی: راست گفته بود، ولگفت
ً
 داده شده بود بیمعامله ها واقعا

 …: خب گفتم

 ازش خبر نداشت. کار ساسان بوده با ید یداد: ول حیتوض

 ؟یدیصورتم: از کجا فهم یرو  دمیدست کش کالفه

 بگذاره؟ هیما با یاز د د یچرا با باستیها از طرف د نیگفته بود ا  ارشیساده، ک یلیخ -

را  با ید کار را کرده تا   نیبودن معامله ها خبر داشته، از عمد ا یاز جعل ارشی. کد یگو   یم یکردم بفهمم چ  یسع

 خبر داشته؟ ارشیک  یدون یبه تاسف تکان دادم: از کجا م یخراب کند. سر  ونیهما شیپ

گفت    یراحت م یلیخ هیونست معامله ها جعلد ینم ارشیازش خبر نداشته، اگر ک با یکه خود د  ییاز اونجا -

که   د یرس جهیتن نیبه ا شهیبدونه پس م یوقت یکرده ول  شنهاد یاون ها رو بهش پ یاونها رو داده، ک بیترت یک

 داشته خراب کردن نامزدش یهدف هیپشتش 

 یمشد همه  یرو م یهمه چ یخواسته نامزدش رو خراب کنه، باالخره که وقت یکه م  رمی: گدمیکش  آه

 م  دهیاز راه نرس با ینشست که د یکار نم  یهم ب ونیو هما دنیفهم
ً
سراغش  رفت یکارهاش رو خراب کنه حتما

 هخورد یآب م ارشیاز خود ک هیقض د یفهم یاومد و اونجا بود که م یو از خجالتش درم

 مخت تاب برداشته یبه هم نگاه کردند و عل هردوشان
ً
 با خنده سر تکان داد: واقعا

ن که از او   یکیحله،  یجرم داشته باشه اون وقت همه چ کیشر  هیبدهد: اگر  حیجبور شد توضم یانور 

 طرف اوضاع رو کنترل کنه

 فیگفتم: ساسان شر   ار یاخت یب

 یخرسند سر تکان داد: باالخره راه افتاد یانور 
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تماد و بعدش هم اع اد یداده، تا اون گندا باال ب شنهاد یدرست، ساسان معامله ها رو پ نجاشی: خب تا ادمیپرس

اره معامله رو قبول کرده، االن قر  نیهم ساده لوحانه ا ارشیسلب بشه و اونو کنار بگذاره و ک با یاز د ونیهما

 ما روشن کنه؟ یرو برا یو چ اد یساسان ب

او را به اتاق کنفرانس آورد. وضع او  یبود. انور  دهیسر رس فیچون ساسان شر  رمیجوابم را بگ نتوانستم

 
ً
ه و ته کرد  یرو  ادهیز  دنیگفت که در نوش  یم شیچشم ها ر یاز روزبه سرمد درب و داغان تر بود. پف ز  ظاهرا

راز اب یبرا یتالش چیهم ه و از جا بلند نشدم، ا یداد. حت یم یفیو بالتکل یهم خبر از افسردگ ششیر 

 د؟یدار و گفت: با من چه کار  ستاد ینشان نداد. دست به کمر و طلبکار مقابلمان ا تیمیصم

 دمیم حیتوض د ییرو به رو اشاره کرد: بفرما یبه صندل یهم جفت من نشسته بود. انور  یعل حاال 

ود منتظر ب یو انور  میآتش زد و دودش را به هوا فرستاد. همه مان ساکت بود گار یس کینشست و  ساسان

  با یهچل افتادن د یمعلوم بود بدجور به خاطر تو …. سبک سر  یساسان دوباره به ما توجه کند. پسره 

ود را به نگه داشته ب ا ر  گارشیکه س  یاش و همان دست یصندل یما ولو شد رو  یکالفه است. باالخره رو به رو 

 کرد: خب  زانیآو  یصندل یپشت

 رو از اون مخمصه نجات بدم با یتونم د یگفت: من م  یانور 

 ؟ینشست: به چه شرط ار یهوش

 داد؟ اد شنهیشرکتا رو پ ستیبهت اون ل یک  یکه بگ  -

 دونم ی: نمیصندل یولو شد رو  دوباره

ت درست آخر داش هیهمان فرض نکهیشد. ا یروشن م میبرا زها یچ ینگاه کردم. کم کم بعض یبه انور  متعجب

را  ارشیو ک با یطرف به ساسان داده بود تا رابطه د نیرا از ا یجعل یشرکت ها ستیل یکیآمد.  یاز آب در م

ر  وارد معامله کند. دوست دخت ارشیامله کرده بود تا او را جلو بفرستد و با کبا ساسان مع یکیخراب کند. 

 ارشیبه قتل ک یچه ربط نیا یول…. شده  یمال خودش م ارشیبرده، ک یماجرا سود م نیاو هم از ا…  ارشیک

 داشت؟

 ه؟فتر  رونیکه با لباس مبدل از عمارت ب  یدیدادخواه رو د تا یشب قتل آناه یگفت: چرا نگفت  یانور 

در دارد اضطرابش را کنترل کند. پس آنق یداد سع یزد که نشان م یقیپک عم گارشی. به سد یلبش پر  گوشه

 فرستادم.  رونینفسم را ب ی. عصبدهیاش نشود چه د یمست نبوده که حال

 فکر  یخانم دادخواه فرستاده شده، ول یبرا با یو همراه با عکسا از طرف د یگفت: درسته که نامه جعل  یانور 

 دهیرس با یتو به دست د قیکنم اون عکسا از طر   یم

 ؟یزد: خب که چ پوزخند 

 نه؟ ا ی ادیب رونیاز دردسر ب زتیعشق عز  یخوا یگفت: م  یعل
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 د؟یهست که بلوف نزده باش ینی: چه تضمشیرو  یجلو  ختیرا ر  گارشیو خاکه س ز یم یشد رو  خم

ارم دادخواه رو بگذ تا یتونم اعترافات آناه ی. پس مارشمیکارتش را سر داد طرفش: من دنبال قاتل ک  یانور 

تست الکل خونت هم نشون داده که …  شیدیتو اون شب د گهیکه م  یپرونده، همون اعترافات یرو 

ا که با م  نیا ا ی یاون شب دور و برت چه خبر بوده. حاال دو راه دار  یبوده که بفهم یاونقدر  تیار یهوش

و باعث و زده که البته ت اسر یکه با شرکت   ییرو به خاطر گندها فیشر  با یو در عوض پرونده د یکن  یهمکار 

اونجا  زندان از  یمظنون به قتل بر  هیو خودت هم به عنوان  ز یهمه چ ر یز  یبزن ا ی یسبک کن یبود شیبان

 یسینامه بنو  با ید یبرا

 ؟یخوا یم یو گفت: چ د یپلکش کش یفرستاد. با شست محکم رو  رونیدود را از دهان ب ساسان

 کار رو کرد؟  نیتو فرستاد و چرا ا یبرا یون عکسا رو کا -

 نم… دونم  ینم -
ً
 ….احمقم …  یو عمو  با یکرده من به خاطر محافظت از د  یفکر م د یشا… دونم  یواقعا

ئن مطم یپک زد. انور  گارشیبه س یکرد و دهنش از تعجب باز ماند. عصب  ز یرا ر  شیماند. چشم ها ساکت

 رو بهت داده شرکتا  ستیبوده که ل یکه عکسا رو واسه تو فرستاده همون  یاون ،یلبخند زد: درست فکر کرد

 : چه طور؟دمیهم منگ بودم. پرس من

وده، شرکت مشغول به کار ب نیا یگرفته که تو   یرو از کس ستیآقا ل نی: چون ایداد به صندل هیتک یانور 

عضو  از قضا قاتل هم د؟یکن  یکار نمهستن که شما باهاشون   ییشرکتا همونا نیدونست ا یوگرنه از کجا م

باهاش  که  نیمگر ا ده؟یرو د تا یدونسته که ساسان اون شب آناه یخب قاتل از کجا م یول… شرکته  نیهم

ا رو بهش ه ستیحرف زده که ل یرو گفته باشه. ساسان فقط با کس یحرف زده باشه و ساسان بهش همه چ

 داده لیرو بهش تحو  ستیکه ل  هیون کسکه قاتل هم  میر یگ  یم جهیدرز داده بوده پس نت

 همه مدت همه ما رو سر انگشت چرخونده؟ نیبه تاسف تکان داد: ا یپوزخند زد و سر  ساسان

 بهت داده که االن گندش دراومده؟ یچ گهیگفت: د  یعل

ده رو هم اون داده بو  اسر یتو و شرکت  ییآشنا بیگفت: ترت  ی. انور د یفکر رفت و بلندتر خند یتو  باز 

 ته؟درس

از سر  یا هیشد. گر  هیبه گر  لیباره خنده اش تبد کیشد و به  ر یسراز  شیکه اشک از چشم ها  د یخند آنقدر 

مراوده داشته  میآشنا که با پسرعمو  کی قیگفته بود از طر   با یکردم تمرکز کنم. د  ی. سعیچارگیو ب یدرماندگ

 یعامله هام بیبوده که ترت یکس  انط همدانستم آن راب یشود و حاال م اسر یتوانسته وارد معامله با شرکت 

 ؟بوده ارشیآدم دوست دختر ک نیعکس انداخته وا یبه خانه مندل دنیرا داده و از آنا موقع سر رس یجعل
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 یدیفهم یشد و م یاون قدر حواست جمع م یکرد  یکوفت م  یبه طعنه گفت: اگر کمتر زهرمار  یانور 

 یممکن بود بفهم یجور  نیا ده،یا به دستت رسپشت بندش اون عکس یبا طرف حرف زد یوقت یچطور 

 انداخته یچه هچل یشما رو تو 

 ؟یچه هچل ی: تو دمیپرس

اونا هم  …شرکت لو رفته  نیا شیبوده پ دهیزدن شما خر  نیکه حشمت به خاطر زم  یگفت: مرسوله ا  یعل

 فروشهون بمفت بهش متیشرکت مرسوله رو به ق یباز  یموندن تو  یباق متیرو مجبور کردن به ق فیشر 

 ….کشمش   یم… : کثافت هرزه د یکوب  ز یم یمشت رو  یعصب ساسان

 همه م اسر یمرسوله را به شرکت  ارش،یکه قاتل ک  نیدانستم. ا یهم م گر ید ز یچ کی حاال
ً
ا را لو داده. عمال

 ده؟یکش  یز ینقشه تم نیبوده که چن یک  یداده بود. ول یباز 

 مشیر یبوده تا بگ یک  یبگ هیکاف….  فیشر  یگفت: خودت رو کنترل کن آقا  یانور 

 دونم یعقب رفت: نم یکم  یکه صندل  یاش. آن قدر عصب یداد به صندل هیتک دوباره

 ا یزو  یبگ هینشده، کاف ر یزدم. خب هنوز د یدوباره گفت: حدس م یبه هم نگاه کردند و انور  یو عل یانور 

 فرهمند کجاست

 عادله بود؟م نیا یفرهمند کجا ا یشده بودم. زو  یمن هم عصب حاال 

 گفت: اونه؟  ساسان

 گفت: فرض کن آره  یعل

 آتش زد: امکان نداره یگار یس دوباره

 چرا؟ -

 دنبال خراب کردن ما باشه؟ د یاون چرا با -

ناچار بوده شما رو هم داغون کنه. دقت کن   ونیو انتقام از هما ارشیبه چنگ آوردن ک ی: فرض کن براگفتم

 داشته نهی، پس از شما هم کتو بوده یدختر عمو  ارشیکه نامزد ک

 زد: مسخره است پوزخند 

 ستین د یبع ی: ولگفتم

 یدنینوش کنه  ی: سرم درد مختیر  رونیاش ب ینیتر از ب ظیغل گار یزد. دود س گارشیبه س یقیپک عم دوباره

 د؟یندار 
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د را دان یم یبخورانم تا دهن لقش را باز کند و هرچ یز یآمد بهش چ یالخمر به تمام معنا بود. بدم نم دائم

لو داده بود چند کله گنده در حال معامله  یبه فرح لیکه مست و پات  ی. درست مثل همان شبزد یبر  رونیب

 چرا ا هیمرموز و در سا تیآن شخص یبازار هستند. ول یتو 
ً
نقشه از   نیبه ساسان گفته بود؟ ا ا خبر ر  نیاصال

 دهیکش  یا دهیچینقشه پ نیچن نیهم یو برا میندانسته ما قرار است کارگاه بز  یشده بود؟ قاتل م یطراح یک

 بود؟

 یو حرف بزن یگفت: بهتره با سر دردت بساز   یانور 

 یباهاش حرف هم نزدم. همه چ یبوده، حت یرو آورد ک ستیکه اون ل  یدونم اون کس یگفت: من نم  ساسان

 رو مکتوب فرستاده بود

پاش  با یتا د یها رو باهاش هماهنگ کن یگندکار   و نقشه یوارد معامله بش ارشیگفت: خواسته بود با ک  یانور 

 یباش یعاشق دلسوخته ا نیهمچ اد یبکشه؟ به نظر نم رونیب ارشیک  یرو از زندگ

 ستمیباال انداخت: فرض کن ن سر 

 ؟ی: پس چگفتم

 نیبود. بدتر  یخوب تیموقع…. کار من رو وصل کنه به اون کله گنده ها   نیداده بود در ازاء ا شنهاد یپ -

 هیارد و من و  با یبود که د نیحالتش هم ا نیگذاشت و بهتر   یرو کنار م با ید ونیشد که هما یم نیا حالتش

 میداد یو شما رو درسته قورت م میشد یبزرگ تر با اون کله گنده ها م یباز 

 و  بودند  دهید انیندادم. حاال آنها هم به اندازه ما ز  یتیمن اهم یآخرش را با خشم رو به من گفت ول جمله

  نجا یداند چرا ساسان را ا یرا م زها یچ نیهمه ا یانور  یدانستم وقت یهنوز نم ینبود. ول تیعصبان یجا

 کشانده است. 

 بگو با یفرهمند و د ا یاز معامله زو … گفت: خب   یانور 

 بوده.  یشد علت آمدن ساسان چ یانگار کم کم معلوم م معامله؟

واد ما رو به خ یم یکی میبود مدهیگفتم، فه  با یو به در  انیدست من، جر  د یاون عکسا رس یگفت: وقت  ساسان

ه که ابتکار احمقان ینامه جعل هیبا  سیپل یبرا میکه عکسا رو بفرست  نیا یبه جا نیهم یجون هم بندازه برا

بود که من اون شب  ادشیاز طرف ماست. چون  نا ی. آنا مطمئن بود اتا یآناه یبرا مشیبود فرستاد با ید

تا  اد یب میخوره. منتظر بود یاز کجا آب م هیقض د یفهم یبود که م ینامه هم جور  اتیو و البته محت دمشید

بره.  رانیتا از ا میمعامله کن ا یبا زو  میگرفت  میرو به ما گفت. تصم ا یزو  هی. اومد و قضمیبا هم بکن یفکر  کی

 پارانو . میکرد  ستیفکر کنه اونو سر به ن میخواست ی. متاز ماجرا خبر نداش تا یالبته آناه
ً
به … داشت  ا یکال

 یول….  سیماجرا رو لو بده و بعد عکسا برسه دست پل ا یزو  د یترس یهمش م…. کرد   یهم اعتماد نم یشکیه

 قبل از یحرف زدم ول ا ی. من خودم با زو میپاچه خودمون بکن یقتل رو تو  هیکه   میما اون قدر احمق نبود
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 رهیاتش ماون با مدرک اعتراف اد یسرش ب ییگفته و اگر بال   نفر همه ماجرا رو  هیمالقاتم گفت به  اد یب نکهیا

 سیپل شیپ

 گفته بود؟  ی: به کگفتم

 دوباره حرف ب یعصب یعل
ً
 چیه ا یزو  بود که نیربطم البته ا یزده بودم. و حرف ب یربط ینگاهم کرد. ظاهرا

 آن شخص را فاش نکرده.  تیوقت هو 

 رفت مشیستاد. فر میادامه داد: ما هم دنبال دردسر نبود ساسان

 گفت: االن کجاست؟  یانور 

 هم قبرس د یشا… امارات …  هیباال انداخت: ترک شانه

 ؟یباهاش تماس ندار  -

 نه -

 حت…  نیکرد  یلو داده ولش نم یماجرا رو به ک نیدیفهم یشما تا نم… آتش زد: محاله  یگار یس یانور 
ً
ما

 بهتون گفته

 باخبره زا یچ یلیدونه از خ یرو م ا یکه قضا یاون کس دمیاز حرفاش فهم یول… گفت: نه   ساسان

؟  یعل
ً
 گفت: مثال

 ا ز یم یدومش را هم رو  گار یس ساسان
ً
مهرداد دولتشاه اون دختر رو از  نکهیخاموش کرد و به من زل زد: مثال

 داده یزندان فرار 

 از زندان نگه دارم.  رونیرا ب یدانست؟ او به من کمک کرده بود شاد یم یجز او ک… رفعت  کتا ی

 مانده بودم.  رهیحرکت به ساسان خ یب یبه هم نگاه کردند. من ول یو انور  یعل

 رون؟یب اد یزندان کمک کرده ب یبه روزبه تو  یکی یگفت: خبر دار   یانور 

 باشه تونیعز  ینفر منش هیزنم اون  یگفت: آره و حدس م  ساسان

 یرو گند زد نجاشیزدم: ا پوزخند 

دائم الخمر احمق نشان بدهم که  نیخواست به ا یکنند. دلم م  یم منگاه یچه طور  یانور  ا ی ینبود عل مهم

ه کمک  چه طور هم به روزب یاضیر  ارا یتوانستم بفهمم  یکردم نم  یفکرش را م یوقت یول ستیبارش ن یچیه

روزبه  طرف کیاز  ارا ی نمبود فکر ک یخبر داشته. منطق یدست داشتن من در فرار شاد هیکرده و هم از قض

 ارا یه توانستم بفهمم ک یم ی. حترد یرا پر داده تا از دو طرف حال من را بگ ا یطرف زو  کیو از  دهیشک  رونیرا ب

 یبرا ا یهم از پول زو  د یمعامله را به او گفته. شا یماجرا ا یزو  نیهم یداشته و برا یروابط خوب ا یبا زو  یاضیر 
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؟ محال خبر داشته یان از فرار شادهم زم یچطور  یبود ول یمنطق هیقض نیاروزبه کمک گرفته باشد.  یآزاد

 اشد. ازش مطلع شده ب ستادنیبا فال گوش ا یمحرمانه تر از آن بود که کس هیقض نیبداند. چون ا یز یبود چ

بکنه؟ به  یار ک  نیهمچ د یکمک کرده فرار کنه؟ چرا با  ا یرفعت به زو  کتا ی یکن  یگفت: خب پس فکر م  یانور 

 رو به کارفرماش بگه؟ یراحت تر نبود همه چ… تاد اف یهچل م یمجرم تو  هیبا  یجرم همکار 

 دولتشاه باشه ونیهما… دادن به  یدنبال گوش مال یگفت: نه وقت  ساسان

 کرده؟  فیرو هم خودش براتون تعر  نی: اشیچشم ها یو زل زدم تو  دمیبه صورتم کش یدست

ر و  یب شهیعروس خانواده شما م با ید ی: خودش؟ چطور فکر کردیصندل یلم داد رو  یور  کی اونکه از س 

 خبره؟ یبا شما و پدرتون ب نجا یا یِسر کارمندا

 زده؟ با یحرف رو به د نیا یگفت: ک  یانور 

برده،  ینفع م ر شتیاش ب ندهیآ سییر  یبرا ینیر یو خودش یپراکن عهیاز شا نجا یا یک  د ینیباال انداخت: بب شانه

 هم خبر داده با یهمون به د

ه ذهنم ب یز یچ یکار بوده باشد ول  یممکن است دستش تو  یتا بدانم ک اورمیکردم به مغزم فشار ب  یسع

 د یبع لو داده. آنها با هم مشکل داشتند و  ارا یکمک به من را به   هیدادم فکر کنم خود رفعت قض حی. ترجد ینرس

 یرفعت م فیکرد حر   یفکر م هک  یاضیر  چارهیاز او هم به نفع خودش سوئاستفاده کرده، ب یطور  نینبود ا

 د. شو 

رده و فرهمند کمک ک ا یدادن مافوقش به زو  یگوشمال  یرفعت برا د یکن  یخب پس فکر م یلیگفت: خ  یانور 

 نکهیا یباشه برا ا یکمک براش داره تحمل کنه و شاهد اعترافات زو   نیرو که ا یحاضر شده خطرات و تبعات

 دینرسون یبیآس ا یشما به زو 

 یممنون که اومد… هم خوب  یلیاز جا بلند شد: خ یسر تکان داد. انور  ساسان

 ن؟یشد؟ هم یو من نگاه کرد: چ یو بعد به عل یوارفته و منگ به انور  ساسان

 میتون یبوده بعد م یاون رابط ک نیدیاما اگر فهم ستیکرد: اطالعات شما موثق ن  بشیج یدست تو  یانور 

 هم مذاکره د یشا… معامله  ز یم یپا مینیبش

ر چشم بود. چطو  یاز قبل تو  شتر یلند شد. حاال شکم جلو آمده اش باش ب یحرکت از صندل کیبا  ساسان

 یز یچ نیداده بود؟ ا حیخوش اندام و خوش قلب ترج ارشیمرد شکم جلو افتاده و دائم الخمر به ک نیا با ید

 .اورمینبود که من ازش سر در ب

 ؟یکش  یگفتم:م  یلو روشن کردم و رو به ع دمیکش  رونیب بمیج یاز جعبه تو  یگار یساسان رفت س یوقت

 ارشه؟یرفعت قاتل ک کتا یفرستادم و گفتم:  رونیباال انداخت. دود را ب سر 
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 نبوده یمهمون یگفت: اون که تو   یبه هم نگاه کردند. انور  یو عل یانور 

  یدونست ک یکه نم  یاومده داخل. مندل یهم بوده، از در اصل د یباال انداختم: شا شانه
ً
… دعوته واقعا

 ادیب ارشیراحت رفته و پشت خونه منتظر فرصت مونده تا ک یلیمون جا زده و بعد هم خمه یخودش رو جا

و به  یبکش رونیرو از اون خونه ب یبوده؟ و تازه چرا به تو کمک کرده که شاد یاش چ زهیگفت: انگ  یعل

 نگفته؟ یچیهم ه یکیهش

 پرونده به تو کمک کنه یادامه داد: و تازه اصرار داشت تو  یانور 

 م…  هیزدم: که ثابت کنه آدم باهوش د پوزخن
ً
ه چون  تونه قاتل باش ینم گهید یدونسته که شاد یاحتماال

قاتل  هیخبر دارم و بعد سر فرصت  یباشه و بفهمه از چ کمیگرفته نزد  میمثل من هواش رو داره، تصم یکس

 شد تهبرداشزحمت هم از دوشش  نیا تا یبرام بسازه که خب با مردن آناه ز یو تر و تم کیش

 بوده؟ یاش چ زهیگفت: و انگ  یعل

 بپرسم ونیاز هما د یرو با نیهم گذاشتم: ا یرو  چشم

ون سازش دنبال ا د یفهم یخاموش کردم: وقت ز یم یرا رو  گار یزل زدند به دهنم. راست نشستم و س هردوشان

 یمهمون ،هیچ هیبده قض حیتونه توض یم ونینموره جا خورد. هما هی نیهمچ ونه،یهما یبرا یجعل یستایل

 …کنم   یرو کنسل م

 به من نگاه کردند: چرا؟ یو عل یانور 

 ؟ینگاهشان کردم: چرا چ متعجب

 است هیهمش فرض نا یگفت: ا  یعل

 د؟یخبر دار  یز یکردم: شما از چ  ز یرا ر  میها چشم

فتاده ا اتفاق ها  نیکه نشون بده چرا ا  میکامل دار   ر یتصو  هیحاال  یول…  ستین یگفت: مدارک ما کاف  یانرو 

.… 

گر م…. طور  نیاز ساسان هم هم…  ومدیدرن یز یاز روزبه سرمد که چ ؟یر یسر تکان دادم: چه تصو  یعصب -

 خبر باشم یکه من ازش ب  د یبدون یز یکه چ  نیا

 میبنداز  ر یراه ساده گ هیقاتل رو از  د یشانه ام: با یدست گذاشت رو  یعل

 ؟یاز چه راه -

 چک کنم یرو با عل ییزهایچ کی دیگفت: با  یماندند. انور  ساکت

 ؟یچ -
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 یبهتره تو نباش -

 متعجب شدم: چون؟ باز 

 تر جلوه کنه یعیامشب طب یتا باز  یپازل خبر نداشته باش نیدم تو از حل شدن کامل ا یم حیترج -

 !؟یباز  -

 میبنداز  ر یقاتل رو گ د یامشب با -

 رفعت رو -

 ینمهمو  یتو  وانهید یجان هیکنم مثل   یم هیوصرو با هم چک کنم و ت ییزهایچ هیالزمه …  یحاال هرچ -

 ؟یتون یم… که مشکوک نشه   یبهش زل نزن

 کنه؟  یبه حل معما م یچه کمک یکنم. بودن شاد  یرو م می: سعدمیبه صورتم کش یدست

 باشه د یبا…  دهیرو د ارشیبار دوست دختر ک کی یشاد -

 میعکسش رو نشون بد هیمونده؟ و تازه االن پازل حل شد کاف ادشی نیکن  یفکر م -

 ندشیبب یفاگر تصاد یممکنه نتونه کمک کنه، ول دهیبدونه چرا عکس رو د یقبل زهیگفت: اگر با انگ  یعل

خودش ثبت  یتو  ییزهایناخودآگاه آدما چه چ یکن  یباور نم…  فتهیکه ناخودآگاهش کار ب  شترهیشانسمون ب

 ده؟یبا هم د و اون دختر رو  ا یطور نبود چرا خواب ک نیکنه. اگر ا  یم

 یمهمون یتو  نمتیب یگفت: م  ی. علمیتکان دادم و هرسه نفرمان از جا بلند شد سر 

نم بدانم ک  یخواستم سع یو م یرفتم دنبال شاد یم د یهردونفرشان رفتند و من را تنها گذاشتند. حاال با بعد 

 برده.  ینقشه بزرگ م نیاز ا یرفعت چه سود

*** 

 یکردند م  یرفته بودند. حاال من بودم و مامان و بابا که حس م هیاله و بقآمدم. باالخره خ رونیحمام ب از 

. مثل: دند یپرس یربط م یب یزهایچ کبار ی قهیزدند و هر دو دق یلبخند م یو الک میبهشان بگو  یز یخواهم چ

 ….و  یزن یبه دوستات زنگ نم ؟یخور  یم وهیآبم ؟یستیگرسنه ن  ؟یبخور  ییهوا هی رونیب میبر  یخوا یم

 بگم یز یچ هیخوام  یمبل و گفتم: م یرو  شستمن

اه  آشپزخانه. هردوشان به هم نگ یرا ببرد تو  یخور  وهیم یها یشدستیکرد پ  یداشت به مامان کمک م بابا 

شناختن  یتجربه بودم برا ا یدن کیصبر کردم. من حاال  یسالن و نشستند مقابلم. کم یکردند و برگشتند تو 

  یبرا یدنشان و حتمضطرب کر  یحرکات آدم ها. برا
ً
. خودش یبود برا یدانشگاهدروغ گفتن. زندان واقعا

 مامان همیپاس کردن انتخاب کن یرا برا شیداشت کدام قسمت از درس ها یبستگ
ً
حاال مطمئن  نی. مثال
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 شیاست که ته چشم ها نیهم یاست که قرار است درباره مهرداد و نوع رابطه ام با او حرف بزنم. برا

رد او حساس و بابا قصد رفتن ک یبه جاها د یحرف رس یبه بابا نشسته تا وقت کیزند و نزد یم موج یخوشحال

 زند.  یلبخند م یادیمضطرب است ز  یادیز  یرا منصرف کند. اما بابا سرتاپا اضطراب است. وقت

 ….عمارت خودشون  یتو … آنا مراسم گرفته  یدولتشاه امشب برا ی: آقاگفتم

   مکث
ً
زدم که گرفته باشد. بهشان نگاه کردم.  یحدس م ینگفته بود ول یز یچ نیهمچ کردم. مهرداد واقعا

 مامان گفت: به ما چه؟

 برم د ی: منم باگفتم

 بشه؟ یگفت: که چ  بابا 

 میندار  یاونجا باشم تا همه بدونن به خاطر اون همه اتفاق ما مشکل خواد یدولتشاه م یگفتم: آقا  یجد

 !م؟یغر زد: ندار  مامان

 ه؟بود… مهرداد دولتشاه نبوده  ر یدردسر حداقل تقص یمن افتادم تو  نکهینگاه کردم: اهردوشان  به

 ماندند.  ساکت

 که برامون کرده  ییجبران کارا یطور محکم گفتم: حداقل برا همان

 یخوام تو بر  یکنم. نم  یخودم جبران م… گفت: باشه   بابا 

 پول به چه دردش… بهتره  میش جبران کنبرا ینجور یبرم باباجون. اون ا تیزدم: قربون مهربون لبخند 

 …همه حرفه؟ تازه اونقدر پول داره که  نیپشت سرشون ا یوقت خورهیم

 رهیگفت: بابات خودش م  مامان

 نیبش تتیاذ خوامینم…  یخوام شما اونجا باش یکردم: نم  اخم

 یبش تیراحت تره که تو اذ یلیبشم برام خ تی: من اذد یخند بابا 

 هست؟ ست،یاز زندان که بدتر ن …. شمینم تیمن اذ -

 نیگفت: با هم بر   مامان

 دل  یاشتباه م یکردم. توقع داشتم او طرفدار من باشد ول  نگاهش
ً
 یلیکردم. گفتم: خواسته تنها برم و حتما

 داره

تشاه دول یانداختم: آقا نییکند. سرم را پا  یفکر م یدانستم به چ ی. ممیدر سکوت زل زد به چشم ها بابا 

 بابا هیر خوبامانت دا
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 بلند کردم: مطمئن باش سر 

 گفت: چرا امشب؟ روز خدا رو ازشون گرفتن مگر؟  مامان

 آنا مراسم گرفتن یبرا گمی: مامان دارم مگفتم

 بتهیکرد: بسوزه ته جهنم که مرده اش هم مص  اخم

 نکن نیگفت: نفر   بابا 

 میگردیم برم. تنها برو داخل. بعد با هامیدوباره به من نگاه کرد: همراهت م بعد 

 … دیاگر به من اعتماد ندار  ی. ولامی: از من خواسته تنها بگفتم

 نگران… نگرانم دختر … اعتماد دارم  -

به من  نیاشم هیرفتم دانشگاه و  یصبح م… رفتم زندان  یوقت نم چیمن ه د ینگاهشان کردم: فکر کن نیغمگ

 … زدیم

 گفت: خدا نکنه  مامان

مرض بد  هیبرم دانشگاه و اونجا  ا ی… به من بزنه  یموتور  هیکوچه   یدا تو فر  نیممکنه هم ی: حتدمیکش  آه

 …م ممکنه نشست نجا یحاال که ا نیهم یحت رهیتونه جلوش رو بگ یهم نم یشکیافته ه یاتفاق م…  رمیبگ

 …خب  یلیغر زد: خ مامان

 ناخودآگاه شروع کرد به خواندن دعا و فوت کردن به من.  بعد 

 یبر  د یچرا با یدون یمگفت: خودت هم ن  بابا 

 .دینگفتم. مامان از فوت کردن دست کش یچیزد. ه یحرف م مطمئن

 گهید ستیسرم ن یکه منت  شهیراحت م المیخودم خ… اگر برم بهتره  ی: ولگفتم

 میمون یمنتظرت م رونی. بمییایساکت نگاهم کردند. بابا گفت: ما هم م دوباره

ن تنها برم. م نیکردند. گفتم: پس اجازه بد  یکنند. تازه شک هم مکردم محال بود قبول    یاصرار م شتر یب اگر 

 نییایشما با هم ب

 : توکل به خداشیزانو  یرو  د یکالفه دست کش  بابا 

 یندار  یگفت: لباس مهمون  مامان
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 زد و به محض یبودم که اول ساز مخالف م شیرفتارها نی. عاشق امیمن و هم بابا متعجب نگاهش کرد هم

 کرد.   یزنانه اش را رو م یدغدغه ها شد یدرست م ز یمه چبه نظرش ه نکهیا

 که  ییخوام برم خودنما ینم… همون خوبه …  دمی: تازه مانتو شلوار خر گفتم

گذاشت و   هم یرا بردارم. پلک رو  یرا که گفتم تلفن زنگ خورد. به بابا نگاه کردم تا اجازه بدهد گوش نیا

 را برداشتم.  ی. گوشتکان داد. آرام رفتم طرف تلفن د ییبه تا یسر 

 گفت: الو؟  مهرداد 

 بود. گفتم: بله یعصب یخسته و کم شیصدا

 یایمونم تا ب ی. منتظر منمییجان من پا یمکث کرد و بعد گفت: شاد یکم

 : باشهگفتم

 حاضر بشم؟ شهیرا گذاشتم و بهشان لبخند زدم: م یگوش

 نجاست؟یگفت: ا  مامان

 گفت: من برم باهاش حرف دارم  بابا 

 گفتم: نه  ار یاخت یب

 باال اد یوسط راه متوقف شد. مامان گفت: بگو ب بابا 

 دیباهاش حرف بزن نیخواست یامشب تموم بشه بعد هرچ د یافتادم طرف اتاقم: بگذار  راه

دانستم. به دو  یشده؟ نم یچ یشاد یه یاتاق بودم. مضطرب. لرزان. ه یخودش را به من رساند. تو  مامان

را  یو شلوار کتان مشک یمشک ی. مانتو دمیبودم نگاه کردم و آه کش دهیخر که تازه   یدست مانتو شلوار 

وتاه  را ک میکل موها  واستمخ یحالت دادم. م یرا کم شیها یرا مرتب کردم و چتر  می. موهادمیبرداشتم و پوش

 کی یتنوع به خودم بدهم و حاال دختر  یرا کوتاه کردم که کم میموها یشد. فقط جلو  نیبابا غمگ یکنم ول

ب  را مرت شیامروز عصر ابروها نیطرف زده شده بود و هم کیکه   یچتر  یپوش و الغر با موها اهیدست س

 بود.  ستادهیا نهییآ یکرده بود مقابلم تو 

 گفت: ماشالله  مامان

 بهش لبخند زدم.  نهییآ یتو  از 

 مامان دهی: رنگت پر گفت

رف ط دمیرژ گونه قناعت کردم. چرخ یبرق لب و کم کی. به یکن  شیهم آرا یکم  یتوان یکه م  یعنی نیا

 دینگران نباش شهینم یز یبود. بهشان لبخند زدم: چ ستادهیچارچوب در ا یمامان و بابا که تو 
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 مییایگفت: ما هم پشت سرتون م  بابا 

 باشه شتیپ نیرا دراز کرد طرفم: ا لشیموبا

 یآمد و دعا م ین پشت سرم م. راه افتادم طرف در و مامان همچنابمیج یرا گرفتم و هل دادم تو  لیموبا

مامان  آن وقت میدیفهم یدردسر را نم یب یزندگ یبود معنا فتادهیاتفاق ها ن نیکرد. اگر ا  یخواند و فوت م

 و گفتم: خداحافظ ستادمیا گرد پا  یکرد. تا وسط راه پله ها آمدند. تو   یدعا فوت نم میجور برا نیهم ا

 گفت: خدا همراهت  بابا 

 دن گفت: به سالمتوسط دعا خوان مامان

 یکردم. ضربان قلبم باال گرفته بود. نفسم تنگ شده بود. م  یکیجلو چشمشان که دور شدم پله ها را دوتا  از 

نند. ناراحتم ک یجور  چیآمد ه یبود که دلشان نم نیقدر راحت اجازه دادند بروم ا نیکه ا  یلیدل کیدانستم 

تا  اورمیبالغ را درب یدخترها یمظلوم شوم و ادا جوجه کیمثل  شهیعذاب وجدان گرفتم. قرار بود هم

  یکر مهم ف د یشد. شا یسست نم یراحت نیمهم تر به ا یزهایسست شوند؟ خب نه. بابا که مطمئنم سر چ

 کرد.   یم ینیشانه آنها هم سنگ یبه مهرداد رو  نید یکردند کارم درست است. ادا

 دمیرس ی. وقتنیو آرام راه افتادم طرف ماش دمیکش یقیباالتر از در خانه پارک بود. نفس عم یکم  نشیماش

اگر  …« گاد  یاوه ما»باز کرد.  میهم به من زد و در را برا یبند میرا دور زد. لبخند ن نیشده بود. ماش ادهیپ

 ی. قبل از خودش بو نیماش یتو  شتتا سوار شوم. در را بست و برگ ستاد یگفت. ا  یرا م نیبود هم یمل

ن کرد و را روش نیادکلن فرو برود. ماش یتا اضطرابم همراه بو  دمیکش  یقید. نفس عممشامم بو  یادکلنش تو 

 نگاهم کرد: سالم

 لبخند زدم: سالم بهش

دانم به خاطر مکالمه  یهم بود. نم یتو  شیحواسم بهش بود. اخم ها یرچشمی. در سکوت. ز میافتاد راه

 چرا دار  ا ینه  ا ینواده اش حرف زده جرات نداشتم بپرسم با خا ی. حتگر ید ز یچ کی ایخودمان بود 
ً
 یم میاصال

 گر ید لیدل کیهم  د ینداشتم. شا یکار   چیجرات ه گر ید د یآنجا. آن طور که پشت تلفن به من توپ میرو 

 …داشت که خفه خون گرفته بودم 

 خوامی: بابت حرفام معذرت مگفت

 کنم  یدرک م…  یشد تیاذ یلیخ… مدت  نیا… روزا  نیدونم ا یرو به رو زل زده بودم. گفتم: م به

 گمیم تیگله نکرد چرا زنگ نزده ام حالش را بپرسم. آرام گفتم: بازم تسل  ینگفت. حت یچیه

 ؟یگفت  یبه پشت سرش نگاه کرد: به مامان و بابا چ نهییآ یسر تکان داد و از تو  فقط

 برگشتم و پشت سرمان را نگاه کردم.  ار یاخت یب
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 ان؟یگفت: دنبالمون م  متعجب

 …اصرار کنم  یلیتونستم خ ینم… زده نگاهش کردم: نگران بودن  تخجال

 حق دارن…. نداره  بیسر تکان داد: ع باز 

 یدست کس دنیرو راحت نم شونیزد و نگاهم کرد: دختر نازناز  لبخند 

 ام جا به جا شدم.  یصندل ی. تو د یسرم جوش یتو  خون

 یگفت: عوض شد  آرام

ش که رنگش نگاه کردم. بعد به صورت ینقره ا یبود و کراوات ساده  دهیکه پوش  یا رهیو شلوار ت رهنیپ به

مش. بود دهید یشکل نیمدت هم نیا یهم تو  گر یبار د کینبود.  ختهیدرهم ر  شیمثل چند وقت پ گر ید

اسپرت تر بود. حاال آن مهرداد  پشیکه آمده بود زندان مالقاتم. فقط کراوات نداشت و ت  یهمان بار 

 یهااتفاقات من نیشناختم. مهرداد دولتشاه قبل از ا یاتفاقات م نیقبل از تمام ا شده بود که یدولتشاه

 به گره کراواتش.  د یاخالق بدش. دست کش

 ادیرنگا بهتون م نی: اگفتم

 زد: ممنون لبخند 

 بزند.  یخواست حرف مهم ی. مختیگلو صاف کرد و قلبم ر   بعد 

 ؟یکرد  یفکر … گاه برگشتن به دانش یعنی… رفتن به دانشگاه  ی: براد یپرس

 …. دمیترم قبل هم نرس یمن به امتحانا…  شهیشروع م د یترم جد گهیدو ماه د یکی…. : نه هنوز دمیکش  آه

 متاسفم یلی: خد یرا بر  حرفم

گم   فرار  یروزها یمیشده بود. انگار آن مهرداد عاشق و صم دهینگاهش کردم. چقدر مودب و اتوکش متعجب

 ود؟ب وانهیمزاج بود؟ د یدمدم یعنیترساندم.  یم نیقبل از قتل. ا یروزها مهرداد بداخالق یشده بود. حت

 : مهرداد؟گفتم

 کرد گفت: بله  یطور که به رو به رو نگاه م همان

 یچیگرفتم: ه  نفس

 نبود که گفت شیدو ساعت پ یکی نیشود. هم یقدر زود عوض م نیچرا ا دمیفهم ی. نممیساکت ماند باز 

 دلم برات تنگ شده؟
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  یرس یبه ترم بهمن هم نم: گفت
ً
 دانشکده رمیخودم م….  یدرسهات رو پاس نکرد از ین شیپ… احتماال

ان ازت امتح…. کنم   یصحبت م… دردسرا  نیا یتو  یو بعدش افتاد یرو که گذروند یکنم ترم  یصحبت م

حتمال ا و به یخب امسال رو کامل از دست داد ی. ولیتکرار  یسر کالسا ینیباز بش یکه مجبور نش  رنیبگ

 یشروع کن ینییسال پا یهمراه بچه ها گهیاز سال د د یبا اد یز 

 یممنون که نگران بود… دونم. بابام رفته قبل از شما صحبت کرده  یرا به هم فشار دادم: م لبم

 شرکت؟ یایب یخوا یفرستاد. بعد گفت: م رونیب ینیرا محکم از ب نفسش

 گفتم: مهرداد؟  یردم. عصباش نگاه ک یرخ جد میبرگشتم و به ن ار یاخت یب

 آنکه نگاهم کند گفت: بله یب

 ؟یکنیم جمیتو چته؟ چرا گ -

 نگاه.  کیاز  غی    در  یاش جا به جا شد. ول یصندل یتو 

ه داشتم ک  یبه خاطر اون احساسات… مانده بود، گفت: اگه بهت فشار آوردم  رهیطور که به رو به رو خ همان

 یمثل من فکر کن… به خاطر احساسات من  یمجبور  یبعد فکر کن به نیخوام از ا ینم….  خوامیمعذرت م… 

 هیکه بق  یطیبا همون شرا یایکارآموز م  کیشرکت هم مثل  یای. اگر بیر یبگ یمیتصم یجیهنوز گ یوقت ا ی…

سرت بزنه  به خود یب یفکرا یخونه و ه یتو  ینیبش یدانشگاه بر  یتون یمدت که نم نیا یخوام تو  یدارن. نم

 …من . یبش تیو اذ

 ؟یماند. نگاهش کردم: تو چ ساکت

 ولش کن. بذار امشب تموم بشه…  یچیتکان داد: ه سر 

 .دیکش  آه

 ردم آره؟فراموشت ک گهیمامان و بابام د شیحاال که دوباره برگشتم پ یکنیفکر م…  یکنی: فکر مگفتم

 : نهد یخند آرام

 ؟یگفتم: پس چ  درمانده

 نه؟ ا ی شرکت یایب یخوایند زد و دوباره به رو به رو نگاه کرد: مو باز لبخ میکرد. زل زد به چشم ها  نگاهم

 را فرو دادم: نه بغضم

 تکان داد: باشه سر 

نم که ک  یاصرار نم یول ،یمن حساب کن یرو  یتون یم یداشت یساکت ماند و بعد ادامه داد: هرجا مشکل یکم

 ینش تیاذ



 

 
814 

 … هیبدجنس یلیخ نیشده بودم. گفتم: ا یعصب

 ؟یچ -

 یو کنار بر  یاشتباه کرد یدفعه بفهم کیجلو و بعد  یایب یل اون جور که او   -

اک و من بداخالق و ترسن یفکر کرد شهی: من اشتباه نکردم. چون برخالف تو که همد ینفس کش قیعم باز 

ازخودمتشکرم، وقت داشتم به همه رفتارها و حرکاتت دقت کنم. عالقه هات رو کشف کنم. اخالق هات رو 

ش کنم. تال  توقت داشتم بهت ثابت کنم که چقدر حاضرم برا یکنم. حت  نیرو سبک سنگ درک کنم. همش

…  یو تو  دنیبوس یاون  یالبته منها…  ستمین یکیز یرابطه ف هیوقت داشتم نشونت بدم که فقط دنبال 

 یا همه ب…  ینیبدب نکیرو بدون ع ی. مِن واقعیمنو بشناس یتو فرصت نداشت یول…. گرفتن ها … بغل 

 میخودت تصم…  یبشناس رو بود که صبر نکردم که تو خودت من  نیخوب و بدم. اشتباهم ا یخالق هاا

 پش یدونم. به هرحال نم ینم….  یهم نرس د یشا ا ی…  یاز اعتماد به عالقه برس یر یبگ
ً
. یبش ونمیخوام بعدا

و منو  یکن  نگاه مامیام و تصمبا فاصله از من به همه اخالق ه یکم  هی یرو دادم که بتون شنهاد یپ نیحاال هم ا

 یکه نم  یر کنتو فک یتونم ول یمن فکر کنم م د ینه. شا ا یتونم خوشبختت کنم  یم ی. بفهمیبشناس شتر یب

 مالکت از خوشبخت ا یتونم 
ً
 خوبه؟ … یر یبگ میباشه که من نداشته باشم. اون وقت تصم یز یچ هی یاصال

 آرام گرفته بودم. سر تکان دادم: خوبه یکم  حاال 

ر بود و با عقل جور د یغم را جار بزنم. حرفش منطق نیهم بودم و قرار نبود ا نیغمگ یگرفته بودم ول  آرام

عشق  نی. اد شیم یکی دیگفتم. عقلم و دلم با  یم یچیه د ینبا نیهم یبودم. برا نیته ته دلم غمگ یآمد ول یم

 بودم.  نیغمگ نیهم یها بخشکد. برا یزود نیتازه جوانه زده ممکن بود به هم

 که  یز ی. حاال از هرچمیخواست حرف بزن ی. دلم ممیخواست ساکت بمان ی. دلم نممیساکت ماند دوباره

 .دمیآه کش ار یاخت ی. بیز یباشد. مهم نبود چه چ

  تتیاذ یکس  گذارمیامشب من حواسم بهت هست. نم… به من انداخت و گفت: نگران نباش  ینگاه مین

…  گذارمیم من بهش احترام یر یبگ یمینه و هر تصم ا ی یمن رو بشناس یبخوابا توئه که  میکنه. از فردا تصم

 …چون 

باره بگو. دو  یز یچ کیبزن.  یحرف کیشد. آب دهنم را فرو دادم. خب  نییقلبم باال و پا ینگفت ول یچیه

 آب دهنم را فرو دادم. 

 یز یچ کیفقط …  یبگ یز یخواد چ ی: نمد یخند

 ؟یچ -

بهتره  نیمه اه یرفتار کنند. برا یعیطب یلی. بهشون گفتم خیایگفتم شما هم م  نو یو هما دجونیمن به ناه -

… 
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 به مامان و بابام دروغ گفتم -

 ؟یگفت  یچ…  یبگ یباال برد: به به دروغ هم بلد ابرو 

مروز گفت که ا  یانور  یچون آقا…  نیگفتم واسه آنا مراسم گرفت… اونم تنها …  امیب گذاشتنیخب .. نم -

 …بوده  عییمراسم تش

 مهمون یلینداره. خ بیع… آهان  -
ً
 به همون مناسبته یهم دروغ نبوده واقعا

 !تا؟یمراسم آناه یبر  یمنو م یگرد شد: دار   میها چشم

 کار هست؟  نیا یتو  یبینگاهم کرد: چه ع یجد یلیخ

 دونم یکردم: نم  اخم

 …فکر کنن  بذار … دونن  یمن و تو رو همه م هیکرد: قض  یرا از هوا پر و خال دهنش

 اتفاقا؟ نیبوده قبل از همه ا یز یما چ نیکه من خوشحالم از مردن آنا؟ بعد هم بگن ب  -

 تو اگه… را کم کرد و دوباره نگاهم کرد: برات مهمه حرف مردم؟ خب فکر کنن  نیکرد. سرعت ماش  اخم

باالخره هست.  یگم خوبه ول  ینم… جور حرفا هست  نیمدت همش ا هیاون خونواده تا  یتو  یایب یبخوا

 تا یاهدارن آن نیقیاالن  یترس یکه ازشون م  ییاز اون، همون آدما ر یبذار فکر کنن من خودم پشتت هستم. غ

 …قاتله 

 یر یبگ میبذارم تصم خوامیم یاالن گفت نیهم… تو … تو  -

 نیاکه هنوز جزو   مونهیپوزخندا و تمسخرهاش واسه من م یباشه که با من نباش نیا متیاگه هم تصم -

 ؟ینگران باش د یچرا با یستیخانواده هستم. تو که ن

 هم قفل کردم.  یرا تو  میانگشت ها یعصب

 … دارهی. آدم دهن گشاد در هر حال دهنش رو بسته نگه نمزمیتر ادامه داد: نگران نباش عز  آرام

 ودب نیبه خدا منظورم هم…  یکه بعد تو هم ناراحت بش  اد یب شیپ یخوام حرف ینم… : نه دمینال

 آورد و آتش زد.  رونیداشبورد ب یاز تو  یگار یس

 یدیکش  ینم گار ی: تو که سگفتم

 را نداد.  جوابم

 : مهرداد؟گفتم

 : بلهد یکش  نییپا یرا کم پنجره
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 ترسم ازت یم… تو رو خدا بداخالق نباش  -

 شمیهم بداخالق م یکم  هی شمیم یعصبان یوقت…  گهیاخالق بد منه د نیزد: خب ا لبخند 

 باور کن یکم  هی گنینم نیبه ا ؟یکم  هیفقط  -

 یفسقل…  زیپک زد: ادا نر  گارشیتکان داد و به س سر 

 دمیکش  گار ی: منم سگفتم

 فرستاد: کجا؟ رونیب ینیرا از ب دود 

 تو زندان -

 رونیب یخوب شد زود اومد -

 بد بود یلی: خدمیکش  آه

 ششیپ ی. بر کنم  یم دا یروانشناس خوب پ هیبه بابات هم گفتم. برات … به مند -

 یمحمدعل یآقا…  هیکه حرفام رو گوش کنه حرف بزنم، در ضمن اسم بابام محمدعل  یکیبا  خواد یدلم م -

 یبهشت

 خودم باهات حرف بزنم؟ یخوا یجان، م یپک زد: ا گارشیو دوباره به س د یخند ز یر  ز یر 

 د یآ یم خوشم موقت ها ه ی. خب به من چه. گاهیمرض شاد… خش دار و  یصدا… داغ شد. لحنش  تنم

 باشه. … خجالت بکش یشاد یه… زند  یحرف م یجور  نیا

. وامخیزدن از طرفشون معذرت م یحرف د یو ناه ونی. گفت: اگر همامیخانه شان بود کینشستم. نزد صاف

 جواب نده باشه؟… بگذار به حساب اعصاب خرابشون 

 باشه -

 ممنون -

رد. آب ک  یآن خانه مضطربم م دنید یکرده بود. حت  خی هزار. تنم یو ضربان قلبم رفت رو  میکوچه شد  وارد 

  یم یپناه یحاال حس ب نیجهت چندبار مرتب کردم. هم یخود و ب یدهنم را تند تند فرو دادم و شالم را ب

تمام شود باز شب که به خانه  ز یبود و مطمئن بودم که اگر هم همه چ میخانه منشاء ترسها نیکردم. ا

 .نمیب یبرگردم کابوس م

. یالک ی. نگاهش کردم و لبخند زدم. الکشهیداد به ش هیطرفم و آرنجش را تک د یرا پارک کرد و چرخ نیماش

 کرد.   یهمچنان نگاهم م
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 م؟یبر  -

 پوستم.  ر یدستش و گرما هجوم آورد ز  یو آرام دستم را گرفت تو  د یکش  یقیعم نفس

 فتهیب یاتفاق بد ستیقرار ن… گفت: نترس   آرام

 د یشانگشت ک کیرا خم کرد و با همان  میشست کف دستم را نوازش کرد و بعد انگشت هاتکان دادم. با  سر 

محکم تر دستم را فشرد. سر بلند کردم و زل زدم به  یچشم دوخته بودم به دستش. کم میناخن ها یرو 

 دهنم.  یتو  دمیمطمئنش و لبم را کش یچشم ها

 ؟یزد: آروم لبخند 

. قلبم ادمستیآمدم. کنارش ا نییو پا دمیدر را کش رهیرا باز کرد. دستگتکان دادم. دستش را برداشت و در  سر 

 ی. جلو یاهپن یب هیترس. شب هیشب یقدم بردارم. حس کشیکرد نزد  یوادارم م یحس کی. دیتپ یهنوز تند م

 یو جثه ام کوچک بود. باورم نم د کرد. کنارش ق  تمیو آرام به جلو هدا میدر دستش را گذاشت پشت شانه ها

 .میعمارت بشو  نیهمراه هم وارد ا… که من با او   د یایهم ب یروز  کیشد 

کردم به خانه مان که پشت درخت ها بود نگاه نکنم. بغض   ی. سعمیرفت یرو را در سکوت جلو م ادهیپ ر یمس

بزرگ شده بودم و حاال  نجا یآمده بودم. ا ا یبه دن نجا یخانه ما بود. من ا نجا ینشسته بود. ا میگلو   یتو 

تش به خانه آنها. دس میمن نبود همراهم شده بود تا برس یتوجهات احساس رهیوقت در دا چیکه ه  یدمهردا

  ییدادم در پناه او با آدم ها یم حی. ترجرمیخواست ازش فاصله بگ یبود و من دلم نم میهنوز پشت شانه ها

 باشند رو به رو شوم.  نجا یکه قرار بود ا

 ؟یتنها بود ؟یکرد  یم یخودت آب باز  یبرا نجا یا ینشسته بود ادتهیآبنما. آرام گفت:  یجلو  میدیرس

 تکان دادم.  سر 

 م؟یعروس… جشِن  یایخواستم ب… گوشم گفت: من اومدم خونه   کنار 

 نداشته باشد.  د ییجز تا یاراده ا چیمسخ شده که ه یتکان دادم. مثل موجود سر 

 لحظه کی یبرا یباش تا یآناه ی: دوست داشتم تو جاگفت

. هوا سرد مینگفتم. لبخند زد. لبخندش مهربان بود. از پله ها باال رفت یچیه ینگاهش کردم. ول ر ایاخت یب

نه خا ی. حاال همه تو دمیجوش یحال از درون م نیتنم نبود. با ا شتر یال مانتو ب کیسرد و من  یلیبود. خ

و ….  پرنور سالن یاه چلچراغ… پشت پنجره  یها هی. ساد یرس یبه گوش نم ییصدا چیجمع شده بودند و ه

 نی. اگر اخانه بودند  یتو  همانیحضور م یتنها نشانه ها نها یا… پارک شده بودند  اطیح یکه تو   ییها نیماش

 داشتم ا  یز یجز آن چ یبود و من در نقش یمعمول یهمانیم کی
ً
 یشدم آن وقت حت یحاضر م نجا یکه قبال

ار  رفت یعیکردم که طب  یحواسم را پرت م خود یبشدند. داشتم  یها حساب م همانیمامان و بابا هم جزو م

 یبرو  شد یمگر م ؟یباش یهل داده بود و عاد یر یسراز  یکه تو را تو   یبه خانه ا یبرگرد شد یمگر م یکنم. ول
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ه که اگر به مهرداد بل  یباور کن شد یم ا ی ؟یو لبخند بزن یرا نشنو  ارشیسرخوشانه ک یداخل خانه و صدا

عاجزانه  و من د یرس یبه نظر نم یعیطب نجا یا ز یچ چیانگار ه ؟یخانه شو  نیا وارد  سرشبه عنوان هم ییبگو

مهرداد دستش را از پشت شانه ام برداشت. نفس گرفتم. در  یورود یخواستم کمتر مضطرب باشم. جلو  یم

 نیآخر  ر اغم زده، چشم ها همه به سمت ما برگشت. انگ ییفضا یرا باز کرد و هرم گرما به صورتم خورد. گرما

داده  بیزن او ترت یمراسم برا نیمهرداد بود. ا یهمانی. مسخره بود. صاحب ممیخانه ما بود نیا یها همانیم

خشک  ییهمه مثل مجسمه ها نیهم ی. براشد یوارد خانه م همانیم کیشده بود و او حاال کنار من مثل 

سالن  یکنار هم تو   ونید و همایشده بودند؟ مهرداد جلو رفت و من هم همراهش وارد سالن شدم. ناه

ود. از مامان هم شکسته تر شده ب یالغر و شکسته شده بود. حت دجونیمبل نشسته بودند. ناه یرو  یمرکز 

 یجور  نیکرد هم  یاخم م یو سرد بود. مهرداد هم وقت یطور. اما نگاهش همچنان سنگ نیهم هم ونیهما

 دم؟یترس یم مهرداد  یبه جا ونیهما یاز نگاه ها د یحاال با یعنی. شدیم

ترس.  یب . ستادمیزندان افتاده بودم. جلو رفتم و مقابلشان ا یرفتم. نه من به خاطر اشتباهات آنها تو  جلو 

 گمیم تی. گفتم: تسلیجد یلیمحکم و خ

د و با هم باالخره بلند ش د یو دستم را که دراز شده بود فشرد. ناه ستاد یبه دسته مبل فشار آورد و ا ونیهما

 یفت: چقدر الغر شدمن دست داد و گ

بود.  ادهستیمهرداد کنارم ا…  دیبود. ناه د یخب ناه یول د یتوانست بگو  یبود که م یز یچ نیمسخره تر  نیا

 هم اومده رضا ینگاهش کرد: عل ونیهما

 سر تکان داد: بله مهرداد 

: تگف  د یما بودند. ناه یها که هنوز مجسمه وار منتظر عکس العمل بعد همانیم یسر چرخاند تو  بعد 

 عشرت

 سال خودش را رساند: بله خانم انیم یسرد و محکم بود. زن لحنش

 شد  یحساب م یداخل ر یمد ییها یهمانیم نینه مامان موقع همچ…. مامان  یجا… زن  نیزن نگاه کردم. ا به

 در نوع خودش. 

 پس؟ د یکنیچه کار م… هم فراموش نشه  ییرایپذ…  ریخانم رو بگ یگفت: لباسا  د یناه

به مهرداد و بعد به من انداخت.  ینگاه میجلوه دهد. عشرت ن یرا عاد ز یخواست همه چ یم یطور  نیا

 برا شناسد یو مهرداد را م نجاستیکه ساکن ا  شود یم یمعلوم بود چند وقت
ً
 یسوال بود که من ک شیو حتما

 هستم. 

 نیون همتم: نه ممنتنم گر گرفته بود. گف شود؟یم یهمانیدختر وارد م کیمراسم ختم زنش با  یتو  یک  آخر 

 راحت ترم یجور 

 خوبه؟ ی: مندلد یپرس ونیدست انداختم. هما یشالم را برداشتم و رو  فقط
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 منقبض شد. گفتم: بله فکم

 نجایا نیبش ا ی: بگفت

که باز کرده بودند نگاه کردم و   یا یخال یهم نشست کنارش. به جا ونیکناره گرفت و هما  یکم  د یناه

و  د یبودم که ناه دهیوقت ند چیکرد. ه  یم کیها سالم و عل همانیاشت با منشستم. مهرداد رفته بود. د

 سرگرم مراوده و  مکه من هم بودم هرکدا  یهمانیچند م ی. حداقل تو نند یبنش ییجا یهمانیم یتو  ونیهما

 حوصله جفت هم نشسته بودند.  یب رمرد یو پ رزنیدو پ نیحاال ع یول شد یم یصحبت با کس

 خ رهنشیپ اهیت و دامن سپا انداخ یپا رو  د یناه
ً
خوشحال است که الغر شده و  یلیرا مرتب کرد. حاال حتما

 یاچقدر ج…  ارشیتمام شده. ک ارشیمرگ ک متیاش به ق یخوشحال یتنش هستند ول تیف شیلباس ها

ود.  نم برداشته ب میبه پلکم. چشم ها دمیدست کش ار یاخت یاز آنا. ب شتر یب یشد. حت یاش حس م یخال

خانه  یکه جا به جا  یاهیس یکردم. به شمع ها  یبود. مرده بود. حاال با تمام وجود مرگش را حس من ارشیک

دبرابر ص ینارنج ینور چلچراغ ها ر یکه ز   ییرایپذ یزهایسوختند نگاه کردم. به م یم یبلور  یالله ها یتو 

م ته مطمئن بود یلباشند و  یکردند عاد  یم یکه سع  یپوش اهیس ی. به آدم هادند یرس یبه نظر م نیغمگ

 هستم.  نجا یکند بفهمند چرا من ا  یدلشان غل غل م

 یکه تو   یدر خاطرم مانده بودند. آن دختر  شیها. چهره ها آشنا بودند. کماب همانیگرداندم داخل م  چشم

رکت ببرد ش یکارآموز   یخواست من را برا یهم که م یکرد نبود. آن پسر قد بلند و جذاب  د یزندان من را تهد

ند. دکتر هم نبود شیو پسرعمو  با یشرکت هم نبود. د لیکرده اند. وک  یاز شرکت دزد دانستمید نبود. ممهردا

 یحساب م یخانوادگ کیکه از دوستان دور و نزد  ییها افهیو خانواده اش هم نبودند. در کنار آن ق یفرح

م. بده صیان را تشختوانستم درست همه ش یفاصله نم نیتازه هم آمده بودند و من در ا یشدند آدم ها

پسرش.  و  هیشناختم. پو  یرا م نها یزن و مرد. ا کیشدند.  وارد . دو نفر ند یایب یانگار هنوز هم قرار بود کسان

  یدوباره بلند شدند و باهاشان سالم و احوال پرس د یو ناه ونیجون. آمدند جلو و هما د یدوست نقاش ناه

ا اند. پ دهیخواستند مطمئن شوند که درست د یمن. م یرو  د یلغز  یچشمشان م یکردند. وسط صحبت ه

 پا انداختم.  یرو 

 دییفنجان قهوه آمد سراغم: بفرما کیبا  عشرت

 ندارم لیرا پس زدم: ممنون م دستش

 یخاموش کردن اضطرابم خوب بود. ب یشدم. برا مانیکه قهوه را برنداشته بودم پش  نیرفت از ا یم یوقت

 مهرداد نبود. کجا بود؟ داخل مهمان ها.  د یچشمم چرخ ار یاخت

 ؟یکرد  سیبغل مهرداد خ یخودت رو تو  یبچه بود ادتهیرو به من گفت:  ونینشستند. هما د یو ناه ونیهما

خاطره  نیبه ا ادشیباز هم  بیعج تیوضع نیشد در ا یگرد شده زل زدم بهش. باورم نم  یچشم ها با 

نگو.  یچید. جواب بدهم؟ نه مهرداد گفت هسرم شلوغ بو  یافتاده باشد. زبانم قفل شده بود. در عوض تو 

 ستین ادمی. آب دهنم را فرو دادم: نه تیشخص یادب ب یچرا نه؟ ب
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 ادمهیمن  یول یباال انداخت: بچه بود ابرو 

 .گرید یچرخاندم به سمت رو 

 بهتره ی: دور و بر مهرداد نباشگفت

 شهیم ید بشنوه عصبان. مهرداستیاالن وقتش ن ونیهم حواسش جمع شده بود. گفت: هما د یناه

دفعه  مینگفت یچیبار حماقت کرد ه کیبشه .  یهمان طور آرام زمزمه کرد: غلط کرده که عصبان ونیهما

 شهیدوم اگر حماقت کنه حماقت منم حساب م

د شوم که  . نفس گرفتم و خواستم بلنمیگلو   ی. بغض گلوله شده بود تو د یلرز  یمنقبض شده بود. بدنم م تنم

 کار دارم باهات… ر دخت نیگفت: بش

 ولش کن ونیچشم غره رفت: هما د یسرجا نشستم. ناه دوباره

 یم من و  یزد. زل زده به چشم ها یهمچنان لبخند م ونیبود لبخند زد. هما کشیکه نزد  یرو به کس بعد 

 د یمن از زندان برگشته بودم نبا یرا که به من داشت از نگاهش بخوانم. ول یتوانستم عمق نفرت و خشم

 دار.  یمن را بفرستد باال یدست یخواست دست یکه م  یکس  یباختم آن هم جلو  یرا م هیفقا

 دییبفرما…  شنومیگفتم: م

شناختمش. مهرداد هم باز  ینفر وارد شد. نم کیهم حاال حواسش به ما جمع شده بود. باز  د یناه یحت

ا ب بهیوت قلب بود. مرد غر جور ق کیماند  ینم کمیاگر نزد یحت طیشرا نیظاهر شده بود. بودنش در ا

. از جا ستین یم. معلوم بود آدم مهد یو ناه ونیمهرداد دست داد و خوش و بش کرد و بعد آمد سمت هما

کنند؟ رفتار را با من ب نیهم د یو ناه ونیاگر موقع ورود من، مهرداد کنارم نبود قرار بود هما یعنیبلند نشدند. 

 شان؟ یر بمانند بروم دستبوسافتاده منتظ لیدوتا آدم از دماغ ف نیع

به من  ینگاه میبرگشت طرف من. قبل از آن که نگاهش کنم متوجه مهرداد شدم که ن ونیکه رفت هما  مرد 

 .ونیانداخت و بعد به هما

 

 

 اشبه مهرداد نداشته ب یبا من. فقط کار  نیکرد  انیتا االن ز  یگفت: هرچ  یلبخندش پررنگ شد ول ونیهما

 یباال د یصورتم: قرار بود من رو بکش یلبخند گنده نشاندم رو  کیدر عوض  ینم ولخواستم پوزخند بز  یم

 شما؟ یجونم چقدر بوده برا متیدار. ق

ب عق یکم  ونی. همادمیفهم یاش م کورشدهیمان یرا از ور رفتن با ناخن ها نیمضطرب شده بود. ا د یناه

 شد.  یرفت. لبخندش رفته رفته محو م
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 دش؟یشناسیام. م یلگرفتم: من دختر محمدع  نفس

 کشش نده  خود یجون قربونت برم ب یزد: شاد یمصنوع یطرفمان و مثل ما لبخند د یچرخ د یناه

جواب هم نبود. دوباره زل زدم به چشم  قیال  یکرد. حت  یام م یبود. عصب ز یرآمیتحق ینگران و کم لحنش

مث شما حشر  ییبا آدما خواد یوقت دلم نم چیچون مهرداد خواسته، وگرنه ه نجا ی: من اومدم اونیهما یها

 …و نشر کنم 

کوتاه و بلند مهمان ها و همه   یزمزمه ها یتو  د یچیتک خنده اش پ ی. صداد یخند ار یاخت یب ونیهما

 ؟یفهم یم… گفت: مهرداد پسر منه   ونیسرچرخاندند طرف ما. هما

  یش را که من را قبض روح مترسناک یمهرداد خودش را رساند به ما و همان نگاه ها میبگو  یز یاز آنکه چ قبل

 زم؟یعز  یخور یم یز یکردند حواله باباش کرد و بعد به من لبخند زد: چ

 حرف بدترم کرد. گفتم: نه ممنون نیا یگر گرفته بود ول  ونیهما یاز قبل با حرف ها تنم

 ؟یو گفت: چرا سرخ شد نییخم شد پا یکم

 . گرمهستین یز یچ نگاه کرد. سر باال انداختم:  ونیدوباره غضبناک به هما و 

 زمیعز  ار یکرد: مانتوت رو درب  یگل افشان  ز یرآمیبا همان لحن دلخور و باز هم تحق د یناه

با لباس  د یعروس جد»بودم که عدل مناسب مراسم ختم آنا بود.  دهیپوش د یسف یساده  یرکاب کیمانتو  ر یز 

 اگر روزنامه نگار « خود شرکت کرد یهوو  ادبود یدر مراسم  د یسف
ً
 زد.  یم یتر یت نیبود همچ نجا یا یحتما

 کم هوا خنک تره  هیکنار پنجره   ا یگفت: ب  مهرداد 

 نجا؟یا یاسشنیرو م یگفتم. کنارم راه افتاد و گفت: کس  یا مهینصفه ن د یلب ببخش ر یجا بلند شدم و ز  از 

 شناسمیم -

نار بار. مع شده بودند. کآنجا ج شتر ی. مردها بیداد و راه افتاد طرف سالن غرب لمیتحو  یدلگرم کننده ا لبخند 

و  ستاد یآمد کنارم ا ی. علد یایاشاره کرد ب دمشید یکه حاال تازه م  یمهرداد به عل میدیپنجره که رس کینزد

 ؟یلبخند زد: خوب

چشم من به او اعتراف کرده عاشقش هست  یجلو  تا یآمد آناه یم ادمی ی. هنوز وقتدمیازش دزد چشم

 نگاه کرد: خب بگو رضا یشت پشت شانه ام و بعد به علشدم. مهرداد آرام دست گذا یم یعصب

 یعل نیکردم که آن مکالمه ب  یانکار م د یبود؟ با تا یراجع به آناه د؟یبگو  ینگاهشان کردم. قرار بود چ متعجب

شد که باهاش صادق نبوده ام؟ دستپاچه و مضطرب بودم.  یو آنا رد و بدل شده؟ آن وقت مهرداد دلخور نم

نش با ت یمحافظت کند. گرما یخطر که بخواهد من را از   یکرد. مثل کس  کیبه خودش نزد یمهرداد من را کم

 وجود جزجز کردن خودم آرامبخش بود. 
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 نبود نیگفت: قرارمون ا  یعل

 …بگه  یز یچ خواد یم یطرفم: عل د یدستش را شل کرد و چرخ مهرداد 

 ان نباشلبش بود: نگر  یمطمئن رو  یماند و همچنان لبخند رهیخ میچشم ها یتو 

 به ما بود. مهرداد رفت طرف   ونیهما یرو  د ینگاهم لغز  ار یاخت یتند سر تکان دادم و ب تند 
ً
که حواسش کامال

ت  از التهابم کم شد. مهرداد برگش یگرفت و کم  انیسمتم جر  یخنک میکش کرد. نس  میآن را ن یپنجره و کم

 ؟ینگرانقدر  نیپا و آن پا کرد و بعد گفت: چرا ا نیا یکم  یکنارم. عل

 نگاهش کردم: نباشم؟ دلخور 

 نگران نباش زمیگفت: حواسم بهت هست عز   مهرداد 

 . مهرداد گفت: خب بگو بهشدمیابرو باال انداخت و لبخند زد. خجالت کش یعل

 رو بگه؟ یمهرداد نگاه کردم: چ به

 و دوست ارشیاز ک… عکس  هی…  یکرد  میخونه قا یتو  یمدرک هیبگو  ونیموقع شام که شد به هما -

 دخترش

 یلو کرد. ج  کیبه مهرداد نگاه کردم. دستش را دوباره گذاشت پشت شانه ام و من را به خودش نزد دوباره

من گفت:  ینگذاشت. آب دهنم را فرو دادم. مهرداد به جا یمعذب بودم. خواستم ازش جدا شوم ول یعل

 ونیبه هما…  گمیخودم م

 رفت؟ ادتی…  یگفت: تو خبر ندار   یعل

 رو بهش بگم؟ نیا د یگفتم: چرا با  یعل به رو 

 م -
ً
 ؟یبگ یتون یم…  یفهم یبعدا

 اگه گفت به من چه -

بخواد  نداره، بهش بگو اگه بیع… نگاهم کرد: خوبه که حواست جمعه  تمند یرضا یهم نگاه کردند و عل به

 یو بهش بگو ت عکسا کجاست د ی. اگه پرسیدیتو و مهرداد رو از هم دور کنه عکس رو به مهرداد نشون م

 خونه تون بوده

 نگشته؟ سیخونه مون؟ اونجا رو مگه پل -

 یدیاگه شرط تو رو قبول کنه بهش نشونش م ینکرده ول داشونیپ سیبگو پل -
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. مهرداد خم شد کنار  ستیکارها چ  نیمنظورشان از ا دمیفهم یمحکم من را به خودش فشار داد. نم مهرداد 

 یشدم. حس ب یآغوشش پنهان م یخواست تو  یم خورد. دلم متر به مشام ظیادکلنش غل یگوشم. بو 

 خوام ینم یبش تیدوباره سراغم آمده بود. زمزمه وار گفت: اگه اذ یپناه

مع ش یقطره ها نیشد و باز داغ شدم. عرق ع دهیپوست صورتم کش یگونه اش رو   یطرفش. زبر  دمیچرخ

 االن؟…  گمیکردم خونسرد باشم: باشه م  یسع . سر تکان دادم و ستاد ی. راست اد یلغز  نییپشتم پا رهیاز ت

 …شام  کیگفت: نه نزد  یعل

 : باشهگفتم

 ؟یولم کن شهیرفت گفتم: م یهنوز من را به خودش چسبانده بود. تا عل مهرداد 

 … دمیخودم هم تازه فهم…  یبکن یکار   نیخواستم همچ ی: نمستاد یا میشل شد و رو به رو  دستش

 رو خواست؟ نی: چرا اگفتم

 یبش تیاذ یاگر بخوا یول…  یفهم ینگاهم کرد: م نیغمگ

 نداره بینگاهش کردم: نه ع مطمئن

ا شرکت آشن یبا بچه ها یخوا یرا فشار داد. بعد گفت: م میزد. آرام دستم را گرفت و انگشت ها لبخند 

 ؟یبش

 قهوه بخورم هیاول …: نه گفتم

کردم   یم یسع ییمبل و تنها ی. نشسته بودم رو د اورنیقهوه ب میتکان داد و از من دور شد و خواست برا یسر 

بلند شد. به صفحه نگاه کردم. شماره مامان بود. دکمه تماس را  لمیاضطرابم را خاموش کنم. زنگ موبا

 فشردم: بله؟

 ؟یگفت: شاد  بابا 

 نگران بود. گفتم: بله باباجون شیصدا

 که نکردن؟  تتیطرف پنجره. بابا گفت: حالت خوبه؟ اذ رفتم

 رسونهیدولتشاه من رو م یآقا ن؟یبر  نیخوایم گمیخوبم. م… گفتم: نه  آرام

 مینه هست -

 …سرده آخه  -

 . تو نگران نباشمینشست نیتو ماش -
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 باشه -

 ا  یبه سمت دمیرا قطع کردم. چرخ یگوش
ً
 ستاد یقهوه ا ینیبود. زن خدمتکار با س ستادهیکه مهرداد قبال

 دییمقابلم: بفرما

 ….همون خانم … : شما د یرسفنجان برداشتم. پ کی

 ممنون… : بله گفتم

 ز یکه دور م  یخدمه ا یرا از تکاپو  نیبپرسد. کم کم موقع شام بود. ا یشتر یب ز یرا برگرداندم تا نخواهد چ میرو 

رد وقتش است.  ک  د ییانداختم و او با چشم انگار تا یبه عل ینگاه می. ندمیفهم یبودند م ستادهیبزرگ کنار بار ا

  ونی. هردوشان کنجکاوانه و دلخور نگاهم کردند. به هماونیو هما د یوه خوردم و رفتم طرف ناهاز قه یکم

 میصحبت کن یخصوص شهیگفتم: م

 ؟یابرو به هم گره کرد: خصوص د یناه

 د یبرگشتند طرفم. هردوشان را م ار یاخت یما بودند ب کینفر که نزد دو 
ً
بودم.  دهیشناختم. هردوشان را قبال

 انشیکی. هردوشان به من لبخند زدند و ارشیدوست دختر ک شانیکیند شرکت بودند و هردوشان کارم

 دراز کرد: خوشوقتم خانم را و گرم به سمتم آمد و دستش  د ینگاه کرد و تند نگاه را دزد ونیهمزمان به هما

 ؟یبهشت

ه اش نافرم سباب به انگشتانش نگاه کردم. انگشت ار یاخت یدوست بود. مطمئن بودم. ب ارشیدختر با ک نیا

سوار نشده  شیخوب رو  یناخن مصنوع نیهم یپرس شده باشد. برا نیدرب ماش یبود. انگار ناخنش ال

  یوم. دختر دفت. بعد هم عقب ر د یدستش باال رفتم و به صورتش زل زدم. دستش را عقب کش یبود؟ از رو 

 گر یفر دن کیداشته اند.  یهم سر و سر با  ارشیدختر و ک نیدانست ا یکنجکاو به او نگاه کرد. انگار او هم م

است که  یدهن لق و وراج یکردم از آن دخترها  یدهن باز نکرده حس م یهم به جمعشان اضافه شد. حت

 ایگفت: ب  ونیهما میبگو  یز یمن دوستشان نداشتم. تا بخواهم چ

کدام   چیه یعلاو حواسش به ما نبود. نه او و نه  یطرفش. هم زمان به مهرداد نگاه کردم ول دمیچرخ

و  کیرفتم به سمت راهرو بار  ونیکردند. دنبال سر هما  یطور وانمود م نیهم ا د یحواسشان به ما نبود شا

 یکیتار  یشد. تو  تهکش  ارشیکه ک  یآورند. وقت شام بود. درست مثل همان شب یکه خدمه شام را م  دمید

 ؟یبگ یخوا یم یراهرو گفت: چ

 شناسم یرو م ارشیفکر کنم گفتم: من دوست دختر کآن که  یدهنم را فرو خوردم و ب آب

 …کردم: عکسشون رو هم دارم   حیگند زده ام و حرفم را تصح  دمیباره فهم کی به

 فرستاد: خب؟ رونینفسش را ب قیعم
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اون وقت  نیبش گهیمن و مهرداد به همد دنیمانع رس نیکردم بهش نگاه نکنم و مردد گفتم: اگر بخوا  یسع

 مهردادبه  دمیعکسا رو م

 پ ینگران کیتار  مهین یراهرو  یزدم به صورتش که تو  زل
ً
 ؟ینک  یمعامله م یبود. گفت: دار  دا یاش کامال

 تکان دادم.  سر 

 : کجاست؟گفت

گرفته بود دروغ   اد یزندان  یکه تو   یوحش ی. شده بودم همان شادشیبار مطمئن زل زدم به چشم ها نیا

 خونه مون ی: تو د یبگو 

 اونجا رو وجب به وجب گشته سیپل ،یگیزد: چرت م پوزخند 

 دادم یرو به شما نم شنهاد یپ نیکرده بود من ا  داشیام: و اگه پ نهیس یرا حلقه کردم جلو  دستم

 فکر کنم د یبا -

 باختم. کارم را کرده بودم یخودم را م د یبودم. نبا ستادهیراهرو ا انیرا گفت و از من دور شد. هاج و واج م نیا

رفت  یآرام آرام م تی. جمعرونیقبول نکند. برگشتم ب یراحت نیبه ا ونیزدند هما یو البد خودشان حدس م

م تا بدان تیوسط جمع گرداندمگشتند. چشم    یهم بشقاب به دست برم یشام. عده ا یزهایبه سمت م

 دوست دختر   یم د یگفتم. با  یبه مهرداد م د یچطور؟ با ارشیکجاست. دوست دختر ک  ونیهما
ً
  گفتم واقعا

ود؟ به نبود. کجا ب ونی. مهرداد منتظرم بود. همازها یام. او قاتل بود نه؟ ملتهب رفتم طرف م دهیرا د ارشیک

: به دختر انداخت ینگاه میو ن د یبه شانه ام کش یدست رداد مواجه شدم. مه ارشیاو با دوست دختر ک یجا

 شده؟ یز یچ

 بود. لبخند زدم: نه کمانینزد

 ایگفت: ب  آرام

بعد  تمام شود و  یهمانیکردم م  یصبر م د یتوانستم چشم از آن دختر بردارم. با یمن نم و  زها یطرف م میرفت

  کیدام ک  چیه یشام ول ز یو هردوشان همراه من راه افتادند طرف م ستاد یهم آن طرفم ا یگفتم. عل  یبهش م

مه زمز  و مشغول ستاد یا رشکه کنا  دمیرفت طرف دختر، د ونیکه هما  دمیزد. د یکلمه هم با من حرف نم

 یبرا و  ستادمیکه ا  د یرخش طرف من بود. مهرداد د میکه دختر آرام آرام سر تکان داد. لبخند زد. ن  دمیشد. د

 زمیعز  ا یگفت: ب  نیهم

 بگذار امی: مگفتم

 یکه من زل زده بودم. عل  یافتاده. مهرداد برگشت به سمت یکنم چه اتفاق  یخواستم در ذهنم حالج یم

 باش یعیطب…  یمهرداد شد: گند نزن د یلبخند به لب مانع دقرار گرفت و  شیمقابل رو 
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 باش یعیگفت: مهرداد طب  یمهرداد از پشت شانه ام افتاد. عل دست

 …طور  نیرو به من لبخند زد: تو هم هم یتند سر تکان داد. عل مهرداد 

ت دختر  دوس کنار   ونیکه موقع صحبتم با هما  یخونسرد به دختر  یلیو خ گر ید یکرد به سمت  تیرا هدا ما 

ر  دفعه پوزخند زد. دخت کیدانم چرا. بعد  یبود لبخند زد. مهرداد زل زده بود به دختر. نم ستادهیا ارشیک

 دولتشاه؟ یشده آقا یز یگفت: چ

 …: نه گفت

 ایرو به من گفت: ب بعد 

 یو او مشغول صحبت کردن با چند نفر شد. منتظر بود من شام بکشم. بشقاب ز یم کیرفتم نزد همراهش

 تمرکز نداشت. دوباره به سمت یبرداشتم ول
ً
تر  و دوست دخ ونیکه هما  یحواسم به مهرداد بود که اصال

ها  همانیدر رکاب م دبمو  یزبانیکرد مثل م  یم یبود و سع د یحاال کنار ناه ونیبودند نگاه کردم. هما ارشیک

 ونیهما یمهرداد نگاه کرد. حتگفت و سر تکان داد و به   یگوش  یتو  یز یزنگ خورد. او چ یعل لیباشد. موبا

 به مهرداد نگاه کرد.  ار یاخت یهم ب

 امیمن م… کنار گوشم گفت: شام بخور   مهرداد 

 میگفت: بر   یعل

هم قدم تند کرد و از ساختمان  ونیاز ساختمان خارج شدند. همه متوجه حرکتشان شدند. هما هردوشان

 شده؟ یآمد سمت من و گفت: چ د یخارج شد. ناه

 دونم ینگاهش کردم: نمو واج  هاج

 داشت؟ ونیبه هما یقاتل چه ربط نیگفت که من قاتل را شناخته ام، اما ا  یم بیغر  یحس یول

 سردم نبود. داشتم م یسرد بود ول یلیرفتم. هوا خ رونیگذاشتم و مضطرب ب  نیرا زم بشقاب
ً
 یمن اصال

له لرزان از پ ییکجا باشند. با پاهازدم   ینبودند. حدس م رونیکدامشان ب  چیو دلهره. ه جانیسوختم. از ه

 شده؟ یچ ؟یر یمتراس و گفت: کجا  یهم خودش را رسانده بود رو  د یآمدم. ناه نییتراس پا یها

 نیر یتلخ و ش یپر از خاطره ها یزمان کیکه   یندادم و قدم تند کردم به سمت خانه مان. همان خانه ا محلش

انه خ یجلو  دمیرس ی. وقتد یکش  یخودش م یبه سو  ار یاخت یرا ب میبودند. حاال منبع اضطراب بود و پاها

که   ییدرخت آبشار طال  یخواست همانجا جلو  یتوانستم راحت نفس بکشم و دلم م یبود. نم دهینفسم بر 

د که  نبو  ییهمان جا نجا یپهن شوم. جرات نداشتم جلوتر بروم. ا نیزم یبود رو  انیفصل لخت و عر  نیا یتو 

 یتمام م یالیخ یوهاید هیکه جنگ ما عل  ییداد؟ همان جا ینجات م یالین خمن را از دست دشمنا ارشیک

خورد. بابا بود و در آن  یباز زنگ م لمی. موباد یرز ل یم میکردم؟ رفتم جلوتر. پاها  یم دا یشد و من نجات پ

 زد. جواب دادم: بله بابا؟ یذوق م یتو  یبدجور  لیزنگ موبا نیکه بر فضا حاکم بود ا  ینیسکوت و سنگ
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 زنهیبود که گفت: حالت خوبه؟ دلم شور م مامان

 امیم شهیخورن تموم م یاالن شام م… باشم: خوبه به خدا  یکردم عاد  یسع

 گفت: باشه قربونت برم  مامان

 ونیبلند هما یآمد. صدا رونی. همان دم مهرداد از خانه مان ببمیج یرا سراندم تو  یکردم و گوش  یخداحافظ

تره اول اون دخ ؟یراه انداخت هیشو چ نیگفت: ا  یرا کنترل کند. م شین صداداشت ت یبه گوشم خورد. سع

 کارا  نیحاال هم ا

 چه کار؟ یاومد نجا یآمد سمتم: برو شامت رو بخور ا مهرداد 

 ….شده مهرداد؟ قا ی: چگفتم

 زمیبرو عز …  سیلبم: ه یگذاشت رو   انگشت

. آنقدر مضطرب بودم که  نیسباندم زمبه سمت مخالف. پا چ تمیگذاشت پشت شانه ام و آرام هدا  دست

 شد؟ یچ… ام گرفته بود. گفتم: تو رو خدا  هیگر 

و که به خاطر بغض دو رگه شده بود گفت: بر   ییرا دندان گرفت و با صدا نشییهم گذاشت و لب پا یرو  پلک

 باشه؟ شتیپ امیم… فقط 

دستش را گرفتم.  د یم ناهچش یشده؟ جلو  یچ د یپرس یهم حاال کنارمان بود و م د ی. ناهد یترک بغضم

 را فشار دادم و بغض آلود گفتم: ناراحت نباش باشه؟ شیانگشت ها

 تکان داد: باشه سر 

 مهمونا شیپ نی: بر د یطرف ناه د یچرخ بعد 

 یرا هم تقر  او 
ً
 شده؟ یهم مقاومت کرد: چ د یناه یهل داد. ول با

قاتل را   بداند که د ینبا یشکیه یعنیلبم  یکرد. اگر مهرداد انگشت گذاشته بود رو   یبه من نگاه م داشت

 دونم یگرفته اند. گفتم: نم

شم ها شود پاک کردم. چ لیبه س لیرفت تبد یرا که م ینکردم. قدم تند کردم به طرف عمارت. نم اشک صبر 

 بود، آمد کنارم: برات شام بکشم؟ ارشیکه دوست ک  یمن بود. همراه دختر  یهنوز رو 

 .بودم دهیمن ترس ی. ولزد یم لبخند 

*** 

ت. به رف یسالن خاک گرفته راه م یقدم رو تو  رضا یخانه. عل یبرود و بعد برگشتم تو  یتا شاد ستادمیا

بود.   ختهیام به خاطر او درهم ر  یکه زندگ  یبود نگاه کردم. زن ستادهیکه مقابلم ا  یو خونسرد زن یصورت جد
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 یود. ولاز آن بدتر قاتل برادرم ب و ه بود به خاطرش مرد تا یکه دوستش داشتم به زندان افتاده بود. آناه  یکس

ور از ط نیکه ا  یدانست؟ کس ی. نمنجاستیدانست چرا ا یهم نم د یمهم باشد. شا شیانگار نه انگار که برا

بود  دهیکش  رونیاهداف خودش ب یمعادله خوب برا کیدور و بر ما  یاقتصاد ختهیدرهم ر  یمعادله ها

 م
ً
د که مثل بو  د یکه به خرج داده بود بع  یآن همه هوش و ذکاوت با  یول میدانست باهاش چه کار دار  یمطمئنا

 یچیخونسرد بود چون هنوز مطمئن بود ما ه نیهم یرفتار کند. برا دهیو ترس یآدم دست و پا چلفت کی

 .میاو ندار  هیعل

 ؟یهست یگفتم: منتظر چ  یانور  به

 هیدییتا یسر  هینگاه کرد: منتظر  یمن و عل به

 میهم به من ن یرا جواب داد. جز اوهوم گفتن و سر تکان دادن و گاه ینش زنگ خورد. گوشلحظه تلف نیهم

راحت  یز یبابت چ الشیکه خ  یزد. رفته رفته لبخندش پررنگ شد. مثل کس ینم یحرف چیانداختن ه ینگاه

  یا هیضر ساخته اند درست بوده. ف یکه با عل  یا هیفرض یشده باشد. انگار منتظر بود که مطمئن شود همه 

اتاق منتظر بمانم مبادا به خاطر دانستن جواب آن  رونیکه پشت در اتاق شرکت ساختند و از من خواستند ب

شام  ز ینبود سر م د ینقش بر آب شود. حق داشتند، بع ز یرفتار کنم که همه چ یجور  ا یگدار به آب بزنم   یب

دست و پا  یو خستگ یدیوجدان و ناام گرداب عذاب  در که   یچند روز  نیرا خراب کنم. در تمام ا ز یهمه چ

اند.  تهافیننشسته بودند و باالخره حاال مطمئن بودند جواب را  کار یب یو هم بهرام انور  یزده بودم هم عل

 کشف باشم.   نیا کیتمام شود تا خودم هم شر  تا یآناه عییخواستند مراسم تش یفقط م

: خب تاد سیا شناختمشیکه خوب م  یو خونسرد یتلفنش را قطع کرد و پشت به من رو به قاتل لعنت یانور 

هم   راه دوم….  یرو کشت ارشیچرا و چطور ک یمثل بچه آدم از اول تا آخر بگ نکهیا یکی…  یاالن دو راه دار 

 .یانکار کن… که معلومه 

 …. دیکن  یمن رو مجبور م د یدار  د؟یگیم یچ د یفهم یم چیرو کشتم؟ ه ارشیبگم ک -

 ؟یکنیکار م  چه نجا یا یستین ارشیجلوتر رفت: اگر تو قاتل ک یبودم. عل ستادهیا به در  دهیهمچنان چسب من

 نجایا اد ی: من خواستم بد یغر  ونیهما

 و دوست دخترش؟ ارشیدنبال عکس ک اد یب نیا یبخوا د یزدم: عذر بدتر از گناه؟ چرا با پوزخند 

 به تاسف تکان دادم.  یسر 

 ما کرده؟با ش یگفت: چه معامله ا  ونیرو به هما یانور 

 داره یپوزخند زد: به شما چه ربط ونیهما

کرده که از خون پسرت    یخوام بدونم چه معامله ا یمن م… به من … رفتم طرفش: به من بگو  یعصب

 یگذشت
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از دستم  یار ک  گهید ده،یخروار خاک خواب هی ریز  ارشی: کد یتلخ نگاهم کرد. تلخ و شماتت بار. آه کش ونیهما

 کردم  نیتو رو تضم ندهیحداقل آ یول…ش که برگردونم  اد یبرنم

 من؟ ندهینگاه کردم: آ ونیرا فرو فرستادم. دوباره به هما مینگاه کردم. آب گلو  یو انور  یخوردم. به عل جا 

 شده یبدم چ حیگفت: بگذار برات توض  یانور 

 انیاه مود که از ر ب یدنبال کس…. خانم  نیبود. گفت: ا ستادهیهمه ما ا یپنجره، حاال رو به رو  یجلو  ستاد یا

 بر پولدارش کنه

 ال   ی. اما قاتل لعنتد یآه کش ونیهما
ً
رنظر گرفته د شیبرا ونیکه هما  یبود، همان لقب کهیلقب زن قیکه واقعا

 گفت: خب بگو  یرو به عل یچنته دارد. انور  یتو  یچ یبود خونسرد منتظر بود بداند انور 

 دنیدانشگاه به خاطر دزد شی: ترم شستاد ینک ابه ز  کینزد یو در فاصله ا ونیطرف هما د یچرخ یعل

دفعه  کی یبعد همه چ یول یرفت شیکالستون تا مرز اخراج پ  یترم و فروختنش به بچه پولدارا انیپا یسواال

ش  سواال رو از  که یشد. استاد یمن فکر کنم بدونم چ یشد ول یچ د یهم نفهم یکس  چیشد. ه یماست مال

و اونم   ی. قرار شد تو آبروش رو حفظ کنیمعامله کرد هیطه داشت. باهاش از قبل باهات راب یکش رفته بود

ه فارغ خب تا از دانشگا یپرونده محرمانه دانشگاهت ضبط شده بود ول یتو  نا یکنه. ا  یگند تو رو ماست مال

 یقتدختر جان و  یول یو پاک کرد یدیکش  رونیب گهیاون پرونده رو هم با چندتا رابطه د یبش لیالتحص

جا دانشجوها اون ی. همه دنیم لیتشک گهید یجا هیپرونده هم برات  هی شهیگزارش م  ییموردها نیهمچ

 قرار  زا یچ نیا…  یحدس نزده بود گهیجا رو د نیکارهاشون هم داخلش هست. ا  ز یبه ر  ز یپرونده دارن. ر 

 به جا ستین
ً
هم  یردک  که باهاشون کار   ییکه شرکت ها  ییاستعالم ها یتو  یحت… گزارش بشه   ییبعدا

نگه  رو  زا یچ نیا… نداره  یبهشون دسترس یهم کس سیپل قاتیتحق یتو  یحت…  ومدهین یز یچ نیهمچ

 به نفع ما.  چیه کیباشه پس  یفکر کنم االن وقت خوب… تا به وقتش ازش استفاده کنن  دارنیم

 جهیبه نت . اونجا یردکارت رو شروع ک  کیشرکت کوچ هیبا  یاومد رونیاز دانشگاه ب ی: وقتستاد یا یانور  کنار 

 یول یزنب بیبه ج یز یچ هیو  یکن  یدست کار  یکم  هیو فروش  د یخر  یمعادله ها یتو  یتون یکه م  یدیرس

و هستن. ساده و ر  یلیکهنه کار خ  یبازار  هی یمعادله هات برا یکه بفهم  یخب هنوز اونقدر کارکشته نبود

دله دزد  هیت نشده چون صاحب کارت فکر کرد با ثب ییهم جا یکی نی. ارونیانداختنت ب پا یبا ت نیواسه هم

 یهش اشاره مب سیپل قاتیتحق یحداقل تو  کرد یکار رو م  نیکنه. که اگر ا  تیازش شکا ستین یاز یطرفه که ن

  هیدییاو ت یکه کارت رو شروع کرد  ییرفته همون جا یکی النا نیهم ی. ولمیدیرس یشد و ما زودتر به تو م

 یونجا اخراج شدگرفته که چرا و چطور از ا

 نی. ایکارت رو شروع کرد  گهید یجا کی. یپا پس بکش یراحت نیکه به ا  ینبود یتو آدم ی: ولستاد یا راست

به  یتره به جابه یتر. کار و بارت اونقدر رونق گرفت که حس کرد دهیچیپ یو معادله ها شتر یبار با تجربه ب

ن اعتبار به ساخت یبود که شروع کرد ینجور یا .یقلنبه بکن یگذار   هیسرما هی کیکوچ  یزدن پول ها بیج

 ؟یخودت. چطور  یبرا
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تا  ی. وسوسه اش کردیطرفش: با صاحب شرکت زد و بند کرد د یبه من انداخت و دوباره چرخ ینگاه مین

از  یهم نبود. ک یبد شنهاد ینصف نصف. خب پ د یبهتون رس یتو رو قبول کنه و در عوض هرچ ینقشه ها

ابل که ق یرو ین هی یو شد ی. اسم و رسم به هم زدیکرد  دا یدفعه ارتقاء درجه پ کی .ادیبدش م شتر یپول ب

 یاز ین گهید یداشته باشه. بارت رو که بست یکارمند  نیهمچ هیکرد آرزو داشت   یبهت نگاه م رونیاز ب یهرک

 یم بیه جب یپول قلنبه و حساب کی دیفقط قبلش با یکار خودت رو راه بنداز   یتونست ی. مینبود شراکت کن

 به شرکت دولتشاه.  د یکه نوبت رس  ود ب یجور  نیا دنیبزرگ خواب یشرکتا یپوال هم تو  نی. ایزد

مه ه رونیکه از ب  یقابل بود ر یمد هیبه هم قفل کرد: حاال  نهیس یرا رو  شیمقابلش و دست ها ستاد یا

اونقدر  یشرکت نیهمچ یایبازتر بود. چون ماه یلیخ یلیخ یبساط دزد نجا ی. ادنیدیعرضه و جسارتش رو م

سود  یبود کار کرده  شرکتاون دوتا  یکه تو   ییاندازه کل سال ها شونیکی دیاز ص یچاق و چله بودن که بتون

نگ هم زر  یو هرچ یکن  سکیهم ر  یهرچ نکهیداد. ا اد یبهت  یز یچ هیشرکت  نیا یکار تو   یول….  یبکن

. یطمئن نکنم یگذار   هیسرما هی. پس چرا یشدیم و اون وقت بدجور کله پا  یاشتباه کن ییجا هیممکنه  یباش

 ا
ً
وزنه  کیو  سهامدار  هیمث  یکه بتون  یپولدار نبود قدر شرکت. هنوز اون نیاز خانواده ا یجزئ یبش نکهیمثال

 ینبر رو انتخاب ک انیبه صاحب شرکت و راه م یمث زالو بچسب یتونست یم یول یوارد گود بش نیسنگ

مهرداد  …دولتشاه  ونیبود. هما زتیم یرو  نهیداد: سه تا گز  رونینفسش را بباال گرفت و رو به سقف  سر 

روشن بود. اونقدر به خودش و عرضه هاش مطمئن بود   فشیمهرداد که تکل…. دولتشاه  ارشیدولتشاه و ک

ف ت کقطره از منافع شرک کی دادیمثل آنا هم کنارش بود که اجازه نم وانهیزن د هیکه خدا رو هم بنده نبود. 

هم نبود. پس مهرداد  دنیمهرداد اثر نداشت. چون اهل هرز پر  یبر رو  انیتو بچکه و تازه اون راه م یدستا

 چیِرند بود. ه ونیرفت. چون هما یراحت کنار م یلیهم خ ونیهما….  ارشیو ک ونیموند هما یحذف شد. م

که   یکار   تی. نهاستیخطر ن یتو مطمئن بشه پول و ثروتش  کهداد قبل از اون یرابطه نم کیوقت دم به تله 

 یبور بودتو مج نکهیا گهیدرصد ناعادالنه و د هیهات. اونم با  یگندکار   یکرد همون شراکت بود تو   یبرات م

هم  ،یرختخواب باج بد یدر شان تو نبود. که هم تو  گهید نیو خب ا یرختخواب هم باهاش باش یتو 

اشه. نب یکه داد  یهمه باج نیاندازه ا رسهیهت مکه ب  یو هم پول یجون بخر  هب ییخطر رو تنها سکیر 

واسه  . رهینم رشیکه آب ز   خوابهیم ییکهنه کار خوب حواسشه جا  یبازار  هیکه   یدونست یخودت خوب م

 چندبار یدیشد خودت رو کنار کش کیهم بهت نزد یبود که وقت نیهم
ً
بارون  یگرگا  نیاز ا ی. مطمئنم قبال

 ارشیموند ک ی. پس فقط میانداز کرده بود و تجربه پس یخورده بود ارو ن دهید

 آمدم.  نییپا د یرس یکه بعد از چند ماه مستعمل به نظر م  یفیتنها مبل خاک گرفته و کث یحال رو  یب

.  د یشک  رونیراحت لقمه چرب و نرم تو رو از دستت ب یلیخ ونیاومد. هما شیپ یمشکل هی یگفت: ول  یانور 

. یودگذاشته ب  هیاز خودت ما یلیبود. چون خ نیسنگ یلیرات خب نیانگار ا یول با یدست د یگذاشتش تو 

 شیو پاسم تو ر  ارشیک یتا وقت…  یخودت رو اونجا محکم کن یجا پا یتا بتون یمهره حروم کرده بود یلیخ

کم کرد خودش رو مح یکرده بود. اول جاپا  تا یکه آناه  یهمون کار … بتونه بهت اعتماد کنه  ونیکشه هما  یم

 درسته؟…. به عنوان عروس خودش قبول کرد  و بعد اون رو 
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 شماست التیتخ نا یزد: ا پوزخند 

 م؟یچرت و پرت ها رو گوش کن نیو ا مینیکرد: قراره بش  ونیبه هما رو 

 یگوش کن  د یشده پس با شهیش ی. شش ماه خون من تو میندار  یکار   نی: جز اگفتم

و  فیان شر ساس یبرا ینامه فرستاد هی. یر یرو بگ ونیحال هما یگرفت  میتصم جهینفس گرفت: در نت یانور 

مشت  یو ت شیر یعقب و دوباره بگ یرو هل بد با یکه د… وارد معامله بشه  ارشیکه با ک  یوسوسه اش کرد

به  کرد   یفکر م و کرده بود   دا یپ یچون ناتوان…. بکنه  یکار   نیاومد همچ یهم بدش نم ارشیک… خودت 

 خاطر دور شدن از توئه

که   یتو هم شک داشت اره؟یشرکتا رو برات درب ستیسازش ل یخواست یم نیهم یبراگفتم:   ونیبه هما رو 

 است؟یهرزه پشت قضا کهیزن نیا

 به نوبت یهمه چ… گفت: مهرداد آروم   یانور 

 یم تا فکر کنه بدون تو  یرو اغفال کرد ارشیک  یبگم چه طور  یخوا یم ؟یاعتراف کن یخوا یگفت: نم  یعل

 ره؟یم

 سرتونه یتو  یچه مزخرفات گهیخوام بدونم د یم… زد: آره بگو  پوزخند  یعوض ی دختره

خواست احساسات  یکند. م  یپشت او را خال ونیخواست هما ی. مد یگو   یها را م نیاز عمد ا یدانستم عل یم

 دار کند تا او وا بدهد.  حهیرا جر  یمرد سنگ نیا

و به مهم نبود. ت نیتر بود. ا کیکوچ  از تو  ارشیهوا پخش شد: ک یاز غبار تو  یداد به مبل و رد هیتک یعل

 ارشیبود که ک نی. مشکل ایرو راحت اغفال کن یپسر  نیکه همچ  یهات اونقدر مطمئن بود ییخودت و توانا

ار خب انگ یپدرش بود ول و کرد. تابع نظر برادر   یگذار   هیروش سرما یراحت نیشد به ا یمحکم نبود. نم

که باهاش   شدنیچالش جذاب حساب م هی شتری. بدنشیسر نترس تو مشکل حساب نم یمشکالت برا

بشه  که حاضر   یکن  کیرو اونقدر به خودت نزد ارشیک  یتونست ی. اگه میخودت رو محک بزن یها ییتوانا

 یدولتشاه. مطمئنم حت تاز شرک یجزئ یشدی. تو هم مشد یحل م یبه خاطرت بجنگه اون وقت همه چ

عد همه و ب یاومد یم رونیب یچالش جد نیاز ا د ی. فقط بایداشتنقشه  یهم کل تا یانداختن آناه رونیب یبرا

 یبرا تنخی. عشوه ر یرو با عشوه از راه به در نبرد ارشیرفت. من مطمئنم که ک یم شیبه دلخواه تو پ یچ

. با ینگر باش دهنیآ یگرفته بود  اد یتو  ی. ولننیبیرو نم طهراب ندهیکه آ  هیاحمق یپسر پولدار کار دخترا کی

 یتخودش معدن گنج بود. چرا وق ارشیک  ی. ولشد یم بتیمقدار پول نص هیبند و  میرابطه ن کیفقط عشوه 

شد که فقط دور و برش  یجور  نیا ؟یفقط بهش ناخونک بزن یاون معدن رو تصاحب کن یهمه  شد یم

ال ببه کار. بهش پر و  یدادیرو ربط م ز یو بعد همه چ یزد یلبخند م هش. بیکرد  یم جشیو گ یدیپلکیم

 کشمکش.   یموش و گربه، باز  ی. باز یدیکشیبشه عقب م کیخواست بهت نزد یو تا م یدادیم
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رو  تنه همه اش کیانگار تو خودت  یول دنیآموزش م یمخف یرو به مامورا ا یباز  نیهمه ا یدون یزد: م لبخند 

 شتر یب نیمه یا. بر یهست رشیمطمئن نبود که تو هم درگ یتو شده بود ول ر یدرگ ارشی. کیگرفته بود  اد ی

 لیتبد ارشیک  یبرا یشد ئنمطم یخواستت و وقت یم شتر ی. بد یپلک یدور و برت م شتر ی. بکرد یبهت دقت م

ه جلو ک  یتو هست نیکه نفهمه ا  یآهسته جور  یلینرم. خ یلی. خیجلو اومد واشی واشی یآرزو شد کیبه 

بذار  شه؟یم یبعدش چ فتهیب یاتفاق نیهمچ یوقت یدون ی. مارهیکه فکر کنه داره به دستت م  ی. جور یایم

ل از دستت بده. قدم او  یجور  چیخواد ه ینم رفآدم باارزش که ط هیبه  یشیم لیبهت بگم. اون وقت تبد

 ی. چون بنده ات شده بود. بهش گفتداد یگوش م  یگفتیم یهرچ ارشیک  گهی. حاال دیرو خوب برداشته بود

 کیاگر  یحت یافته. بهش گفت یهردومون به خطر م ندهیبفهمه. چون آ یکس  د ی. نباستیرابطه درست ن نیا

 .شیبخشیو نم یکن  ینفر بفهمه ولش م

ذاب به طرف ع یکه خوب بلد باش  یبه شرط ه،یجذاب یباز  یلیعذاب وجدان خ ی: باز د یو خند ستاد یا یعل

 هیعد از که ب ینبود یدختر دم دست هیتو رو به خطر بندازه. تو  د یکرد نبا  یحاال حس م ارشی. کیوجدان بد

 هیونست د یم ی. اونم وقتد نبو  شیزندگ یاز تو تو  یرد چیاز دستت نده ه نکهیا یمدت ازت خسته بشه. برا

رحزاد اون تا ف« ف»حواس جمع داره که اگه بگه  یبابا هی. کنهیم شیزندگ یمادر کنجکاو داره که سر تو 

 هی یتو  برادرش نشسته و اون وقت یپا ر یگتر ز دختر بزر  هیبو ببره  هیبرادر بداخالق داره که کاف هی. رهیم

که فکر کنه تو به خاطر اون   یقدر عذاب وجدان داده بود نرو او  ارشیکنه. ک  یچشم به هم زدن اخراجش م

. گذاشت  یجا جا نم چیاز تو ه یچیبود که ه یطور  نیو ا یایباهاش راه م یخطرها دار  نیا متیبه ق یحت

اش نباشه.  تماس ه یاز تو تو  یرد چیکه ه  رهین جداگونه با هات تماس بگخط تلف هیحاضر شده بود با  یحت

 یمرگ و زندگ ی. باز د یرس یم مکم کم نوبت قدم سو 

دفعه  کی یشما اونقدر گرم شده بود که بخوا یادامه داد: رابطه رختخواب ونیو رو به هما ستاد یبهش ا پشت

 که مجبور بشه  یجور  یبش بیغ شیزندگ از  یخواست ی. میو اون رو شوکه کن یبکش رونیخودت رو ب

خوب بود.  یه چهم نجا یبجنگه. تا ا هیبه خاطرت با بق یبد شنهاد یهم بدوئه. بعد بهش پ ا یدنبالت تا ته دن

  یجور  ینداغونش ک یخواست یبهت فکر کنه. م د یشما تموم شده و نبا نیب یهمه چ یدفعه بهش گفت کی

 .یدردش فقط تو هست یکه فکر کنه دوا

 ونیاد. همااتفاق بد افت هیوسط  نیا ی. ولرهیمیتو م یکه فکر کنه ب  ی: جور ستاد یو دوباره مقابلش ا د یچرخ

وصلت   با ید با  د یرو خواست و بهش گفت با ارشیک  …ییتب داغ جدا نیا یگرفت کارگاه علم کنه. تو   میتصم

 یلیز دستت داده بود خا هتاز  ارشیکه ک  یدرست وقت… خواست  یرو م نیزودتر ا یکم  هیکنه. اگر فقط 

بگه  یو بگه نه. حت ستهیپدرش با یرو  یکه محکم تو   شد یاون قدر مضطرب م ارشیخوب بود. اون وقت ک

رده از نبودن باهات افس ارشیرو گفت که ک نیا یوقت ونینبود. هما ار یشانس باهات  یتو رو دوست داره. ول

 ه؟ن یشد یعصبان یلیموافقت کرد. خ هاد شنیپ نیراحت با ا یلیخ نیهم یبود. برا دهیشده بود. بر 

شان حرف که از   ییآموزش ها نیا… کرد   یم حی    تشر  رضا یکه عل  یترسناک یو یسنار  نی. اد یترک یداشت م سرم

 …زد  یم
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 آتش زد. گفتم: به منم بده یگار یس یانور 

درکاره  یکارگاه  یدیفهم یگفت: وقت  ی. انور میرا با فندک داد دستم. همه مان ساکت بود گارشیس پاکت

طرف در  نیاز ا ی. اونم وقتیبود راحت از ماجرا کنار بکش فیح یشه ول یمال تو نم گهید ارشیکه ک  یدیفهم

 نی. ایبد با یرو به ساسان و د اسر یپوئن گنده مثل شرکت  هی یمجبور شده بود یجعل یزد و بندها یازا

 با یشد و ساسان و د یخت تر از قبل مزد و خوشب یکارگاهش رو م  ونیشد. هما یکارهات بدتر خراب م  یجور 

 یامپراطور  هیبا هم  ارشیو ک با ینبود بعدها د د یو بع شدنیو گردن کلفت تر م اسر یشرکت  یرفتن تو  یهم م

ده پولدار ع کی یخاطر نداشتن پول فقط مهره باز  هکه ب  هیانصاف یب یلیخ یبزرگ بسازن و تو حس کرد

 یدینقشه خوب کش هی نی. واسه همیباش

 خوام بشنوم یاز جا بلند شد: بسه نم یعصب ونیاهم

 سرت کاله گذاشت؟ یکرده نه؟ چطور   ییکارا  نیهمچ یکرد  یفکر نم…  یبشنو  د ی: باگفتم

 نیرا سد کرد: برگرد ونیراه هما یانور 

که   یبا اون مرسوله ا یجور  نیا… درکاره  یکه کارگاه  یرو به همه ما ادامه داد: حشمت رو خبر کرد و 

حشمت  و  یوارد معامله بش اسر یسر فرصت با شرکت  یتونست یخورد. بعد م یم نیکارگاه زم  د یحشمت خر 

به  دونیم که از   یبیرق یبه جا یتونست یهم داشت. م گهید دهیفا هیکار   نیخودش، ا یسرجا یرو هم بنشون

 وقت….  یشرکت بش نیخودت وارد معامله با ا یدر کرد
ً
کارگاه   یدیهمف یاوضاع بر وفق مرادت بود مخصوصا

اه و واسطه شرکت دولتش یبش یتونست یم یجور  نی. ااد یمجبوره باهات کنار ب ونیورشکسته است و هما

 ونیهما . چه بسا یآرزوش رو داشت شهیهم که یگاهی. جایبرس یخواست یکه م  یز یو باالخره به اون چ اسر ی

 کرد  یهم موافقت م ارشیبا ازدواج تو و ک

ازم نقشه هات  ب… باز گفت: منتها  یزدم و چشم بستم. انور  یقیپک عم گارمی. به سدادم به مبل هیرا تک سرم

رو به  هیکارگاه ورشکسته است و باهات مشورت کرد که چطور قض  د یفهم ارشیکه ک  یگند زده شد. اونم وقت

پا.  یو حاال شده بود سنگ جل هاتآرزو  گاهیتو رو برسونه به جا یروز  هیکه قرار بود   یارشیبگه. ک ونیهما

 شد با حشمت وارد معامله بشه. اون یمجبور م ونیگفت اون وقت هما  یکارگاه رو م  یورشکستگ هیاگر قض

گرون   ونیبزنه با کمک بازار هما نیبود تا باهاش شرکت دولتشاه رو زم دهیرو که خر  یوقت حشمت مرسوله ا

که   اسر یرابط شرکت دولتشاه و  یبش یونستت ینه تنها نم یجور  نیاز نو. ا یکرد و باز روز از نو روز   یتر آب م

ک اون مرسوله با کم یتونست ینم گهید یقدرتمندتر شده، حت گاهشیجا با ید ینیبب یشد یبرعکس مجبور م

 د یبا نیهم یکنه. برا  یبود که گندها رو ماله کش ونی. چون همایکن  فیضع اسر یشرکت  یرو تو  تشونیموقع

ر نقشه س یگشت  یبه اون شرکت و دوباره برم یدادیحشمت رو لو مو بعد مرسوله  یکشت  یم و ر  ارشیاول ک

 گاهیرحال جاه به…یشناخت یکه م  ییشرکت دولتشاه و معامله با کله گنده ها یشدن به ناج لیتبد… خودت 

مه که ه  یکس  ا ی یکشتیخودت رو م د یبا ا یو  یاز همه رو دست خورده بود ،یرو از دست داده بود یبزرگ

بهت  یفرصت هیبهتر بود چون دوباهر  یت رو مفت و مسلم بر باد داده بود. کشتن دومها یگذار   هیسرما

 یباز  یآدم مهمه  یبش داد یم
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 یم یدیبود. رنگش رو به سف نیخشمگ ونیپا خاموش کرد. هما ر یانداخت و ز  نیزم یرا رو  گارشیس یانور 

طور هست؟ چ یک  یجعل ستیل بودم. چطور نتوانسته بودم بفهمم رابط ساسان و آن نیمن غمگ یرفت ول

 است؟ سر یکامل به بازار فروش م  ییفقط با آشنا ینقشه ا نیبود همچ دهیبه فکرم نرس

 ه؟یک  ارشیقاتل ک یما شده مطمئن شد یمشتر  نزو یگفتم شرکت ک  یگفتم: اون شب وقت  ونیبه هما رو 

 ؟یاضینم ر خا یکه تو قاتل  یاعتراف کن یخوا یگفت: هنوز نم  یبه تاسف تکان داد. عل یسر 

او  دمیکردم که چطور نفهم  یفکر م نیو من به ا د یپر  یخونسرد نبود. پلکش م گر یحاال د وانه،ید ی کهیزن

 قاتل است؟

 ستنه یمن قاتلم، خود من به مرحوم دادخواه خبر دادم معامله ها جعل د یبگ د یتون یگفت: شما نم  یاضیر 

  چیکه ه  یخبر داد…  یبود دهیکش  یقشه بزرگتر ن ینداشت، وقت یا دهیخبر دادنش فا گهیگفت: د  یانور 

 ینشست ا یشک نکنه تو پشت قضا یکس

 نبودم یمهمون یهم حلقه کرد و گفت: من اون شب تو  یتو  دست

 همون شب شیک  یدر عوض دوبار رفت یگفت: ول  یعل

 کردم.   نگاهش

…  یردک  میقا یکیر تا یو خودت رو تو  تیبا نامزد تقلب…  یخودت فرستاد یرو جا یکیگفت: بار اول   یعل

 مجبور شد….  رونیب شیو کشوند یکال انداخت  سیم ارشیک  یبعد هم برا
ً
شرکت  و  با یراز معامله د یاحتماال

 سر …  رونیب اد یببه راه حل بکر تو  دنیتا به خاطر دونستن ماجرا و شن یرو براش رو کن اسر ی
ً
 ینترس واقعا

 باشه؟خونه  یتو  یکس  یداد یدرصد احتمال نم کی….  یداشت

 م یمطمئنش کرده بود شاد ارشیچون ک… : نه دمیکش  آه
ً
 یمهمون اد یحتما

دانست چون خودش به  یزند. م یحرف باباش حرف نم یدانست رو  یشناخت. م یرا م یشاد ارشیک

 .یهمانیشرکت آشنا شود خوب است. چند روز قبل از م یبا بچه ها یگفته بوده که اگر شاد  یمندل

 شد؟ یخب بعدش چ اد یب ارشیک  تا  یگفت: نشست  یانور 

 دیرو تموم کن یباز  نینگاه کرد: به نفعتونه ا ونیخونسرد به هما یاضیر  ارا ی

 میخالص بش یکنه از ورشکستگ  یکمک م  شناسهیخانم م نیکه ا  ییرو به من کرد: رابط ها ونیهما

را از  شرکت نکهیتخاب اتوانستم انتخاب کنم. ان یبود که م یبه من زل زدند. حاال همان وقت یو عل یانور 

تش به زن دس نیو فراموش کنم ا دهیکش  یکه شاد  ییتمام زجرها ینجات دهم و چشم ببندم رو  یورشکستگ

نفصل از پشت  یپنجره. حاال در ا یاز جا بلند شدم و رفتم جلو … برعکس  ا یآلوده است و  ارشیخون ک

بود؟  ستادهیپنجره ا نیچندبار پشت ا یاد. شنمیتوانستم آن طرف را خوب بب یدرختان م انیعر  یشاخه ها
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ه ک  ارشیآوردم که ادامه بدهم؟ ک یکرد بازهم همراهم بماند؟ خودم دوام م  یشدم قبول م یاگر ورشکست م

  یچطور  یبگ د یقبلش با یول… قبول …: باشه یاضیطرف ر  دمیپوزخند زدم و چرخ… بود  دهیخاک خواب ر یز 

 یرو کشت ارشیک

 داره براتون؟ ید: چه نفعابرو به هم گره ز  ارا ی

ا بفهمه حرص و طمعش چه کار کرده ب د یبا…  یکشت  یبدونه پسرش رو چه جور  د یاشاره زدم: با ونیهما به

 ما

 اخم کرد: بس کن مهرداد ونیهما

 د یپر  یاگر اون نم….  یر یتا حالش رو بگ یافته، حداقل االن فرصتش رو دار  ینم یاتفاق چیه ی: تا نگگفتم

 یبود دهیخودت رس گاهیزنده بود، تو هم به جا ارشیتو االن ک ینقشه ها یتو 

 خب یلیگفت: خ  ارا ی

 اش کرده ام.  یبود عصب معلوم

 شنومی: مگفتم

 نایا یاشاره کرد: نه جلو  یو عل یانور  به

 هاتون لیتر و گفت: موبا کیباشند. آمد نزد رونیهردوشان خواستم ب از 

را برداشت و خاموش کرد و بعد   لیموبا یطور. دستگاه ها نیهم هم ونیرا پرت کردم طرفش. هما لمیموبا

 گفتم  با یو زد و بندهاش با د اسر یمختصر راجع به شرکت  یلیگفت: خ

 بشه؟ یکه چ  -

 خواستم حس کنه یم…  کنهیبگم گوش م یهرچ یجور  نیدونستم ا یخواستم به من اعتماد کنه، م یم -

 خالصش کنم تیتونم از اون وضع یهستم که م یمن تنها کس

 ؟یچطور سم رو بهش داد -

 رو  یکار   چیعرضه هستم و ه یاول خودش شروع کرد به عز و جز که من ب یول… دونستم ناتوانه  یم -

ن م شیبعد از نامزد… منظورش به رابطه خودمون بود که خراب شده بود … نتونستم درست انجام بدم 

باشه  شمجفت گو  ستیبد ن دمیمنم د… ر و برم مدت خودش اومد دو  هیبعد از …. نداشتم  یباهاش کار 

عد اعتراف  مدت ب هیداره و  یحس کردم مشکل….  گهید مینداشت یرابطه ا یول….  دیکن  یم ییبفهمم چه کارا

 … قیخواستم از همون طر  یمنم م…. داره  یکرد چه مشکل

جنازه   یزمان کیکه   ییبدبخت زل زده بود به جا یرمردیمثل پ ونیروشن کردم. هما یگر ید گار یس یعصب

 افتاده بود.  ارشیک
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 یرو بگو لعنت نیا ،یبهش اون سم رو داد ی: چه طور گفتم

 بود.  بود محو نشده ختهیر  ارشیکه از دهان ک  یدیکف سف  یکه هنوز لکه ها  ییبود همان جا ستادهیا حاال 

 یخورد ول عیز اون مادو سه قلپ ا…. کنه حالش بهتر بشه   یآوردم که کمک م ییدارو هیبهش گفتم براش  -

 شتر یکردم حاضر شد ب  رشینتونست و من تحق یوقت یکنه ول  یکرد کار   یسع… بخوره  شتر ینتونست ب

 بخوره

 یم متیق نیگفتم: به ا  ونیبه گوشم خورد. اعصابم متشنج شده بود. رو به هما یخرخر گربه ا یصدا

 ؟یاز خون پسرت بگذر  یخواست

 ….که   ستین یجور  تتونیوضعتموم شده  یگفت: االن همه چ  ارا ی

 ساسان؟ یبرا ی: چرا اون عکسا رو فرستادگفتم

به هرحال اون خودش از قبل گند زده بود با فروختن … آنا رو هم از دور خارج کنم  یطور  نیخواستم ا یم -

 … یطرح به فرح

پلن  هیاون هم  د یشا ا ی ت؟یحسن ن یبرا یرو جور کرد نزو یمعامله با ک ؟یخب پس قراره با ما معامله کن -

 آره؟ ادهیز  یلیخ هاتییتوانا یمرحله نشون بد نیبه ا یدیبود که اگر رس نیگز یجا

 فرق کرده طشیمعامله شرا گهی: االن دمیزل زد به چشم ها مغرور 

 ؟یچه فرق -

 دیعضو سهامدارها بکن د یپس خفه کردنشون با خودته و من رو هم با…  دنیاون دوتا احمق هم فهم -

 ؟یدون یرو م یز یچ هی: گفتم

گول   رمرد یپ نیا نیواسه هم… کهنه و منسوخه   یلیتو خ یهای  مقابلش: باز  ستادمینگاهم کرد. راست ا ساکت

 یم من یول…. و مهره رو بخره  چیکه اون خروار پ  یحشمت رو مجاب کن یتونست نیواسه هم… تو رو خورد 

دن پول تو  کر   میدن و قایه تو پستو نقشه کشدور  گهید…. چرخه  یپاشنه گذشته نم یرو  گهیدونم بازار د

همون  با …  گهید گمیدرست م….  یگردن کلفت دار   یها یکه از مشتر   ییاون آتوها… گاوصندوق گذشته 

رفتن بوده، آتو گ نیچون تا االن هم کارت هم شهیآره؟ نگو نه که باورم نم یوارد معامله بش یخوا یآتوها م

 ابیو اون و فروختنش به رق نیاز ا

 ماندم.  ساکت

 حشر و نشر دارم ییمن با چه کسا یدون یجور باشه شما نم نیکه ا  رمیدهنش را فرو داد: خب، گ آب

 یاز ک قا یقد ینیبب یکنیزندان و اونجا خوب فکرهات رو م یر یتو م م،یبکن گهیمعامله د هی ایزدم: ب پوزخند 

وقت  خوبه؟ اون یکه به ساسان داد  یستیل یدر ازا ،یکن  یکامل شد خبرم م  ستتیل یوقت یدار  ییچه آتو
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 یرو دارم و اگه بخوام م دمخو  یکه من هم دوستا  یدی. دیزجر بکش یلیزندان خ یدم تو  یمن هم اجازه نم

 یبه مرگ بش یراض اد یکه قبل از اون که حکم اعدامت ب  یتونم اونجا رو برات بکنم جهنم

را محصور کرده بود.  ارشیک  یالیجنازه خ که  یکه رد گچ  ییوسط اتاق درست جا یسنگ یمجسمه ا مثل

 ساکت نگاهمان کرد. 

 : امکان ندارهگفت

حشر و  یو چطور  یدونه با ک یشک نکن م… دانش … در ضمن اون همکار دهن لقت  د،ید می: خواهگفتم

 کنه  یآدم فروش ینیر یکه خوب هم بلده واسه خودش  یدون یم ،ینشر داشت

بل از تو ق ،یبکن یکار   چیه گذارمیبودم؟ نم یبا ک… دادم اون بفهمه  یمن اجازه م د یکنیزد: فکر م پوزخند 

 کنم  یهمه کارهات رو خراب م

 زندان؟ یزدم: از کجا؟ تو  قهقهه

: د یبه شانه ام کش یدست یبرگردند داخل. عل یو انور  یبزند. در را باز کردم و خواستم عل یندادم حرف اجازه

 یکن  یدونستم کار درست رو م یم

 شتر یب یم ولبکن یتمام شود احساس سبکبال ز یهمه چ یکردم وقت  ی. فکر مدمیبه صورتم کش یدست خسته

 نکهیا… ام  یگند زده بود به زندگ  یجور  کیدور و برم هرکدام  یآدم ها نکهیکردم. ا  یاز آن احساس خالء م

افتادم طرف  نه راهسال  سالنهفرستادم برود.  یرا م یگشتم و شاد  یبرم د یبا… نبود بهش اعتماد کنم  یشکیه

به  کیلچ کیچل شیبود، دندان ها ستادهیتراس منتظر ا یدوش انداخته رو  یبلند رو  ییپالتو د یعمارت. ناه

 شده مهرداد؟ یخوردند. نگران نگاهم کرد: چ یهم م

 … یچیبه تاسف تکان دادم: ه یسر 

انفجار بود. چشم گرداندم کردم آرام باشم. مغزم در حال   یطرف من. سع دند یداخل سرها همه چرخ رفتم

سر  د یببخش… بود. رفتم جلو و گفتم: ممنونم از حضور همه  ستادهیگوشه ا  کینگران  یآدم ها. شاد یتو 

 میبود بیشام غا ز یم

 یمن یشود ول یدانستم معذب م یلبخند زدم. همه متوجه ما بودند. دست گذاشتم پشت کمرش. م بهش

 ؟یشدم: شام خوردخم  یآرامش کنم. کم د یدانستم چطور با

 ندارم لیو نگران نگاهم کرد: م دلخور 

. مامان و بابا هم ستی. منم حالم خوب نستیدونم حالت خوب ن ی: میکردم به سمت خروج  تشیهدا آرام

 منتظرت هستن رونیب

 بهتره ی: اگر بر میستادیتراس ا یرو 
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در که  ی. جلو میداشت یدم برمآمد. در سکوت کنار هم ق رونیتند سر تکان داد و همراهم از خانه ب تند 

 .ستادمیدوباره ا میدیرس

 : مهرداد؟گفت

 نگاهش کردم: جانم؟ نیغمگ

 …انداخت: اون زن  نییرا پا سرش

. چانه د یهم گذاشتم و سر تکان دادم. لب برچ یدنبال جواب بود. پلک رو  میچشم ها یسر بلند کرد. تو  بعد 

 کند. دست حلقه کردم دور   هیمبادا گر  د یکش  ینفس م ینی. از راه بدند یلرز  یم شی. شانه هاد یلرز  یاش م

. خم شدم و سرش را د یبمحکم تر به من چس یشانه اش و محکم فشارش دادم به خودم. امتناع نکرد. حت

 زنم باشه؟ یکردم: بعد بهت زنگ م  شیو از خودم جدا دمیبوس

ا دو ه اش راه گرفته بود. بگون  یکه رو   یرشته شفاف اشک یرو  دمیاشک آلود بود. انگشت کش شیها چشم

 ؟یکن  یم هیچرا گر …  یخوشحال باش د یانگشت چانه اش را باال دادم و بهش لبخند زدم: با

 … یچیرا به زحمت باز کرد و گفت: ه لبش

  یار من قرار مکن  یوقت ا یکرد   یطور مظلومانه رفتار م نیپشت دست اشکش را پاک کرد. هنوز بچه بود که ا با 

 .شدیمن بچه م یبرا شد؟یگرفت بچه م

 اگ  تتیرفتار نکن که فکر کنن من اذ ی. فقط جور یتا تو بر  ستمیا یم نجا ی: من اگفتم
ً
اگه قرار … ه کردم. بعدا

 شهیکارم سخت م…  یباشه با من باش

 وونهی: دد یخند هیگر   وسط

 گرفتم: خداحافظ  نفس

 انگشتانش گرفت و تکان داد: خدافظ انیاشاره ام را م انگشت

 : مواظب خودت باشدمیسنگفرش بود. دستش را گرفتم و باال آوردم. کف دستش را بوسبه  چشمش

 ستادمیا در  یرفت. جلو  یخداحافظ یمشت نگه داشته باشد. ب یرا جمع کرد. انگار که بوسه ام را تو  دستش

عد سوار باست. در عقب را باز کرد. چند لحظه نگاهم کرد و  یتلفن یکه معلوم بود تاکس  ینیتا برسد به ماش

مراقب  شهیآمد و گفتم: م لو رفت برگشتم داخل. به رفعت اشاره کردم. ج رونیکه از کوچه ب  نیشد. ماش

 طور مهمونا؟ نیو هم ن؟یمادرم باش

 منش ابرو 
ً
 خواست بره خبرتون کنم؟ یکس… بودن شغل دائم منه  یباال انداخت: ظاهرا

 کنه  شونینه به مادرم بگو خودش همراه -



 

 
839 

 شد یحل نم زا یچ یلین نبودم خاگر م یول -

اشته. من ک  یکه جرات نکرده بود برود آنجا بفهمد شوهرش چه گند  د یبزنم. رفت طرف ناه یحرف نگذاشت

 .یها برگشتم خانه مندل همانینگاه کردن به م یهم ب

. از رونیب اد یکرد تا از شرکت ب  یو اون مشورت م نیاونقدر ترسوبود که مدام با ا لتونیگفت: وک  یداشت م ارا ی

 زنه یده حرف م انیکارگاه ز   هیکه درباره   دمیمکالمه هاش فهم

 کرد.   یاش م ییداشت بازجو یانور 

 یواسه حشمت که مجابش کن یکه فرستاد  ییهمون نقشه ها ؟یآورد ر ی: چطور نقشه ها رو گد یپرس

 کرد. به  یو مطرف و اون طرف پرس و ج نیا یلیکه طرح رو به شما فروخته بود خ  یحال گفت: اون یب

 دمیهمبعد ف…  ارهیماجرا رو درب یرو فرستادم سراغش تا ته و تو  یکیهرحال اونم دنبال گرفتن حقش بود. 

 یم یا دزد حرفه هی… نبود  یگرفتن ازشون هم که کار سخت  ینقشه ها و کپ دنیدزد… از چه قراره  هیقض

 دوتا دانشجو پاتک بزنه کر یدر و پ یخواست به خونه ب

 شده؟ یبا چندتا نقشه کپ ؟یگیهم راحت باور کرد که تو راست محشمت  -

شمت کرده بودم براش. ح  مهیقطعات کارگاه رو که به اسم شرکت بود هم ضم صیترخ یچندتا از فاکتورا -

 به تمام معناست یاحمق و ترسو  هی

 باشه؟ یجعل شیممکنه مسافرتش به ک دنینگاه کردم. دلخور. گفتم: چطور نفهم یانور  به

. شیمطمئن بشن اون شب رفته ک خواستنیکردن فقط م  ییکه ازش بازجو  یی: اوناد یکش  یقیعم نفس

ودگاه و تمام رفته فر  یکیکنه.   یفرق م هیحاال قض یشد. ول یرفع اتهام م گهیپرواز بود. د ستیل یاسمش تو 

 …رو گشته  شیاون شب به ک یپروازا ستیل

 ؟یفرستاد رو  یکی: بار اول چطور دمیپرس ارا یبه  رو 

 ییاساکارت شن  دنید ر یکارت پرواز با چندتا تراول از خ  تیمسئول گ ی. وقتستیمن ن ر یتقص گهید نیا -

 …کردم   یم یکار   نینبود که همچ یبار اول نیا…  گذرهیم

چرا  همه هوش و استعداد  نیدوست دارم بدونم چرا؟ ا یبود. لبش رنگ گچ شده بود. گفتم: ول دهیپر  رنگش

 ه؟را نیا یتو 

اش  ندهیوقت به فکر آ چیتو ه یمن مث بابا یفوران آتش اشک آلود شده بود: چون بابا یبه جا چشمش

 ….من احمق بود  یچون بابا… نبود. 
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انع  خودت رو ق یجور  نیهم یرختخواب داد هیهم که تن به  یبار  نیمطمئنم اول…  هیخوب هی: توجدمیخند

رو   شیندگز … مسخره ات رو قبول کنم  هیتونستم توج یم رفعت نبودن کتا یمثل  ییاگه کسا یول…  یکرد

 آره؟ یدون یکه م

 کنهیرو خراب م تیاحمق به تمام معناست. تمام زندگ هی: پسرت ونیجا بلند شد و رفت سمت هما از 

 مطمئن باش

 چشم نگاهش کرد: از جلو چشمم گم شو یاز باال ونیهما

 شهیو اون بازم حاضر م یزن یسه کشتن پسرش حرف مهات وا یاز هوش و زرنگ یفکر کرد ؟ینیبی: مگفتم

 اد؟یباهات راه ب

ن چقدر م یفکر کرد ؟یباهاش معامله کن متیق نیبه ا یخواست یدر سکوت نگاهم کرد. گفتم: م ونیهما

 ؟یکرد  یکار   نیاحمقم که همچ

تم ست پشمجبور ا یحرف بزند. حت یتواند درباره انتخاب شاد ینگفت. حاال مطمئن بودم که نم یچیه

 خوب بود.  نی. استد یبا

 اینگاه کردم: ب ونیو به هما ستادمیتمام شده بود.در استانه در ا کار 

نبود.  مر یرا بگ شیخواستم جا یم یکه زمان  یو مخوف یآن پدر قو  گر ی. حاال دمیهم درسکوت برگشت همراه

کار را   نیخواستم ا ینم و من رد یدستش را بگ یکیداشت  اجیشده بود که احت یاحمق رمرد یپ هیشب شتر یب

خواست  یمعامله کند، محال بود باور کنم به خاطر من بوده، نم ارشیخواست با خون ک یبکنم. او م

 شکست خورده.  نند یبب شیرقبا

 یتقر 
ً
 شرکت هنوزبودند. رفتم طرف رفعت: ممنون یاز مهمان ها رفته بودند. اما بچه ها یمین با

 شد مهرداد؟ ی. گفت: چمتعجب نگاهمان کرد  د یزد. ناه لبخند 

 نگاه کردم: از خودش بپرس ونیهما به

م طرف . همراهش رفتیپوزخند نیلبش نشسته بود. حقش بود چن ینگاه کرد. پوزخند رو  ونیبه هما رفعت

رکت ش یکردم. بچه ها  یکه منتظر مانده بودند تا من برگردم. باهاشان دست دادم و خداحافظ  ییها همانیم

 یتو  یاضیر  ارا یبا  رفاتاز ح یخونه و هرچ یر یگفتم: امشب م  ستاد یانش که مقابلمان اهم رفتند. مرجانه د

 تو بش د ی. شایکنیرو مرور م یذهنت دار 
ً
 شیصندل یرو  ینیبخوام بعدا

کرد   یکرد آن را پنهان کند. خداحافظ  یم یسع نکهیبا ا یبود حت یانکار ناشدن شیچشم ها یو شعف تو  شور 

 ه؟یو رفت. گفتم: چطور آدم

 ستیلقمه اندازه دهنش ن نیا ن،یداد شنهاد یبهش پ یشانه باال انداخت: کار بزرگ رفعت
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 زدم: بلوف زدم. الزمش دارم لبخند 

 هینامرد نیکرد: ا  اخم

 ن؟ی: شما فلسفه خوندستاد یرو به رفعت ا یرا نداشتم. عل یکس  چیهم برگشته بود. حوصله ه یعل

 : چطور؟گفت

 یحذف کرده اند،آن هم وقت نیمظنون ستیرفعت را از ل یخواست بدانم چطور  یپا و آن پا کردم. دلم م نیا

 ینگاهم کرد و دوباره چشم دوخت به رفعت: چرا نگفت ی. علد یرس یبرعکس به نظر م ز یشرکت همه چ یتو 

 ؟یکمک کرد  ا یبه زو 

به عشق  ارا یم کرد  یکمک کرده، من احمق فکر م  ا یشرکت به زو  یافتاد که ساسان گفته بود منش ادمی تازه

 کارها را انجام داده.   نیسرمد همه ا

 …رو  یآنا شاد نیدیکه فهم  ی: خواستم بگم. همون روز گفت

 … یبه من نگاه کرد: همون روز خواستم بگم، ول یرچشمیز 

 … نیرو جلو بر  میراه مستق یکاراگه باز   یبهتره به جا گهی: دفعه دد یپشت سرش کش یدست یماند. عل ساکت

 قاتله، از کجا؟ ارا ی یدونست ی: تو مگفتم

 نبود واسه یکاف  نیا یکه نامزد نداره، ول  نی. اول ادمیازش فهم ز یخونسرد نگاهم کرد: سه تا چ رفعت

ا دونستم چرا شم یباشه و نم ارشیکرد که ممکنه دوست دختر ک  تیمشکوک شدن، فقط حدسم رو تقو 

 من ونستد یچون م… و از من کمک خواست اومد  ا ی. بعد زو یهست ارشیکردن دوست دختر ک  دا یدنبال پ

ذف ح ستیو آنا هم از ل با ید دمیفهم…..  ادیسرش ب ییبال  د یگذار   یبه شما اعتماد دارم و مطمئن بود نم

خان  نو یهما نیگفت  یوقت….  ارشیبرن از مرگ ک یاز همه نفع م شتر یکردم اونا ب  یچون فکر م….  شنیم

رو  ستیل نیگفته بود ا  ییجا هیمثل روز روشن شد چون دانش برام  یهمه چ… شرکتا هست  ستیدنبال ل

 ادیب یاضیجز ر  یبه کار کس ستیکردم اون ل  یکنم و فکر نم  پیبراش تا

 یفتیب ر یقاتل گ ینبود جا د یبع میکرد  ینم دا یخونه ات پ یگفت: اگه اون مدارک رو تو   یعل

 افتاد ینم یاتفاق نیوقت همچ چیزد: ه پوزخند 

 : چرا؟گفتم

 …ن چو  -

 ماند. گفتم: چون؟ ساکت

 یدادیرو به پدرش م ارا یگفت: تو راپورت   یفرستاد و عل رونیب قیرا عم نفسش
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 ؟یبه هم گره زدم: چ ابرو 

 نه حاال یول گهیبپرس بهت م ونیبعد از هما… ولش کن …  یچیگفت: ه  یعل

 نیدولتشاه باش یکمک حال آقا  نیبه رفعت ادامه داد: فکر کنم االن مجبور  رو 

 با خونواده ام حرف بزنم د ی: بافتگ

 گفت و از ما دور شد.   یدی. ببخشمیبهش زل زد هردومان

 ن؟یگرفتم: خونه اش رو گشت  نفس

 گفت: با اجازه بزرگترا  یعل

 طرفش: خب؟ دمیچرخ

 میکرد  دا یخونه اش پ یتو  یشه اگه بگم چ ی: باورت نمد یخند

 ؟ی: چگفتم

 عالمه عروسک هینبود.  یبد ز یچ -

 !؟ی: چدمیسپر  معتجب

سم عروسک داشت با اسم و ر  یکل  نیواسه هم…  کنهیم تشیاذ یلیخونواده خ هی ی: طفلک فانتز د یخند باز 

 دونه شون هم پا به ماه بود هی…. بچه دار شده بودن … و سابقه که با هم وصلت کرده بودن 

خانواده  کیسم کرده باشد. او را تج یرفعت آرزوها کتا یبودند. انگار  کیستر یه شی. خنده هاد یخند بلندتر 

 .یخوشبخت و آرام و معمول

 یتو  نیواسه هم…  کنهیدور و برش انتخاب م یهاش رو از آدما تیاز نهادم بلند شد: رفعت شخص آه

 اون آدما داره یاطالعات هم از بک گراند زندگ یپس کل…  شهیم قیرفتارهاشون دق

 تکان داد.  سر 

 دونه یم بدونم چقدر از من مباال انداختم: جالب شد. کنجکاو  ابرو 

 ….که پا به ماه بود   یاون… رو بوده  یلیتو دستت خ… هم ذوق نکن  یلیخ -

 .دیغش غش خند یعل

 با هم آره؟ یبه هم فشردم و چشم بستم: من و شاد لب

 طفلک ستیاونقدرا هم تپل ن یشاد یول -
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 کردم  یدهنم را از هوا پر و خال…. حامله باشد  یوقت یشاد تصور 

 . آمد جلو و با من دست داد. گفتم: مدارکت کامله؟د یهم باالخره رس ینور ا

 بود، نگاه کرد: کامِل کامل ستادهیدورتر ا یرفعت که کم به

 ستیبد ن یبردار  یهم واسه عل یر یقدم خ هیکنار گوشم گفت:   بعد 

 .دمیخند نیتکان دادم و غمگ سر 

 د؟یندار  یبرگشته بود: با من امر  رفعت

 ن؟یشما قصد ازدواج ندار زدم:  لبخند 

 هکن  ینگاه م یجد ا یبه دن یلیفقط خ هیگفتم: پسر خوب  یگرد شد. بعد اخم کرد. فور   شیها چشم

 ه؟یشوخ ا ی: مگر دند یکش  آه

 ستیبردار ن یشوخ ا یدن دمیتصادف مردن فهم یپدر و مادر من تو  ینگفتم. ادامه داد: وقت یچیه

 .گرید یتاشک را از چشم گرفت و راه افتاد به سم نم

 یرا م یرفت. داشت همان قطعه ا یور م انو یمانده بود و با پ یرفته بودند. همه جا ساکت بود. فقط عل همه

 Talk to herدرباره اش حرف زده بود  ارشینواخت که شب قتل ک

م طرف و رفت بمیج یرا انداختم تو  ینتوانستم دکمه سبز را فشار بدهم. گوش یرا گرفتم ول یشاد شماره

 ؟ی. لبخند زد: خوبد یدست از نواختن کش ی. علیلن شرقسا

شدم با اون زن معامله   ینشستم حاضر نم یهم م اهیاگر به خاک س یتکان دادم. نشستم کنارش: حت سر 

 ….به خاطر خودم …  یکنم. نه به خاطر شاد

 یمشغول نواختن شد: خوبه که خودت رو دوست داشته باش دوباره

 رهیخوب عذاب وجدان بگ ز یچ هیبه خاطر …  رهیه عذاب وجدان بگفکر کردم آدم اگه قرار  -

 تکان داد.  سر 

 اد؟یب رونیبهش کمک کرده از زندان ب یهرزه به سرمد کمک نکرده پس ک کهی: اگر اون زندمیپرس

 میتخواس یم یفرهمند ول ا یگفته بود زو   لشیماند: وک رهیخ ینامعلوم یو به جا د یاز نواختن کش دست

 نه ا یش در ارتباطه باها میبدون

 بهش کمک کرده؟ ا یباال انداختم: زو  ابرو 
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که فرشاد و روزبه ازش کردن حداقل روزبه سرمد اونقدر انصاف   ییفکر کنم در مقابل سوءاستفاده ها… آره  -

 زو  بشیداشت که ج
ً
وشش د یاز بار رو از رو  یمقدار  هیداده با همون پول  حیترج ا یرو پر از پول کنه و قطعا

 ستین یز یره، عذاب وجدان کم چبردا

 داشت؟ یا دهیو سرمد چه فا ا یدونستن ارتباط زو  -

ود ساسان دونست الزم نب یگفته هواش رو داشته باشه، اگر روزبه سرمد م  یبه ک ا یزو  میبدون میخواست یم -

 میرو خبر کن

 نداد بهتون یر یدندون گ ز یساسان هم که چ -

 یا زهیگ. انیداد یرو فرار  یبفهمه تو شاد یود رفعت اجازه بده کسچطور نداد؟ گفت رفعت بوده، محال ب -

هاش فوران کرده بود. بعد هم که خونه اش رو   زهیانگ یاضیهاش کم بود، ر  زهیاون انگ یهرچ ینداشت ول

مطمئنم  کرده بود.   دا یپ درشرو رفعت با برا میکه اونجا گفت  ییزایاز چ یلیمعلوم شد. خ یو همه چ میگشت

 هیگفت قاتل ک  یود خودش بهت مز  ا ی رید

  یبزنم. حرف یکردم حرف  یدوباره شروع به نواختن کرد. دل دل م یو عل انو یپ وارهیدادم به د هیو تک دمیکش  آه

 یوند ینم یخلوت ما نبود یچون تو تو  یول ستین…  یجنس… واسه من سوژه  یهوا گفتم: شاد یب…. که 

 …شده  یچ

 یکن  حشیتشر  ستیالزم ن -

 یدار  یشک نیاگه همچ…. . من بهش دست نزدم ستین حی    تشر  یبرا یز ینم. چون چک  ینم -

دم زمان آتش زدم و فکر کر  یگار ینواخت. س یدوباره داشت م ی. علیسالن غرب یفاصله گرفتم. رفتم تو  ازش

تمام  گر یر دجو  کیکشته شد   ارشیکه به خاطرش ک  یهمانیآن م… به عقب برگشته … نه  ا یاست.  ستادهیا

. حاال میاز هم جدا شو  د یباگفته ام که   تا یو من به آناه دهیاتاقش خواب یتو  ارشیک… نمرده  ارشیک…  شده

کند من   یپشت پنجره اش نشسته و فکر م یکنم که دخترک  ینگاه م یام مقابل پنجره و به خانه ا ستادهیا

نم که اش ک یر بود چطور راضبود قرا فتادهیاتفاقات ن نیپک زدم. اگر همه ا گارمی. به سد یآ یازش بدم م

 دچار سوءتفاهم شده؟

**** 

 دمیست کشد فمیک  یگرد رنگ  یبه سه کله  نانیشانه انداختم. محض اطم یرا رو  فمیو ک دمیام را پوش یکتان

 و بلند گفتم: مامان من رفتم

 ابدتره ه یبکن ینجور یآمد و شروع کرد به ورد و دعا خواندن. نگاهش کردم: ا رونیاز آشپزخانه ب مامان

: دمیتوجه به من ابرو گره کرد و تندتر مشغول خواندن و فوت کردن به من شد. گونه اش را بوس یب مامان

 ماچ بده هیحداقل 
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 : کوفترد یجلو خنده اش را بگ نتوانست

 ؟یرو برد لتی: موباد یام را بوس گونه

 بله -

 پول همرات هست؟ -

 بله -

 ها ینر  یشخص نیبا ماش -

 چشم -

 ؟یزنگ بزنم آژانس تلفن یاخو  یم -

 نه -

 شهیبابات بفهمه ناراحت م -

 باهاش حرف زدم شبی. دشهینم -

 نیخورد یدور هم م کردمیهم درست م یناهار  هی. نتیبب نجا یاومدن ا یخب م -

 نه؟ ا ی رونیخونه برم ب نیاز ا ییتنها د یبا یروز  هیکردم: باالخره   اخم

ن عارم. اونا اال یو ب کار یفتادم به طرف درب کوچه: بعدش هم من بجمع و جور خانه گذشتم و راه ا اطیح از 

 ترم هستن انیپا یامتحانا یهول وال یتو 

 . غصه اش رو نخوریر یم گهیتو هم از سال د شاال یسرم آمد: ا پشت

 غصه خورد حاال یزدم: ک لبخند 

 : دورت بگردمدمیبوس دوباره

 ه بابا هم استرس وارد نکنها. ب یزنگ نزن قهیجدا شدم: مامان هر دو دق ازش

 ؟یمون یم یمگه تا ک -

 نیبب … دیخودم تا بچه ها امتحانشون تموم بشه بعدش شا یسر برم واسه کارا هیباال انداختم: اول  شانه

 میزد چی    ساندو  هی رونیب میبا هم رفت…  دیشا گمیمامان دارم م

 یبخور  خود یب یغذا ینر  -

 خدافظ -
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به  نانیبه ده صبح بود. محض اطم کیم تند کردم به سر کوچه. ساعت نزدبزند قد یگر یبخواهد حرف د تا 

از   داد و  راژ یو  یموتور  کیلبخندم دوام نداشت.  یساعتم نگاه کردم. درست حدس زده بودم. لبخند زدم ول

تم. و آرام تر قدم برداش تمراه را گرف یو کناره  وار یبه د دمیمردم آزار. چسب یعوض یکنارم گذشت. پسره 

. به قول ستین یز ی. چدمیکش  قیسوخت. چند نفس عم یچپم م ی نهیزد و س ینظم م یب یلبم کمق

آن بالها  دوباره ستی. قرار نیرو به رو شو  یو با زندگ یبرو  رونیاز خانه تنها ب د یبا یروز  کیخودت باالخره 

؟ نمستی. نه قرار ند یایسرت ب
ً
 یجلو  یجور  د یکنم. با  خوب فکر  د یمگر؟ با یضی. مر کندانم. ولش   ی. واقعا

 آدم نرمال هستم.  کیظاهر شوم که باور کند  ییدکتر موال 

خورد.  یم بود که به چشمم ینیماش نیکمتر   د یپرا یزمان کیترمز زد.  میپا یجلو  یدی. پراستادمیا ابانیخ کنار 

عد اشم. برا داشته ب شییدانه آلبالو  کیشهر بود و من هم دوست داشتم  یکه خانه مان باال  یهمان وقت

مهرداد؟ نه هنوز … و بابا و  امانطوفان تمام شد، من ماندم و م ی. وقتختیبه هم ر  ز یطوفان آمد و همه چ

 ؟یمطمئن شو  یخواه یم ی. پس کستمیمطمئن ن

 شه؟یتا بخارست چقدر م نجا یاز ا د ی: آقا ببخشستاد یا میجلو  یتاکس کی

 دربست؟ -

 بله -

 تومن ستیب -

 چه خبره؟ -

شده  شتر یب تشیحاال اهم یبود ول اد یمن ز  یبرا شهیتومن هم ستینداشت با من چانه بزند. بحوصله  یحت

 یو بابا مجبور بود از صبح تا بوق سگ تو  میکرد  یم یجنوب شهر زندگ یخانه اجاره ا کی یبود. حاال که تو 

 ما و اجاره خانه را همزمان بدهد.  یمرکز اسقاط خودرو کار کند تا خرج زندگ

 برم بخارست؟ د یچطور با نجا یاز ا د ینگه داشت. رفتم جلو: ببخش گر ید یتاکس کی

 دربست؟ -

 کورس به کورس… نه  -

 سوار شو تا بهت بگم -

 گر؟یبود د ینگاه کردم. تاکس نیبه رنگ ماش دوباره

 نه؟ ا ی یایم -

 : نه ممنوندمیکش  عقب
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 چطور  یگاز گذاشت و رفت. عصبان  یرو  پا 
ً
  شدمیم ینیماش نیسوار اول الیخیب یلیبودم؟ خ یاش کردم؟ قبال

هم  یاکسراننده ت کیاز اصرار  ی. حاال ولیمسافرکش شخص ا یباشد  یکرد تاکس  ینم ی. فرقداشتیکه نگه م

 با دکتر موال  مروز ا د ی. بایرس یروم. با اتوبوس؟ عصر هم نم ی. ولش کن با اتوبوس مدمیترس یم
ً
 ییحتما

 زدم.  یحرف م

 برم؟ د یبا یتا بخارست چطور  نجا یاز ا د یرفتم جلو: ببخش نگه داشت.  گر ید یتاکس کی

 دربست؟ -

 کنند؟ گفتم: نه کورس به کورس  یسوال را م نیها. چرا همش ا یلعنت

 سوار شو تا ببرمت -

 نیآن که فکر اضافه بکنم سوار شدم. گفتم: خب حاال بگ یب

و مترو ت نیاز اونجا بش… خراسون  دونیمترو م ستگاهیا یبرمت جلو  یانداخت و گفت: م نهییآ یتو  ینگاه

 ستین شتر یکورس ب  هیشو بعدش هم  ادهیعباس آباد پ ستگاهیراست ا کی

 ….مترو  -

عوض   د یهم با ی. چندتا خط تاکسکهیتراف یلی. االن خیرس ی. زودتر هم ماد یارزون تر پات درم یجور  نیا -

 فقط واسه پنج تومن کمتر که به یهمه دود خورد نیا ینیبیم یکن  یرو نگاه م بتیتهش هم ته ج یکن

 یبد یدربست

 مگه دربست چقدره؟ -

 و دو ستیب…  ستیب -

 بدم؟ د ی. تا اونجا چقدر باد یکن  ادهیمترو پ یممنون من رو جلو  -

 ؟یستین نجا یبچه ا -

 بپرسد. فقط گفت: قابل نداره هزار و پونصد د یکه نبا  د یماندم. فهم ساکت

که بچه ها را مهمان کنم پول همراهم   چی    ساندو  کیگشت به خانه و رفت و بر  کیخوب بود. اندازه  خب

 بود. 

 نداره ونیبه هما یربط چیه… از طرف منه  نا یبه بابا گفت: ا مهرداد 

ه اش رو بذار ب هیمخلص شما هستم. بق یدخترم رو برگردوند یدیکه زحمت کش  نیهم جواب داد: هم بابا 

 عهده خودم
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چقدر زود  …  شیهفته بعد از تمام شدن آن ماجراها. دوماه پ کیست . در میو مامان هم نشسته بود من

 ییهمان جا نجا ی. امیبگو  یز یجرات نکردم چ یبه من انداخت و ساکت ماند. حت ینگاه میگذشت. مهرداد ن

 پا سست نم
ً
رفت و  یلقا هم چپ م مهشروع کرد به گشتن دنبال خانه. خاله  شیکرد. فردا  یبود که بابا اصال

 ییهاتن یوقت یرفتند ول شیتا مرز قبول کردن هم پ یداد. حت یم شنهاد یآمد خانه خودشان را پ یراست م

 یبهشان نه گفتند. چهار روز هم به جست و جو  یجد یلیخ د یکردم و مامان فهم  یم هیاتاق خودم گر  یتو 

خانه کوچک  کی ی. تو خراسان دانیتر از م نیینجا. پایا مییایب میدیرس جهینت نیخانه گذشت تا باالخره به ا

خودش را درست   یخانه خودش را داشته باشد. زندگ توانستی. چقدر که مامان خوشحال بود. میو کلنگ

خاله مه لقا قرض گرفته بودند. چقدر هم که من  د یدست دوم. تازه پولش را هم از سع لیبا وسا رمیکند. گ

 مینیبرا ب گر یخواست من و او دوباره همد یبا نمبا… از او ارزش داشت؟ نه  کمتر مهرداد   یعنیبودم.  یعصبان

 .یحاال به هر بهانه ا

 شلوغه؟ ینیبیاونجا رو م…خانم  نیاشاره کرد: بب دانینگه داشت. با دست به آن طرف م نیماش

 تکان دادم: بله سر 

 متروئه ستگاهیهمونجا ا -

که من را   یر یمس نیبهتر  اطی. با احتنابایرفتم آن طرف خ یم د یشدم. با ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش پول

ام رد  یجبو  کیداد و از  راژ یو  ییآلبالو د یپرا کیبه مترو برساند آن هم بدون خطر انتخاب کردم و راه افتادم. 

 ؟یشاد یکه چ  نیا ا ی… که   نیا ا یکردم.   یم اد یابان ز یرد شدن از خ یمهارتم را برا د یشد. تندتر راه افتادم. با

ور وقت مجب چیخاک بر سرت. خب چه کار کنم. من ه ر؟یمن را بگ ا یب میرداد بهش بگو زنگ بزنم به مه

 کردند   یکه فکر م  یآب یها سانیشلوغ و پر دود رد شوم. از وسط و وانت بارها و ن یها ابانینبودم از خ

وارد  و و متر  یبه رود دمیشوند. رس یو قوژ کنان از چپ و راستت رد م ژ یصد ق یپورشه اند و با سرعت باال

ها  نیماش ی. شلوغ اما آرامبخش. حداقل سر و صداد یرس یآرامبخش تر به نظر م یکم  نجا یشدم. ا یکیتار 

ادامه  خورد راهم را  یم شیکه به خط تجر   یر یدو سره گرفتم و از مس طیبل کی تیگ  یحذف شده بود. جلو 

 .دادم

ورند مجب ا ی…. ندارند  نیکه ماش  ستینهم  الشانیخ نیع… کنند   یم یدارند زندگ… همه آدم  نیا…  نیبب

بود با  فکر کن اگر قرار …  قهیچهل دق شود یم تشی. نهاستیخب مهم ن…  ستگاهیهفت ا ستگاه؟یچند ا…. 

خواهم و تا ب ستاد یا ر قطا…  هیخوب است. مثل بق… شد. آره  یچقدر م کیآن تراف یآن هم تو  یبرو  یتاکس

 نیباز. وسطشان مچاله شدم. همراهشان ع یبه سمت درها هجوم برد  تیفکر کنم جمع گر ید یزهایبه چ

 یر کو … هل نده »زدند  یم غیسرم ج یشدم و هم زمان چند نفر جلو  دهیقلوه سنگ به سمت جلو کش کی

ست واگن و در  یفشار افتادم تو  ا ها التماس کنم هل ندهند. ب یمجبور بودم به پشت سر « هل نده… مگه 

س که هنوز کابو   ییانداخت. جا یم یبد یمن را جا ند یناخوشا یبو  نیادم. اافت ر یعرق کرده گ یبغل زن ر یز 

لسه  جلسه و دو ج کیدانستم با  یروانشناس و من م کی شیپ میکرد برو   یشبانه ام بود و بابا اصرار م یها

 واگن.  یکردم خودم را به زحمت برسانم به انتها  یشده بود. سع هبار قرض ل ر یشود و بابا هم ز  یکارم نم
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البه  یقشنگ بود. وقت یلیاز دور خ…  یو معمول یعیطب…  بایز  ی. زندگد یرس یکه به نظر خلوت تر م  ییجا

لت م یبد به مشامت م یبوها یوقت نجا یا ینشست هم قشنگ بود ول یقصه ها م یال
ُ
 یرسند. ه

  یت مخودبه  یآن وقت ه ییایباهاش کنار ب یمجبور باش ینبود فقط وقت نگنه آنقدرها هم قش….دهند

 بودم. نگاهشان کردم.  یج یو جوجو و ج ر یرجیبغلم. نگران ج یرا گرفتم تو  فمیک… قشنگ است  ییگو

تا  شیوادارم کرد سر بلند کنم. دو دختر هم سن و سال خودم با ن ینگاه ینیبودند. سنگ شانیهنوز سرجا

 .چقدر لوس یگفتند وا  یدلشان م یکردند. البد تو   یشده نگاهم م ز بناگوش با

 در مقا د ی. شاستادمیبه دخترها ا پشت
ً
ودم پر قو بزرگ شده ب یها ال یلیبا خ سهیهم حق داشتند. من واقعا

ه ام گرسن  شتر یشدم ب یمضطرب م شتر یب یکردم. دست خودم نبود. هرچ  یو باز هم داشتم وزن اضافه م

 دمیکش  یم خجالت یول مودکه باز بابا تا صبح سرفه کرد و من دل ضعفه گرفته ب  شبید نیشد. مثل هم یم

 .دمی. آخر هم با دل ضعفه خوابم برد و در عوض خواب زندان را دخچالیبروم سراغ 

ازماندگان ب نیاز آخر  یکی لیموبا نیا م،یآوردم و به صفحه اش نگاه کردم. به جز کتابها رونیرا ب لمیموبا

ه بود. زنگ نزد یکس  چیه گر یان و ترنم دبودم. جز مام دهیام بود. مامان زنگ زده بود و من نشن یقبل یزندگ

 کند.   یفراموشت م د که دار   یقبول کن د یکه زنگ نزده بود. با  شد یم یهفته ا کیمهرداد 

د به چندبار تکرار کر  یازش قبول کند و حت الیر  کیاش زد. حاضر نشد  نهیکه بابا دست رد به س  یشب آن

عت سا کیدرست … که کرده خواهد داد   ییها نهیرا به عالوه تمام هز  لمیکه بتواند پول وک  نیمحض ا

به من …  باش هربانباهاش م یکم  میبه بابا بگو  دمیکشیکردم و خجالت م  یم هیاتاق گر  یبعدش که من تو 

قشنگ زد. آرامم کرد. فردا صبح هم زنگ زد. عصر هم زنگ  یحرف ها یکرده ام و کل  هیگر   د یزنگ زد. فهم

 یزد. تقر 
ً
  یچ متنها اتاق خانه باهاش پچ پ یتو  یبار. آخر شب ها وقت کی یکم شد روز   سه بار. بعد کم یروز  با

 یسه بار رو  یام روز  یگذاشت که گوش  ینم ودشخ یمن بودم. مامان رو  شیکردم. علت کم شدن زنگ ها

 شی. علت زنگ نزدن هاد یفهم یبرد و نم یرود. شبها هم بابا آنقدر خسته بود که زود خوابش م یم برهیو 

ر بابا شرکت رد کردم. چون اگ یکار تو   یدرخواستش را برا ی. حترمیبگ میتوانستم تصم یکه من نم  بود  نیا

نبود که بخواهم خودخواه باشم. بابا مرد بود. غرور داشت.  یتیشد. در موقع یناراحت م یلیخ د یفهم یم

خواستم آن  ینم یز یچ نیمن هم همچ… من غرورش را بشکند  یعشق یها یتوانست به خاطر فانتز  ینم

قدر  تا االن آن شیما را رو به راه کند. از هفته پ یخواهد زندگ یبا چنگ و دندان م یچطور  دمید یم یهم وقت

م از خودم حال گر یکه بابا باز حالش بد شد د  شبیشده بودم. د وانهیرا چک کرده بودم که د لمیموبا یگوش

آمد و درباره  یهم بهناز م ی. گاهدمیچرخ یخانه م یمصرف و منتظر تو  یموجود ب کی نیبه هم خورد. ع

ت فکر دانس ینم یگفت هرک  یم شیها یکه بهناز از خوب  یجور  نیکرد. ا  یگوشم ناله م  ر یز  دشیداداش سع

ود اگر هم عوض شده ب یو حت… بوده  یدانستم ک یمن که م یهم هست ول یچه مرد کاردرست د یکرد سع  یم

کرده   تیمهرداد را اذ یکرد چطور   فیتعر  میکه مامان برا  یم وقتصورتش نگاه کنم. آن ه یحاضر نبودم تو 

 .شعوریب یاست. پسره 

 یشدم. واگن ها تقر  یم ادهیپ د یبا گر ید ستگاهیا کی
ً
در  نیتر  کیخلوت شده بودند. رفتم جلوتر و به نزد با

 شوم.  ادهیباالتر پ ستگاهیدو ا یباز  یخواستم به خاطر دست و پا چلفت ی. نمستادمیا
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 میوقت برا مهین یکار حت  کیحرف بزنم بلکه  ییگرفتم بروم دانشکده و با دکتر موال   میتصم شبید خرهباال 

ها هم کار  یلیخ ی. براستیگفت مرد خوب  یترنم م یبود ول دهیبار هم من را ند کیکه   نیدست و پا کند. با ا

م. باالخره اندازه دو ترم کرد  یبه خرج خانه م یکمک  کیشدم و هم  یهم مشغول م یجور  نیکرده. ا  دا یپ

 .شدیسرم م یز یچ کیحساب و کتاب خوانده بودم و 

. از دمیکش  رونیزدند زودتر سوار شوند ب یکه هول م  ییزن ها انی. خودم را به زحمت از مدمیرس ستگاهیا به

شدم و  یرد م انابیاز خ د یلبخند زدم. حاال با ار یاخت یب میرو به رو  یمنظره آشنا دنیباال رفتم و با د یپله برق

ام را چک کردم. مامان باز زنگ زده بود. ترنم هم  یرفتم باال تا برسم به دانشکده. دوباره گوش یم میمستق

 «کجا؟  کیساعت »داده بود که  امیپ

کنم. اول به مامان زنگ زدم و   رشانیخواستم غافلگ یدانشکده. م میایخواهم ب ینگفته بودم م بهشان

 یم زدم که زنگ امکیشده اند. بعد به ترنم پ انیدختر شاه پر  الیخیآدم دزدها ب را راحت کردم که الشیخ

 .نمیرا بب ییها دکتر موال  بچه دنیصبح بود. خوب بود. وقت داشتم قبل از د ازدهیزنم. به ساعتم نگاه کردم. 

درخت …  هکه بهش دقت کردم نه دانشجوها بودند، نه سردر دانشکد  یز یچ نیشدم اول ادهیکه پ  یتاکس از 

 یم نمبودند. باور  ستادهیا انیرنگ دانشکده عر  ییاخرا یآجرها نهیبودند که در پس زم ابانیدو طرف خ یها

 با یز  شان هم یماه به نظرم لخت ید نیدرخت ها سبز سبز بودند. حاال در ا دمیرا د نجا یکه ا  یبار  نیشد. آخر 

همد بف یمحال بود کس یجور  نیچشمم بود. ا یرو  یدود نکیگذشتم. ع  یلبخند زدم و از ورود نیبود. غمگ

 نیخر . آدهیباشند که بخواهند بدانند سرنوشت من به کجا رس یکسان  دمیترس یهستم. هنوز م یمن ک

کرده بود. حاال خودم برگشته بودم و   فیرا رد ارها مهرداد ک….. حضور من  یب… دانشکده  سییمالقات با ر 

از   ها بدهم همه باالخره دست ینییترم را همراه سال پا انیامتحانات پامطمئن بودم تا خردادماه که قرار بود 

 داشتند.  یبرم یکنجکاو 

ه از کالس ک  ییبچه ها یباال بودم. دانشکده خلوت بود. تک و توک یبه طبقه ها یمنته یپله ها یجلو  حاال 

عد از پشت سر  ب یجیشناختم. احساس گ یاحساسات را م نیزدند. ا یم جیآمدند هنوز گ یم رونیها ب

بود   یترس کی شهیم. همییایب رونیآمد که مطمئن و لبخند به لب ب یم شیامتحان سخت. کم پ کیگذاشتن 

 حهیم و ملترم بود و ترن انیباشد. امتحانات پا ختهیاشتباه کوچولو تمام محاسباتمان را برهم ر  کیکه نکند 

در تک به تک کالس ها را باز کنم و  یفضولآمد محض  یکالس ها سرگرم بودند. بدم نم  نیاز هم یکی یتو 

بگردد   ییناآش یزهایکه برگشته بود دنبال چ  داشتماز بازماندگان اصحاب کهف را  یکیکنم. حس   شانیدایپ

و از پله ها باال رفتم. بهتر بود به  دمیخودش است. آه کش یسرجا ز یرا راحت کند هنوز همه چ الشیکه خ

 ییکردم دکتر موال   یگشتم. خدا خدا م  یکار تازه م  کیرفتم و دنبال  یم ،یمیقد یگشتن دنبال آدم ها  یجا

 رشیه اسک  یکند. نسبت به اتفاق  یباشد. وقت داشته باشد. من را هم بشناسد و نسبت به من ابراز همدرد

 شناخت.  یاتفاق ها نم نیشده بودم وگرنه خودم را که قبل از همه ا

شان بود و خود یتوجه به من از کنارم رد شدند. حواسشان به بحث ها یآشنا ب ییها افهیپاگرد پله ها ق یتو 

پناه و دار و دسته اش باشد.  رانیا مانیشناسد ا یکه من را م  یکس  نیخواستم اول یخوب بود. نم یلیخ نیا
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 دمیوم رسبه طبقه د یو وقت ردمدنبال سرم برگشته است. قدم تند ک یکیدو پله باال رفتم که حس کردم 

 ؟یو گفت: خانم بهشت ستاد یکنارم ا  باالخره

مکث کردم.  یشوم ول یطبقه بعد یتفاوت راه یو همان طور ب یاشتباه گرفت میتوانستم بگو  یکردم. م  مکث

گفتم:   زد.  یته نگاهش دو دو م رتیرا برداشتم و نگاهش کردم. بهت و ح یدود نکی. عیشاد یباالخره که چ

 سالم… بله 

 تکان  کینزد
ً
 یقبل از آن اتفاقات تو  یبود که درست کم یپناه رانیا مانینخورده بود. همان اتر آمد. اصال

 تییشد؟ آهان به بابام بابت تر  یبا من بحث کرده بود. بعدش چ نجا یحرمت ا یدانشکده درباره  اطیح

 روابط عهیها پر شد از شا هافتادم و روزنام ر یحرف ها من گ نیگفت. درست بعد از ا  کیتبر  یدختر  نیهمچ

 صورتم.  یتو  د یبا پسر اربابش. خون دو  یدختر  یراخالقیغ

 دانشکده دمتونیند ن؟ی: برگشتگفت

ن  آ یبه جا یول میرا بگو  نیخواست ا ی. مگر قرار است قبل از ورود به تو خبر بدهم؟ دلم میکه چ  خب

 من کار دارم د یببخش… گفتم: نه هنوز 

 … دیآمد به سمت پله ها: ببخش همراهم

تاسفش را  خواستم ابراز  یخواستم سواالتش را بشنوم. نم یرفش پله ها را تندتر باال رفتم. نمتوجه به ح یب

جواب  یکند حتب میبرا یبهش زنگ زده اند بلکه بتواند کار  یکرد وقت  فیبود که مامان تعر  ادمیبشنوم. فقط 

 تلفنشان را هم نداده است. 

 ؟یخانم بهشت -

 دیببخش… کار دارم   -

 …آمد: بابت هم همراهم  باز 

 االن کار دارم یممنون ول…  د؟ی: متاسفستادمیپله ا نیآخر  یرو 

مامان و  از  د یسوخت. با یچپم م نهی. باز نفسم تند شده بود و سدور یرا جا گذاشتم و راه افتادم طرف کر  او 

 یقانه؟ شانس که نداشتم چ ا یداشته اند  شانیخانواده ها یهم تو  یسابقه مشکالت قلب دمیپرس یبابا م

 اند.  هداد هیبه من هد گر یبود و معلوم نبود چندتا ژن ناقص د دهیشان به من رس

است.  ستادهیا دور یته کر  یکردم کس  ی. حس مستادمیا ییدر اتاق دکتر موال  یو جلو  دمیکش  قیعم ینفس

 اخمو گفت: بله؟ ییصدا… . دوباره امد ین یجواب یبه در زدم ول یتقه ا… پناه  رانیالبد ا

آماده پاچه   دهیکه ند  نیآدم بود؟ ا نیهم جمع کردم. ترنم منظورش از مرد خوب هم یرا تو  میانگشتها

 استاد د یگرفتن است. در را با ترس و لرز باز کردم و سرم را داخل بردم: ببخش
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و آنکه نگاهم کند گفت: نمره ها ر  یبود. ب یز یمشغول رصد کردن چ وترشیکامپ  تور یمان یرو  دهیخم یمرد

 کنم  یدو نمره ازت کم م یاعتراض هم بگذار … زش دادم آمو 

 ستمیشما ن یجلو رفتم: من .. دانشجو  یکم

 نگاهم کرد: خب؟ نکیع یا را چرخاند رو به من و از باال یصندل

آمده بودم مجبور بودم ادامه بدهم. رفتم جلوتر: من  نجا یحاال که تا ا ی. ولشدمیم مانیاز حماقتم پش داشتم

 هستم یبهشت یشاد… 

 کرد.   ینگاهم م نکیع یاز باال همچنان

 د؟ی: وقت دار گفتم

 : نهوتر یطرف کامپ د یچرخ

 دیلب گفتم: ببخش ر یخوردم. ز  جا 

 د یآ یها دنبال کار م یازمندیگشتن صفحه ن  یبه جا یطرف در. صورتم گر گرفته بود. کدام احمق دمیچرخ

 ده؟یبار هم او را ند کیکه   یسراغ استاد

 کارت رو بگو بعد برو  یاومد ا نجی: حاال که تا اگفت

 بود. گفتم: فک کنم اشتباه اومدم رهیدستگ یرو  دستم

 رهیگیرو با هم اشتباه م یزندان بمونه همه چ یمدت تو  هیکه گفت: آدم   رونیبروم ب خواستم

 …کردن   یاز دوستام معرف یکیفشار دادم. نفس گرفتم و برگشتم: شما رو  میرا وسط انگشت ها رهیدستگ

 ؟یبود: برا یرد و سنگس هنوز 

… وقت  مهین ا ی…. پاره وقت باشه  ستیگردم. مهم ن  یکار م  هی: من دنبال ستادمیوسط اتاق کوچکش ا رفتم

 … ای

 دارم؟ یابیدوستت گفته من بنگاه کار  -

 … نیاز دانشجوها کمک کرد یلیگفت شما به خ… جسارت نباشه … نه … نه  -

 یستیدانشجو هم ن گهیه دتو ک…. دانشجو  یگیخوبه خودت هم م -

 شمیم گهیاز ترم د -

 گهیحاال تا ترم د -
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 دیشدم برگردم برش دارم. گفتم: ببخش یافتاد حاضر نم یم نجا ینمانده بود. اگر قلبم هم ا یحرف گر ید

 سای: واگفت

 ینامه ا انیپا یجلوتر و مشغول بررس د یاش را کش یام. صندل نهیس ی. بغضم قلنبه شده بود تو دمیکش  آه

 همونجا؟ یستیبا یخوا یم…  نینگاهم کرد: بش نکیع یبود. باز از باال زشیم یشد که رو 

 و پاهام را جفت کردم.  وار یمبل فرسوده کنار د ینشستم رو  رفتم

 انداخت و گفت: از دولتشاه چه خبر؟ میبه سر تا پا ینگاه

 …روز که تو را رساند دانشکده  همان ؟یرفته شاد ادتی… مهرداد … منظورش کدام دولتشاه بود؟  دولتشاه؟

 …که   یکس  شیپ یراست آمد کی… گشت. آخ خاک بر سرت   یم ییدنبال اتاق دکتر موال 

 ننشسته؟ اهیهنوز به خاک س -

 ؟یچ -

 مهرداد دولتشاه هنوز زنده اس؟ گمیم -

 ندارم یمن ازشون خبر  یول… بله  یعنی… دونم  ینم -

و راست نشست: مگر به خاطر برادرش  د یجمله ها کش یو ر  دنیکرد. دست از ورق زدن و خط کش  مکث

 زندان یفتادین

 … یبله ول -

 مگر دوستت نداشت؟ -

 داد بودمفن مهر  گیفکر نکن ب…  دمیرا برداشت و پاک کرد: من از دوستام شن نکشینگاهش کردم. ع ساکت

 یاز خود راض یزد: پسره  پوزخند 

 . بعدش هم راهمون جدا شدرونیب امین بکمک کرد از زندا  شونینکردم. ا یفکر  نیهمچ -

 لب غر زد: نامرد ر یز 

 برم؟ شهیم…  دیمنقبض شد: ببخش فکم

 دم و دستگاهش نبود بده به تو؟ یکار تو   هی -

 میباهاشون مراوده نداشته باش گهید داد یم حیبابام ترج یعنی…. من نخواستم  یبود ول… دونم  ینم -
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 ر یتشاه رو با تدول هیکه سا  یکس  شیاونم پ… دنبال کار  یایب د یچرا با کرده؟ نه خب وگرنه  دا یبابات گنج پ -

 زنهیم

 …. شناسهیشما رو م… دونستم  ینم… گفتم: من   دستپاچه

ز جا زدم؟ ا یحرف م یسمیساد رمرد یپ نیبا ا یچ یکه چرت و پرت نگو. من داشتم برا  یعنی نیزد. ا پوزخند 

 د ینیطرفش: بب دمیبرگردم. چرخ داد یهلم م یکیانگار  یر ولراه افتادم طرف د یخداحافظ یبلند شدم . ب

  هیم. من دنبال باش شترشیکه دنبال ب  نمیب ینم یلیدل گهیکه سر من اومده د  ییدکتر بعد از اون همه بال  یآقا

 چیه اختمشنیرو م یاگه کس د یکار نکرده بودم. مطمئن باش  ییکار بودم. قبلش هم فقط دانشجو بودم و جا

 خوام ینم ی. کار رو هم واسه سرگرمشدمیشما نم وقت مزاحم

 بخواد؟ یهم هست که کار رو واسه سرگرم یمگه کس -

 یفقط م ستیحقوقش برامون مهم ن گنیکه م  ییکنن. اونا  دا یخوان تجربه پ یکه م  ییدونم. اونا ینم -

ردم. گ  یال هم برمو خب حا امیداد که ب شنهاد یاز دوستام شما رو پ یکی. میمشغول باش ییجا هی میخواه

 دوستم اشتباه کرده

 کار وترشیطرف کامپ د یچرخ
ً
 زننبهت زنگ ب گمیبود م یسراغ ندارم. شماره ات رو بگذار اگه کار  ی: فعال

شد به  یم لیآمد و تبد یرفتم. بغضم قلپ قلپ باال م رونیشرت را کم کن. سر تکان دادم و از اتاق ب یعنی نیا

 یصورتم و تند قدم برداشتم به طرف پله ها. کنار پله ها نشستم ول یهق هق و اشک. دست گرفتم جلو 

 ؟یکن  و کار  فیدکتر ظر  شیپ یاست قرار بود برو  ادتیاست.  نیهم یزندگ…  یشاد یآمد. ه یاشکم بند نم

ها را تحمل   یتوانستم سخت یگذشته نبودم. م  یآن شاد گر یمن د یبود ول ادمیبود.  ادمی. گرید یکینشد  نیا

 برا یکنم ول
ً
حاال اعصابم داغان بود. همه  یخوب داشتم ول یحرف مفت جواب ها یحرف مفت را نه. قبال

داد مشکل فکر کن با مهر … نگفت که  یز یعبور کنم. چ زشتوانستم ا یترس بزرگ بود که نم کی میبرا ز یچ

دارد. قرار است ن یتوقع نیچرا؟ آدم از دکتر مملکت همچ…. کند   یم یاش را سر تو خال یدق دل…. دارد 

 باشند؟ آدم ها را همان قدر راحت قضاوت کنند؟ د یدرس خوانده ها هم مثل سع

 حالت خوبه؟ یخانم بهشت -

 پناه نگاه کنم گفتم: خوبم ممنون رانیآنکه به صورت ا ی. اشکم را پاک کردم و بدمیجا پر  از 

 … یگفته از رو   یز یاگه چ… بداخالقه  ییدکتر موال  -

 ناراحتم؟ شونی: من گفتم از انگاهش کردم یعصب

 کدوم کالس امتحان دارن؟  یدوستام تو  د یدون یم…  دیماند. آرام تر گفتم: ببخش ساکت

 نه -
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اگر  ینداره ول یخوب ونهیمن باهاشون صحبت کنم؟ البته با من م نیخوا یطرف پله ها. گفت: م رفتم

 … دیبخواه

 یمشکل شونیگفتم که با ا… ممنون … من. گفتم: نه  یپناه هم بشود ناج رانیا مانیمانده بود که ا نمیهم

 ندارم

ه دنبال سر من را یه شهیم د ی: ببخشستادمیپاگرد ا یپله ها و او باز هم دنبال سرم آمد. تو  یتو  رفتم

 ن؟یفتین

 م؟یبا هم حرف بزن شهیم -

 ستیگفتم که االن حالم خوب ن  -

 ….حداقل شماره تون رو داشته باشم  -

 اون وقت؟ یچ یکردم: شماره من؟ برانگاهش   غضبناک

ون رو ازشون حالت….  ینداشتم. خانم سهرورد یمنظور بد د ی: ببخششینگفت. باز زل زد به کفش ها یچیه

 …گفتن ….  دمیپرس

 حواسم سر جاش ن یول نیممنون که نگران بود -
ً
 . خداحافظستیاالن اصال

 یم رو و نشست اطیح یع به دوازده بود. برگشتم تو رب   کیآمدم. ساعت  نییماند و پله ها را تند پا همانجا 

شدم.  رهیام را در آوردم و دوباره بهش خ یشد. گوش یدنج حساب نم گر ید انیعر  یدرخت ها ر یکه ز   یمکتین

 یکن  ی. چرا فکر مبزنتوانستم از شرش خالص شوم. خب بهش زنگ  یجور وسواس گرفته بودم که نم کی

… ناسمش که بش  رمیحاال گ… اش  یتو نه؟ باالخره قرار است بهتر بشناس دارد به تو زنگ بزند و  فهیاو وظ

 یل. در عرض شش هفت ماه کرمیبگ میکه راحت تصم  ستمین یتیمن االن در وضع…. بابا مخالف است  یوقت

شدن  دا یبعد پ… عالقه مهرداد  هیبعد قض… زندان  از بعد فرار … افتاده است. اول زندان  میاتفاق با هم برا

 یبابا که روز به روز بدتر م یضیام و حاال هم مشکل مر  یبعد هم جا به جا شدن محل زندگ…  یقاتل لعنت آن

رداد اتفاق ها، مه نیهمه ا یراهم سبز شده است. حداقل تو  یجلو  یبعد امدهیکنار ن  شیکیهنوز با … شود 

 رفت. ا یم شیاع چطور پکنم اگر مهرداد نبود اوض  یدانم. دارم فکر م ینم رده؟نک… بهت کمک کرده 
ً
صال

  یم چه کار  د یگو   یبهش فکر کنم؟ تازه خودش هم سرش شلوغ است. نم یاالن زنده بودم که بخواهم حت

 از کار حرف نم میزن یحرف م یکند. وقت
ً
با  تقرار اس نکهیاز ا یطور. حت نیزند. از مشکالتش هم هم یاصال

.  میو آرزوها می. عالقه هامیها ی. از نگرانمیزن یحرف م زند. فقط از من یآن قاتل چه کار کنند هم حرف نم

و   میزن یبا هم حرف م یمنطق یلیخ یگاه…  رمیگیخندم که دل درد م یآنقدر م یگاه…  مینیغمگ یگاه

ته  ی. ول…دیآ یم خوشمکشم و هم   یشود که هم به خاطرش خجالت م یم یجور خاص کیمهرداد  یگاه

از  یاست. نگران دهیخواب ینگران کیشود ازش محرومم  یهفته م کیال حرف زدن ها که حا نیا یته همه 

 رابطه.  نیدوام بودن ا یب
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د تو توانن یم یمیحواسم را جمع کرد. فقط دوتا دوست قد دند یدو  یدو نفر که به سمتم م غیج غیج یصدا

من را  میبگو  یز یچبدهند. از جا بلند شدم و تا بخواهم  صیتشخ یدود نکیبا ع یحت یرا از فاصله چند متر 

من  یبرا که  یبیعج ینداشتم. اتفاق ها یجانیه چیمن ه یبود ول اد یز  جانشانیبغل گرفتند. ه یسفت تو 

 کرد.   یمزه م یها را لوس و ب جانیجور ه نیافتاده بود ا

 یاومد…  یچقدر الغر شد ؟یخوب…  ینه اس ام اس…  ینه زنگ… معرفت  یب ییشروع کرد: کجا یمل اول

ت راسته که مهرداد دولتشاه دوست ن؟یاالن کجا هست ؟یترم برگرد نیاز هم شهینم گه؟یترم د یاواسه کار 

 …داشته 

 گفت: زهر مار  ترنم

 دا یاره پشد حاال دوب بیدفعه غ کی… اخم کرد: به خودت  ی. ملد یتوانست بگو  یبود که م یکلمه ا  نیبهتر 

 شهیشد خب آدم شوکه م

 تموم شد؟کردم لبخند بزنم: امتحانتون   یسع

 ؟یکن  زمونیسورپرا یخواست یدستم را گرفت: م ترنم

 سر تکان دادم: آره تند 

دا باورم خ ی. وامیهمش منتظر بود یایب یخوا یکه ترنم گفت امروز م  روز یدستم را گرفت: از د یکیآن  یمل

 شهینم

 ؟یکم  هی مینی: بشمکتین یشد. نشستم رو  یزل زدند به صورتم. خودم هم باورم نم هردوشان

 یکرد  یخوب کار … دانشکده  یایب زدمیدو طرفم نشستند. ترنم گفت: حدس م هردوشان

هستم.  نجا یخواستم آنها بدانند چرا ا ینگفتم. نم یز یچ یافتاد ول ییبه رفتار دکتر موال  ادمیتکان دادم.  سر 

 به ترنم م د یشا
ً
 گفتم.   یبعدا

 خونه تون کجاست؟… گفت: خب حاال از آخر بگو   یمل

 دوره یلیخ نجا یباال انداختم: از ا شانه

 هم دور بود -
ً
 قبال

 ا پوزخند 
ً
 حاال برعکس شده یشد ول یجنوب حساب م نجا یزدم: قبال

 ساکت ماندند. نفس گرفتم: امتحان چه طور بود؟ هردوشان

 افتم یم… هم نگاه کردند. ترنم گفت: گند اندر گند  به

 خرخون…  یشیالس مهم ماکس ک شهیهم یگیم نو یهم شهیغر زد: هم یمل
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 …درباره من … کالس   یبچه ها… : بچه ها دمیساکت شدند. پرس دوباره

 …پرسن  یهنوز هم م…  دنیپرس یگفت: همش از ما حالت رو م  یهم نگاه کردند. مل به

 یکاو هم بوده به خاطر کنج یهر حرف…. نگران نباش … زندان  یافتاد یدونن تو اشتباه یگفت: همه م  ترنم

 بوده

 دزدا… آشغال  یایدلخور گفت: عوض یبا لحن یمل

له نگفتم. حوص یز یبوده است. چ هیقض یپا کیافتاد که دوست پسرش هم  ادمینگاهش کردم.  متعجب

خواست بدانم هنوز هم با  یدلم م یلیخ یشد. ول یبدهم که چطور شد و چ حیتوض یمل ینداشتم برا

 .دمینپرس ینه ول ا یآرسام هست 

 ؟یکن  یه کارا مگفت: االن چ  ترنم

 نباشم کار یگردم که ب  یباال انداختم: ول م شانه

 خب کتاب بخون -

مطمئن نبودم  یماند. حت یتمرکز نم یذهنم آنقدر شلوغ است که جا میخواست بگو  ی. دلم مدمیکش  آه

 .خرداد را پاس کنم یو معلوم نبود امتحان ها اورمیخوانده بودم به خاطر ب شیرا که دو ترم پ ییدرس ها

 دوره کنم. خرداد قراره امتحان بدم رونیب ارمیرو ب یدرس یکتابا  د ی: باگفتم

 ؟یر یبگ یسه تا بستن یر یگفت: م  یگفتند و باز ساکت شدند. ترنم به مل  یاوهوم هردوشان

 سرما؟ نیتو ا ؟یبستن -

 ریخب نسکافه بگ -

 شهیسرد م نجا یا ارمیتا ب -

که با هم   نهینداره مهم ا بی. من هم همدستش شدم: عرا دست به سر کند  یخواهد مل یم دمیفهم یم

 مشیبخور 

 تا برگردم یکن  ینم فیتعر  یچیبه ما انداخت و گفت: ه ینگاه

 گهی: فضول .. برو دد یخند ترنم

نم گفت: از وارد کافه شد تر  یکرد. وقت  یگشت و پشت سرش را نگاه م  یبرم ی. ها یراه افتاد طرف کافه تر  یمل

 مهرداد چه خبر؟
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 کرده بودم. گفتم:   فیتعر  شیبدهم کل ماجرا را خالصه برا یکه زنگ زدم بهش از خودم خبر   یبار  نهما

 دور و براست نیهم… خوبه 

 ؟یچ یعنی: میچشم ها یزد تو  زل

 زنگ نزده گهیهفته اس د هیباال انداختم:  شانه

 در هم گره کرد: چرا؟ دعواتون شد مگه؟ ابرو 

 دسرش شلوغه الب… دونم  ینم… نه  -

 ن؟یرا گرفت: با هم قهر کرد دستم

 نم… نه بابا  -
ً
 دونم چرا زنگ نزده ترنم یواقعا

 ؟یکرد  هیماند و بعد گفت: گر  رهیخ میکردم. به چشم ها  نگاهش

 دمیرو هم د مانیا یتنگ شده بود. راست نجا یدلم واسه ا…: آره دمیکش  آه

 کجا؟  ؟یجد -

 راه پله ها یتو  -

 خب؟ -

 ه نگذاشتم. حوصله اش رو نداشتمخواست حرف بزن یچیه -

خواست  یدلش م یلیخ…  یتکان داد و بعد آرام گفت: چندبار سراغت رو از من گرفت. گفتم خوب سر 

 باهات حرف بزنه

 نگاه کردم: آره گفت شمارتو بده منم ندادم میها یرا دراز کردم جلو و به کتان میپاها

 چرا آخه؟ -

 دادم یم د یبا یره ترنم؟ واسه چنشستم: چرا دا یور  کیطرفش و  دمیچرخ

 .دیماند. فقط آه کش ساکت

 : ترنم؟گفتم

 هوم؟ -

 بهت بدهکارم یمعذرت خواه هیمن  -

 …دستم: ولش کن  یرا دوباره گذاشت رو  دستش
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خواهد راجع بهش حرف بزند.  یدلش نم یشده که حت تیفهماند او هم آنقدر اذ یلحنش به من م نیا

 یحاال هرک یول زنمیحرف م یدرباره اش کل رونیبرگشتم ب یکردم وقت  یفکر مزندان  یدرست مثل من که تو 

 … یول د یپرس یگرفتم. اگر مهرداد م  یشدم و گارد م یم یکرد عصب  یهم بهش م یاشاره کوچک

 .دمیآه کش دوباره

 …گفت: اون پول   ترنم

 خب؟ -

 مقدارش مونده هنوز هی -

ماه  یپر  یخودم .. که وقت یمقدارش را نگه دارد برا کی قرار بود… به مغزم فشار آوردم …شدم جیگ  یکم

 چطور ….بودم ی. عجب احمقدمیخند ار یاخت یب… بروم  ییجا کیام داد بتوانم باهاش  یفرار 
ً
 نیبه ا یواقعا

 با چندرغاز پول.  دنفرار کر  ی. حتد یرس یبه نظر م یمنطق ز یهمه چ طیآن شرا یخب تو  دم؟یفکر رس

 ؟یخند یگفت: چرا م  ترنم

 … یچیرا محکم به هم فشار دادم: ه لبم

 …پول مونده دست من  نی. بهش گفتم ادمی: من بعدش مهرداد رو دگفت

 خب؟ -

 بدمش به خودت… گفت پول مال توئه   -

توانست ادامه داشته  یکه هنوز هم م  ییاندازه بود. سخاوت ها یب یلیمهرداد خ ی. سخاوت هادمیکش  آه

به  یلیکه خ  نیبا ا… خور او باشم که  رهیبهتر بود. قرار نبود ج یطور  نیهم ا د یباشد و بابا نگذاشته بود. شا

 .میرا به ترنم بگو  نیگذاشت ا  ینم یحس کی یداشتم ول اجیپول احت نیا

 یگفته که تو ناراحت نش  ینجور یا… : واسه خودت گفتم

 رم برگردونم به خودشمجبو  شیر یاگه نگ… پول رو نگه داشتم  نیمن ا ؟یچ یعنیکرد: واسه خودم   اخم

 … یباال انداختم: هرجور راحت شانه

 ؟یندار  یاجیاحت چیبهش ه یعنی… خب  -

 دونم ینم -

 ؟یخوا ینم ا ی یدون ینم -

 کردم: ول کن ترنم  نگاهش
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بعد  …سخته برات. فکر کن قرضه  یلیروزا خ نیدونم ا ی. مدمیبهت م ینشست: هروقت الزم داشت راست

 بهش برگردون

 خورهیاگه برگردونم بدتر بهش برم…  کنهیونم قبول م: ادمیخند

 ؟یبهش زنگ بزن یخوا ی: نمگفت

 دونم ینم -

 یمنتظر باشه تو بهش زنگ بزن د یشا -

 دونم ینم -

 ا -
ً
 …. یدرمونده نبود نقدر یقبال

 دونم ینم -

 …دونم  ینم… دونم  ینم یه… مرض  -

 کردم. اخم داشت.   نگاهش

آمدند نگاه کردم. خوش به حالشان. مجبور نبودند  یم رونیو چندتا چندتا ب که دوتا دوتا   ییدانشجوها به

 .دمی. دوباره آه کشیسخت نیبه ا ییها می. حداقل تصمرند یبگ میتصم

 یاگه دوستش دار … : بهش زنگ بزن گفت

 دونم یاالنم هم هست. نم یزندگ تیبابام هم هست. وضع یدوستش دارم ول -

 شهیکهنه م….  شهیکه حل نم  یمشکل رو اگه نگه دار … رو بهش بگو  نا یا خب… دونم و مرض  ی: نمد یخند

م ه گهیتا سال د ستیتازه معلوم ن…  گهید ینیبیخونه مون رو م یایم یروز  کیبگم ترنم؟ حاال  یچ -

رو  شیگزند  یبخواد کس ستین یخارج از تهران. بعد بابام هم آدم میبر  میمجبور بش د ی. شامیبمون نجا یهم

تم که ولشون کردم رف  مخور  یرو م نیاگه به خاطر من قبول کنه اون وقت همش غصه ا یاه کنه. حترو به ر 

االن من  یباشه وضعش اونقدر خوب هست که در مقابل زندگ یمهرداد هرچ… هام  یدنبال خوشگذرون

…  ندونم اگه قبول هم بکن یکه رفتم و تنهاشون گذاشتم. م  رمیگیعذاب وجدان م… بهتره  یلیخ یلیخ

 … کنهیم تشونیاذ شتر یب نمنبودن م… نشم  تیهستن که من با خونواده مهرداد اذ نیهمش نگران ا

 میدوست دارم که نتونم راحت تصم یمن هنوز بابام رو اونقدر …. مون هم که گفتن نداره  یمال تیوضع

 رمیبگ

براش از  تو  ی. اون خوشبختهم به عالقه تو به بابات نداره یربط ست،یهم خوب ن ییبه هرحال پا در هوا -

 مهم تره یز یهرچ
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 گمیم… بعد هم به بابام ربط نداره که … خوره  یکنه مهرداد به درد خوشبخت کردن من نم  یو فکر م -

 رمیگیخودم عذاب وجدان م

 ییهوااونم از پادر  ینجور یا…. . حداقل بهش بگو صبر کنه تا اوضاعتون بهتر بشه ی: خب حق دار د یکش  آه

 ادیدرم

 دونم ینم -

 نیگفتیم ی: نامردا چکمانینزد د ینسکافه رس یها وانیبا ل ی. ملمیدیو خند میهم نگاه کرد به

 بود ا یتو تر  یک  نیها کرد: بگ شیدست ها یو تو  یسنگ مکتیرا گذاشت لبه ن ینیس

 پناه؟ رانیا -

 نچسب یکرد: آره پسره   نگاهم

دستش. آه   یکه مهرداد دستم را گرفت تو   یمثل وقت گرم شد.   مینسکافه ام را برداشتم. سر انگشت ها وانیل

 .دمیکش

 ….مثل فضوال …. ها  یطلبکار … نه از اون نگاه بدا …  کردینگام م یجور  هیگفت:   یمل

 شاد  ترنم
ً
 باهات حرفش رو بزنه اد یخواسته ب یم…  دهیرو د یگفت: خب حتما

 آدمه؟…  رهیکرد و نشست: بم  یشیا

  را  یمل یچرت و پرت ها حوصله
ً
 م؟یچرخ بزن رونیب میبر  میبخور … نداشتم: واقعا

 شهر کتاب؟ میهم بر  یسر  هی یخوا یبرق زد: م شیچشم ها ترنم

 ییزهایبهتر از نشستن و فکر کردن به چ یشد ول یباعث اعتراض مل یمسخره بود و حت شنهادشیپ نکهیا با 

 کرد.   یم یبود که اعصابم را خط خط

 : خوبهگفتم

پا به دو  ی. ملمیستادیرا بدهد. من و ترنم در سکوت کنار هم ا ینیرفت س یو مل میدیها را سر کش نسکافه

د و من داشتم بو  فتادهیوقت آن اتفاق ها ن چی. انگار که همیآمد رونیبرگشت و هرسه نفرمان از در دانشکده ب

 هم ه. کاش کیتلل یللی رفتمیامتحان مزخرف م کیهمراه دو دوستم بعد از 
ً
 بود. کاش. جور  نیواقعا

**** 

 یگار یرسیخواست ز  یخورد، نگاه کردم. دلم م یرفت و فکش تکان م یاتاق قدم رو م یکه تو   یفرشاد متق به

 سنگ مرمر را درست بکوبم فرق سرش. 
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 مونه ینم یشکیه بیته ج یچیه ینطور یا -

 یب یخودکش کی….  کرده بود  یزندان اقدام به خودکش یتو  یاضیر  ارا ی…  مردیکردم و م  یکار را م  نیا اگر 

  یم یسر فرشاد متق یتو  یگار یرسیز  دنیاگر من را هم به خاطر کوب… سرانجام 
ً
انداختند زندان حتما

دم به کر   یفکر نم….  ژهیو  یاول راه بود. نگهش داشته بودند بخش مراقبت ها نیا…. کردم   یم یخودکش

 د یراه انداختن قلمرو جد یبرا یراه کی دیکه داشت با  یحداقل از آن نبوغ و هوش….  اوردیکم ب  یراحت نیا

و بعد  رد یکه ازشان آتو بگ  ستییآنجا پر از آدمها….. کار را نکرده بود؟   نیچرا ا…. کرد   یزندان استفاده م یتو 

 ….کند   سیدهنشان را سرو 

 دولتشاه؟ یگوشتون با منه آقا  -

 یماد کنبه من اعت د یدر ضمن شما با .ستین یا گهیآتش زدم: راه د گار یس کیگرفتم و   یگار یس ر یاز ز  چشم

 یباشد و هم چاره ا یکه هم از دستت عصبان  یلبخند زد. مثل آدم یور  کیو  ستاد یبه کمر مقابلم ا دست

 نداشته باشد.  طیجز قبول شرا

 دارم یا گهید ی. االن کارامیزن ی: بعد راجع بهش مفصل حرف مگفتم

 ندازد؟یراه ب و تجارت فتد یراه ب د یمملکت باهوش است با نیا یتو  یگفته هرک  یگورش را گم کرد. ک  باالخره

 ا یبزرگ کشف کند  یزهایکند، چ  قاتیخوب بود برود تحق…. جبر روزگار مجبورشان کرده …  یشکیه

 یق بازنشستگحقو  کی یحتکند و ته تهش   تیبزرگ ترب یو آدم ها هیبهتر از آن بشود معلم بق ا یاختراع کند 

ه ک  یشوند. به شرط یحداقل پولدار م ینجور یجو احترام؟ ا کیحداقل  ا یباشد؟ نداشته  یدرست و حساب

 یکه تجربه دارد اعتماد کنند آن وقت م  یحداقل به کس ا یدخالت ندهند  ز یقبول کنند نبوغشان را در همه چ

بدهم.  شادی ستینگرفته و من هم قرار ن اد یهنوز  یمتقکه فرشاد   ینشد. کار  وانهیشود باهاشان کار کرد و د

به  یمبدهم بدون آن که ک حیتوض ا یبدهم  اد یبهش  د یرا با ز یکند من همه چ  یقدر خر است که فکر م نیاگر ا

  یور ج نیهمان بهتر که ولش کنم برود تا امثال عطا بهرنگ سرش کاله بگذارند. ا اورد یذهنش فشار ب
ً
 اد یحتما

 کالن.   هیسرما کیشود از دست دادن  یخب تاوانش هم م یول رد یگیم

وقت مالقات … اومدن  یاحیر  یداخل شد: آقا دمی( کالس جدHigh) یمسن اما ها یاتاق باز شد و منش در 

 خوانیم

 یردم رو را ستون ک میو دست ها یگار یرسیرا گذاشتم لبه ز  گار یخودم را گرفتم. س یجلو  یام گرفت ول خنده

ش؟ز یم  : خانم عطرو 

 دییبفرما -

 کنیع یباال آمدم تا رو  یمانتو شلوار قهوه ا یو چرمش و از رو  یمربعپاشنه  یدوختم به کفش ها چشم

 ستیمطمئنش: الزم ن یبلوند و دوباره زل زدم به چشم ها یرنگش و بعد موها یقهوه ا ییکائوچو  میفر 

 دییایب نجا یو تا ا د یزحمت بکش اد یم یهرکس
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 دیر یمن رو بگ یفقط داخل هیتلفن را برداشتم: کاف یگوش

توجهم. لبش نشاند: م یرو  حیمل یبرداشت و دسته آن را با دو انگشت گرفت و لبخند نهیطمان را با  نکشیع

 شما بهتره ژ یپرست یبرا نیا یول

شوم.  وارد مباحثه یگر   یمقابلم راجع به آداب منش نیپلیسیبا د ار یخواستم با زن پنجاه ساله و بس ینم

 انیب د ییلبخند زدم: حق با شماست. بفرما

 اد یرفتارها من را  نیرفت. ا رونیکوتاه و محکم ب  ییام خم کرد و همان طور شق و رق با قدم هابه احتر  یسر 

ال سه مدل چنگ گو یِسرو کردن خوراک ژ  یغذا برا ز یخانه او بود که سر م یانداخت. فقط تو  یخاله مهوش م

 یها یهمانیم یجواهر برا تخانه دو ِس  یگذاشتند. شک نداشتم که رامش عطروش تو   یو دو مدل کارد م

را  و حوله رد یگیهرشب دوش م…  اقوتیهم  د یشا… که سنگ زمرد سبز دارند   ییدارد. از همان مدل ها ژهیو 

 یپا م یپارو  دهیچیو همان طور که حوله بدن را دور خودش پ چد یپ یدور سرش م یهند یمثل مرتازها

از  شیرا که برادرزاده ها ییمجله ها نیو آخر  رد یگیدست م یاندازد و با دو انگشت فنجان قهوه اش را تو 

 شود.  یمطلع م سیاخبار مد در پار  نیزند و از آخر  یورق م تیفرستاده اند با جد سیپار 

 کتا یم کرد  یفکر نم…. لباس و رفتارشان حرف زده ام  یبر سر شناختن آدم ها از رو  کتا یبا  یادیز …  خداوندا

 انتخاب کند.  یگر   یزن را به منش نیا

 من چطوره؟ سینیز یباز کرد و با لبخند وارد شد: احوال ب در را  یعل

هم  گار یس یپر از تنش من حت یروزها نیا یکند که برا  ینگفت. درک م یز یچ ینگاه کرد ول گارمیبه س بعد 

اشه بخش فروش ب یتونست هم زمان هم تو  یم کتا یتکان دادم: اگر  یکالفگ  یاز رو  یآورد. سر  یم یسالمت

 بهتر از حاال بودم یکم  هی دیشا ارهیمن قهوه ب یهم برا

 نیکه از گاوصندوق درآورده برات جز کالس گذاشتن واسه مراجع  یا دهیاتوکش یمنش نی: پس اد یخند بلند 

 بدبخت شرکتت چه کار داره بکنه؟ بگو برات قهوه هم دم کنه

تخاب ته بازار واسه انترسم بهش بگم قهوه دم کن فردا جان ممد رو بفرس ی: مدمیدو انگشت پلکم را مال با 

نقره و قهوه ساز اصل از فرانسه و آخر ماه خرج  ینیکه مد شده و بعد هم البد س  یفنجون سیسرو  نیآخر 

 قهوه خوردن من از خرج شرکت باال بزنه

 رهیگازتون ب ز یپشت م نشیرو که نشوند یهمه سال نیآورده انتقام ا نو یا کتا ی گمیزد: من که م قهقهه

گ رنگارنگ برداشته مامان بزر  یای. از اون منشستین د ینشستم: بع شیآمدم و رو به رو  نرو یب ز یپشت م از 

 کرده برام  نیرو گلچ

 رو انتخاب کرده نشیقبول کن بهتر  ی: ولد یخند باز 

 ارنیب ییچا نیتکان دادم و رفتم طرف تلفن: خانم عطروش بگ سر 



 

 
864 

؟ نیهست. رزومه من رو خوند ز ی. من حواسم به همه چد یینبود شما بفرما یاز ی. ناد یاالن م -
ً
 واقعا

 بله بله -

واسه  یتوق یدون ی: مدمیام کش یشانیبه پ یرا سرجا گذاشتم و دست یگوش  د یبگو  یگر ید ز یبخواهد چ تا 

 یحت…  یاشرو فول ب یسیفرانسه و انگل…  یو به قول خودش سکرتر اونجا باش یکار کن  نترنشنالیا یشرکتا

 سیرو سرو  ستیرئو دهن  یداخل ر یمد یشی. مستین یاسمت منش گهیت داون وق….  یهم بلد باش یعرب

 یکن  یم

 پس؟ نجا یچرا اومده ا اد؟یهمه کار ازش برم نیا یجد -

 یمش موس یانگار اومده کله پز  نجا یا یگیم یجور  هیکردم:   اخم

 .دیخند کرکر 

ملت  ردار یواگ یکار یب نیبا ا… زار دل آ شهیفرستادم: باالخره نو که اومد به بازار کهنه م رونیرا محکم ب نفسم

وره نم هی نیکنن. اون وقت جا واسه خانم عطروش همچ  دا یکار پ  هیسرشون  یزنن تو  یم سانسیبا فوق ل

 وقت شهیتنگ م
ً
لبته با ا…. هم داشته باشن  ژهیو  یایممکنه مزا د یجد یایبدونه منش ستییر  یمخصوصا

موندن  کار یبا ب سهیدر مقا یشرکت نیهمچ یکردن تو که کار    شهیم یجور  نیا… ها  یپوزش از صنف منش

 هیجور پادشاه هیخونه خودش  یتو 

 سوابق پرافتخارش رو مث پتک نکوبه تو مالج من یکه ه  یدادم به مبل: به شرط هیرا تک سرم

 جون خوبه؟ کتا ینشستم:  راست

 دمشیباال انداخت: ند شانه

 ها شهیم نیبه کارمندت هم یبد رو  نیمگه؟ بب ومدهین ش؟یدیباال انداختم: ند ابرو 

 داخل نرفتم گهی. رفتم اتاقش سرش شلوغ بود. دمیشو با هم بر  ادهیپ -

 بذارم اونجا و یدونستم ک یم… لبم: به به  ینشست رو  لبخند 

 شد؟ یوراج چ یبراش؟ اون دختره  یکسر از حقوق بزن  یخواست ینم شیپ قهیدق هی نیهم-

 کاشته  ییچه گندا ارا یبا  اد یب ادشیکردم تا   دشیه تبعالبت….  یتراب شیهست. گذاشتمش پ -

 نکاره د یحاال گند جد -

 حواسش هست یتراب -

 تو دم و دستگاهت یخوبه که هنوز چارتا آدم مطمئن دار  -
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 فه؟یشرکت چندپاره. نگاهش کردم: اوضاعتون رد کی شدیم لی. دم و دستگاهم کم کم تبددمیکش  آه

 : ستاد یگذاشت و راست ا  مانیرو  یوارد شد. با دقت فنجان ها را جلو  ییچا ینیباز شد و جان ممد با س در 

 ست؟ین یامر 

 انداختم و خنده ام را خوردم: نه یبه عل ینگاه

فکر کرده جان ممد گربه دست  تیخنده زد: منش ر یز  یبار پق نیچندم یبرا یرفت و عل رونیممد ب جان

 آموزه؟

ر کنه کمتر س  د یشا ینجور یدست اون هستن. ا ر ینه چار نفر هم ز دونم. بذار فکر ک یرا برداشتم: چه م ییچا

 من یکارا  یتو 

 اوضاعتون…  ینگفت… فنجانش اشاره کردم: بخور  به

 اوضاع خودت چطوره؟ ؟یشد و فنجانش را برداشت و در همان حال گفت: تو به اوضاع ما چکار دار  خم

 نیبا هم تا کجا رفت یکردم: قرار شد بگ  اخم

 خونه شون رمیهم من م ی. گاهمیزن یقدم م میر یم ی. گاهمیزن ی. حرف ممینرفت یدور  یجا -

 ؟یمونینگاهش کردم: شبم م یرچشمیز 

 میکن  یم تیوسط هست که هردومون رعا نیا یاصول هی یدرسته با خواهرش تنهاست ول -

 …هم خوب  یلیخ… خوردم: بله  یام کم ییچا از 

 چطوره؟ یشاد -

که بهش زنگ زدم حس کردم   یبودم. چون بار آخر  دهیرا نشن شیبود صداهفته  کی….  یشاد…  یشاد

 یحداقل برا…  ندیخواست من را بب ینم یوقت یهم اشتباه حس کرده بودم ول د یحوصله ام را ندارد. شا

 میاه یاز سرشلوغ یچیکه من ه  یدر حال… گفت سرت که خلوت شد   یم یوقت… فنجان قهوه  کیخوردن 

…. د معصومش که دو ماه بو  ینگاه ها یتنگ شده بود. برا شیدلم برا داد؟یم یچه معن ….گفتم   ینم شیبرا

 ….. شیدیشود مهرداد؟ دوماه است که ند یباورت م

 مهرداد؟ -

 هوم؟ -

 حالت خوبه -

 : خوبم. فقط سرم بدجور شلوغ شدهستادمیجا بلند شدم و لب پنجره رو به دماوند ا از 
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 ؟یمطمئن -

 آره -

 دهیغم م یو لحنت ب یول -

هفته  کی. … دمشیدوماهه ند… بهش مهلت بده تا فکرهاش رو بکنه  یو نگاهش کردم: مگه نگفت برگشتم

 زنم یهم هست زنگ نم

 ه بپرهنگفتم سر رشته رو ول کن ک…  رهی: گفتم بند رو شل کن که حس نکنه اسز یم یرا گذاشت رو  فنجانش

 ستیالبد مال من ن… ره بپ یجور  نی: اگه قراره امیها بیج یکردم تو   دست

 ؟یکنیفراموشش م ینگاهم کرد: دار  متعجب

 ….دونم. گفتم بهت سرم بدجور شلوغه  یصورتم و سر تکان دادم: نم یرو  دمیکش  دست

 شده؟ یچ نمی. بگو ببستیلجن شلوغ تر ن یسرت از اون روزا یدون یخودت هم م -

 …غلط  یدرسته چ یدونم چ ینم گهید…  یچی: هدمیخند نیغمگ

 …من از کجا بدونم  یگینم یچیه یوقت… شده  یحداقل بگو چ -

 تو فرغون؟ یز یمخ منو بر  یخوایبعدش م یکه گفتم و دونست  رمیگ  -

 نشست و در سکوت نگاهم کرد.  صاف

 ه؟ی: چگفتم

 ؟یشد د یازش ناام -

کارم.   یتاد پشد؟ باباش من را فرس یآخرش چ یکردم. ول  شیآمد برا یاز دستم برم یدانستم. من هرکار  ینم

… اد دستور د… خواهش نکرد … زنگ زد و گفت دور و برش نباشم … کارم   یمن را فرستاد پ یمندل…  یمندل

و ا یآرام شوم. ول یو کم نمشیخواهد بب یدارم. االن دلم م اجیخودش هم که سردرگم است. االن بهش احت

 .ردیبگ میباشم و بگذارم او تصم یخواهد. من هم قرار است پسر خوب ینم

 آره فکر کنم -

 بهش زنگ بزنم؟ یخوا ی: مزمقابلشیفرستاد و زل زد به م رونیب ینیرا از ب نفسش

 نه -
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  یرا واسطه آشت قمیشانزده ساله که نبودم، رف یگفتنم مطمئن بود. بچه   «نه»
ً
 مگر خودمان بکنم. اصال

 نیا ده باشم؟ نگرانم هم نشد؟فکر نکرد ممکن است مر  یحت… هفته است زنگ نزده  کی یوقت م؟یقهر بود

 خواسته بروم. خواسته بهش زنگ نزنم.  یزبان یبه زبان ب یعنی ؟یچ یعنی

 نداره یخوب یروح طیمهرداد اونم االن شرا نیبب -

 مقابلش: مگه من دارم؟ نشستم

 یتجربه دار …  یتو بزرگتر  -

بعد  …مادر ماتم زده  هیو  وانهید یبابا هی….  یورشکستگ…. چند ماه  ینه واسه ازدست دادن دو نفر تو  -

زده شونزده پسر پون هیکار اندازه   نیا یتو  یدون یکه خودت بهتر م  یاونم وقت… دختر  هیهم سر و کله زدن با 

 ساله هم تجربه ندارم

 قیرف دمیم ادتی یبه شانه ام زد: اگه خواست یشد و دست خم

: شیچشم ها یزل زدم تو ….  یباز … عذاب وجدان  یباز … کشمکش   یافتاد. باز  ارا یبا  شیبه حرف ها ادمی

 کرده  یخودکش شیدو روز پ ارا ی

 ؟یدی. گفتم: شنتینبود. نه تعجب. نه غم. نه رضا دا یپ یچیصورتش ه یتو 

 خب؟ -

 یچیه -

 گرفتن؟  تیواسه رضا ومدهین یکس  -

 دمیهم نپرس ونیاز هما… من که نه  شیپ -

 شده؟ د ییحکمش تا -

 آره -

 … تیاکه رض  د یمطمئن -

ونست االن ت یم ارشیک… هم نکشته  تیاز سر عصبان…. رو نکشته  ارشیکه ک  یابونیخ یدعوا یتو … نه  -

 ست؟ین… حقش مرگه …. همه مون رو گند زده  یزندگ…. زنده باشه 

 روش فکر کن شتر یب یکم  هی یدونم. ول ینم -

 … یکی نیدن دارم که امبل و چشم بستم: اونقدر مشغله واسه فکر کر  یرا ولو کردم رو  خودم

 از همش مهم تره نیا -
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 رو؟ کتا ی ای ینیمن رو بب یخواستم راجع بهش فکر کنم. راست نشستم: اومد ینم

 لبخند زد: فرض کن هردوتاتون یور  کی

 ؟یچکاره ا یبهش گفت -

 نه؟یاز ا ر یغ… ساده  لیوک هی -

 نی: از امدینشده اند. پرس یمیهم صم. پس هنوز آنقدر با د یوقت بهش بگو  چیه ستیکه قرار ن  یعنی نیا

 ؟یهست یراض تیوضع

 هیگفت هست. سر تکان داد: هستم. هردومون   یداد به مبل. صورت آرام و خوشحالش که م هیهم تک او 

 …. میرو عوض کن زا یاون چ ستیبرامون مهمه و قرار هم ن ییزایچ

؟ -
ً
 مثال

 ا -
ً
 ستیموندگار ن نجا یچون ا یبگرد گهید رفروشیمد هیدنبال  د یزود با ا ی رید نکهیمثال

و رفاقت کن مخش رو  ا یب ؟یقدر لجباز؟ پس تو چکاره ا نیزن هم ا…. طرف سرم را فشار دادم: خداوندا  دو 

خوان چه کار آخه؟  یخانم رو م کتا ی….  ایدن یتو  ختهیر  لسوفیهمه ف نیجا. ا نیبزن بگو بمونه هم

 ….باال  برمیحقوقش رو هم م

 هیازم ب… خوشحال تره تو حقوقش رو بکن سه برابر  یاونجور  یمهرداد خان. وقت هیشخص تیمساله رضا -

 رهیم کنهیول م ییجا

که صبر کنم تا خودش   داد یگفت. هشدار م  یهم م یبود که راجع به شاد یز یهمان چ نیبستم. ا چشم

از جوش خوردن آن  شتریدوام رابطه ب رضا یعل ینه. برا ا یکه با من خوشحال خواهد بود   رد یبگ میتصم

 داشت.  تیاهم

 ؟یدون یرو م یز یچ هی: گفتم

 ؟یچ -

 یجفتت ثابت مونده و تو عوض شد ینیب یبعد م….  تشونیشخص… مالک هاشون ….  شنیآدما عوض م -

تت رو تلف همون بهتر که وق یکن  دا یواسه ابد پ یکیتا  یصبر کن یتا ابد دوام نداره. اگه بخوا یرابطه ا چیه

 ینکن

 شه؟یکه تنها هم موند. م  هشینم -

 ؟یستیمگه خوشحال ن… مث االِن تو …  شهیچرا نم -

 خب؟ -
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 ونکارت  یپ د یر یم د یکنیول م گهیاز همد نیهروقت هم خسته شد…  یدائم یدوست هی…  گهید نیهم -

 نیاگه ا گه؟ید یکیدنبال  یبر  یبعد ول کن یعده خوش باش هیبا  شهیقابل جبرانه؟ مگه م بشیآس یمطمئن -

 دائم الخمر هرزه هیشده  ؟یخبرش رو دار  لونه؟یو و  لونیقدر ا نیبود چرا سهراب ا ینسخه خوب

. ستین دمید ییجا هی یول هیآنا واسه من مکمل خوب کردمیفکر م….  نیمن رو بب یزندگ… من رو نگاه کن  -

 رم؟تونم نگهش دا یم یچطور …  ستمیبزرگتر که شد بفهمه من براش خوب ن یفردا اگه شاد

 ؟ینش تیرفت اذ یکه اگه شاد  یکن  یم هیخودت رو توج یاالن دار  -

 دونم یجا بلند شدم و شروع کردم به قدم زدن: نم از 

ه. اگه همه کن  دا یاونقدر صبر کنه تا جفتش رو پ د یکنه. با  دا یبگرده جفت خودش رو پ د ی: آدم باد یکش  آه

 هیاز اول  رنبُ یم ییزناشو یاز زندگ ییجا هیو بعد  ارنیکنن و بعد بچه م  یازدواج م گهیکه راحت با همد  یینایا

اال اگه ح نی. همشد یبهتر م عشوننه وض ا یکه کارم درسته   دنیپرسیلحظه از خودشون م هیلحظه فقط 

ات خوبه تو کار بر   نیکه ا  نیا نیفقط با تضم یمنفعت مال چیه یاونم ب….  یات رو بد هیکل  د یبهت بگن با

…  یدو دل یل. تازه بعدش هم کیکار خوبه قبول کن  نی. محاله تا بهت ثابت نشه اگهید یکنینم ؟یکنیقبول م

 تشیاهم یعنی… بخرن  نیماش خوانیم کننیوسط مردم فکر م اد یم یزندگ کیانتخاب شر  یپا یوقت یول

اه رو هم م کیهمون  ا یماه فکر کنن که تازه بعض کی تشینها نیماش دنیواسه خر … براشون در همون حده 

 که عمر ازدواجشون از   ییمطمئن باش نصف زن وشوهرا… به ازدواجه  میکنن منظورم واسه تصم  یکر نمف

ون جفتش یاز خوب…  زننیهم لبخند م یرو  یتو  ی. حاال هدنیدارن ادامه م یپنج سال گذشته فقط مجبور 

سط باشه چه هم و ب یاگه پا…. تونن به خودشون دروغ بگن  ینم گهیاونجا که د ؟یچ ییتنها یتو  یول گنیم

 شهیرابطه محکم تر م یموندن تو  رِ یزنج… بدتر  گهید

فکر  ….  یترسناکه عل یکم  هی اتتینظر … کنن ها   ینگاه نم یبه زندگ قیقدر دق نیمقابلش: همه ا ستادمیا

…. ب خو  یاجتماع گاهیجا هیبا …. بچه گوگول مگول  هیو  یرفاه ماد هی خوان؟یم یچ یمردم از زندگ یکرد

 زاستیچ نیدر طبقه خودش دنبال هم یهرک

 ؟یخلوت آدما بود ینگاهم کرد: مگه تو تو  نیغمگ

 یواسه آدما یشده وسوسه بش…  یواسه چندنفر تا حاال شنود کار گذاشت یجد یجد گمیم ؟یتو بود -

 ؟یهم شنود بگذار  تیخصوص یزندگ

جات  چیبه ه ا یمن برعکس تو که دنکه   نیدوم ا….  کی نیا ینکن یشوخ زا یچ نیکرد: قرار شد راجع به ا  اخم

تو  …کنم   یفکر م… کنم   یمدام دارم به آدما نگاه م….  ستیدور و برت ن یحواست به آدما یلیو خ ستین

 یم ننکیهمشون غرغر م….  دمیبه حرفاشون گوش م… صف بانک که واستادم  یتو …  رمیکه راه م  ابونیخ

 چرا؟ یدون

 چون اوضاع مملکت گل افشانه -
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 ینگرفت یرم رو جدتذک -

 به کار تو نداشت یرو گفتم ربط تیداشت. واقع یچه ربط -

 .ستیدور و برش خوشحال ن یاز روابطش با آدما یشکیچون ه…  میبگذر  -

 گه؟یهمشون هم عدل ازدواج کردن د -

 …پدر و مادرن  هی یبچه ها… زن هستن  هیشوهر … مرد هستن  هیزن … خانواده ان  هیحاصل  ینه ول -

ونا ا یوقت… زن و شوهر  سازه؟یم یاصل خونواده رو ک…  گهیخانواده هستن د هیاالخره هرکدوم عضو ب

 رهیزنج…  نطوریپدر و مادراشون هم هم… خود به خود بچه هاشون هم خوشحال ترن … خوشحال باشن 

 جامعه هی شهیم یکن  عشیرو وس

بار  هیمجبورم  یول د یببخش…. شه بچه اش هم خونده با یآدم جامعه شناس یبابا یباال انداختم: وقت ابرو 

… ار کنه ک  هیگرفته باشه چشم و گوشش چند برابر بق  اد یبچه اش هم …  رمیبگ د یتذکرت رو ند گهید

 یاحیر  رضا یعل شهیحاصلش م

 بخند دمیمفت مفت دارم بهت مشاوره م… مسخره کن  یرا پشت گردنش قفل کرد: حاال ه شیها دست

ه شد رضا یآدم شناسانه عل اتیخصوص نیآنا هم عاشق هم نکهی. حس اداد یقلک مته دلم را قل یبد حس

م کنن داخل اعال  انیعطروش ب سیبه ساعتم انداختم: االنه که م یخواستم بهش فکر کنم. نگاه یبود؟ نم

 جلسه دارم گهیساعت د مین

کنه ده مم یکن  یه فکر ماگ یول یاندازه حاال خوشبخت نباش یبا شاد گهیجا بلند شد: ممکنه ده سال د از 

 …خودش خبر نداره  یآدم از فردا… حس رو داره نگذار از دستت بپره  نیو اونم هم یسال خوشحال باش

 رم؟یبم ا یزود نیممکنه هم هی: چدمیخند

  یدگزن تیفیکه با ک  یحداقل خوشحال یر یبم یباال انداخت: از ما گفتن. اون وقت اگه هم تو جوون شانه

 یتو  یول گذرهیمشترکمون م یچهل سال از زندگ یو همه جا هم با افتخار بگ یبش ر یپ یکی. خوبه با یکرد

 ت؟یفیک  یب سالچهل  یبه جا کردمیم یزندگ تیفیماه با ک کی یکه کاشک  یخلوت خودت رو لعنت کن

 بره؟یخودت چرا خوابت نم یبلد ییدست دادم: تو که الال باهاش

 شده ر ید یلیتو وقت خوابت خ یول میدینرس ییالرا فشار داد: ما هنوز به مرحله ال دستم

 یکنیم جدهیمثبت ه یایو شوخ یشد زاد یکه آدم  نمیبیزدم و آرام گفتم: م لبخند 

 افتاد یکار م  ر ید زتیتو چ کردمیم شهیکرد: هم  اخم

رفاقت  کی تیمیبود صم نیمان خاطره داشت. ا یجذاب دوران نوجوان الی. او هم از آن سر دمیخند بلندتر 

 .تیفیباک
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 یعنی نی. اد یکش  رهنشیپ قهیبه  یکه دست  دمید کتا یدم در همراهش رفتم. راهش را که کج کرد طرف اتاق  تا 

  دوار ی. خوشحال بودم و امد یرس یم ییکه داشت به وقت الال  یعنی نیمهم بود خوب به نظر برسد. ا شیبرا

 کرده باشد.   دا یکه جفتش را پ

هم مطمئن شود که با من خوشحال  یخواست شاد یتم. دلم ماتاقم و رو به پنجره نشس یتو  برگشتم

. با میکن  ر ییبا هم تغ میکن  ر ییاگر قرار است تغ ی. حتمی. بزرگ گنمیاور یجفت. بعد بچه ب میاست. بعد بشو 

 نیا یتو  یکم  یها دمبرسد. چون آ یر یرا ندارد که با جفتش به پ نیشانس ا ی. مطمئنم هرکسمیشو  ر یهم پ

ان رو با خودش ییترسند در تنها یدهند و م یفقط ادامه م هیبق… جفت هم هستند …  ایند نیا یتو … شهر 

طور نبود آمار طالق از آمار  نیدهم؟ که اگر ا یبه رو شوند و از خودشان بپرسند چرا هنوزدارم ادامه م

ه ب شتر یب یترسناک. کاش مردم کم یها تیواقعاز همان  یکیبود.  تیواقع کی نیزد. ا یازدواج جلو م

 یور ج نیبخرند. ا نیماش ا یخواهند خانه  یکه م  یاز وقت شتر یدادند حداقل ب یم تیانتخاب جفتشان اهم

شد  یباعث نم…. رد شدن از سن ازدواج  ا ی… باال رفتن سن  ا ی… مثل تفاوت سن  یمالک مسخره ا گر ید

 ر ادتیسنشان ز  یدم ها هرچکرد. آ  یباالتر از سنش رفتار م یشادعجله کنند. جالب بود. جالب بود که 

 گر ید یگذشت  یسن کیاز  یاست که وقت نیهم یشوند. برا یتر م یشوند. وسواس یمحتاط تر م شود یم

ز هنو  یکنند تا وقت  یرا مجبور م شانیاست که خانواده ها بچه ها نیهم ی. برایجرات ازدواج کردن ندار 

 نید. انشون کینزد تیبا بزرگ شدن به مرز واقعخواهند آنها  یم د یجوان و ناپخته هستند ازدواج کنند. شا

و  یبر کنص یر یهم پ د یو شا یسال انیکردن جفتت تا م  دا یممکن است به خاطر پ یکه اگر عاقل شو   تیواقع

تن  ا یاست  تر ه. تنها ماندن بیو تنها بمان ینکن دا یکه جفتت را پ  یآنقدر بدشانس باش د یتازه از آن بدتر شا

 یم یاقمزه ازش ب یب خیکپه   کیفقط  یدیاش را مک ینیر یش یدرب  هشت وقت خیثل که م  یدادن به ازدواج

من که  یمرتب است ول ز یخوبم و همه چ شیخواست مطمئن شود من برا یم یماند؟ جالب بود که شاد

 بزرگ نشده ام؟ نوز من ه د یکردم. شا  یقدر عجله م نیازدواج ناموفق از سر گذرانده بودم ا کی

 اتاق کنفرانس منتظرن یدولتشاه مهموناتون تو  یبعد آمد داخل اتاق: آقا هیو چند ثان عطروش در زد  خانم

کنارش   یرود و کس یرختخوابش م یتنها تو  یو مجرد وقت انسالیم یمنش نیکردم و سر تکان دادم. ا  نگاهش

ز رو  کردم و مجبور بود تمام  یآغوش باز کند باز هم خوشحال است؟ اگر من استخدامش نم شیبرا ستین

رود. ب یهمانیهم م ر دوبا یکه هفته ا  رمیگ… در سکوت خانه اش … خانه اش بماند و مجله ورق بزند  یتو 

 نصف عمرش را با دوستانش سرگرم باشد. آن ن یسال
ً
چه کار  را  یخال مهیسه بار هم به مسافرت برود. اصال

اش  یوانکه ج  یشوهر … غرو داشت شوهر غر  کیاگر  کشد؟یزند و آه م یافتخاراتش زل م یبه تابلو  کند؟یم

 رد یگدر آغوش ب ییو او را به وقت تنها اورد یاز خودش درب ییصدا کیباز هم بود که  یرا تلف کرده بود ول

 .دیپرس دهید ا یدن کیاز  د یرا با نیام تا جوابش را بدانم. ا دهینرس یر یدانم. من هنوز به پ یبهتر نبود؟ نم

 یبود بها نیصلح کنم ا میرفتم با رقبا یبود برداشتم، داشتم م ز یم یرو را که  یو پوشه ا زمیطرف م رفتم

 .ونیهما یها یبلندپرواز 
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. یر یبگ میتصم د یبا یو منتظر بمان ینیشود بنش یدارد. نم ییبها یز ی. هرچستادمیچند لحظه سر جا ا یبرا

. یفهم ینم یرا نپرداز  شیتا بها… کند   یکه خوشحالت نم  یکردن با کس  یزندگ ا یبهتر است  ییتنها نکهیا

تو  یرا برا گر ید یکیشود نسخه  یوجود دارد. نم ا ینمونه از آن در دن کیکه فقط   یآدم هست کیچون تو 

ن جواب دانست یو برا یباز هم منحصر به فرد و تک د یخانواده هم رشد کرده باش کیاگر در  ی. حتچند یبپ

ادامه  یعمر است. من حاضر بودم با شاد یسواالت نینچ ی. بهایآن را بده یبها د یبا یمهم نیبه ا یسواالت

 او چطور؟… بدهم 

و  یشتاجر با کیاگر  یشود. حت یدودوتا کردن ها سرش نم نیهم ا یتنگ شده بود. دل لعنت شیدلم برا آخ

 یگرفتم و م  یآغوش م یبود تا تو  نجا یحاال ا نیخواست هم یسر و کارت با حساب و کتاب باشد. دلم م

 یزنشان را تو  ند ها هم دوست دار  یبعض کرد یم یخانم عطروش حال نیبه ا د یبا یکیآن وقت . دمشیبوس

 داخل.  ییایو ب یبه در بزن یوقت تق یوقت و ب د یاتاق کار بغل کنند و ببوسند و نبا

**** 

 یدق دمیفهم یم اگر 
ً
  یلنگاالک یبه اندازه زندگ دمیفهم یحداقل م ا یخوب بود.  یلیخ یبا من دار  یچه مشکل قا

 ا ید. هم خوب بو  ییایچرخ بخورم تا کوتاه ب یچرخ و فلک زندگ یتو  گر یقرار است چقدر د یکه به من داد

داشتنش  که دوست  یبا پس زدن کس ا ی… توانم بابام را داشته باشم  یکه با نذر کردن م  یگفت  یحداقل اگر م

 و آن باال  یا. آره تو که نشستآره؟ با تو هستم ه…  گریجور د کیجور درد دارد و دوست نداشتنش  کی

 هیمن قرار است ما ؟یدیارزش ندارد. حداقل بگو چرا من را آفر  تیناخن هم برا کیمن به اندازه  یزندگ

 باشم؟ یعبرت ک

 ؟یشاد -

 یسلول م یتو  میها یخبر وارد شدن هم بند یو پرخاشگر مامان مثل ب یلحن عصب نی. ادمیجا پر  از 

 یبود. آمد کنار پنجره ها دهیرا د میبود. مامان اشک ها ر ید یصورتم ول یرو  دمیترساندم. تند دست کش

 دست گذاشت و اخم کرد: چته؟ یپنجره نشست. دست رو  یتاقچه  یاتاق و لبه  یقد

ودم حداقل خ ا یاست.  یعاد ز یاخم ساده باور کنم همه چ کیکه با   ستمیگذشته ن  یشاد گر یمامان. من د نه

را محکم تر  میآنکه نگاهش کنم زانوها یعوض شده اند. ب زها یچ ین برگشته ام و بعضرا گول بزنم. من از زندا

 شهیم شونیحال یدکترا چ نیکردم: ا  هاز باران نگا سیخ اطیزانو گذاشتم و به ح یبغل گرفتم و چانه رو  یتو 

 دکتر خوب هی مشیببر  د یبا… 

 بزنم به مهرداد و ازش کمک بخواهم. آنبود با من همدست شود تا زنگ  ینگاهش کردم. فقط کاف ملتمسانه

اخم کند. چون به خاطر خودش بوده که به مهرداد زنگ  مانیتوانست به هردوتا یو بابا نم میوقت دوتا بود

ا حرام  اش ر  یدولتشاه که زندگ یخانواده  یجلو  یکند ول  میتیبابا غرور داشت. حاضر بود من را  یزده ام ول

 کرده بودند کوچک نشود. 

 …. به جون خودش ستین یز ی: به خدا چد یآه کش مامان
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 دلم نم -
ً
 خواد فکر کنم وجود داره یقسم خدا نخور که اصال

 یم شد یم یدانم. چ یخودش هم شک کرده بود. نم د ینگفت. شا یز یچ یداد ول رونینفسش را ب یحرص

کرد اال علم   یم شرفتیپ ز یچرا همه چ م؟یکه دوستشان دار   یبه کسان میرا بده مانیها هینصف ر  میتوانست

 زدند؟ یها ازش جلو م یضیرفت و مر  یکند راه م  ر،یالکپشت پ کی نیکه ع  یپزشک

 … گمیبه مهرداد بهش م زنمی: من زنگ مگفتم

 ؟یو جوابت رو نداد چ یاگر زنگ زد…  یدستم را گرفت: دو هفته اس ازش خبر ندار  مامان

حالش خوب بود. زنگ زدم … نزده. دو هفته شود زنگ  یبود که دو هفته م دهیمامان هم فهم یحت

اه حرف مهرداد دولتش یخواهم با آقا یرا برداشت. بهش گفتم م یازخود متشکر گوش رزنیپ کیشرکتشان و 

حق  نزندا یتو  میها یرا قطع کردم. هم بند یشما؟ و من گوش د یبزنم و گفت سرش شلوغ است. پرس

آشنا  هیزودتر از بق یزندگ یواقع یبودند. با رو  ر یمثل من فقداشتند که عشق را باور نکنند. چون آنها هم 

 که سرشان به پول درآوردن گرم بود.   ییشده بودند. حداقل زودتر از بچه پولدارها

 یچرا زنگ نم یرفت. دوباره اشکم راه افتاد. شاد رونیو ب د یشانه ام کش یدست رو  کیحرف با  یب مامان

ودش خ شیپ لشیزنم موبا یکه زنگ م  یآن موقع د یتمام است. شا ز یچهمه  یعنیاگر جوابت را ندهد  ؟یزن

 یلیانتظار خ… نه … تا خودش زنگ بزند. نه  یمان یو جواب نداد بعد منتظر م ینباشد. خب اگر زنگ زد

 ؟یزندان بس بود. پس چ یها لهیخواهم دوباره منتظر بمانم. چند ماه منتظر بودن پشت م یتلخ است. نم

 چرا دو 
ً
  مین ها؟ دو ماه و  ش؟ینیشرکت بب یجلو  یبرو  یدار  یچرا تن لشت را برنم ؟یهفته لفتش داداصال

 یتو  می. مستقستیهم در کار ن ی. انتظار تبهتر هم هس یجور  نیحق دارد خسته شده باشد. ا… گذشته 

برگردد  هک  رمیگ… با خودش  ا ی یگرد  یبرم انیبا چشم گر  ا یزند.  یکند و حرف دلش را م  ینگاه م تیچشم ها

…. کند   میهم دعوا د یشا…. قهر کند … هود؟ بعد بابا اخم کند  نیو بشود راب ند یام را بب یزندگ د یایبعد ب… 

 فیلتک نمیخواستم بب یچون م ؟یبرس نجا یتا به ا یقدر لفتش داد نیچرا ا …هم حالش بدتر شود  د یشا

مهرداد  تا بابا قبول کند من و  نیپا بکوبم زم یهمه بدبخت نیشد بعد از ا یشود. چون نم یم یتازه ام چ یزندگ

که ما با   د ر ک  یباور م د ی. بابا بارمشینبود که به زور بگ ی. چون مهرداد اسباب باز میشو  یبا هم خوشبخت م

افتاد ممکن بود مهرداد  یاتفاق ها هم نم نیاگر ا یکه حت… که … آمد  یو با خودش هم کنار م میهم خوب

 یربط چیعالقه ه نیافتاد و ا یاتفاق م نیهم زنده بودند باز هم ارشیاگر آنا و ک یحت کند.   یمن را خواستگار 

 …نه … عالقه … بهش … مدت  نیا یمن تو  گرنهو … اتفاق ها ندارد. حداقل عالقه مهرداد به من  نیبه ا

دت ه خو ب یتکان کی یتوان یکه نم  یشاد یر یبم… عالقه هم … نه اول اعتماد کردم بعد … اعتماد کردم 

 .یبده

اشد اگر قهر ب یحت… روم سراغ مهرداد  یکنم. اگر بابا تا فردا شب حالش بهتر نشد آن وقت م  یم یکار   کی

ر کار د یفکر کن مهرداد ؟یشاد ؟یکن  یازش سوءاستفاده م یدار …. کند   یباز هم کمکم م… دلخور باشد … 

 یبخار رو  و  دمی. آه کشپنجرهکدر و سرد   شهیدادم به ش هیکالفه سرم را تک  ؟یکرد  ینبود. آن وقت چکار م

کرده   دا یبه هم گره خورده و به هم ربط پ ز یفرو رفته بود. همه چ ظیمه غل کیدر  ز ینشست. همه چ شهیش
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در عوض  یبابا را ناراحت کرده ام ول… بود. اگر بروم از مهرداد کمک بخواهم ازش سوءاستفاده کرده ام 

… ماند و  یکار را نکنم خب بابا خوشحال م  نی. اگر اد شو  یالش خوب ممانم که بابا ح یخودم خوشحال م

 من را فراموش کرده است. دو ماه و ن یمن ناراحت م…  ضیمر 
ً
 دلش… گذشته   میشوم و مهرداد؟ نه او حتما

با هم  یجور  نیشود. قرار بود ا یحاال هم خوشحال است. باورم نم نیپس او هم… تنگ نشده  میبرا

… زنش  …برادرش مرده …  دهی. شرکتشان ترکیبهش حق بده شاد بود؟عشقش تب تند  م؟یخوشبخت شو 

 ونیکرده بود. او هم مشکالت خودش را داشت. هما  دا یبه هم ربط پ ز یاو هم همه چ یزندگ یانگار تو … هم 

 رمیگم.  و زار بزن نمیشود بنش یبکنم. نم یکار   کی دیو خودم. با… من  یبابا… زنش …  ایقتل ک… شرکت … 

همدست  د یخودم هم با… من سر رفته و من را فراموش کرده  یها یحوصله اش از بدبخت یر آن باالس 

 بشوم؟ میها یبدبخت

 یر هال دوازده مت یاتاق را باز کردم و رفتم تو  دهیو پوس یجا بلند شدم و صورتم را خشک کردم. در چوب از 

 م د یار ب یباران م شتر یب یخانه. سقف تبله کرده بود و اگر کم
ً
داغان بابا  یاه هیر  نی. آن وقت با اختیر  یحتما

 یزندگ است.  نی. همچارهیب یشاد همان یشو  یباز م رد یات بگ هی. گر رد یگ  یات م هیگر   یبهش فکر کن… 

پتو  ر یدرب و داغان ز  یسالن. بابا کنار بخار  یو رفتم تو  دمیبجنگ. آه کش ا یباهاش بساز  ا یاست  نیهم

طرف هنوز هم کبود بود. نشستم کنارش و دستش را   نیورتش از دو ساعت به ابود و رنگ ص دهیخواب

 کرد.   یرا تمام م شیها یآمد. کاش دلسوز  ینم یکی نی. کاش اد یگرفتم. خاله مه لقا آه کش

است باز شدند. چشم باز کرد.  یدانستم از خستگ یکه م  شیابروها انیو اخِم م دند یبابا لرز  یها پلک

انند و برس ژنیتوانستند به مغزش اکس ینم شیها هیمز بود. تنش خسته بود. ر قر  شیچشم ها یدیسف

 یشیلبخند زدم: خوب م هیگر   ی. بغضم باز بزرگ شده بود. به جاد یکش  یداشت زجر م

 توکل به خدا کن…  شمیتکان داد و به زحمت گفت: خوب م سر 

من  شهیمبهش بدهم. ه یشتر یتم درد بخواس ینتوانستم اخم کنم. بابا درد داشت و نم ی. ولد یکش  ر یت پشتم

 دونم ی. لبخند زدم: مد یکش  یبه کل ازش کنده ام درد م د یفهم یکرده بود. اگر م  دوار یام یرا به آن باال سر 

 شهیتر م اهیرنگ و روش داره س…  مارستانیب مشیبردیم یمه لقا گفت: کاشک خاله

 ستان؟مار یب میکبود بابا نگاه کردم. گفتم: بابا بر   یلب ها به

 خواباندنش یکردند؟ م  یخرج دارد. تازه مگر چه کارش م مارستانیدانست ب یباال انداخت. خودش هم م سر 

 یها هیشهر خراب شده بود که با ر  نیا یتو  یکارش را عوض کند. چه کار   د یگفتند با  یو م ژنیماسک اکس ر یز 

ن مرکز آ یافتاده بود تو  ر یاشت. گهم ند اهیکاشتن و گل و گ  یدلخوش گر ید یمن بسازد؟ حت یداغان بابا

 به مواد ش  یها را جمع و جور م نیماش یاسقاط خودرو و آهن پاره ها
ً
محل   ییایمیکرد. دکتر گفته بود حتما

 کدامش  چیتازه و اعصاب راحت که ه یدارد. چاره بابا فقط استراحت بود و تنفس هوا تیکارش حساس

. یر کنم. مهم نبود چه کا  دا یپ یکار   کیخودم زودتر  …نه  ؟یبه مهرداد زنگ بزن… که   نیممکن نبود مگر ا

که بشود باهاش اجاره خانه و خرج خانه را با هم داد.   یهرکار ….  یابیبازار …. دانم  یچه م…  یگر   یمنش
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 …هم به من بدهد  یکار   کیشود به مهرداد زنگ بزنم و ازش بخواهم  یهم بود؟ م یکار   نیمن همچ یبرا

کار    یآن شرکت کوفت یتو  ونیکنم. بعد بروم جفت هما  یهم نم سوءاستفادهازش  یطور  نیخوب است. ا

خواهد من را برساند خانه مان؟ اگر دوستم  ینم ؟ییایشد ب یبابات راض یپرسد چطور  یکنم؟ مهرداد نم

 م
ً
 هیهود و همان قض نیشود راب یگردم و باز م  یفهمد چرا دنبال کار م یخواهد. بعد م یداشته باشد حتما

 شدند.  یسرم تکرار م یتو  یه رهیدا کیکه مثل   یلعنت یها

 …خورد  یم یز یچ هیآمد و گفت: کاش  رونیآشپزخانه ب یاز تو  مامان

 ینگاهم کرد. بلند شدم و رفتم تو  دانهیکرد. ناام  یم هیخلوت گر  ینگاه کردم. او هم تو  شیچشم ها به

 ه مه لقا بهش بربخورد. به جهنم. آشپزخانه. مامان هم دنبال سرم آمد. االن بود که خال

 برم دنبال کار خوامی: مگفتم

 کجا؟  -

 …گردم دنبال کار   یدونم. از فردا م ینم -

 شرکت دولتشاه؟ یبر  یخوایم -

 رمیگفت بگو آره. گفتم: اگر مجبور بشم م  یم یزبان یبود و به زبان ب د یشدم. ناام رهیخ شیچشم ها یتو 

ست؟ ه یچ متیتصم ی. خب شادیر یبگ میخودت تصم د یکه با  یعنی نی. ارونیو رفت ب د یاز من دزد چشم

سالن و  یپشتم انداختم. رفتم تو  یروشن بود. کوله ام را رو  مهی. هوا ندمیاتاق و مانتوم را پوش یرفتم تو 

 : کجا؟د یخاله مه لقا پرس

 ره کنهخواد درس هاش رو دو  یم… پلک از هم باز کرد. مامان گفت: با دوستش قرار داره  بابا 

را گرفتم و راه افتادم. ساعت سه بعد از ظهر بود.   کیکوچه بار   یکردم. کناره   یتکان دادم و خداحافظ سر 

کم   را  نیهم یشد. لعنت سیام خ یچاله آب. کتان کی یرفت تو  میهوا پا یزدم. ب یکاش اول بهش زنگ م

 ینم الزم دارم. مطمئنم میو گ  یرا مچ د یبهم پول قرض بدهد. اگر پرس میگو   یزنم م یداشتم. آره بهش زنگ م

گردم   یم حالش بهتر شد  یو وقت میکن  یم یخوب و بستر  مارستانیب کی میبر  ی. بعد بابا را میچ یپرسد برا

 کنم.   یم فیتعر  شیرا برا ز یروبراه شد همه چ ز یهمه چ یخوب است. وقت یجور  نیدنبال کار. ا

د بهش بع ست؟یبهتر ن نیبهش بگو قرض است. ا ؟یر یگ  یسر کوچه. خب چرا آن پول را از ترنم نم دمیرس

ماره سراغم ش د یایب یآنکه معطل کنم تا دودل ی. فقط مهردادش کم است. بستیهم راه خوب نیبرگردان. ا

 ترنم را گرفتم. بعد از دو بوق جواب داد: سالم

 ؟یسالم خوب -

 اتوبوس برسم.  هستگایرفتم تا به ا یراه را م نیدو برابر ا د یخلوت بود. با ابانیخ
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 بکنم؟ یخواهش هی شهیترنم م… خوبم  -

 زم؟یعز  یچ -

 …بابام حالش … گردونم ها فکر بد نکن   یبهت برم… رو که مهرداد  یاون پول شهیم -

 یبهش پس دادم شاد -

 : پس گرفت؟ختیدلم به هم آم یبا هم تو  یو دلخور  یاز خوشحال یحس

به حساب شرکت بعد زنگ  ختمیر …. ماره حساب گرفتم به خودش ندادم. زنگ زدم شرکتشون ش… نه  -

 زدم بهش گفتم

 : خب؟ستادمیا سرجا 

 گفت الزم نبود و بعد هم تشکر کرد…  گهید یچیه -

 ن؟یهم -

 آره -

 نگفت؟ از من سوال نکرد؟ گهید یچیه -

 سردم شده بود. …. سکوت ترسناک …  سکوت

 ؟یختیپول رو ر  ی: کگفتم

 امروز نیهم -

 ود؟حالش خوب ب -

 ؟یدونم واسه چ ینم -

 ؟ینشد بهش زنگ زد یعصبان یعنی -

 … یواسه چ… نه  -

 یبه شاد یچرا نداد ا ی…  یکارو کرد  نیدونم. که چرا ا ینم -

 . اشکم باز راه افتاده بود. گفتم: باشه ممنونز یغم انگ یسکوت… هم سکوت  باز 

 … مانیا…  یالو شاد -

ام  یدار هم نبود دل یشکیکردم. ه  هیحرف زدن با ترنم گر  یبه جا را قطع کردم.  یحرف بزند. گوش نگذاشتم

گ طور زن نیهم لیزنگ خورد. ترنم بود. جوابش را ندادم. موبا لمیکرده بودند. موبا  خی میبدهد. دست ها
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 یسرپناه م کیاتوبوس. دلم  ستگاهیتندتر قدم برداشتم به سمت ا…. خورد. باالخره خسته شد  یم

شماره مهرداد را گرفتم. زنگ خورد. قلبم به تپش افتاد. زنگ خورد و  دانهیامن. ناامسرپناه  کیخواست. 

 نکهیسرما از هوا نبود. از ترس بود. ترس ا نیشد. ا یسردم م شتر یخورد ب یزنگ م شتر یب یسردم شد. هرچ

 خسته اش آمد: بله؟ یجوابم را ندهد. صدا

 ؟ی: شادکه گفت  میبگو  یز یقلبم تند شد. نفس گرفتم چ ضربان

که زنگ   اال ح…یخب که چ… حوصله  ینگران باشد خسته و دلخور بود و ب ا ی یاز آنکه عصبان شتر یب لحنش

 و جواب داده بنال.  یزد

 : سالمگفتم

 چه خبرا؟ ؟یسالم. خوب -

 آشنا درم کینبود که با  یسوال نیا
ً
 یم رو تفاوت؟ نشست یلحن ب نیگذاشتند؟ آن هم با ا  یم انیآدم نسبتا

 ؟یتو خوب… : ممنون ستگاهیا سیخ مکتین

 مشغولم با کارام… داد: خوبم  رونیحوصله ب ینه نفسش را ب ا ی. دیکش  آه

 به حسابت ختهیبستم: ترنم گفت اون پول رو ر  چشم

 اوهوم -

 چرا؟ یکرد. گفتم: فکر نکرد  یم جمیداشت گ باز 

 نه چون خودش گفت چرا -

 یزنیفکر کردم حداقل زنگ م… خب … آها  -

 شده بود.  ی. مکثش طوالنستیمکالمه آخرش خوب ن نیکردم که ا  یدانم چرا حس م ینم

 : الو؟گفتم

 چرا زنگ بزنم؟ -

و  جیدرمانده و گ ی. آن هم وقتیبده یچه جواب د یسوال با کیدر جواب  یکه ندان  نیبود. حس ا یبد حس

 گفت؟  یبدونم ترنم چ شهیم… دونم  ی. گفتم: نمیپناه یب

ه ب ختمیر … پول رو الزم ندارم  نیگفته پول مال خودته و منم ا  یفقط گفت شاد…نگفت یخاص ز یچ -

 تشکر کردم یامانت دار  نیکه البته ازش بابت ا… حساب شرکت 

 ؟یکرد. گفتم: از دست من ناراحت  د یتاک «یامانت دار »کلمه   یرو 
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 نه -

تلفن  یگفت حت  ینم یچی. همانتوم کردم بیج یگفتنش محکم بود. آب دهنم را خوردم و دستم را تو   «نه»

 زدمبهت زنگ ن… منتظر است من حرف بزنم. گفتم: فکر کردم سرت شلوغه  یعنی نیکرد. ا  یرا قطع نم

 ا -
ً
 ازت تشکر م نیاگه واقعا

ً
 وقت  یبود حتما

ً
وغه خودم سرم االن شل گفتمیبهت م یزدیکه زنگ م  یکردم. مثال

 ؟یزنگ بزن هگیدو ساعت د شهیگفتم م  یم ا ی… زنم  یبهت زنگ م

 ….ببخش اگه … باشه …  گهیمزاحمت نشم د یعنی نیا -

 یباش… من … با …  یکنم که نخوا  یمن درک م… . بعد قطع کن یفقط بگو چرا زنگ نزد -

م زنگ تونست ی. نفس گرفتم: چون نمد یلرز  ینلرزد. عوضش چانه ام م میرا محکم دندان گرفتم تا صدا لبم

 بزنم

 چرا؟ -

 ….چون … چون  -

… خانم  یشاد… جان  یشاد یکنم ول  یدرک م… نداره  بیع… باشه … بابات ناراحت بشه  یخوا ینم -

 منم آدمم….  یخبر بگذار  یکه من رو ب  ستیراهش ن نیا زمیعز 

اه فردا ر  نیکه هق هقم را نشنود. همان طور آرام گفت: ازت توقع نداشتم هم  یگوش  یگرفتم جلو   دست

که   یز یچ …من بهت اعتماد دارم  یتو گفت یکردن بابات سخته ول  یونستم راضد یخونه من. م یایب یفتیب

 د یبا چون اونقدر که….  یکه دو هفته زنگ نزد  نهیواسه هم یدوستم ندار  نقدر یبود که هنوز ا نیا دمیفهم

 ا…  یدوستم ندار 
ً
 باعث عذاب وجدانت بشم ا یگم که ناراحتت کنم   یرو نم نا یاصال

 مرده باشم؟ ا یممکنه حالم خوب نباشه؟  یگفتم: فکر نکرد  یوقت د یلرز  یم میصدا

 دونستم حالت خوبه یگفت: م  نی. غمگد یدفعه مطمئنم که آه کش نی. اد یکش  آه

 ؟یدونست یاز کجا م -

 یتو رو تو  خجالتم داد که یکنه و کل  دا یبرات کار پ یو ازش خواست ییدکتر موال  شیپ یکه رفت  ییاز همون جا -

که ترنم امروز زنگ زد پول رو برگردوند و   ییاز همون جا…. بعد هم ولت کردم به امان خدا  دردسر انداختم و 

  ییاونجا از …  یکار رو بکن  نیخودت ا یردونپول رو برگ یخوایاگه م یارزش ندارم که حت نقدر یبهم فهموند ا

 یاخو  یم یعنی نیا…  یکن  یشرکت و بعد هم قطع م یزن یخودم زنگ م لیزنگ زدن به موبا یکه به جا

 یستین زوونیکه آو …  یقدر عزت نفس دار  نیباعث افتخاره که ا… خوبه  یلیخ…  یستیخودت با یپا یرو 

. که من ناراحت نشم  شهینم لیدل نا یهمه ا یول…. برات مهمه  ر قد نیکه نظر بابات ا….  یکه غرور دار …. 

  ینک  همیو توج یآدم عاقل زنگ بزن هی توقع داشتم مثل…  یا دهیفهم…  یدونم عاقل یم…. چون منم آدمم 
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 راه بابات سبز بشم و  یهر روز جلو …برات بجنگم  یدونم که دوست دار  ی. مستمیکه من آدم مناسب تو ن

 ست؟یمسخره اس. ن دنیجنگ….  یخودت من رو دوست ندار  یوقت یول…. قانعش کنم که من خوبم 

کردن بود. راست   یسمش حماقت کردن بود. بچگکه ا  یز یشوم. از خجالت. از چ یکردم دارم آب م  یم حس

دانست منتظرم اوضاعمان خوب شود و بابا  یکنم. نم  یدانست من هر روز بهش فکر م یگفت. او که نم  یم

. من گفت  یمان تمام کند تا درباره احساسم باهاش حرف بزنم. راست م یپول یرا راجع به ب شیها ینگران

 یدوستش داشتم بهش زنگ م شتر یب یکم  کیو اگر  میآ یدانم کنار ممطمئن نبودم که با بابا و عذاب وج

  یو بوداز اول هم ت میکه منتظر بمانم که او زنگ بزند. که اگر هم کارمان درست نشد بهش بگو   نیزدم. نه ا

 یحاال م ؟یشاد یبود و بهش برخورده بود. حاال چ مدهیرا فه نیمن فقط دو دل بودم. ا یخواست یکه م

 ؟یکار کنچه   یخواه

 

 

 خوامیگرفتم: معذرت م  نفس

 من ناراحت نباشم؟ یخوا یفقط م ا ی یرو گرفت متیتصم یعنی نی: اد یخند نیغمگ

کنند   یم فیر تع تیبرا هیبق یوقت ا ی…  یخوان یقصه ها م یرا تو  زها یچ نیا یچرا وقت… . بگو بهش دمیکش  آه

شود؟  یسخت م ز یهمه چ یجواب بده یواقع یزندگ یتو  یخواه یم یوقت یجواب دادن راحت است؟ ول

 یدومکند. گفتم:   یساده مشکل را حل نم یاست که جوابها دهیچیآنقدر پ یواقع یچون زندگ

اتوبوس مرطوب شده بود. از جا بلند شدم. دستم  ستگاهیا یفلز  مکتین یسیکرد. مانتوم به خاطر خ  مکث

خالص  ر یت یگوشم تا بدانم کِ   یده بودم رو را چسبان یگوش  یکرخت شده بودند ول  میزده بود. انگشت ها خی

 کند.   یم کیسرم شل یرا تو 

 …دلت تنگ نشده  یعنی ینیمن رو بب یکه نخواست  مهی: چون دو ماه و نگفت

اه هم فشار دادم که اشکم ر  یرا رو  میکردند. پلک ها  یشدند و نگاهم م یم ادهیبود. آدم ها پ دهیرس اتوبوس

 .فتدین

  یم خب درک… هستم  یدر چه حال یکه بدون  ینگران هم نشد یحت یعنی یگ نزدچون دو هفته به من زن -

همه  نیا ینه برا یول…. بگذاره  شیکه دوستت داره پا پ  یاون شهیهم خواد یسالته و دلت م ستیکنم. ب

 هیمنف تجواب…  یرو راحت کنم اگه سخته بگ التیبذار خودم خ…  میدو ماه و ن ینه برا… وقت 

 آمدم و راه افتادم به سمت خانه.  رونیاتوبوس ب ستگاهیا یا دندان گرفتم و از تو کرد. لبم ر   مکث



 

 
880 

. ستمیناراحت ن گهیبگم که د کنهیخوشحالت م نی: ممنون که برات مهم بود ناراحت نباشم و اگه اگفت

هست که به خاطر اشتباهش  تیکه انتخاب کرده بودم اونقدر مودب و باشخص  یدونم کس یحداقل م

 وادمعذرت بخ

 بوق زنان از کنارم رد شد.  ینیبه هم قفل شده بود. ماش میدندان ها ی. ولد یلرز  یام م چانه

 ؟یی: کجاگفت

 رونی: بدمیزحمت نال به

 …. یدوست ندارم دوباره دو دل بش… ولش کن … نه … رو  گهیهمد گهیبار د هی یخوا یم -

 دولتشاه همه یمسن آمد: آقا یزن یصدا یول نمتیبب گر یبار د کی ایخواهم. ب یم میباز کردم بگو  لب

 اتاق کنفرانس یتو …. منتظرن 

 شمیگفتم: مزاحمت نم  دانهیناام

 االن امیکه مخاطبش بود گفت: م  یکس  به

. یهست ی. چون دوست داشتنیخوب یلی. چون خیاگر با من نباش یدوستت دارم حت میخواستم بگو  یم

دان به خاطر شکستن نمک… تو  یخاطر رفتار زشت بابا من به یاگر بابا ی. دوستت دارم حتیچون ارزشمند

من  یاباب اگر  ی. حتمینخواهد من و تو با هم باش یگر یبه خاطر هر کوفت د ا ی…  یمعرفت یبه خاطر ب… 

 یم کهنیصدا و ا یب ی هیداد. گر  یاجازه نم هینگفتم. گر  ی. ولیستیمن خوب ن یمطمئن باشد که تو برا

اعتماد شده بود و من  یشود. به من ب یدرست نم یچیشود. ه یعوض نم یچیه میدانستم اگر هم بگو 

 بکنم.  میاه یبدبخت یآنقدر نگران حال بابا بودم که نخواهم دوباره او را هم قاط

 یاتبه وقتش احساس…  یجان. به وقتش عاقل یشاد یهست یخوب یلیخ یلیو گفت: تو دختر خ د یکش  آه

چون  یخوام مجبورت کنم مال من باش ینم نیهم ی. برایس دار . عزت نفیاعتماد به نفس دار …  یهست

 هیکه   رمیگ  اال ح دمیرابطه دو  نیقدر واسه ا نیخوام حاال که ا ینم م،یشیم مونیهم من و هم تو پش ینجور یا

 بد رفتم ول یجاها هی… تند رفتم  ییجاها
ً
خوام  ینم…  یخوا یم یتو چ نمیهم واستادم بب ییجا هی یحتما

 خوب اص نیخودم و ا شتر یب یمضطرب کردن تو و دلخور  یعنیمن  سادنیوا شتر یچون ب ستمیبا شتر یب
ً
ال

  حل کردنش کمک یکه من بتونم تو   یدار  یمشکل یحس کرد… هرجا … رو بدون هروقت  نیا…. اما  ست،ین

 تنمیبب نیسخت خسته و غمگ یتجربه ها نی. دوست ندارم بعد از ایمن حساب کن یرو  یتون یکنم م

 … یگرفته گفتم: دوستت دارم مهرداد ول  یبود. با صدا دهیته کش میها اشک

و  ت….. میرو با هم کنار اومد یمهم یزایچ هی…  یشاد میما با هم حرف زد…  یبگ یز یخواد چ ینم…  شیه -

 یهمپا د یبا ی. تو هم گفتمیبا هم حل کن د یهست که با زا یچ یلیدونم خ یبهت اعتماد دارم. گفتم م یگفت

با اما  دوست داشتن…  خب یول اد یکه قلق من دستت ب  دادمیبهت فرصت م د یکه با  یعنی نیا…  میاشهم ب

 هی….  یبرگرد خونه هرجا هست… رو بارها بهت گفتم  نیا یخوام مجبور باش ینم…  هیمجبور  یکم  هیو اگر 
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 دنیر جنگانگا یلو  یجنگیهم م ییوقتا هی…..  نهیهم یزندگ…  گهینشده د…. هم نکن  هیگر …  ریدوش بگ

 میحرفا رو زد نیاالن که ا… هم … . تو …امیم ر من کنا….  یایباهاش کنار ب د یبا…  ستیجواب مشکلت ن

. چون … شهیدرخشان م یلیدونم که خ یات فکر کن. م ندهیگرم بخور و به آ  ییچا هی…  یایراحت تر کنار م

 زمیز ع یباش یخواد درمونده و عصب ی. دلم نمیهست یبهشت یتو شاد

آن  یوقت حت چیحرف نزده بود. ه یجور  نیوقت ا چیشد. ه یزبانم قفل م… زد  یکه حرف م  یجور  نیا

نداشتم  یچیاست. و من ه یقدر منطق نیوقت نشانم نداده بود ا چیکه بداخالق و اخمو بود. ه  ییروزها

از  یکی نیهم ا د یاود. شکرده ب  ر ییقتل گم شده بود. تغ یو نگران روزها یجوابش را بدهم. آن مهرداد عصب

اشه : بدمیفرصتش را نداشتم. آه کش گر یبود که دوست داشت خودم کشف کنم و من د شیهمان اخالق ها

قط ف….  ارمیب لیخوام باز دل یخب نم…  ینبود که دوستت ندارم ول نیا…  شیمعن… زنگ نزدم …. اگر … 

 خداحافظ… خراب بشه  هیبق یاهابه خاطر اشتب میزندگ یو نذاشت یبازم ممنون که کنارم بود

 خداحافظ -

د قرار نبو  گر یمانتوم فرو بردم. د بیج یزده ام را هم تو  خی یو انگشت ها بمیج یرا انداختم تو  یگوش

 میت هادس د یخودم بودند که با یها بیرا دارد. حاال فقط ج میو مطمئنم کند که هوا رد یمهرداد دستم را بگ

و با  رونیگشتم ب  یبرم د ی. فردا بادمخانه بو  ی.جلو …ینه بابا و نه آن باالسر … کردند. نه مهرداد   یرا گرم م

 یها میصمگرفتن ت  یقدر برا نیباشم و ا یگرفتم که قو   یم اد ی دیکردم. با  یدست و پنجه نرم م یواقع یزندگ

 ؟یگفت: خانم بهشت  یکیدر که  یرا انداختم تو  د ی. کلدمینمانم. آه کش هیمهم منتظر بق

 کرد؟  یم یچه غلط نجا یپناه ا رانیا مانیشناختمش. ا یبه سمت صدا. م دمیچرخ

**** 

  یداشت توجه نکنم. سع د یجد یکه حاال صاحبخانه ها  یدار یکردم به خانه سرا  یرا داخل بردم و سع نیماش

را پارک   نیاشم یوقت یفکر نکنم ول یچیکردم به ه  یسع… و  یمتعلق به مندل شهیهم نجا یکردم فکر نکنم ا

روشن  یکرده بود. مهتاب  اخوشدلم ج یمثل خالء تو  یز یبرگشتم و به آن خانه نگاه کردم. چ ار یاخت یکردم ب

انتخاب   ونیها را هم هما نیمعلوم بود. ا یطرف عمارت به خوب نیا انیدرختان عر  انیآن خانه کوچک از م

که   شیماه پ کیاز همان  یباز شد ولخانه  نیبه ا شانیچطور پا ا یشناختشان.  یدانم از کجا م یکرده بود. نم

زن و شوهر جوان و بچه خردسالشان  نیدانستم ا یشد. م واهد عوض خ میدر زندگ یز یدانستم چ یآمدند م

و  د یدج یبا شرکا اد یز  یحال از سر و کله زدن ها یآمده اند تمام گذشته من را با خودشان ببرند. خسته و ب

از من  یچیه گر یدلم به کل سوزاند و دودش را به هوا فرستاد د یتو را  یز یو تلخ که چ یبعد آن تلفن لعنت

 گذاشت.   دوار یآدم ام کیکه بشود اسمش را   یز یبود. حداقل چ ندهنما یباق

 ی. براستیبه نفعت است راحت ن یاگر بدان یحت ،یمنطق یلیخ یکه دلت دوستش ندارد حت  یز یچ قبول

اش  یفیلبالتک یتو  میدو ماه و ن یکه دوستش داشته ا  یسک  یبدان نکهی. درد دارد. استیراحت ن یکس  چیه

 دیایدر ب یفیبالتکل از تا … اش  یتا برود دنبال زندگ یدهنش گذاشته ا یمانده و تازه جواب را هم خودت تو 
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با  یتوان یرا که با تو مخالف است م یآدم… رابطه دو نفره پر از عالقه و عشق  کی یسخت است. تو … 

با صبر   یتوان یشود را هم م یرا که موافق تو است و بعد مخالف م ی. آدمیافق کنمو  یچند حرف منطق

همراه  یتوان ینم یجور  چیآدم دو دل را ه یول یتازه اش موافق خودت کن دهیعق ر ییتغ یکردن، با تالش برا

 انیخواست م یخواهد ماند. من دلم نم یترس و لرز، دائم یب یهمراه نیکه ا  یو مطمئن باش یخودت کن

 یادباشم که ش یشود مدام نگران آن لحظه ا بمینص یکه ممکن بود با شاد  یکوتاه و بلند  یها یسرخوش

تکرار  نیا… و من مجبور شوم مطمئنش کنم اشتباه نکرده … اشتباه کردم؟ … دودل شود و از خودش بپرسد 

 لیلد ی. من به اندازه کافکند   یم وسیکند. دلزده و ما  یآدم را خسته م ییجا کی دنیبخش نانیاطم یدائم

 از آن نبودم.  شتر یداشتم و دنبال ب اسیو  یخستگ یبرا

 و تا اطالع ثانو  وارد 
ً
دارد و  یعصب یها گرنیجون م د ی. چون ناهنجاستیخانه من هم یعمارت شدم. فعال

 ا یگاهانه آ کنم آنها   یخودم زندگ یاگر بخواهم برا یحوصله ندارد و من تنها فرزند آنها هستم که حت ونیهما

ده را برعه یکسان  تیشوند مسئول یدانم مردم چطور مجبور م یدهند. نم یناآگاهانه اجازه اش را به من نم

 کنند؟  یدلشان زنده نم یتو  یدیام چیکه ه  رند یبگ

ها به هم زده. عادت فشردن دستم تا مطمئن شود که  یکه تازگ  یجلو آمد و دستم را گرفت. عادت د یناه

آنکه بداند من هنوز وجود دارم.  یجور حرکت ناخودآگاه برا کیاست.  یهم دائم د یشا ا یو  یماندنم طوالن

دستش  شبید نیتا هم نکهی. از ارممتنف یاکار یر  نیقبل. از ا یتر از روزها میمال  یبار کم نیدستش را فشردم. ا

 اگر شاد یرا گرم تر م
ً
ر با او هم قد نیهم د یم است و باخانه شد بدانند که او هم کنار  نیوارد ا یفشردم تا بعدا

فشار  کیکه رفتارم فرق کرده است. آن هم با   د یهم فهم د یناه یحت…. نبود  یمهربان باشند و حاال که شاد

نگاه  میچشم ها یزد و تو  ینامطمئن لبخند م نیهم یکمتر شده بود. برا  بلنسبت به روز ق یدست که کم

 گذرد.   یسرم م یتو  یکرد تا بداند چ  یم

 ریرا جواب دادم: شب به خ خندشلب

 یبه سمت کاناپه ها میکرد رفت  یام م یخردسال همراه یبچه ا نیطور که دستم را گرفته بود و ع همان

 کجاست؟  ونیوسط سالن. نشستم کنارش: هما یراحت

 شده؟ یز یچ ؟یشد: واسه چ اد یاش ز  ینگران

 ؟یز ینه چه چ است. باز لبخند زدم:  وسمیحال و ما یعلت رفتار ب هنوزدنبال

 دیمبل. آرام گفت: خسته بود خواب یرا ولو کردم رو  خودم

هفته  کی نیا یول دنیخواب یزود بود برا یلیشب جا خوش کرده بود. خ 1 یبه ساعتم انداختم. رو  ینگاه

 یول ییه تنهاب اجیاحت ا یمفرط  یخستگ ،یمیقد یبا رفقا تینگاهم خارج شده، به بهانه پوکرنا ررسیمدام از ت

و د نیسخت ب یدعوا کیوقت  چی. هیاست، دلخور  دهیخواب ز یچ کیکردن ها فقط   یدور  نیپشت تمام ا

 یآن دو نفر شکل م نیاز آن دعوا ب یناش یکه دلخور   یشکاف یشود ول ینم ییبه هم باعث جدا کیآدم نزد

ا خواست ب یدلم نم نیهم یبرا… شود  یوقت پر نم چیباشد ه قیکه اگر عم  یدهد خطرناک است. شکاف
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 یسوال جواب قاطع بدهم وقت نیتوانم به ا یبرگردد؟ چطور م یدوار یدعوا کنم. چرا مهرداد؟ هنوز ام یشاد

 … سر او ندارد  یتو  یبه فکرها یربط یدوار یگذرد. ام  یم یسرش چ یدانم تو  ینم
ً
 دارد؟ نه واقعا

 گفت: مهرداد؟  د یناه

 بسته بودم: هوم چشم

 ؟یچرا ناراحت -

 خستم یلیفقط خ ستمیرا محکم به هم فشردم: ناراحت ن میچشم ها نشستم و  راست

 ن؟یشام خورد…  رمیدوش بگ هیبزند از جا بلند شدم:  یگر یاز آنکه حرف د قبل

 کرد: نه منتظر تو بودم  اخم

 یندارد من االن مستعد هر نوع لجباز  یبیع… را ادامه بدهد  یقصد دارد قهر و دلخور  ونیهما یعنی…  بودم

 نگاهش کردم: باشه…  ونیبا هما یتهستم ح

 ما…. که   ییپله ها… به طرف پله ها  رفتم
ً
خاطره با  چندجور  ادآور یمن  یخانه برا نیتاسف بود که ا هیواقعا

  یکردند. تکرار م  یم رهیسرشان ذخ یتو  نجا یرا از ا ارشیخوب ک یفقط خاطره ها د یو ناه ونیهم بود. هما

 یامناک کیخودش  نینبود را هم داشتم و ا گر یکه د  یها خاطره دختر  نیا من جز  یشدند ول یکردند و آرام م

 ام.  یاما لعنت یعاد یمرحله بگذرم و برگردم به زندگ نیاز ا د یبزرگ بود. با

به  یسمت اتاقم. در را باز کردم، گره کراوات را شل کردم و وارد اتاق شدم. نگاه دمیچیپله ها گذشتم و پ از 

تم به تاسف تکان دادم و رف یخودش نگه دارد. سر  یمن را تو  یها ییه قرار بود تنهاک  یتخت انداختم. تخت

 باهاتکرد: چند کلمه حرف دارم   خکوبمیم ونیهما یاما صدا… به سمت حمام 

 یرو  یمتوجه نشدم ته اتاق کنار پنجره قد یطرفش. آنقدر در فکر خودم مانده بودم که حت دمیچرخ

…  رمیمذاکره. سر تکان دادم: دوش بگ یطاق شده بود و آمده بود برانشسته است. پس طاقتش  یصندل

 چشم

مله کردم که شد. معا سیپل لیتحو  ارا یکه   یروز  ی. فردامی. با هم معامله کردد یبگو  یشتر یب ز ینکردم چ صبر 

د. که قبول نکر   یکشم. معامله ا  یمن احترام بگذارد و در عوض من هم از شرکت کنار م یشخص یبه زندگ

 یازا در  د یکش  یم دکیاسم  کیشرکت موفق فقط  کیکه از   یمخروبه ا لیدانست که تحو  یدش هم مخو 

 مجبور م ی. مستین یمن معامله خوب یبه عنوان همسر قانون یقبول شاد
ً
حل  یشود برا یدانست که بعدا

و هم آن را داشتم  یهم شاد یطور  نیکه باعث آن خودش بود وارد گود شوم و ا  یمشکالت کوچک و بزرگ

آن شرکت را  د یاول با نجا یا اورمیبرا  یدادم. در عوض گفت اگر بخواهم شاد یشرکت را سر و سامان م

شرط که از  نیکنم و من قبول کردم به ا  یبوده، فکر کرد قبول نم شهیکه هم  ییبرگردانم به روز اولش. به جا

رگ  ردن بود آن هم درست بعد از مک  سکیدنبال ر  شهیکه هم  ونیهما یبرا یشرکت کنار بکشد. بازنشستگ
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جام زهر را بنوشد و همان معامله اول را قبول کند. اما  نینخواهد ا ودمب دوار یاز زهر هم بدتر بود و ام ارشیک

 او معامله دوم را قبول کرد. 

ت. خواس یمسافرت م کیادامه مانده بود؟ دلم  یبرا یا زهینبود. پس چه انگ ی. حاال شادستادمیدوش ا ر یز 

غوطه بخورم و تمام  انوسیاق یخواست ده روز تو  یکروز. دلم م  کیمسافرت ده روزه با  کیتنها.  ینهات

که مقابلم   یمطلق یآب بهو زل زدن  یبر عرشه کشت ر یآفتابگ یصندل کی یبشود لم دادن رو  میها یسرگرم

ا دو تواند شرکتش ر  یمرا باخته ام و  هیقاف میحرف بزنم. بهش بگو  ونیخواستم با هما یاست. خودم هم م

 یم که  یز یمانده. همان چ یهستم که آغوشش خال ییچون من االن مرد مجرد تنها رد یبغل بگ یتو  یدست

 خواست. 

 
ً
 یدنینوش یبطر  کی. با دمیکش  یآن دراز م یکردم و تو   یوان را پر از آب م د یچرا دوش گرفتم؟ با اصال

 یس. من کدمیبه خودم لرز  تیتصور خودم در آن وضع بروم. از  ا یمست کنم و از دن اهیتا خرخره س نیسنگ

 گز. نه هر …  یاراده گ یب یمفرط داشتم ول ی. من خودآزار میایکنار ب  ا یبخواهم با دن یجور  نینبودم که ا

مه با  گم شده پشت  یمن بود. مرد یواقع ر یتصو  نیبخار گرفته نگاه کردم. ا شهیرختکن حمام به ش یتو 

آنقدر در  یاست ول یضربه کار  نیآخر  یدانستم نبودن شاد یکه م  نیامبهم و ناآشنا. با  یخطوط

من را به  توانست ینم یکس  چیکه خودم تبر را زودتر به بند رابطه زدم. ه  دمینبودن ترس نیناخودآگاهم از ا

ت انگش یکردم رو   یکه فکر م  یمن گم شده بود. حلقه ا یحلقه اعتماد برا نیخاطر مالمت کند. آخر  نیا

  یم دا یا پدوباره خودم ر  د ی. بادمیکش  شهی. با انگشت به سطح بخار گرفته شند ینش یدست چپم م یحلقه 

 کردم. 

داند او  یهم م د یناه یکه حت  یعنی نیهنوز منتظر نشسته بود. ا ونی. همادمیگرفتم و لباس پوش  نفس

 رد: موهاتو خشکشد. نگاهم ک یاز درز پنجره داخل م یمقابلش. سوز سرد یصندل ی. نشستم رو نجاستیا

 چرا؟ ینکرد

 دیخواستم منتظر بمون ی: نمدمیمرطوبم کش یبه موها یدست

 یکن  یاونجا چه کار م یخوام بدونم دار  یرا محکم گرفت: فقط م یصندل یتکان داد و دسته چوب یسر 

 ز یرا مجاب کرده ام که من را در سود ناچ یدانست فرشاد متق یکنم. م  یدانست چه کار م یخوب م مطمئنم

نم. ک  یخودم را باز  یعطا بهرنگ شوم تا بتوانم ورق ها یکند و اجازه دهد وارد باز   کیاش شر  یو ده درصد

که   یانبار بزرگ…. گرفت   یدست من قرار م یحشمت تو  قیکه از طر   یبازار … دست من بود  یکه تو   یبازار 

 یلاص یو درشت مهره ها ز یز ر و فروش که ا ابیبازار  یاز بچه ها میت کی… دانستم عطا بهرنگ ندارد  یم

استفاده   الزم نشده ازشان یخواستم تا وقت یکه البته نم  یاضیر  ارا ی یبرگ آس ها…. بازار فروش خبر داشتند 

 که عطا بهرنگ در مقابلش انگشت کوچک من  یتجربه بزرگ از کار کردن در بازار مصالح ساختمان کیکنم و 

 یحت ا یاعتراض نکند  یباز  ید که عطا بهرنگ به خاطر حضورم تو من آنقدر بودن یباز  یشد، ورق ها یهم نم

  ا یزو  میشرط که بگو  نیقبول کرد به ا یخودش نگه دارد. فرشاد متق یاگر معترض است آن را فقط برا
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م و بدون دانستن اس ا یزو  یفکر نکرد که دانستن محل زندگ یفرشاد متق یول شد کجاست. قرارداد بسته 

نداشت که ادامه بدهد چون دستش بدجور  یچاره ا یارزد. ول یعنت خدا هم نمنامزدش به ل د یرسم جد

 یز سرجاهنو  زها یچ هیفقط پول ما را بر باد داده اما بق یورشکستگ د یفهم یمن مانده بود. حاال م رسنگیز 

 دارد.  اجیاز پول بهشان احت شتر یتاجر ب کیکه   ییزهایهستند. همان چ دشانخو 

او  که به سراغش رفته ام عطا بهرنگ بوده،  یبعد نهیگز   ینست بعد از فرشاد متقدا یم ونیکه هما  مطمئنم

شناسد با  یشناسم و او نم یکه من م  یبازار  یکه او ندارد و من دارم، در ازا  یامکانات یرا مجبور کردم در ازا

 اش موافقت کند.  یدیکارگاه تول  یسهم من تو  شیافزا

من و  سهم نکهیا یو حشمت برا یبا فرح یبود. شراکت داخل هیماسر  شیافزا یلعنت یباز  نیحلقه آخر ا و 

و حشمت حاال در جبهه من بودند  یفرح ،یدر باطن فرشاد متق یعطا بهرنگ در ظاهر پنجاه پنجاه شود ول

 یجبران گندها یهم آدم مجبور است برا یرفت. گاه یآنها م بیبه ج د یرس یکه م  یاز سود یو بخش

 خونش هم راستا شود.  تشنه به یپدرش با رقبا

 را بهش خبر  ز یدست و بالش دارد تا همه چ یآدم تو  کیدانست چون مطمئن بودم  یم ونیرا هما نها یا همه

رفته دوباره از سر گ یبعد از نامزد ارشیو ک ارا یکشف کرده بود رابطه   شیکه برا  یبدهد. همان آدم مطمئن

 کننده بود. نگران   یخواست خودم حرف بزنم کم یم نکهیشده اما ا

 ؟چطور  دمیگرفتم. هردوتاش رو با هم انجام م  اد یکه خودم   ییو کارا نیداد ادمیکه شما   یی: کاراگفتم

. گذاشت و رفت  ز یم یداخل شد. آن را رو  السیو دو گ یدنینوش یبطر  کیو  ینیس کیجوان خدمتکار با  زن

خانه ما، همه  یتو  یهمه سال زندگ نیاز ا داد. بعد  یرا انجام نم ز یخرده ر  یکارها  نیوقت ا چیه یمامان شاد

از ما  ییرایع، پذمواق شتر ی. نظافت خانه بر عهده او نبود بستیکه او خدمتکار ن  میمان ناگفته قبول کرده بود

خانه را برعهده داشت  نیا تیر یکه مد  یآمد. کس یحساب م یرداخلیمد ییجورها کیطور. خب  نیهم هم

 اگر ناه یکارها زحمت  نیبابت ا د یتا ناه
ً
گرفت   یخانه را بر دوش م تیمسئول یکم  د یبر دوشش نباشد. واقعا

 …کرد   یهندوستان نم اد ی لشیف د یشا… 

 قصدت خرد کردن منه؟ ؟یها را پر کرد و گفت: شراکت با فرح السیگ  ونیهما

من نفوذ   یهاه نقش نیر یز  یها هیهم نتوانسته بود به ال  یلیاو بود خ ار یکه خبرب  یرا برداشتم. کس السمیگ

در  یکه عطا بهرنگ را بترساند ول  یمترسک سر خرمن بود. کس کیفقط  دمیجد یباز  یتو  یکند. فرح

 یبزدل و موش صفت رد خواهد با م یدلش نم یکس  چیکردم. ه  یم رونیب یزود از باز  یلیمن او را خ قتیحق

 یمالگوش  کیبه روش خودم  خواستم یکند کار کند. م  یرا طعمه م بیزن رق ،یجاسوس یکه برا  یمثل فرح

 یادش میخواستم بهش بگو  یمهم نبود. چون م گر یهم د نیا یحت تیوضع نیبهش بدهم. که در ا یاساس

 کنار بکشم.   یخواهم از باز  یرفته و من م

 کارش رو خوب بلد نبوده… که خبر رو آورده   یام را مزه مزه کردم: اون یدنینوش

 شرکت…  یاز بچه ها یکیبود زنگ بزنم به  یکاف…  ارهیمن خبر نم یبرا ی: کسد یکوب  ز یم یرا رو  السشیگ
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دم: من کرد. پوزخند ز   یدردناک بود که در گفتنش هم درنگ م شیآنقدر برا ستیآنجا ن گر ید نکهیا یادآور ی

 …خبر داشته باشن  ز یهمه از همه چ گذارمیاتفاق نم نیبعد از ا

 سییبه ر  د یبا رهیبگ اد یتا  شهیمنه که فردا اخراج م یکایدحلقه نز  یتو  ا یکه خبر آورده   یشدم جلو: اون خم

 …. ارایکه به شما خبر داده   هیهمون ا یوفادار باشه  دشیجد

 اریهرزه رو ن کهیکرد: اسم اون زن  اخم

 یگم که مب کنهیو اگر خوشحالتون م…  یدیکش  شیپا انداختم: شما بحث رو پ یو پا رو  یدادم به صندل هیتک

 دیر یل امور رو خودتون دست بگاز فردا ک د یتون

 جا بلند شدم.  از 

 : کجا؟گفت

 میهم منتظره با هم شام بخور  د یخسته هستم، ناه -

 نیبش -

 ن؟یخواست یرو نم نیبود. نگاهش کردم: مگر ا یدستور  لحنش

 نبود نیقرار ما ا -

 … دمینار کشک  یباز  نیمن از ا…  کنهیکه برگ آس دستشه معلوم م  یبه طرف در: قرارها رو اون رفتم

 … نیگفت: برگرد بش  بلندتر 

 طرفش: من خستم دمیچرخ بیدر ج دست

 د یشا . ستیروز پرمشغله ن کیاز  یناش یحرف خستگ نیبفهمد منظورم از ا د ی. شاشیچشم ها یزدم تو  زل

ر چندبراب یرفاه ماد نیا یکه در ازا  یبار کسان دنیام است. از بر دوش کش یبفهمد منظورم از روال زندگ

از  یگو خست…. داد  یآزارم م یگر یاز هروقت د شتر یام که حاال ب ییانم بار بر دوشم گذاشته اند، از تنهاتو 

 خودم. 

 شهیوقت خسته نم چیاش: مرد ه یصندل یداد به پشت هیتک

 ر یاز تحق ییرگه ها نکهیبود. به ا دهیحرف خواب نیکه پشت ا  یبه تفکر … حرف نه  نیزدم. به ا پوزخند 

 نیدیم اجازه م،ینیبب یهنوز من هستم که باالترم. سرتکان دادم: تا مرد رو چ د یکرد تا بگو   یاش م یچاشن

 برم؟



 

 
887 

شتم با هم داشت. برگ یو دلسوز  یاز خشم، دلخور  یبیکه ترک  ینافذش تا عمق وجودم رخنه کرد. نگاه نگاه

 ه و با اون کارشگذاشت  ر یدم ش یخوام بدونه پا رو  یمهره سوخته است. م ی: فرحیصندل یو نشستم رو 

 به ما جواب پس بده د یحاال حاال با

عتماد دفعه من بهت ا نیا… تو  یکارها  یدخالت تو  ینه برا یول… گردم شرکت   ینفس گرفت: من برم قیعم

 … یول… کنم   یم

 یبه من اعتماد کن د یبار تو هم با نیاشاره اش را باال گرفت: ا انگشت

 گهیبه موندن ندارم د ی: اصرار گفتم

نگاهم   قیآورد و لبش را محکم به هم فشرد. رگ گردنش باد کرده بود. باز همان طور عم نییرا پا گشتشان

 من کپ میکرد. رنگ چشم ها
ً
 یده ااصالح ش یخودش بودم. کپ یبه او رفته بود. ابروها و قاب صورتم. اصال

 ونیهما ی. برا…پر کرد. الکل  رهرا دوبا السشیو گ د یکش  یتر بود. نفس کوتاه قیاحساساتش رق یاز او که کم

خاطر  به یها کم تیقبول مسئول نیهنوز هم ته دلت نگرانش است. ا… مهرداد  ینیب یم…  تیوضع نیدر ا

 بهتره…  دینخور  شتر یدستش را گرفتم: قبل از شام ب…. دوست داشتن پدر و مادرت است 

 نیاش به خاطر هم یتمام دلخور  د یشا توجه ها بود.  نیاز دور جام شل شدند. او هم محتاج ا شیها انگشت

 یبار ب نی. افتد یاتفاق ب نیگذاشت ا  یرا داشته باشد و غرورش نم شیخواست پسرش هوا یبود. که دلش م

 آنکه نگاهم کند گفت: چرا اون دختر؟

 نی. غمگد یپرس یراجع به انتخابم م میدوماه که مستق نیبار بود در طول ا نینگاهم کرد. اول عی    بعد سر  و 

 ن؟یپرس یبخند زدم: چرا مل

 برا…  یکنیم یبه خاطرش فداکار  نمیب یچون م -
ً
تو  یو ت یز یچ کی….  ینبود یطور  نیا یکس  چیه یقبال

 داده ر ییداشته که تو رو تغ یخوام بدونم اون دختر چ یم…. عوض شده 

 کی نیه و عسخاوتمندان…. امروز عصر  نیهم…. نبود که بخواهم ازش دفاع کنم  گر ید…  یشاد…  یشاد

 اش.  یرا راحت کردم تا برود دنبال زندگ الشیخ یمرد کامل و واقع

 به من نداده بود رو به من داد یشکیکه ه  یز ی: چگفتم

دانست حقش بود که با هم حرف  یهست؟ اگر م یچ ز یداند آن چ یماندم. کنجکاو بودم بدانم م ساکت

 شناسد.  یدرست نم…. رده ک  تیرا که ترب یپسر … پسرش را  یعنی… . اگر نه میبزن

به  یزن نیهمچ…. بدونه  یرو از فرمانبردار  یکه فرق وفادار   یرو دوست داشته باش ی: سعادته زنگفت

خودش  یدونه چه وقت یکه م  گهیکه زود رام تو نشده هم م  نیهم یول…  یتا تو مرد باش کشهیوقتش کنار م

 یباش خانواده اسم و رسم دار  هیاز …  یتر از اون باش بزرگ…  یتو پولدار باش رمینکنه گ یباشه و فرمانبردار 

ت بار من و مادر  ده؟یبودن کنار ما چقدر آزارت م ینیبیم…  یفداکار باش ینگرفت اد یمهرداد تو هنوز  یول… 

 زنت بار حساب نشه؟ یروز  هیاز کجا معلوم ….  میستین
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 گذرد.   یسرش چه مسر پ یدانست تو  یکردم که خوب م  ینگاه م یقدر  فیسکوت به حر  در 

ختر اون د شهیم تیاون وقت حال یکن  یهمه فداکار  یبرا یگرفت  اد یگفت: هروقت   شهیتر از هم مطمئن

باز بچه چموش و لج هی نیتو هم ع… رو تجربه کنه  یهم سن و سال خودش زندگ یکیجوون حق داره بره با 

 یشور  یخودت دست نم یبه خاطر نداشتنش از زندگ

 یچ یزندگ یکرده که بفهمه تو   تیترب یبا عقل خودش دختر  ی. زمزمه وار گفت: مندلدانهروزمنیزد. پ لبخند 

ا هم رو ب زا یچ نیمثل تو که هنوز ا یبچه چموش هیخواد دخترش رو بده دست  ینم نیهم یبرا…. مهم تره 

 یکن  یم یقاط

 یاج…. بود  میرو شفاف مقابل  یر یاش مثل تصو  نهیشیکه پ  یآن هم از زبان پدر … حرف ها  نیا دنیشن

 نیمگر هم….  یشاد یبرا یکار را نکرده بودم؟ فداکار   نیامروز عصر هم نیمن مگر هم… داشت. اما  رتیح

 یدلسوز م یپدر  ثلم ا یداد که شرکت را رها نکنم؟  یم بمیداشت فر  ونیهما…. حاال کنار خانواده ام 

به  میدوباره بتوان یحض و معلوم نبود کم یاعتماد یهم هردو با هم. ب د یکند؟ شا  یخواست با من همدرد

 یلیخ….  ی: مندلدمیروز انداخته بود دور از انصاف بود. آه کش نیرا به ا یمندل نکهی. اما امیهم اعتماد کن

 حداقل اون موقع که پسرش زنده بود…. شد  یقدرش دونسته م د یبا نیوقت قبل از ا

ه آدما ک  یستین یمطلعم. گفتم: شما آدم ز یه از همه چدانست ک یم د ی. بامیماند رهیزد. در چشم هم خ پلک

 شیبکنه اونم بدجور پروند یکار   نیمونده بود که همچ یکی…. محض وجود خودتون براتون مرام بگذارن 

 ….کرد و اگر توقع پاداش داشت پس طمعکار بوده   یکار درست…. گردن من نبود   ینی: دد یکش  آه

ا، بگم که از باغ شم ینیچ وهیم یدخترش رو فرستاده وسط برا د یکن  یر ماالن هم اگر فک…. که نبود   نیدید -

 ستیما ن نیب یز یچ گهید…  دیکن  یاشتباه م

 ؟یکن  یرا برداشت و مزه کرد: خب حاال چه کار م یدنینوش

 مثل خواستن آب از  ونیمثل هما یخواستن و کمک گرفتن از مرد یبه صورتم. توقع همدرد دمیکش  دست

 یم…رکت کشم از ش  یکنار م  گهید…. االن گفتم  نی. گفتم: همهمی. خنده ام گرفت. از تشببود  د یز یلشگر 

نم آدمم م نکهیا اطر منو سر لج انداخته به خ ینداشتن شاد نکهیکنم نه به خاطر ا  یخوام واسه خودم زندگ

 رو خودم انتخاب کنم میو حق دارم راه زندگ

 ؟یرو بگذرون تیزندگ یخوا یم یبا چ -

 ول  یانه بود اگر مرحم یب
ً
اشت در حق من د تیوضع نیکه در ا  یرحم یهمه ب نیا یگفتم با ارث پدرم؟ قطعا

کنم که   یو پاش هام رو جمع م ختیر … دونم  یدادم؟ شانه باال انداختم: نم یم د یبا یگر یچه جواب د

 امیبرب میبتونم از پس زندگ

 درنگ راه افتادم به سمت در .  یجا بلند شدم و ب از 
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 یمندل شیپ رمی: مگفت

 بشه؟ یطرفش: که چ دمینچرخ یشدم. ول خیم سرجا 

 کنم  یرفع کدورت م… تو به دخترشه  دنیمانع رس یمیاگر به خاطر کدورت قد -

 ؟یر یدخترش رو هم ازش بگ یخواست ینم شیچند ماه پ نیطرفش: رفع کدورت؟ تا هم دمی. چرخدمیخند

 است نهیک  ست،یکدروت ن  نیا

 دونم یمن خودم م…. به کار شرکت برس تکان داد: تو  سر 

 نه -

 چرا؟ -

که من ازش   د یدار  یباز چه نقشه ا د؟یکن  یقدر اصرار م نیتموم شده و تازه چرا ا یگفتم که همه چ  -

 خبرم؟یب

 پسر یایدرب یاز سرگردون خوامینبود. م نینقشه؟ من اگر نقشه داشتم که روزگارم ا -

همدست  کینقشه  نیا… نقشه بود …. به ظاهر سخاوتمندانه  یدلسوز  نیکردم، ا  ز یرا ر  میها چشم

 خواسته ازت؟ د یناه…  دیداشت: ناه

 یکن  یدونم اشتباه م یمن م یول…  میتکان داد و آرام گفت: حداقل به دلت راه رفت سر 

 چرا؟ -

 …. یدار  اجیساله احت ستیدختربچه ب هیاز  شتر یزن عاقل ب هیچون تو به  -

 یگخودش. روال زند  یبود برا یعاقل یساله  ستیب ینداشتم. شاد یکه جواب  نیاطر اماندم. نه به خ ساکت

از روح من بزرگ تر بود. جوابش را  ی. که روحش حتمیشناخت. قرار بود با هم تفاوت ها را حل کن یام را م

گفت   یا مر  نیا ی. اگر علیکن  یکار فدا  یر یبگ اد ی دیحق دارد برود و تو با یگفته بود شاد  ونیندادم چون هما

 به هم
ً
 دیگو   یرا م نیا ونیهما یوقت یخاطر نبود که من آن کار را کردم؟ ول نیقبول کردنش راحت بود. اصال

 تبد یمن با شاد ندهیآ یزندگ یعنی
ً
 ونیاهم یرا نقشه ها زمشیخواهد شد که آتش ه یبه جهنم لیحتما

 چه جور است.  یزندگ یباز  یمد قاعده فه یاز من بهتر م او که به من بفماند   یکنند. آتش  یم هیتغذ

 م…. رو گفتم  نیمنم هم….  یگی: بله شما درست مدمیرا رو به سقف گرفتم و آه کش سرم
ً
تنها  وامخیفعال

 ….باشم. از فردا کل شرکت با شما. البته 

مکنه م کنهیناراحتش م یز یچ ا ی یفروشه و اگر حس کنم کس ر یگفتم: خانم رفعت االن مد  یو جد مطمئن

 انجام بدم یحرکت بد
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 د یبا…  نجایبه هم گره خورده بود. آرام گفت: پدر اون زنک اومده بود ا شیانداخت. ابروها ر یرا ز  سرش

 میدرباره اش حرف بزن

 یاضیر  ارا یکش آمده قصاص   یکلمه راجع به روده   کیخواستم  ی. نمرونیتکان دادم و کالفه رفتم ب سر 

 یبار م کی دیم در دادگاه حاضر نشده بود و حاال آمده بود سراغمان. بابار ه کیدرباره پدرش که  ا یبشنوم 

 دید. شاش یحالم بهتر م یوقت د یانه االن. ش یخواندم ول یرا م یاضیراجع به ر  کتا ی ینشستم و تمام نوت ها

.… 

**** 

ند چند توا یدرآمده و م یاز کبود شیرنگ و رو  نمیبب نکهیکند. ا  یخوشحالم م نیحالش بهتر شده. ا بابا 

شم و ک  ینفس م یکشد من هم از سر آسودگ  یلقمه غذا بخورد و راحت نفس بکشد. هربار که راحت نفس م

دهم. مهرداد حق داشت  یدلم انبار شده راحت تر فرو م یتو  شیتلخ دو روز پ یرا که از حرف ها ییبغض ها

خواهد؟ من دوستش دارم  یم لیدلاز دستم دلخور باشد. حق داشت آن حرف ها را بزند. من چرا ناراحتم؟ 

ز ا یکرد. ک  نمی. آن هم آن جور که مهرداد تحسد یآ یشدن بدش م نیاز تحس یاز قبل. ک شتر یو حاال ب

ت و بال و پر گرف ر یز  د،یکش  رونیب تناکوحش تیکه من را از آن وضع  یکس  د؟یآ یخوشش نم یمرد نیهمچ

  رابطه نیا یاحترام گذاشت و خواست من هم تو  که به نظر من  یبعد فرستاد در آغوش خانواده ام. کس

 د یشخودش را کنار ک میایام برب یتوانم از پس دو دل یحس کرد من نم یکه وقت  یخودم. کس یباشم برا یکس

نبود   یمن هم جور  ینبود و زندگ گر یاو د یدوستش داشتم ول شتر یب دو برابر نشوند. من حاال  میتا دلهره ها

پناه هم بود. او هم فکر کرده به روش  رانیا مانی. خب حاال ارمیطه را از سر بگکه بخواهم دوباره آن راب

 یکمکش را قبول کنم. مطمئنم بابا با کار کردن من تو   شنهاد یخواستم پ یخودش نگران من باشد و من م

 کند.   یپناه مخالفت نم رانیمان ایشرکت ا

 یبهتر شد یلیکنارش و دستش را گرفتم: خ  نشستم

: نترس بابا جون بادمجون بم آفت د یکش  میموها یآورد و رو  رونیدستانم ب انیدستش را از م زد و  لبخند 

 نداره

آمد کنارمان نشست. او هم خوشحال است و قرار است کمک کند.  ییچا وانی. مامان با سه لدمیخند نرم

خبر  ید که بکر   یخانه سبز شد اول معذرت خواه یجلو  مانیقرار است با من همدست شود. آن روز که ا

 …آمده 

صد ق…  ییپا و آن پا کرد و گفت: دکتر موال  نیخانه مان و متعجب نگاهش کردم. ا یبه در آهن دمیچسب

 دنبال کار نیخودش گفت اومده بود ینداشتم ول یفضول

 گفت اومدم دنبال کار؟  ییدکتر موال  -

 تسیاش خوب ن ونهیبا من م یلیالبته گفتم خ… نگاهم کرد: بله  یرچشمیز 
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 …پس چطور -

 … رهیگیم یرو جد ز یهمه چ یکم  هیخب عادتشه  -

؟ -
ً
 مثال

 دکترا قبول شدم هیمن با سهم نکهیا -

 به من داشت؟ یچه ربط نیا -

بد  د یمملکت برسون یکارایهم به ب یر یخ هیگفت حاال که از حق ملت زدن و به شما دادن …  ششیرفتم پ -

 ستیمهم ن یلیکه خ  گهید ز یچ یسر  هی. بعد هم اسم شما رو گفت و ستین

طرف مهرداد را  کیدهد. از  یم یطرف من را از خودش فرار  کیدر تعجب بودم. از  ییدکتر موال  یکارها  از 

 چیکه ه  ییبه دانشجو میرمستقیطرف غ کیدهد و از  یکه سر من آورده خجالت م  ییبه خاطر بالها

  یکمک م  ها او هم به روش خودش به آدم  هست. خب یدهد که من مشکلم چ یبهش ندارد ندا م یاعتقاد

 کند. 

 ؟یخانم تو فکر  یرا گذاشت مقابلم: شاد ییچا مامان

وارد  هیپف کرده از گر  یبا چشم ها نکهی. به مامان نگفتم آن روز عصر قبل از امیچشم ها یزل زد تو  بعد 

 نزد.  یهم حرف یلیخ… ها پشت در با من حرف زده  یاز هم دانشگاه یکیخانه شوم 

 گفت: فکر کنم بتونم کمکتون کنم  قطف

 .میدار  اجیخوب احت یرو ین هیکارت شرکتش را داد دستم و گفت: به   بعد 

دلخور  در کار نبود که یمهرداد گر ینروم. د ا یبا خودم کلنجار رفتم که بروم  شیهم رفت و من از دو روز پ بعد 

زه که نسبت به او داشتم هنوز تا  یحساسا نها یبا همه ا یخودم. ول شیپ یامدیحل مشکلت ن یبشود چرا برا

او گفت  زنگ زدم و  یاحیر  رضا یعل بهبود که  نیهم یبرا د ی. شارمیبگ میگذاشت راحت تصم  ینم نیبود و هم

 نیهم بود که یطور  نیو ا ؟یر یگ  یم میخود شما تصم یپس ک رمیبگ میشما تصم یاگر قرار است من به جا

 میجاب کنبابا را م یکمک کن  د یکرده ام و تو هم با  دا یمهرداد کار پجز شرکت  ییجا کیبه مامان گفتم  شبید

دان  عذاب وج نکهیخانواده باشم. او هم با ا نیاز حل مشکل ا یخشاستراحت کند و بگذارد من هم ب شتر یب

رف آخر سر با ح ند یروزها را نب نیکرد که خدا زودتر مرگش را برساند تا ا  یگرفته بود و خودش را لعنت م

 .یته باشگرف  دهیمامانم را نشن یدعا یکه آن باال نشست  ییتو دوارمیشد. فقط ام یبه همدست یمن راض یها

قلپ  کیخورد. مامان هم در سکوت.  یم ییخوردم. بابا هم در آرامش چا یرا برداشتم و کم مییچا وانیل

 خوردم و سکوت را شکستم: بابا؟ گر ید

 جان بابا؟ -
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 …گفته …  گهید یونجا کار کنا یبر  د یدکتر گفته شما نبا -

 آدماش به درد نمگهیاونجا د رمیدونم باباجون. نم یاستراحت کنم. م -
ً
منتظر بودم …. خوردن  ی. اصال

 …کردم   دا یپ گهید یجا هی…  رونیب امیسرماه بشه ب

 حالتون بد شد بعد هم کجا؟ دهیاول که به سر ماه نرس -

 نترس…  هیخوب یجا -

 جا؟نگاهش کردم: ک مطمئن

 …هست  ییشویقال هی -

 …است  هیمشکلت به خاطر ر  یدون یخوبه م ؟ییشو یکردم: قال  اخم

 ….قراره … بتکونم بابا جون  یخوام قال ینم -

 نه -

گرد و   ینعی ییشویحرفش منصرف شود. مامان گفت: قال هیگفتنم آنقدر محکم بود که از گفتن بق  «نه»

 …به حال مرگ  یافت یالل ماونجا دوباره زبونم  یکه بر   نیهم… خاک 

 .دیآه کش نیغمگ

 کردم  دا ی: من کار پگفتم

 ک ؟یآن اخم نشست: کار؟ کجا؟ با ک یو جا د یاز نگاهش پر کش غم
ً
 ؟یگفته تو الزمه کار کن  یاصال

ار  گرفتم ک  میخوب زندان بود. اخم هم نکردم. لبخند زدم: خودم تصم یاز درس ها یکی نیرا نباختم. ا خودم

 …. گردهینفر م هیدانشکده خودمون دنبال  یدکترا یاز دانشجوها یکیکنم. 

تر به یقسمت دوم حرفم. ادامه دادم: تا وقت ا یدانم به خاطر قسمت اول حرفم بود  یکمرنگ شد. نم  اخمش

هاتون نداشته  هیبه ر  یربط چیکه ه  نیکن  دا یکار خوب پ  هی نیسرکار. بعدش بگرد رمیشما م یمن به جا یبش

 باشه

 نشست: من حالم خوِب خوبه راست

 شهیباز بد م رونیب یبر  گهیگفت: دو روز د  مامان

من به  که  یهمه شما کار کرد نیمتعجب نگاهش کرد. توقع مخالفت نداشت. فرصت ندادم و گفتم: ا بابا 

 من کمک کنم؟ یداره شما هم چند ماه استراحت کن یبرسم حاال چه اشکال نجا یا
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ت خود یبرا یدیرس یی: تو به هرجاد یام را بوس یشانیم کرد جلو و پگذاشت پشت سرم و من را خ  دست

 یدیرس

تا  شهینم… کنم بابا   یاش. نفسش هنوز خس خس داشت. چشم بستم: خواهش م نهیچسباندم به س سر 

 همرام ا یب یستیاگر مطمئن ن….  هیخوب یجا…  یابد مراقب من باش

 اش فاصله گرفتم و نگاهش کردم: باشه؟ نهیس از 

ا نبود. دستش ر  گر یانداخت که د یم یکی ادیمن را …  نشیغمگ یاخم کرده بود. اخم کردنش و چشم ها باز 

 فشار دادم: باشه بابا؟

  هی … ییجا…  یشرکت هیبگردم تو  خوامیمن خودم هم م…  هیکارش چ  نیاصرار کرد: برو همراهش بب مامان

 کنم  دا یپ یکار 

مزه خوش یکه واسه ما غذاها  نیگفتم: شما هم  ی. جدمین را خوردخنده ما یول میو بابا به هم نگاه کرد من

 بسه یبپز 

اط آورد. هرشب هم بس یرا در م شیآمار همه همکارها دهیتصور کردم مامان برود سرکار. تازه از راه نرس بعد 

 که چقدر در حقش ظلم شده است.   میدار 

 نمیبب امیگفت: تا ب  بابا 

 آغوش گرفت: دختر بابا بزرگ شده یند. دوباره من را تو ک  یزدم. مطمئن بودم مخالفت نم لبخند 

 یزدم. مامان هم از آن طرف بغلم کرد: دورت بگردم که عاقل لبخند 

 غشانیر د یب یاز محبت ها یکردم. وقت  میرا پشت آنها قا میها یبزرگ و نگران یهم لبخند زدم. لبخندها باز 

 یمان کم کم عوض م یروال زندگ میراموش کنف میکرد  یو سع میکنار هم شام خورد  یشدم. وقت رابیس

 ها شدم. نباشد باالخره تن رگبز  یها یتا ذهنمان دنبال نگران میپا افتاده حرف زد شیپ یزهایاز چ یشود. وقت

شان گفت درخ  یکه مهرداد م  یا ندهیکردم. آ  یام فکر م ندهیرختخوابم مدام به آ ی. تو نیزم یاتاق. رو  یتو 

 ا
ً
 ندهیرفت که تا سال آ یم شیطور پ نیام ا ندهیباشم آ نیخواستم واقع ب ی؟ اگر مبود  نطور یاست. واقعا

  گر ید یجا کیدرسم تمام شد باز هم  یپناه کار کنم. بعد بروم دانشگاه و درس بخوانم. وقت رانیشرکت ا یتو 

 د یشا… ر احسابد کیکارمند ساده.   کیبشوم  تشینها ستیدانستم آنقدرها هم ن یکه م  یکار کنم و با حقوق

 یجور زندگ نیا ی. تو میخانه بهتر اجاره کن کی میهنر کنم بشوم حسابرس که با پولش بتوان یلیخ یلیخ

 بود که یز یهمان چ نیباشم. ا زها یچ نیخواستم دنبال ا ینمدهد. من هم  ینم یمعن یعشق و عاشق ییها

دور  یجا کیسر و صدا در  یا مامان و بابا بو ب نییپا ندازمیآمدن از زندان دنبالش بودم. سرم را ب رونیبعد از ب

مهرداد هم وسط ماجرا بود و من  کیبود که  نیکنم. حاال همان اتفاق ها افتاده بود. فقط مشکل ا  یزندگ

رداد حضور مه یاتفاق ها ب نیکرد. اگر همه ا  یم یآن زندگ یکردم که او هم تو   یم یزندگ یشهر  یتو  ز هنو 
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ل بود دلم پررنگ تر از قب یهم بود که نبود. تو  یحاال مهرداد یرفت. ول یم شیراحت تر پ یافتاده بود زندگ

 شد.  یاز قبل حس م شتر یاش حاال ب یخال یو جا

 یبه جا نکهیبعد از آن حرف ها بهش زنگ نزدم و ازش کمک نخواستم؟ ا نکهیدرست بود؟ ا ممیتصم

  یا مکار ر   نیزد؟ چرا ا یزنگ نم رضا یهم به عل تا یخودش به دوستش زنگ زدم و باهاش مشورت کردم؟ آناه

دانستم که موافق رابطه من و مهرداد  یرا دوست نداشتم. تازه م رضا یکرد؟ خب دوستش داشت. من که عل

. میسوال هم که شده با هم حرف بزن نیتوانستم به مهرداد زنگ بزنم و به بهانه ا یدانم. کاش م ی. نمستین

زنگ  ندادم بهش یتکان کیچشم انتظارش بودم و به خودم  شیروز پ چند  نیجالب بود. جالب بود که تا هم

 زنگ بزنم.  هشدنبال بهانه ام تا ب یتمام شده ه ز یبزنم و حاال که همه چ

کنم    فکر  نیبه ا د یکه بوده تمام شده، من هم حاال با  یرختخوابم غلت زدم و چشم بستم. ماجرا هرچ یتو 

ر دوشم بود خودم ب میبه تصم تشیاز مسئول یکه بخش  یتازه ا یدگتازه شوم. زن یوارد زندگ د یبا یکه چطور 

 هم ناراحت نبودم. ب نیو از ا
ً
ا مطمئن ر  یز یچ کی ی. ولمیایبرن اشنگران بودم مبادا از عهده  شتر یبابت اصال

و  دانستم چرا نگران من است یشد. م ینم اد یز  یلیپناه خ رانیا مانیعمر کار کردن من در شرکت ا نکهیبودم. ا

مرد  کیجور سوءاستفاده بود. سوءاستفاده از احساسات  کیهم  نیاش را دوست نداشتم. خب ا یمن نگران

نم اگر قرار بود کار ک یگر ید یبود؟ هرجا یبه حل مشکالتم. چاره چ کو کم گر یمرد د کیدور شدن از  یبرا

 بابا م ا یشد.  یام چطور م ندهیمعلوم نبود آ
ً
 رانیا مانیمطمئن بودم ا ینه. ول ا یگذاشت بروم سر کار   یاصال

 هستند.  یبود که بابا قبولشان داشت و مطمئن بود امانت دار خوب ییپناه از آن دسته مردها

 نسبت به ا اورمیکردم به خاطر ب  یسع
ً
 یهمه  . امد ین ادمی یچیه یبوده است ول یچ یناج نیاحساسم قبال

د بوده که کنار مهردا  یادی. حاال وقتش بود بدانم بودن ز گرفته بود   یگر ید یاحساسم با فکر مهرداد رنگ و بو 

 اگر   ا یبعد از مهرداد شود  یروزها یکه حاال آمده بود ناج  یاحساسم را عوض کرده نسبت به مرد
ً
واقعا

 خواستم یباشم. فقط م یدینه قرار نبود از عشق مهرداد خالص نشده دنبال آدم جد…. کنارش هم باشم 

م به دم عالقه ا تیرمان ها اتفاق افتاده بود. نها یعاشقانه من تو  یتنها تجربه ها خودم را بهتر بشناسم. 

… وده عشق هم نب میبگو  نانیتوانستم به اطم یحاال م…  خبکه ….  ارشیک… بود.  کمیآدم نزد نیدست تر 

 ….شد  یبه نظرم عشق حساب نم گر یراه د نیحداقل بعد از گذشتن از ا

هم. ام انجام د یزندگ یهم تو  یبزرگتر  یکردم کارها  یجرات م د یشا یجور  نی. اخودم را بهتر بشناسم د یبا

 ا
ً
 کنار هم وقت  گر یبار د کیبروم سراغش و ازش بخواهم ….باشد  یاگر باز هم مهرداد مرد خوب نکهیمثال

 یبرا د بشو  د یآن وقت شا….  مانمداشتنش دو دل ن یبرا گر یکه اگر د… که اگر او مال من باشد ….  میبگذران

 یبدتر  یروم آخرش به جاها یکه م  یراه نیبودم ا دوار یفقط ام…. کرد   یفکر  کیموافق کردن بابا هم 

ودش خ یعنی…. طور باشد  نیخب اگر ا….  شهیهم یفاصله مهرداد برا نیا ینرسد. نگران هم بودم که تو 

از فکر کردن و فکر کردن خواست بخوابم و  یدلم م طدانم. فق ینم….. هم آنقدرها من را دوست نداشته 

 خالص شوم. 

**** 
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ترد و  یداده بود به برگ ها ر یفرستادم اما مرد مقابلم خونسرد گ رونیب یآتش زدم و دودش را عصب یگار یس

 سه کنج اتاقم جا خوش کرده بود.  یخانم عطروش تو  قهیبود به سل یکه چند روز   یدرختچه بونسا فیظر 

 یمداند ن یکه م  یدر حال مست به من وگرنه چرا دو روز مانده به سفر حواله اش داده ا ونیمطمئن بودم هما

 مرد را انداخته به جان من؟ نیدهد نظر بدهم، ا یکه رنجم م  یز یخواهم راجع به چ

 نشسته اتیجزئ یتو  شهیخدا هم -

مثال  یاتیجزئ…  یهم حواله لبم کردم. چه جمله جالب یفرستادم و پوزخند رونیب ینیرا محکم تر از ب دود 

 ناخن دست دخترش؟

تا  قهیانداختن است. به  حیدانستم مشغول تسب یم دهیدستش را از آرنج پشت کمرش خم کرده بود و ند کی

طرف شانه شده  کیکه کوتاه بود و به   شیمرتب و آنکاد شده اش و موها شیبسته اش نگاه کردم. به ر  رگلو یز 

 مملکت من.  یبود حداقل تو  یمذهب یمرد ینشانه ها نها یبود. ا

بزرگ  یهم از درها طانیکه ش  نهیهم ینگفته بودم که ادامه داد: برا یچیراجع به اظهار نظر اولش ه هنوز 

 شهیوارد نم

 ر ییغت گر ید یبه سمت گارمیکه دود س  یو درست در فاصله ا زمیو محکم قدم برداشت به طرف م مطمئن

م عطروش را مجاب کرده بود که الزم است من را خان د یایب نجا یبه ا نکهیداد متوقف شد. قبل از ا یجهت م

 چند یبب
ً
 ند. مخالفت ک د جرات نکرده بو  یزن سفت و سخت حت نیبهش گفته بود که ا یجالب ز ی. حتما

االن نه  یدادیم اد یرو به دخترت  نها یاگر ا… : من نه حوصله و نه وقت اضافه دارم که موعظه بشنوم گفتم

 شدم یم یشما عصب دنیاز د نقدریو نه من ا یبود نجا یشما ا

 نیهم قسمت ا د یگفت: شا  ینشسته بود وقت شیلب ها یلبخند مطمئن هم رو  کیآرام بود.  شیصدا تن

 میبوده که ما به هم برس

 شمیرا خاموش کردم: متوجه نم گار یو س یدادم به صندل هیتک

 یچ ام را چرخاندم و گفتم:  یندل. صستاد یو از من هم جلو تر رفت و پشت به من رو به پنجره ا زمیکنار م  آمد 

 ؟یاضیر  یآقا یخوا یم

 یاضیهست نه ر  اضیمن ر  لیفام…  اضیطرفم: ر  د یچرخ

 عربستان؟ تختیزدم: پا پوزخند 

 ….رام کننده  یعنی اضینه لبخندش کمرنگ شد: ر … لحنش عوض شد  نه

  یرو عوض کن لتی: پس خوبه شما هم فامدمیخند ار یاخت یب
ً
از پس رام کردنش مثل دخترت چون ظاهرا

 یومدیبرن
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 یچیه یرا جمع کرد ول شیزد چشم ها ی. همان طور که لبخند مد یبود. او هم فهم کیستر یام ه خنده

و  … اضیر  یآقا دمتیدادگاه ند یکدوم از جلسه ها  چیه ی: تو ستادمینگفت. از جا بلند شدم و مقابلش ا

 یومدیهم سراغ من ن تیگرفتن رضا  یمطمئنم برا

 برا د یچرخ دوباره
ً
 متفاوت تین هیبا  یاومدم ول تیگرفتن رضا  یبه طرف پنجره: اتفاقا

 یکار بود. آمده بود با طلب امدهیالتماس کنان ن نکهیبودم. از ا یکنترل اوضاع دستش بود عصبان  نکهیا از 

 نجایا د ییشد. رفتم طرف مبل ها و نشستم: بفرما یپاک نم شیهم از لب ها یو آن لبخند لعنت رد یبگ تیرضا

بلند شد و شق و رق تر از قبل  یپاشنه پا کم یخواستم بداند که رشته امور دست من است. اما سرجا رو  یم

 طور راحت ترم نی: من استاد یا

 یز یکه کرده بود غر   ییکارها  نیبدهد انگار. درست مثل دخترش. پس ا یهم خوب بلد بود آدم ها را باز  او 

  یراجع بهش حرف زده بودم. گفته بود از همان روز  کتا یدانستم؟ با  یم یچ یاضیر  ارا یبودند. من راجع به 

هاش رفتار  با یشتر یب اطیبا احت د یمواجه است و با یبا آدم خاص دهیکه با هم وارد بخش فروش شده اند فهم

ه زند برعکس خودش ک یوقت هم راجع به خانواده اش حرف نم چیکند و ه  یم یکه تنها زندگ  دهیکند. فهم

 نیکشف قاتل هم  یبرا کتا ی یها زهیاز انگ یکی دیشا…. درباره خانواده اش است  یالپرداز یال خمدام درح

 هیمحض وقت تلف کردن رابطه برقرار کند. فرض یکه با کس  ستین یآدم ارا یدانسته که  یم نکهیا…. بوده 

 مثل خاطراتهم که  یقوت گرفته و خب همان اطالعات مختصر  کتا یسر  یتو  یطور  نیا ارا یقاتل بودن 

 ک یاضیر  ارا ی میآن کاغذها نوشته بود کمک کرد بدان یروزانه تو 
ً
 مرد انگار از وسط نیهست. اما ا یواقعا

 بود.  هشد شیدایناکجاآباد پ

 رو بشنوم تتونی: منتظرم نگفتم

 د؟یداد به پنجره: شما به آخرت اعتقاد دار  هیتک

 دارهشما  تیبه ن یفرستادم: چه ربط رونینفسم را ب کالفه

 مهمه که بدونم -

 معتقد است. ابرو باال انداختم: دارم هیقض نیسر و ظاهرش معلوم بود که به شدت به ا از 

 سوزه؟یجهنم م یتو  ارا یکه   د یتکان داد: مطمئن د ییبه تا یسر 

  حال نی. با ارد یرا که کرده بود بگ ییجواب کارها ارا یفقط مهم بود که  میفکر نکرده بودم. برا شینجایا به

 گفتم: بله

 رهیقراره جواب رفتارش رو بگ یچطور …. بشه  ستیبعد از مرگ ن ارا یو  د یاگر به آخرت اعتقاد نداشته باش -

 یکردم شما به آخرت اعتقاد دار   یفکر م…. دونم  یشد: نم شتر یب تعجبم
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 ستمیبحث من ن نجا یا -

 هیکه نباشه کاف  نینداره. هم یتیبرام اهم -

نشده و اگر هم   مالیشه که خونش پا یروحش شاد م ارشیک  ینجور یا…  هیه اجواب منصفان نیا… خب  -

 ستیمهم ن زا یچ نیا گهید…. شده باشه  ستین ارشیک

 دیحرفا به کجا برس نیدونم قراره از ا یبه صورتم: نم دمیدست کش کالفه

 کرده  یهمسرتون خودکش دمینکرد. ادامه داد: شن یر ییگم نشد. لحنش هم تغ  لبخندش

به  یخواستند جنجال درست کنند تا نان یکه م  یعاتیحرف ها مهمالت روزنامه ها بود. شا نینگفتم. ا یز یچ

 نییشروع کرد به باال و پا…. همان طور که دستش پشتش پنهان شده بود … . همان طور آرام اورند یدست ب

 شیاگذاشت. کفش ه  یم نیمز  یرا رو  شیشد و دوباره کف کفش ها یبلند م یپاشنه پا کم یرفتن درجا. رو 

کفش   که  یز یشناسم. تنها چ یم شانیکفش ها  یگفت من آدم ها را از رو   یم کتا یبودند.  متیچرم و گران ق

 ینم…. د باش ر یتوانست فق یمرد نم نیا… راجع به پدرش دروغ گفته  ارا یبود که  نیگفت ا  یمرد م نیا یها

 …بار آورده باشد  یه اعقد یپول یرا با فقر و ب ارا یفکر باشد و  یتوانست ب

 داشت یدرباره شما نظر جالب ارا ی: گفتم

 طرفم: که من احمقم؟ د یدرجا زدن منصرف شد. چرخ از 

 دهیبه قتل رس… نکرده  ی. همسر شما خودکشمیزد یبا هم حرف م ارا یمقابلم نشست: ما درباره اعدام  آمد 

ها  بهیحداقل غر …. نکرده  یخودکش تایدانست که آناه ینم یکس  چی. هرضاستیبودم همکار عل مطمئن

اده  شلوغ نشدن اوضاع من استف یاز نفوذش برا رضا یشد. عل یم یدانستند و پرونده شان جداگانه بررس ینم

 سر و صدا حل و فصل شود.  یپدر و مادر آنا ب یکرده بود تا ماجرا

 منظور؟… باشه  نجور یکه ا  رمی: خب گگفتم

 … کنار زن شما… بره جهنم  ارا یاگر  -

 …وجودش ثابت نشده  یکه حت  یزن یحرف م یی: شما درباره جادمیخند بلند 

 دییبفرما….  دیدار  د یشد اجیجا بلند شدم: به نظرم به روانپزشک احت از 

 دیاعتقاد ندار  ا یجا بلند نشد: پس به اون دن از 

 دییندارم. بفرما یبحث چیمن با شما ه -

  لیحمرو که بهت ت یرنج یخوا یچطور م…  شهیو تموم م رهیمیم ارا ی… : فکر کن ستاد یشد و مقابلم ا بلند 

 ؟یکرده جبران کن
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شه ب اهیس شیکه ببخشمش تا با عذاب وجدان زندگ  نهی: اگر منظور شما اشیچشم ها یدوختم تو  چشم

 دمیکه تو عمرم د  هیآدم نیوجدان تر  یدختر شما ب د یخوبه بدون

 کنمیرو جهنم م شیمن خودم زندگ دشیپررنگ شد: اگر ببخش لبخندش

 پدرها….  شدیآنا به دست مادرش کشته م یکردم؟ وقت  یتعجب م د یبا
ً
ا هم بودند که دخترشان ر  ییحتما

و  د ر یدخترش را بگ تیخواهد رضا یکردم م  یحال از جوابش قانع نشده بودم. حس م نیزجرکش کنند. با ا

 د….  یگیکه من قبول کنم شما راست م  رمیمن بخندد. گفتم: گ شیبعد به ر 
ً
 ا یدن نیهم یرو تو  خترتو واقعا

 یاعتقاد نداشته باش ا یبه اون دن اد یبه شما نم یول…. ته جهنم  یفرست یم

 دارم -

 ؟یپس چ -

 من پدرشم -

 بله و خب؟ -

 شهیسوال م یدختر  نیهمچ تیترب یفردا از من هم برا… کردم   تشیمن ترب -

 تیتا جبران ترب یدخترت رو زجر بد یخوا یشما م…. پلک زدم: شما …. باز ماند. از استداللش  دهنم

 نیا یو ت شتر یکه از همه ب  یچرا من… و نشده  یکردنش رو داشت  تیبار فرصت ترب کی ؟یغلطش رو بکن

 یم شیکردن زندگ  مجهن…. فکر کنم زجر دادنش  د یبه شما فرصت بدم؟ و تازه چرا با د یکردم با  انیاتفاق ز 

 تونه اونو بهتر کنه؟

. من …نبود جبران خون برادرت بشه  ا یگفت: که اگر اون دن  یو جد د یبار دست از لبخند کش نیاول یبرا

ن م…. شده  طانیش بیدختر نص نیدونم روح ا یمن م یول یبه اندازه من اعتقاد ندار  ا یمطمئنم به اون دن

 بشه روز یپ یباز  نیا یتو  طانیش گذارمینم

دم. من آتش ز  یگار یو س زمیو رفتم طرف م دمیورتم کشبه ص یبخار کرده بود. دست شیاز حرف ها گوشم

 بیها نص وانهیهمه آدم فقط د نیفقط از بد روزگار از وسط ا ا یکردم   یرا به خودم جذب م وانهید یآدم ها

 طان؟یاز ش رسوندشبا ت ؟یکرد  تیزدم. گفتم: دخترت رو چطور ترب گار یبه س یقیشدند؟ پک عم یمن م

 د یآدم نبا یول ز یاز همون اول کنجکاو بود. درباره همه چ ارا یلبش نشسته بود:  یرو کرد. لبخند دوباره   نگاهم

 نداره یبشه که بهش ربط ییزهایوارد چ یلیخ

 وجود خدا؟ -
ً
 مثال

. در خودش داشت کتا یاز  یهم رگه ها ارا یکنجکاو نشده بود. انگار   ارا ی یرو  لیدل یب کتا یماند.  ساکت

ند هم هست وانهیآدم ها که از قضا د نیباهوش است. انگار که ا یآدم ها تیخاص ز یدرباره همه چ دنیپرس

 … ارای ای… مثل آنا …  فتندیخوب ن یپدر و مادرها ر یاگر گ



 

 
899 

 کرد  یم یکمتر سرکش  یباشه اگر کم یتونست دختر موفق یم ارا ی -

 خانم عطروش الزم ند میو گلو  دمیکش  آه
ً
کند.   ییرایمن پذ یرگو زو  همانیبود از م دهیبه خارش افتاد. ظاهرا

 .اورندیتلفن را برداشتم و خواستم قهوه ب

 وقت ندارم یلیبه ساعتش انداخت: من خ ینگاه ارا ی پدر

 د؟یروح دخترتون و وقت هم ندار  دنیخر  یبرا نی: اومدز یدادم به لبه م هیتک

 وقت ترک نشده چینماز اول وقت من ه -

گذاشت و رفت. نشستم   ز یم یقهوه وارد شد. آن را رو  ینیکرد. جان ممد با س  یهنوز داشت بخار م گوشم

 فکر م یمبل. مطمئن بودم حت یرو 
ً
بن  و  خیمن از ب التیکرد تشک  یبه قهوه ام لب نخواهد زد چون حتما

 …تا پدرم رو از قصاص منصرف کنم  یکه من رو قاتع کن  نجا یا یمال حرام سوار شده. گفتم: شما اومد یرو 

 رمیبگ میتا تصم د یفنجون قهوه رو بخور  نیا… باشه … شما حرف بزنه  چون خودش حاضر نشده با 

 ….کنم شما   یو نگاهم کرد: صبر م نشست

 دیقهوه رو بخور  نیا د ینه با -

 من به قهوه عادت ندارم -

 دیمطمئن باش رسونهینم یفنجونش ضرر  کی -

 دیاصرار نکن -

 چرا؟ نجسه؟ -

 مونم ی: منتظر مد یپر کش لبخندش

 شهیقضا م نمازتون -

با  نطایما هم از ش ر یجالب بود. تعب طان؟یاز همراهان ش یکیمرد؟  نیا یبودم برا یماند. االن من ک ساکت

 شد.  یبرعکس م ز یاو همه چ یایبود و در دن طانیآدم خود ش نیمثل ا یمن مرد یایکرد. در دن  یهم فرق م

 ن؟ید یم ی: من رو باز گفت

 ی مهیو شما دو ن ارا ی دیر یدرصد فرض بگ کی……. اومد  یم خوشش مه ارا ی…  ادیخوشت م یشما از باز  -

 …. نیهست بیس کی

 نیقهوه خوب دم کند و ا کیبلد نبود  شیگذاشتم. خانم عطروش با همه استعدادها  ز یم یرا رو  فنجانم

 م. اق هستات یتو  یدانست من با ک یکه م  یعنی نیبود و ا کتا یقهوه کار  نیخوب بود. ا یلیخ یقهوه لعنت
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 یبخو جهیوقت نت چیه ی. تندرو یافت یطرفش م نیاز ا یافتاد که شما دار  یدختر شما از اون طرف بام -

 د یسکرده بود. از من بپر   یکه کنار گوش من زندگ  ی. کسدمید یکس  یزندگ یرو تو  نیبار ا کیو من  دهینم

 مطمئنم شما جات ته….  بعد از ما وجود داشته باشه ییایاگر دن ی. حتیهست طانیکه شما خود ش  گمیم

ست خب در  دونم؟ینم یاز مسلمون یچیهستم که ه گولیبچه ژ  هیمن  یفکر کرد اضیر  یآقا…. جهنمشه 

که   ییزایطبق همه اون چ…. کرده   یآداب رو برام هج نیدارم که کنار گوشم همه ا یدوست هی یول یفکر کرد

 هست که از سبک شدن بار گناه یک انطیجز ش…  شهیبار گناهش سبک م شهیکه قصاص م  یدونم اون یم

 آدم ناراحت بشه؟ کی

 بود. لبخندش هم رفته بود.  دهیرنگ پر  یکم  صورتش

دونم  یم… درسته  شه؟یبزرگ وارد نم یوقت از درها چیه طانینفرت من هنوز تمام نشده بود. گفتم: ش اما 

کنه خوب   یکه فکر م  نیوح هستساده ل کیفکر کنم شما  د یبذار ….  شهیوارد م یهم با لباس خوب یگاه…. 

 سوزه یدست شما بزرگ شده م ر یکه ز   یدختر  یحداقل دلم برا یجور  نیا… دونه  یرو م ز یو بد همه چ

 رونیطرف در و به شدت بازش کردم: ب رفتم

 لبخند.  یرفت. ب رونیجا بلند شد و ب از 

به او  تاق. نگاهش کردم و بعد پشتا یآمده بود تو  کتا یرا گرفتم.  ونیروشن کردم و شماره هما یگر ید گار یس

تر رو اون دخ یخوایرا فرستاده گفتم: م ارا یدهد چرا پدر  حیاز آنکه توض شیجواب داد و پ ونی. هماستادمیا

…. ز دوش من نندا یرو رو  تشیئولمس یبگذر ول… از خونش  یبگذر  یخوا یم… بفرست  ا؟یاون دن یبفرست

 انداختمش زندان تموم شدکه   یهمون روز … تموم شد  ارا یمن  یبرا

 تم: بله؟اتاق بود. گف یتو  نهیهنوز دست به س کتا یپک زدم.  گارمیبه س یو عصب دمیرا سر جا کوب یگوش

 جوابم رو گرفتم یچیگفت: ه  آرام

  ز یهمه چ اتیکه به جزئ  ییآدمها یای. حالم از دند یخواسته بگو  یم یمهم نبود چ می. برانیرفت. غمگ رونیب

 خورد.  یه هم مدادند ب یم ر یگ

 برا یاضیر  ارا ی
ً
  نها یطر ابه خا ارا یطمع؟ نه  نه؟یتمام شده بود؟ نه تا قبل از آمدن پدرش. حسادت؟ ک میواقعا

ا که قرار بود عادل هم باشد. اگر پدرش عدل ر   ییهمتا یشده بود. از قدرت ب د یناام ارا یرا نکشته بود.  ارشیک

الزم نبود  یحت…  ستیعدالت چ د خودش بفهم داد یبهش فرصت م ا ی… کرد   یم فیدرست تعر  شیبرا

 یم یذهنم النه کرد. ک یتو  یمثل آگاه یحس…. چشم به آسمان بدوزد و انتظار عدالت داشته باشد 

تل دانست آنا به ق یم یرا بلد بود؟ وقت شیها یکه باز   یقدر زود بخواند؟ جز کس نیرا ا ارا یتوانست دست 

 که به دام افتاده رصد نکرده باشد.   یحظه آخر محال بود دخترش را تا ل…  دهیرس

 گفت: بله؟  ی. عصبونیزدم به هما زنگ

 باشه؟ ارشیممکنه قاتل ک ارا یدم و دستگاه به تو خبر داد  نیا یتو  یکدوم خر   -
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 ی: ترابد یآه کش خسته

 دونست؟ یاز کجا م یتراب -

 من بهش اعتماد دارم…  هیآدم خوب یتراب -

 دونست؟ یگفتم از کجا م  -

شعر خونده  تیب کیبعد هم  شناسمیگفته بود من قاتل رو م  هیک  میدونست ینم… بهش زنگ زده بود  یکی -

 رو قطع کرده بود یبود و گوش

 ؟یچه شعر  -

 نامتناسب جهنمست ار ی داریهمدمست/ د ارانیبهشت صحبت  ارا،یحال گفت:  یب ونیهما

 ؟یچرا تراب -

  نو یا یتوق…. دونسته  یو بم اون دختره رو بهتر از ما م ر یز … نباره مسئول ا یالبد چون تراب… دونم  یچه م -

درهم شده  ز یگفتم بهت همه چ…  یشک کردم ول… بوده دنبال پاپوش ساختن بوده،  یگفت فکر کردم هرک

 ….رو شد  یبعد که همه چ… بود 

ند. ماد تاخت بز اعت یاش را با کم یشک لعنت ونیبود هما یرا قطع کردم و چشم بستم. فقط کاف یگوش

اشتباه ضربه خورده  یما همه از اعتماد به آدم ها… اعتماد …. آن وقت …. به بچه اش … اعتماد به من 

 …. مانبه فکر و عمل خود یادیمان. و اعتماد ز  یزندگ یبه آدم ها یاعتماد ی. از بمیبود

  رضا یردم. علحال از جا بلند شدم و به صفحه اش نگاه ک یخورد. ب یزنگ م لمیموبا یگوش
ً
 کتا یبود. حتما

 ه؟یک  ارا یصفحه و گفتم: پدر  یرو  دمیخبرش کرده بود. انگشت کش

 شرکت متوسط واردات و صادرات خرما داره هی اض؟یمحمود ر  -

 ؟یدونست یرو م نا یا یو تو از ک -

 دا یپ یفردا همش رو هم از …. صادراتش به اروپا …. توجه به حرف من ادامه داد: واردات خرما از عراق  یب

 شدن قاتل درآوردم. حالت خوبه؟

 نه -

خواست  یم ارا ی. شدیچقدر راحت وارونه م قتیرا قطع کردم و رو به دماوند نشستم. حق یگوش  باز 

 یمکند؟ ن  یهم آدم را خوشبخت م طانیبا ش یخودش را بسازد تا به باباش ثابت کند همدست یامپراطور 

 خواستم بدانم.  یدانستم و نم
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م را که انگشت اشاره ا  یبه دست… تکلف  یب یکرد. خسته بودم. خسته و محتاج به لبخند  یم درد  سرم

 ا یه دنلعنت ب….. من  یروزها نیا ابیمسکن نا….  یشاد« ناراحت نباش باشه؟» دیو تکان دهد و بگو  رد یبگ

 ییااست. فرار و تنهخو  یم ر کردم. دلم فقط فرا  یم یرا اک طمیزدم و بل یزنگ م د یبا… . لعنت شیها وانهیو 

 با هم. 

**** 

 ینم ولکردم جمعشان ک  یم یبود که سع یبار سوم نیرفتند نگاه کردم. ا یکه مقابلم رژه م  یستون اعداد به

که   یچوب یاه شنیرفته ام. به پارت شیبرود تا کجا پ ادمیشد  یداد و هربار باعث م یذهن نامتمرکزم اجازه نم

ل کار مشغو  یدوست داشتن یها در سکوت شنیپشت پارت یکردم. آدم هاشده بود نگاه   دهیماز چ کی نیع

 یباشد. همه به هم لبخند م یقدر ساکت و دوست داشتن نیکارم ا  طیکردم مح  یوقت فکر نم چیبودند. ه

 صم یحرف م نییپا یزدند. با تن صدا
ً
 یسیجو را رئ نیخواست کمکم کنند. ا یدلشان م مانهیزدند و واقعا

اه. خوب پن رانیا مانیشود. ا یآنها م یباال یبهره ور  ثباع شیکارمندها  یمعتقد بود دوست ساخته بود که

ته تنها هف کی نیبود که ا نیهم یداد. برا یم تیدستش اهم ر یبه سازمان ز  یقدر علم نیا ر یمد کیبود که 

ن هم نگران او شد. اگر قرار بود همزما یروز بد م کیروز خوب بود و  کیاضطراب من حال بابا بود که 

دست  د یجد یو آدم ها د یجد طیمح کیمهرداد غصه بخورم و هم با  یآوردن حرف ها اد یباشم، هم از به 

 د
ً
 شدم.  یم وانهیو پنجه نرم کنم حتما

 ؟یخانم بهشت -

و  د یپوش یبود که م یتنها تفاوتش با من چادر …. همکارم … دیو سف یمثل خودم تپل ینشستم. دختر  راست

 خندانش.  شهیهم یاالبته لب ه

 بله؟ -

 ؟یایناهار بخورن شما هم م خوانیبچه ها م -

 امیاگه شد منم م د یشما شروع کن… راستش کارم عقبه … و من کردم: اوم  من

 زمی: باشه عز دند یخند یهم م شیتر شد. حاال چشم ها قیعم لبخندش

تعارف تکه پاره کردن هدر بدهم. ام را به خاطر  ی. چقدر خوب. اصرار هم نکرد. قرار نبود نصف انرژ رفت

. دفعه ظاهر نشود  کیام که از زندان در من مانده بود  یگر   یوحش یتازه معلوم نبود اگر اصرار کند آن خو 

را زندان به من  نیزند. ا یم بیشدن به آدم آس یمیبشوم. صم یبا کس یمیصم یخواستم وارد جو  یمن نم

 داده بود.  اد ی

 ؟یخانم بهشت -

 یاول م…  بار بوده نیهفته سوم کی نیا یکه البته تو …  نجایا د یآ یم مانینقبض شد. هربار اتنم م عضالت

 سراغ من.  د یآ
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 …نگاهش کردم: بله؟ سالم  یجد

  یه مکه ادار   یمتوسط یشرکت حسابرس….  شینه مثل کارمندها ا ی… زند. مثل همکارانش  یهم لبخند م او 

 دارد، چرا لبخند نزند؟ یدرخشان ندهیکند آ

. آن را دوباره با دقت یآنکه بپرسد، پوشه اعداد را باال گرفت و به ستون ها نگاه کرد. تند ول یآمد و ب جلوتر 

 ن؟یهست یگذاشت: از کارتون راض  ز یم یرو 

 من بود که لبخند بزنم: بله نوبت

 بابا بهتره؟ -

 سوندنسالم ر … بله …کردم و بعد در حال جمع کردن پوشه ها سر تکان دادم: بله   مکث

باال  یشلوارش کم یپاچه ها ند،ینش یم شیرو  یکه وقت  یکوتاه  ی. صندلزمیمقابل م یصندل یرو  نشست

 هستن یفیمرد شر  یلی. گفت: خنمیرا بب دشیتوانستم جوراب سف یرود. م یم

 تکان دادم: بله سر 

خوشش  ابا هم از او پوشه بگذارم. ب یخواستم تو  یکه م  ییو برگه ها ز یم یرا مشغول کردم به پانچ رو  خودم

 میایب رونیامتحاناتم شد ب کیکه نزد  یبمانم البته شرط کرد وقت نجا یراحت قبول کرد ا نیهم یآمده بود. برا

.   نیپناه هم تضم رانیا مانیو ا
ً
 کرد حتما

 با من؟ نیداشت یکرد. مجبور شدم نگاهش کنم: کار   یمعذبم م تیوضع نیدر ا بودنش

 ن؟یچرا نرفت… موقع ناهاره …  نیبچه ها اخت شد نه خواستم مطمئن بشم که با  -

 کارم مونده بود  یول امیگفت ب  ار یدادم: کارم مونده بود. خانم احمد رونیرا ب نفسم

 نیهم آشنا بش هیخوبه با بق -

 کم کارهام جلو بره  هی… خوب بود؟ مقنعه ام را مرتب کردم: باشه  چرا 

 د؟ینگران کار نباش شهیم -

 شمیتوجه نمنگاهش کردم: م منگ

حرف  نیکه پشت سر گذاشت  یما هنوز راجع به مشکالت… االن وقت ناهاره  گمی: مد یپشت سرش کش یدست

 مینزد

او  که به  یز یمشکالت من به خودم مربوط بود. چ م؟یزد یحرف م د یگرد شد. چرا با  میوضوح چشم ها به

که قرار بود هنوز دست من   یقوقدادم. ح یکه انجام م  یکار   یحقوق آخر ماهم بود در ازا شد یمربوط م

 …پسر خاله ام …  دیسع بیج یبرود تو  دهینرس
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 …کنم بتونم ب یندارم. گفتم اگر کمک یحالتم آنقدر واضح بود که خودش را جمع کرد: قصد فضول ر ییتغ

 نه ممنون -

 دیبه کارتون برس…  شمیتکان داد و از جا بلند شد: مزاحم نم یسر 

 ممنون -

رفته  نیب از  میانگار قدرت دعاها یرا باز کند ول تیمیکردم که نخواهد باب صم  یدعا دعا مهفته  کی نیا یتو 

 شدم چون مانیاز کارم پش یکشو و درش را هم محکم بستم ول  یرا چپاندم تو  ینارنج یبود. پوشه کاغذ

 شده؟ یز یبود. گفتم: چ یچوب شنیپارت وارشیکه سه تا د  یاتاقک یبرگشته بود تو 

 د یچرخ یم لیوسا هیبق یرو  یو گاه…. پوشه ها  یرو …  زیم یکه چشمش رو   یمد و در حالجلوتر آ یکم

 …فقط … آرام گفت: نه 

به  یداشتم خودم را الک یبود که سع نیهم یترساند. برا یحرف پشتش بود که من را م یفقط کل نیا

 که مقابلم بود مشغول کنم.   ییزهایچ

از  یکی یآشپزخانه جمع و جور شرکت جمع بودند. البته مردها تو  یرا شکر که وقت ناهار بود و همه تو  خدا 

 خوردند.  یشرکت ناهار م یاتاق ها

 ؟یمشغول به کار هست نجا یشما ا دوننی: اون دوتا دوستتون مگفت

 بدونن؟ د یسر برسند. گفتم: نبا گر یساعت د می. قرار بود نختیفرو ر  یهر  قلبم

 ن؟یدیچرا ترس… نه  -

 داشته باشه راد یکردم گفتنش ا  یآخه فکر نم… دم نه نگران ش… ها  -

 یدچون به هرحال شما قراره برگر … ندونن بهتره  یز یچ نجا یکار ا  اتیفقط راجع به جزئ… نداره  یرادینه ا -

 تیبه خاطر وضع د یدون یم… درست نشه  عهیبه هرحال شا… خونم  یمنم اونجا دارم درس م… دانشکده 

 گمیم نیبود رشیکه درگ  یخاص

 نیحاال هم خرج ا نیهم….  یدار  اجیکار احت  نیتو به ا… آرام باش …  ی. نه شادد یسرم جوش یتو  خون

 گمیم بهشون… تند سر تکان دادم: بله، متوجهم …. عاقل باش …  دیماهتان را از خاله مه لقا قرض گرفته ا

 نگن یز یچ

 سر تکان داد: ممنون باز 

 یرو  ینده . خشنیخودشان را انداختند داخل پارت ینیر یجعبه ش کیبا  یرفت و هنوز نرفته ترنم و مل رونیب

 یپسره  بهت گفت یبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد: چ ی. ملد یوارفته من ماس افهیق دنیبا د شانیلبها

 مزخرف
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تو  یاشاره کردم. ترنم هم بهش اخم کرد: مل یکنار   یها شنیام و به پارت ینیب یدست گذاشتم رو  دستپاچه

 ه؟یکارا چ  نیا رو خدا 

 ن؟یکردم لبخند بزنم: خوب  یسع

 دمیخر  یرا باز کرد: از همونا که دوس داشت ینیر یجعبه ش ترنم

 یم ینیر یکردم تو ش  دا یزد. گفتم: من کار پ یکوچک وسط جعبه به من چشمک م  یگرد شکالت  کیک  کی

 ؟یخر 

 بگو نو یخودش را وسط انداخت: هم یمل

 آخه یگیم یخواس تو چ گرفت: دلم  شگونیرا ن شیبازو  ترنم

 آمدم و بغلش کردم: دوسست دالم ترنم رونیب ز یپشت م از 

 خانوم برگشته یکه شاد  نمیب یذوق زده نگاهم کرد: به به م ترنم

خواستم آنها را قانع کنم حالم رو به بهبود است.  یکه باهاش م  یتصنع یبه لحن لوسم بود. لحن منظورش

 شه؟یم دا یکارد و چنگال پ  نجا یفت: انشست و ترنم گ ز یمن پشت م یجا یمل

 : آره صبر کنگفتم

 یعنیجمع بودند. …. شرکت  یچادر  یزن ها… شرکت  یکه همه زن ها  ییسالن. جا یرفتم به انتها عی    سر 

هم به  هینگفت. بق یز یپناه که چ رانیمجبور بودم چادر بپوشم؟ ا شد یم یشرکت دائم نیا یاگر ماندنم تو 

 ر گید نیزدند. ا بخند طرفم و همزمان ل دند ینگاهشان سوراخ نکردند. سرها چرخ من را با  یچادر  یخاطر ب

 سه تا بشقاب و چنگال ببرم؟ شهی: مدمیبود. بهشان لبخند زدم و رفتم جلوتر و پرس یمصنوع یادیز 

 ییباال  ینتایاون کاب…  زمیبلند شد: آره عز  ز یاز پشت م ار یاحمد خانم

 نییکوپال پاآر  یشدستینوک پنجه بلند شدم و به زحمت سه تا پ یو رو ها  نتینگاهشان رفتم سراغ کاب ر یز 

آوردم. همان طور که در سکوت مشغول خوردن بودند حواسشان به من هم بود. معلوم بود آنها هم از بودن 

 کیتازه واردها به چشم  با همه جا … چند  یخیس یقانون بهره ور …  یشاد ینیب ی. مستند یمن آنجا راحت ن

 آمدم.  رونیکنند. چنگال ها را هم برداشتم و ب  یگاه ممزاحم ن

 یمل یخورد. اخم کردم: بترک یو با لذت خامه و شکالت را م کیانگشت زده بود گوشه ک یمل

 یکه با من طرف  یدیبه اون پسره نم یچیحاال بگم ه نیهم اخم کرد: هم او 

 دم؟یبه ترنم نگاه کردم: چرا فکر کرد م متعجب

 شکموئه یلینداخت: چون خشانه باال ا ترنم
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 ؟یبد کیبهش ک یخوا ینم یعنیگفت:   یمل

 . سر باال انداختم: نهیماه هیرا جلو آورده بود. شب لبش

 اصل اول کاره سیرئ یچرا؟ پاچه خوار  -

 ست؟یگفت: ن  ی. ساکت بود. ملد یرا بر  کیک  ترنم

 : نهگفتم

 را خوردم: اومممم کیتکه ک کیو  ز یم لبه مرا که ترنم مقابلم گرفته بود، از دستش گرفتم و نشست یبشقاب

 : از بانو گرفتمد یخند ترنم

: منم گفت  ینشسته بود. مل مانیقبل ا قهیکه چند دق  ییخودش را هم برداشت و نشست همان جا بشقاب

 لمیدسته ب نجا یا

 گلوم.   یتو  د یپر  کیک

 یسیپشتم: والله به ع د یکوب  مشت

 ببرم یدونم واسه شکم گنده تو چه اندازه ا یمن چه م… دار پا انداخت: خودت بر  یخونسرد پا رو  ترنم

 یتو  کینکرد و با چنگال افتاد به جان ک ینامرد یرا محکم به هم فشار دادم تا خنده ام بلند نشود. مل لبم

 جعبه. 

 واسه من آورده ها ی: هو گفتم

 بودم.  زندان یکه تو   یقتلحنم تند و خشن شده بود. الت شده بودم. مثل و  ار یاخت ینگاهم کرد. ب متعجب

 همش مال خودت… : باشه غالف کن گفت

 ؟یگفت: ناهار خورده بود  ترنم

 خوشمزه تره نینه ا -

 کن  فیگفت: خب تعر   یمل

کردن از    فیاز آن تعر  شتر یکه انجام داده بودم و ب  ییهفته بود. به کارها کی نیدانستم منظورش به ا یم

 د یایسردرآوردن از محل کارم مانع نشده بود که ن یفضول نها یمه اکه به حد مرگ ازش متنفر بود. با ه  یکس

 .نجایا

 …خوردم: خوبه  کیک  گر یتکه د کی
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 بحث را عوض کرد: بابات چطوره؟ ترنم

 اونم خوبه -

 گفت: طفلک  ی. ملدمیآه کش ار یاخت یب

 یاالآشغ…  رنیبم…  رنیهمشون سالطون بگ شاال یرا ندادم. خودش شروع کرد به شر و ور بافتن: ا جوابش

 اون پسر ازخود متشکر ب…  یعوض
ً
 شعورشونیمخصوصا

 ید. مش یم دهییهم سا یمحکم تر رو  میشد و دندان ها یمنقبض م شتر یگفت فک من ب  یم شتر یب یهرچ

شم. نفس بک قیکردم عم  یکرد. سع  یداشت ناراحتم م یول ستیناراحت کردن من ن تشین یدانستم که مل

 ارمیب ییچاشده را فرو دادم. گفتم:  ر یخم کیند برابر شده بود. به زحمت کمزه تلخ شکالت به نظرم چ

 ساکت شد.  حهینگاه کرد و باالخره مل یدلخور به مل ترنم

. زن آشپزخانه یشد حالم خوب شود. رفتم تو  ی. ناراحتم کرده بود و ساکت شدنش باعث نمدهیچه فا یول

 ؟یدار  : مهموند یپرس شانیکی. ختمیر  ییزدم و سه تا چا یبند میرا تمام کرده بودند. لبخند ن شانیها غذا

 ننیاومدن محل کارم رو بب… را برداشتم: دوستام هستن  ینیس

 ن؟یبود: مهمون دار  ستادهیپناه وسط سالن ا رانیا مانیآمدم. ا رونیزد و سر تکان داد. از آشپزخانه ب لبخند 

ت دونستم دوس یاگه م…  مییایم… گفته بودن … : از قبل ستادمیا ده،یو ترنم را د حهیبودم مل مطمئن

 انیگفتم که ن  یم…  نیندار 

 گهیباره د نیآخر  نینکرده بود. آرام گفت: باشه فقط ا یر ییتغ چیصورتش نگاه کردم. ه به

  تند 
ً
 سر تکان دادم: بله حتما

آمده بود.   رونیب زیاز پشت م حهیرا از دستم گرفت. مل ینیاتاقک. ترنم س یکنارش رد شدم و برگشتم تو   از 

 گفت: چه بداخالقه

 نجا؟یکردم: اومد ا  نگاهش

 ریپاپ کب یصندل یبه من نگاه کرد فکر کردم نشستم رو  نیآره همچ -

 ینشست یم د ی: خب نباز یپشت م نشستم

 بده اخالقش خوب بشه کیکرد و فنجانش را برداشت: حاال اگه دلخور شده بهش ک  یشیا

 ان آخرتون بود آره؟بحث را کوتاه کردم: امتح دنباله

 خورد: آره شییاز چا ترنم
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 برات حرف زده که خ یب یمل
ً
 … رنیازت سخت امتحان نگ یلیتوجه به سوالم گفت: حتما

 ؟یکردم: ک  نگاهش

 گهیرومئو د نیهم -

دانشگاهم را مهرداد حل و فصل کرده  یکارها  میدانست یبا ترنم رد و بدل کردم. هم او و هم من م ینگاه

 بابام کارم را راه انداخته.  میگفته بود  حهیبه مل یاست. ول

 : نهگفتم

منم  …  نیکرد  میرو از من قا یچ هیدونم شما دوتا  یمن که م… چشم نازک کرد: آره جون عمه ات  پشت

 گوشام درااااز

 یمل یاه یخانه مان. االن به فضول د یایب حهیبار ترنم بدون مل کیشد  ی. کاش ممیکدام جوابش را نداد  چیه

 داشتم.  اجیاحت یلیترنم خ یبه گوش شنوا ینداشتم ول اجیاحت

 نشه ر یقرارت د یگفت: مل  ترنم

 کشهیآرسام منو م یآمد و به ساعتش نگاه کرد: وا نییپا ز یاز لبه م یدلم راه افتاد. مل یتو  یاز خوش یموج

 توئه ر ی: همش تقصد یام را بوس گونه

 خدافظ… : باشه دمیاش را بوس گونه

 شییییی. ترنم لبخند زد: آخمیدیکش  یرفت. همزمان نفس راحت رونیا انداخت و از اتاقک باش ر  کوله

 هم تعارف کنم هیرا جمع کردم و گفتم: کاش به بق یخور  کیو بساط ک بند 

 قیبه شقا داد یباز گودرز رو ربط م گفتمیم یجلو مل… : آره خب گفت

شتم و تا بخواهد تعارف تکه پاره کند برگ ار یانم احمدو آن را دادم به خ رونیرفتم ب کیکنان با جعبه ک  خنده

 ترنم و در را بستم.  شیپ

 ؟یگفت: خوب  ترنم

 و گفتم: نه دمیکش  یقیعم آه

 ات معلومه افهیاز ق -

 زنگ نزد د یدسته صندل یرو  نشستم
ً
 گه؟یو او دستم را گرفت: مهرداد واقعا

 باال انداختم: نه شانه
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 ثباته یب یلیخ تشیوضع… من نگران بابام هستم … ماند. گفتم: بابام ترنم  ساکت

 براش سخته تو بر … همش مال اعصابه  نا یا…  یشاد هیروح -
ً
 سرکار خودش بمونه خونه یحتما

 کارم رو  طیمح د یاومدم. خودش د یبد یخب مگه من جا یهست ول نمیآره ا -

 ینفس راحت بکش هی انایتو بعد از اون جر  خواستیبازم دلش م… باشه  -

 .دمیآه کش از ب

 ؟یبهش زنگ بزن یخوا یخودت هم نم -

 نه -

 چرا؟ -

 اس دهیفایحل نشده زنگ زدنم ب… واسه خودم  ییزایچ هی یچون تا وقت -

 ؟یبش تینکرده که اذ یکار   مانیتر آورد: ا نییرا پا شیصدا تن

ما هنوز  هگیه اومده مکار   کیشما  یپا شیپ…. دونم  یمانده بود عقب جلو کردم: نم زانیرا که آو  ییپا یعصب

 میحرف نزد یکه پشت سر گذاشت  ییدرباره اتفاقا

 به اون چه… نگاهم کرد: واه  متعجب

 یدق -
ً
 به هم زهیر یاعصابم رو م نیا…  قا

 چه حس ادتهیرا محکم فشار داد:  دستم
ً
 ؟یبهش داشت یقبال

 کردم: منظور؟  اخم

 همون حس ها رو بهت داره…  کنهیبه تو نگاه م یهنوز همون جور  د یاون شا گمیم…  یچیه -

 فکر نکنم -

 چرا؟ -

 گفت؟  یچ یدون یتازه به من م… همه اتفاق افتاده  نیا… آخه  -

  یرست مد عهیشا یکنیکار م  نجا ینفهمه تو ا یکس  گهیبلند شدم: م یدسته صندل یباال انداخت. از رو  سر 

 کنن

 خ یتو که رفت…. بگم ینگاهم کرد: چ منگ
ً
 د یشا …جو بد بود  یول…  یخوام بگم چ ینم حرف بود.  یلیواقعا

 شده بتونه ازت دفاع کنه یچ یفکر کرده اگه بگ
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 من احت -
ً
 یدوم نم…  کنهیماجراش فرق م نیحاال شما دوستم هست… ندارم  هیبه دفاع کردن بق یاجیاوال

 هیلیخ خودش… کرده   فیشرکتش رد یبه زور واسه من تو  یکار   هیکه   نیهم… بشم  ونیمد شتر یخوام ب

 خوام برات بد بشه ینم… جا بلند شد: منم برم  از 

 زدم و سفت بغلش کردم: ترنم؟ لبخند 

 هم من را بغل کرد: ها؟ او 

 تنگ شده یلیدلم واسه قبلنا خ -

….  شهیدرست م یصورتم: همه چ یتو  د یو لبخند مهربانش را پاش د یگرفته بود. گونه ام را بوس  بغضم

 مگه نه؟ یدونیخودتم م

 ستیمهم ن گهید یچیه… نم برداشته بود: فقط دعا کن بابام خوب بشه  میاه چشم

 شهیبغلم کرد: خوب م دوباره

 یچکار کرد نیبب وونهی. از من جدا شد و باز لبخند زد: دد یلرز  یم شیصدا

 یور ط نیکرد اشکش را پاک کند. من هم اشکم را پاک کردم. دنبال سرش تا دم در رفتم. انگار ا  یسع بعد 

 کنم مبادا گم شود.   یگذشته ام را بدرقه م  یاز زندگ یشدم که بازمانده ا ین ممطمئ

 مانیا دنید…. موقع رفتنم بود گر یساعت د کیکردم.   یزودتر کارم را تمام م د یبه سه بود. با کینزد ساعت

ه ستپاچرا د کیام کرد. گلو صاف کردم. ک یزد عصب یناخونک م کمیکه به گوشه دست نخورده ک  یدر حال

 دیقورت داد: ببخش

 ارنیشما هم ب ی: گفتم براز یپشت م رفتم

 گفته بودم.   دروغ

 …. دیخوا یاگر م…. سمت منزل شما  رمی: من دارم مگفت

 مونده گهیساعت د کیآنکه نگاهش کنم گفتم: نه  ی. بد یپشتم لرز  رهیت

 ستیمهم ن -

 : واسه من مهمهینارنج پوشه یشدم رو  خی. دوباره ممیچشم ها یکردم. زل زده بود تو   نگاهش

 خوام باهاتون حرف بزنم یم -

ثل حداقل م…. آمده ام  ستیهفته ن کیهنوز …  یکردم خونسرد باشم. لعنت  یضربان گرفت. سع قلبم

 قدر عجول؟ نیآدم ا… چهار سال دل دل کرد …. مهرداد باش 
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 ؟یگفتم: چه حرف  آرام

 … گمیم د یار یب فیتشر  -

 نیحداقل موضوعش رو بگ -

 وضوعش مفصلهم -

 ن؟یگیاالن نم نیچرا هم ام؟یالزمه ب -

 هردومون یبرا… ندونن  هیبهتره بق -

 رو جمع کنم زمیم نیگفتم: اجازه بد  وسینمانده بود. ما یحرف گر ید

 شرکت یمونم. جلو  یمنتظر م نیماش یپس تو  -

 یگر حرف خواستگار کشو. ا   یحال پوشه ها را جمع کردم و چپاندم تو  یسر تکان دادم. رفت و من ب فقط

تم و را برداش فمی. کد یرس یبه ذهنم نم یگر ید ز یچ چیه….  ؟یپس چ….  یچه خبره شاد… باشد؟ نه بابا 

ند نگاه  کرده بود  خوشکوله ام جا   بیداخل ج فمیک  پیبودن به ز  زانیآو  یکه حاال به جا  یبه سه کله گرد

 مجبور نشم کارم رو ول کنم د یکردم و آرام گفتم: دعا کن

 شرکت.  یو راه افتادم به طرف خروج دمیکش  هآ

**** 

 نکهیاعصابم بود. با ا یبدجور رو  شد یخواست بلند حرف بزند نازک تر م یم یکه وقت  د ینازک ناه یصدا

رو  تخت کالفه کند. طاق باز  یاش قدرت داشت من را تو  یصوت یبودند اما باز هم ارتعاش تارها نییطبقه پا

  ین رو نبود االن م د یناه یها یبود. اگر نگران میرو  شیکه پ  یمطلق یدیبه سفو زل زدم  دمیبه سقف خواب

بود  د یاما ناه . یاضیر  ارا یو مرگ  یزندگ یشان برا جهیخبر از نت یب انوسیمطلق اق یبودم زل زده به آب یکشت

 یر تو اگکه ….. کنم   یدق م ییتنها نجا یکه من ا….. شرکت  یرا فرستاده ا ونیکه هما….  شیها یو نگران

…. دار  یالفرستند با یقاتل برادرت را م یوقت یباش د یکه با…..  یشود و تو نباش نییباال و پا یز یشرکت چ

 تقال م
ً
شم آنکه خواسته با ینداد و حاال ب تیاهم یباشم و کس یزندگ نیا یاز ستون ها یکیکردم   یقبال

 ند. ک  یم تمیبارش بدجور اذ ینیشده ام که سنگ یلرزان یستون زندگ

 یتباشد ح بیاز نظر آنها عج ز یکه همه چ  رمیشده ام. گ دارمانیکه درک نکنند من عاشق دختر سرا  رمیگ

واهد خ یمرد زن مرده و تنها و خسته ام که نم کیکنند من   یچرا فکر نم یتازه ام ول یزندگ یاستانداردها

ن  به اندازه خواست یکس  اعدامستن نخوا ا یآ ند؟یدار بب یواره را باال طانیزاده و ش طانیش یدختر  یتقال

ن به قول خودشا شانیو قضاوت ها نند یب یمن را م یزندگ رونیبود؟ آنها که از ب بیعج یمثل شاد یکس

 گذارند دو روز به حال خودم باشم؟  یو نم رند یگ  یم دهیقلم را ناد کی نیاست چرا ا یعیطب
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همه مکافات، آمدن خاله مهوش از  نیا یتخت نشستم. تو  یحال تو  یکرد. ب  یداشت زنجموره م د یناه

 به خاطر پسرش د یناه یطرف و زنجموره ها کیبه خاطر خبر نکردنش  شیها یلندن را کم داشتم. دلخور 

ثروت …. من زنده ام …. نشده  میخورد؟ نه من که طور  یمن هم غصه م یبرا…. هم پسرانش  د یشا ا ی… 

هم بهش گفته که  ونیالبد هما…. الص شده ام از دست زنم هم که خ…. مان هم که هست  یخانوادگ

هم حالم  یلیخ د یخب پس من از نظر ناه…رود جهنم  یو قاتل هم که م….  ستیهم درکار ن ینام یشاد

هم از نظر او و  ماه کی یشوم. ول یسرپا م گر یماه د کی تشیاز نظر او نها ؟یچ یبرا یخوب است. نگران

مرگ  خبر … خبر آورد  یگرفته اند چون امروز الکان  یهمانیه امروز ماست ک نیهم یاست. برا اد یخواهرانش ز 

از  یاتل عضو که ق  یمرگ کس یبرا یحت میا ژهیکه نشان دهند ما و   یکار … کنند   یو همه به تکاپو افتادند کار 

 مع و ج یهمانیم کی ،یهمانیم نی. در ظاهر اما امیکن  یم یکوبیو پا میر یگ  یم یهمانیخانواده مان است هم م

 دهیما جا دارند البته چون خاله مهوش ا یروابط خانوادگ یکه در حلقه اصل  یجور است با چند خانواده ا

 .ندیآ یهم به دعوت او م یرا داده پس چند نفر  یکوفت  یهمانیم

کند. چرا    یاز بودن آنها استقبال م یختگیزد حاال از فرط درهم ر  یم ر یرا با ت شیباجناق ها هیکه سا  یونیهما

 و حشمت یمانده بود فرح یهم که باق ینه؟ تمام حرمت و اعتبارش را روزنامه ها به باد دادند، هرچکه 

 یلیتر  کیبود و  ونیر شده بود. حاال همایانگار د یالبته قبل از آنکه باهاشان وارد مصالحه شوم. ول ختند یر 

 یبه خاطر خونخواه مر یکنند گ  نشیهنوز تحس یداشت عده ا اجیحرف مزخرف پشت سرش، باالخره احت

د. نباش یخود ار یاو  د یبه آمدن شد. شا یتعجب بود که شوهر خاله نرگس چطور راض یجا میپسرش. برا

 است. به جهنم یپوشالثابت کند که همه جبروتش  ونیبه هما د یآ یفقط م

ت عدو سا تینها ا یساعت  کیشد.  یغروب م کیتخت و چشم بستم. کم کم نزد یرو  دمیدراز کش دوباره

ول کردم. به ق  یرا تجربه م یرفتم کنارشان لحظات مالل آور  یم د یو من با دند یرس یها سر م همانیم گر ید

ه و به لحظات ساد…. نامرد ….  کتایو نگران کردن  استیر  یصندل یرو  ونینشاندن هما یبه جا نیا رضا یعل

ر لحظه حاض نیشد. من هم یم میحسود یشد. به رفاقتش با انور  یم میکرد حسود  یکه تجربه م  یخوش

.  تاخت بزنم یهمانیم نیهم یرو  نیماش کیهست با  ینجور یا یها یهمانیدنبال م یرا با هرک میبودم جا

 من باشد؟ یهم بود که بخواهد جا یکس

 مهرداااد؟ -

 ؟یگونه ام: بلند شو هنوز خواب  یهم فشردم. دست سردش نشست رو  یرو  پلک

 چشم باز کردم و دوباره نشستم: مهمونا اومدن؟…. ه ن…. دست مامان  یکردم اگر جا  تصور 

 دوتاشون یکی -

 نییپا ا یاز سر شوق زد: ب یلبخند

 هم گذاشتم: باشه یپلک رو …. که   یعنی نیا
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حمام و دوش گرفتم.  یرفتم تو …. ارواح شکِم …. دوتا زن؟ یکیآمدم.  رونیحال از تخت ب یرفت. ب رونیب

حساب و  …. روم دانشکده  یم گر یهفته د کیآورد؟ چرا دارد؟  ینمروزها دوش گرفتن سرحالم  نیچرا ا

را خشک   می. موهادمیآه کش….  یچیه ؟یروم و چ یم….. روم و  یم… هنوز مانده  ییکتاب با دکتر موال 

(*. junkie) یجانک کی نیع ؟یاست به هم زده ا زاد یآدم افهیهم ق نیکردم و به صورت خودم نگاه کردم. ا

 یدار یشب ب نیفرار است. ا یبهانه برا کی یبرو  یجرات نکرد یکه حت  یسفر  نیا یدانیخودت هم خوب م

 یگرد و رنگ  یها زل زدن به توپ ها اعتباشگاه. س یشدن ها. وقت تلف کردن ها تو  دار یها و لنگ ظهر ب

ا همش ه نیا… شده و مدام توپ ها را داخل پاکت ها انداختن  تیها یکه تازه جزو سرگرم  یاردیلیب ز یم یرو 

ز فکر کردن هم فرار ا د یشا….  یفرار کن یهست رشیکه درگ  یمالل آور  ییکه از تنها  ییبهانه ها… بهانه است 

سخت  رفتنشیپذ….  یرا ول کرده ا یکه شاد  یرفتیهنوز نپذ….  یکرد  یکه باهاش خداحافظ  یبه کس… 

 گر یبار د کیدانم حداقل  یم یولشوم.  مانیهم پش د یخواهد که بفهمم چه کار کرده ام. شا یاست. وقت م

او  خواهد بدانم نظر  ی. دلم میاضیر  ارا یحرف زدن راجع به  یبرا رمی. گی. حاال به هر بهانه انمشیبب د یبا

خواهد بدانم از نظر او   یها زمان گذرانده. دلم م یزندان بوده و با اعدام یهست. او تو  یچ ارا یقصاص  رهدربا

 ی. که بدانم او چه حسدنشید یبرا یهم بهانه است. بهانه ا نیهم یتما درست است؟ ح امدنیکوتاه ن

 یدق گر ینسبت به نبودن من دارد. دو روز د
ً
 یلعنت … یاضیر  ارا ی گریروز د و گذرد و د  یم دنشیسه ماه از ند قا

 خودت باش.  یاو باش و برا الیخیلحظه ب کی

که    یازه ات یقم را اشغال کرده است. اسباب باز از اتا یکه حاال بخش  یسنگ هیپا ارد یلیب ز یمقابل م ستادمیا

بودند  تادهسیکنار هم ا  ز یکه وسط م  ییرا برداشتم و به توپ ها کیکند ذهنم را متمرکز کنم. است  یکمک م

آمده.  یتوپ ها خوشم م نیبه ا زدنضربه  یاز صدا شهیضربه زدم. هم توکینگاه کردم. پل زدم و بعد به پ

  یاردیلیب به تنها باشگاه میرفت یم یواشکیگرفتم و   یرا م ارشیدست ک یاندازند. وقت یام م ینوجوان اد یمن را 

که   ارشی. طفلک کتیاسک نیبرم زم یرا م ارشیکرد ک  یکه فکر م  د یخانه مان بود. طفلک ناه کیکه نزد

تا  ند یبب ارد یلیب ز یسر م شیبرادرش را با رفقا یخواندن ها یساعت ها کر  تیمجبور بود با همان کفش اسک

 کند.   یباز  تیهم بتواند اسک یساعت میوقت برگشتن ن

ت چوب ها و با دس ینگاه کردم. چوب را گذاشتم کنار باق ز یم یپخش شده رو  ی. به توپ هاستادمیا راست

 یرو  یدست…. بودند که  یسه تا کله گرد رنگ هیها شب نیدانه دانه توپ ها را قل دادم داخل پاکت ها. ا

پارتمان آن آ یاش تو  هی. بقنجا یرا آورده بودم ا میفتم سراغ کمد لباس ها. نصف لباس هاو ر  دمیصورتم کش

 شد.  یغبار و خاک دفن م ر یام کم کم ز  یهمراه گذشته متاهل… آنا  لیهمراه وسا لم،یوسا یبزرگ همراه باق

 گر ید رهنیپ کی تخت و یامتحانش کردم. آن را پرت کردم رو  نهییآ یبرداشتم و جلو  یرنگ یسورمه ا رهنیپ

 یرنگ فیکردم. ط  نگاه یآب یها رهنیکوفت. به کپه پ  یآب ،یخی یآب ،یآسمان ی. دوباره. آبینفت یبرداشتم. آب

  یکم  د یبا….  یتک بعد
ً
 کت و شلوا… مثل احمق ها … رنگ تند  کیمتنوع تر لباس بپوشم. مثال

ً
 یر آجر مثال

تخت  یرو  یآب یها رهنیاز پ یکیو با  دمیکش  رونیا بر  ینفت یکت و شلوار آب…  ییسبز کاهو ا ی…. بپوشم 

مرد  کیکردم. حاال   زانیرا برداشتم و گره اش را م رهیت یو آب کیکراوات ها، کراوات بار   انیست کردم. از م

  یجد
ً
م. ادکلن نگاه کرد شهینبودم. ساعت را بستم و به ش یازش راض همو متشخص شده بودم که اصال
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 د یشب باام یول…. ام دامن بزنم  یتیهو  یکه به ب…. چندتا … نه  یکی. دمیخر  یزه مادکلن تا کی دیبا یحت

 یوقت آدم ساختارشکن چیخراب نشود. من ه دجونیناه یهمانیکردم تا م  یرا حفظ م یشگیهمان قالب هم

را ستون کردم لبه تخت و خم شدم جلو.  میبس کن. دست ها…. مهرداد  …یام به شاد قهنبودم جز عال

عار و  یو ب ار کیکار هم نداشتم. ب  یآوردم و حاال حت یکه با کار به دستش م  یز یبستم. تمرکز. تمرکز. چ چشم

 از خودش نداشت.  یمشخص فیتعر  چیه گر یبودم که د یعالف

دور از ادب بود که من …. و از سر ادب  حیمل یو به همهمه آدم ها گوش دادم. خنده ها ستادمیراهرو ا یتو 

 م نبود. مه میبرا زها یچ نیا گر یانگار د یها در جمع حاضر شوم. ول همانیاز م رتر ید زبانانیز ما یکیبه عنوان 

 نگیرفتم. نگاه ها به سمت من برگشت. شق و رق و لبخند به لب جلو رفتم، مثل پرنس چارم نییپله ها پا از 

 م را حفظ کردم و در نقش خنده ام گرفته بود. لبخند نیاز تصور خودم در ا یحت…  پیشاهزاده خوشت…. 

در  شهیمکه ه  ییآدم ها ز متجانس ا یبیگشتم و با تک تکشان دست دادم و خوشامد گفتم. ترک  تیجمع انیم

 متجانس. جلو دختر  دهید ییها یهمانیم نیچن
ً
 یادیز  شی. چشم هاستادمیبلند قد ا یبودم. البته ظاهرا

رشانه س یبلندش را رو  یزده اند. موها رونیبمثل قورباغه از حدقه  میتوانستم بگو  یم یدرشت بودند، حت

نارم ک  د ی. لبخند به لب باهاش دست دادم. ناهود اش جا خوش کرده ب یشانیپ یاش رو  یبود و چتر  ختهیر 

 : ونوس جون هستنستاد یا

 رو به ونوس جون گفت: پسرم مهرداد و 

 دهیپوش یسرخ رنگ لکیس رهنیپ… . دختر میرا بشناس گر یهمد میتوانست یآمد خودمان نم یاگر او نم انگار 

 د یکوتاه نبا  و باالتنه دهیکش  یپاها نیگفت با ا  یبهش م د یبا یکی… رنگش  یطوس یبود که با شلوار پشم

 ی. قدش دقیشلوار بپوش
ً
 بود.  دهیکه پوش  یبلند هاندازه من بود. البته با درنظر گرفتن کفش پاشن قا

 خوشوقتم تونیی: از آشناگفتم

در بلند ق نیآنا هم ا یقد بلند بود، حت یادی. ونوس جون ز گر ید یکند رفتم به سمت عده ادهان باز   د یناه تا 

 …..آمد  یذهنم م یتو  یظاهر  یها اسیجالب است که آنا فقط موقع ق…نبود 

 هنکیبدهم. نه به خاطر ا ز یخاله مهوش تم یها همانیخودمان را از م یها همانیتوانستم م یم یخوب به

به خاطر سن و سال و نوع پوشش آنها. خاله مهوش از لندن  شتر یشناختم ب یدمان را مخو  یها همانیهمه م

 آدم همسن و سال من باب رفاقت باز کند؟ نیبرنگشته چطور توانسته بود با دوج

 دلم؟ ز یعز  یخوب -

 ؟یاصطالح خاله مهوش بود. بهش لبخند زدم: خوبم، شما چطور  نیا

 کند.   یم هیمخصوص به خودش گال کند و با ناز   یپشت چشم نازک م حاال 

ش زد: امان ا ینیبه کنار ب میدست داشت چند ضربه مال  یکه تو   یشمیچشم نازک کرد و با دستمال ابر  پشت

 بد یهوا نیاز ا
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 یسرد و مرطوبش استخوان م یلندن نرفته من که رفته ام. هوا یبهشت دارد. هرک یلندن هوا ستین حاال 

 سوزاند. 

 ست؟ین یآلرژ  -

 …نازش کرد: نه مهرداد جان  یچاشن یلبخند

و  یگوشت  یلب ها یرو  یبود. قدش متوسط بود. لبخند پهن با ی. ز ستاد ینامتعارف کنارم ا یا افهیبا ق یدختر 

 یبادام یبا چشم ها یژاپن یانداخت. زن یم یزنان ژاپن اد یرنگش نشسته بود و خط چشمش من را  یب

رف ط یبلند بود. موها گر یبود و طرف د دهیتراش نیبا ماش را انگار  شیطرف موها کی. شیدرشت. اما موها

 بود.  ختهیر  یشانیپ یرا رو  شیها یشانه انداخته بود و چتر  یبلند را بافته بود و رو 

 خواهرزاده من مهرداد شونمیا… جون هستن  کا یکند: را  یبار نوبت خاله مهوش بود ما را به هم معرف نیا

 یرهنیزانو و پ یتا باال یقهوه ا ییو بوت ها یر یدامن کوتاه ش کیدادم. جوِن خاله مهوش هم دست  کا یرا با 

ت شانه اش سم کیبود.  دهیپوش د یبه رنگ سف یتنه ا مین یدرشت که رو  یها یرنگ با لوز  یر یش یبافتن

 ها بود.  یهنر  پیلخت بود. از آن ت

 تون آشناست افهیگفتم: چقدر ق  یالک

 
ً
پرسش  چیه یکرد ب  یبود که طرف را وادار م یسوال نیا یبود ولمن آشنا ن یبرا یا افهیق نیچن عمرا

 از خودش حرف بزند.  یمیمستق

 ستیشما آشنا ن افهیق یزد: ول لبخند 

. …جون نقاشه  کا یاطالعات من و گفت: را دنیکش  رونیب یجمع بود. خاله مهوش گند زد به باز  حواسش

 با
ً
 …بار  کی یایب د یحتما

 زم؟یهست عز  یک  شگاهتی: نماکا یرو کرد به را بعد 

 ماه نیکه زمزمه کند، گفت: آخر هم  یآرام مثل کس یلیزد و خ یلبخند پهن کا یرا

 دمیند ییرو جا رشیوقت نظ چیمن ه…. محشرن  کشهیکه م  ییمهوش برگشت سمت من: تابلوها خاله

 یابلوهام ماز من و ت یزر نزن تو چ» دیگو   یسرش دارد م یزدم تو  یدرهم رفت. حدس م یکم  کا یرا افهیق

 انداخت.  یخنده ام م نیو هم «یفهم

 …. دیمهوش گفت: خب با هم صحبت کن خاله

 دلم ز یکن عز   ییرایکرد: از خودت پذ  کا یبه را رو 

 با من باشه ییرایدور اول پذ نیسمت بار اشاره کردم: اجازه بد به



 

 
916 

 انستم ونوس انتخاب ماماند یم نجا یتکلف و همچنان لبخند به لب. تا ا یشروع به قدم زدن کرد. ب کنارم

ونوس و  نیکند. ب  د یمن کاند یرا برا یکیجرات نکرده بود  یانتخاب خاله مهوش. خاله نرگس حت کا یاست و را

  ی. بارِتندر میستادیشده بود ا دهیچ یاز سالن غرب یکه در گوشه ا  یز یقابل تحمل تر بود. کنار م یدوم کا،یرا

 پ
ً
 .زبانمیدانست من م ید به لب نگاهمان کرد. مطمئنم نمخاله مهوش بود لبخن شنهاد یکه حتما

 د؟یموافق یدنینوش هی: با دمیپرس کا یبه را رو 

 هیعال -

 دهیآن چ یه رو ک  یمتنوع یرنگارنگ و مزه ها ز یمقابلمان گرفت. به م السیبارتندر دو گ میبگو  یز یآنکه چ یب

 م؟ینیگفت: بش  کا یشده بود نگاه کردم. را

اب مزه اش را او بشق رمیبگ میدستش نگاه کردم. تا بخواهم تصم یبه بشقاب کوچک تو گرفتم و   ز یاز م چشم

شت چرخ دادم دو انگ نیرا ب السیمودبانه. گ ی. البته به شکلمینیداد بنش یانتخاب کرده بود و حاال دستور م

 دییتعارف کردم به سمت مبل ها: بفرما گر یو با دست د

ول مشغ یو باجناق ها هرکدام در گوشه ا ونیها انداختم. هما همانیم به ینگاه میراه افتاد و من ن جلوتر 

نداخت و  پا ا یاز هم دور بمانند امکان تنش کمتر است. نشستم کنارش. پا رو  شتر یبودند. خوب بود هرچه ب

 را که برداشته بود به دهان گذاشت.  ییاز مزه ها یتکه ا یچوب کیاش خورد و با خالل بار  یدنیاز نوش یکم

 ه؟یچ شگاهتونی: موضوع نماتمگف

 : عصر مفرغد یکوچک نوش  یو جرعه ا د یرا که خورده بود جو  یز یصبر و حوصله چ با 

 حیدادم: صح هینگاهم کرد. ابرو باال انداختم و به مبل تک مطمئن

 یلینداد که من را روشن کند، در عوض گفت: بابت فوت همسر و برادرتون خ یاضافه ا حیتوض چیه

 گمیم تیته تسلمتاسفم و الب

 خورد نگاه کردم: متشکرم یغوطه م السیکه ته گ  یتونیتکان دادم و به ز  یسر 

 د؟یدار  ی: االن چه حسد یبه طرف من چرخ یکم

 گفتم: غم  کا یتوام، اما در جواب را یو بدبخت یذهنم گفتم حس خوشبخت یتو  ناخودآگاه

 ن؟یداشت یشد چه حس نیغم ته نش یاست. وقت هی: اون که احساس اولد ینوش یجرعه ا باز 

کرد تکان   یکه از دور سالم م  یکس  یبه نشان احترام برا یزدم و به دور و برم نگاه کردم. سر  یحال یب لبخند 

 دم راجع بهش حرف یم حینشده و البته ترج نیدادم و دوباره نگاهم را دادم به مخاطبم: غم هنوز ته نش

 نزنم

 کرده  ر یبودم که شما رو درگ یحس انسان فقط دنبال…  دیجمع و جور نشست: ببخش یکم
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 تون؟یبعد شگاهینگاهش کردم: دنبال موضوع نما رهیخ دوباره

 یب یگاه  نیهم یدنبال شکار سوژه است. برا شهیهم یبود: ذات هنر  میزد. لبخندش مهربان و مال  لبخند 

 شهیرحم م

 هیپارادوکس جالب -

 ؟یو هنردوست یرحم یب -

 خوردم: بله یدنیشنو  یتکان دادم و باز کم سر 

 ه دوباره
ً
س حرف بزنم. درباره ح یکه دوست داشتم با کس  یما نبود در حال نیب یحرف چیساکت ماند. عمال

دن . دور از ادب بود قبل از تمام شد ید یکه من را شکار م  ینه با کس یکه تجربه کرده بودم. ول  یمختلف یها

 …فرغ عصر م…  دیدار  شیدر پ که یشگاهید زدم: نماادب. باز لبخن نیمان ترکش کنم. لعنت به ا یدنینوش

 میدرباره اون هم حرف نزن نیاجازه بد… اوم  -

 نگاهش کردم: چرا؟ متعجب

 دیشما حوصله اش رو داشته باش اد یهست و به نظر نم یا دهیچیبحث پ -

  ی. آن شبیشاد مکالمه خودم و  نیشد به اول دهیحرفش سر تکان دادم. ناخودآگاه ذهنم کش د ییبه تا دوباره

 شد؟یم یجور  کیچطور؟ او هم  یشد. شاد یم یجور  کیهوا  گر یماه د کیسرخ کردم.  یماه شیکه برا

 شوند؟… من عوض  یمگر احساساتش به من وابسته بودند که ب

 از مصاحبتتون خوشحال شدم یلیلبخند زدم: خ کا یو به را دمیضرب نوش کیرا  السیمانده گ ته

 طور نیم همشد: من ز یخ میهم ن او 

 دیکن  ییرایجا بلند شدم: از خودتون پذ از 

 یطوالن کا یرا مکالمه من و  نکهیاز ا د یناه تمند ی. نگاه رضاگر ید یلب گفتم و راه افتادم به سمت ر یز  یاجازه ا با 

 نتفاوت رد شوم خودش را به م یفاصله هم معلوم بود. قبل از آنکه بتوانم از کنارش ب نینشده بود از هم

 …کرد لبخند بزند گفت: ونوس جون   یم یو همان طور که سعرساند 

 دیکنم ناه  یخواهش م…  ستیمن ن پی: تو تاگفتم

 خم شدم: بذار خوش بگذره یها. کم همانیم یسر چرخاند تو  زانیآو  یو با لب وسیما

 یباسل شدم که با  نیغمگ یمتوجه زن…  یاز آنکه خودم را برسانم به سالن شرق شیکنارش رد شدم اما پ  از 

رفش. حال بود. آرام رفتم ط یو ب دهی. صورتش رنگ پر د یکش  یکوتاه م  ینشسته بود و آهها یساده گوشه ا
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 و دستم را جلو بردم.  دمکنار ستون بلند شد و لبخند زد. بهش سالم کر   یتک صندل یاز رو  د یمن را که د

 شوقتمخو … هستم  یل یو سردش فشار داد: ل یاستخوان یانگشت ها انیدستم را م

 را رها کرد و من هم بهش لبخند زدم: مهرداد هستم دستم

مده که آ  ییمحض نسبت به جا یتفاوت یب کیکرد.   یزن بود که من را به خودش جذب م نیا یتو  یز یچ

 ؟نیمهوش جان هست ی: از دوستادمیوصله شده باشد. پرس یهمانیم نیبود که به ا یبود. انگار آدم

 صورتش آمد و  یرو …. شود  د یکه زود ناپد… رمق  یب…  یمیبود. مثل نسهم لبخند ن یلیکه خ  یلبخند

 رفت: بله

 ن؟یچرا تنها نشست….  نیخوش اومد یلیگذاشت بروم. گفتم: خ  یمرموز نم یحس ینمانده بود ول یحرف

شان . موضوع صحبتیرفتند سمت سالن غرب یوقت دو سه زن از کنارمان گذشتند. داشتند م نیزد. هم پلک

 از شرش خالص شده بودند.  یبود که تازگ ییچروک هاو  نیچ

 د؟یکش  گار یکجا بشه س  د یکن  یگفت: فکر م  یل یل

 احساس نکرده یبه دست مشغول خوش و بش بودند. اما هنوزکس السیهمه گ لیو طو  ضیآن سالن عر  در 

 دیخونش بدجور افتاده. گفتم: راحت باش نیکوتیالزم است. معلوم بود ن گار یبود س

 …اگر  نه نه -

مدام فکر آدم رو مشغول خودش نگه … بودنه  یگار یعوارض س نیا…  دیاز سر شرم لبخند زد: ببخش بعد 

 دارهیم

 سرده یلیالبته هوا خ… تراس  یرو  میبر  میتون یم د ی: اگر دوست داشته باشگفتم

باسش لدانست  یدوست شده بود که نم ینگاه کردم. مهوش چطور با زن نشیو شلوار ج یپشم رهنیپ به

 ست؟ین یرسم یهمانیمناسب م

 : خوبهگفت

 حواسش به جمع مقابلش بود. چند زن و مرد هم سن و سال خودش اما حس  کنارش
ً
راه افتادم. مهوش مثال

 ر ایاخت یب یبه خروج میدیرس یوقت نیهم یاست. برا یل یمن و ل شیاز حواسش پ یمیکردم که ن  یم

 دییرفتم: بفرمازد. دستم را جلو گ د یسرچرخاند و ما را د

 را از  گار یراحت جعبه س یلیسرد و خشک پوست صورتم را سوزاند. خ یاز من از سالن خارج شد. هوا قبل

 د؟یکش  ی. نگاهم کرد: شما هم مد یکش  رونیب گرشید بیاز ج یشلوارش درآورد. بعد فندک بیج

 ستیهمرام ن گارمیس…زدم: اگه جسارت نباشه  لبخند 
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   میرو  یرا جلو  گار یس پاکت
ً
 دییبفرما… گرفت: بله حتما

ردم و شعله فندکش ک لیصورتم گرفت. دستم را حا ی. فندک را جلو دمیکش  رونیاز پاکت ب گار ینخ س کی

  یعله آتشش انیم…. بود  دهیتراس تاب یکه رو   ینور کم رمق ر یرا روشن کنم. ز  گار یخم کردم تا س یسرم را کم

. مثل رنگ … ییکهربا  کی.…دندیرس یروشن تر به نظر م یل یل یچشم ها… بود  دهیکه از فندک زبانه کش

 : ممنونستادمیچشم از نگاهش گرفتم و راست ا….  یچشم ها

  بهیدو غر  نیپک زد. ع گارشیبغلش پنهان کرد و به س ر یدستش را ز  کی. ستادیرا روشن کرد و کنارم ا گارشیس

اش  ینیاز ب یبه آرام گار یل زده بود و دود سمطلق مقابلش ز  یکی. او به تار میبود ستادهیکنار هم در سکوت ا

نداشت. متوجه نگاه  یخاص شیابود. آر  ختهیشانه اش ر  یحلقه حلقه و نرم رو  شیشد. موها یخارج م

 شده؟ یز یکرد: چ  رمیام شد و غافلگ رهیخ

 : نهاطیبه سمت ح دمیچرخ

 سرد بود. دست گارمیس به
ً
 گمیم تیتسل یاستو گفت: ر  د یبه گونه اش کش یپک زدم. هوا واقعا

. لبخند د یبگو  تیبه من تسل گارشیرفته بود قبل از حل مشکل س ادشی. جالب بود که میرو به رو  د یچرخ

 زدم: ممنون

 ادیداد و به رو به رو زل زده بود گفت: به نظر م یم یباز  یدو انگشت باز  نیرا ب کشیبار  گار یطور که س همان

.… 

 یجور  کیکردند   یم یکه سع  یی. برخالف همه آدم هاختیر  رونیجمله دود از دهانش ب یباق یبه جا اما 

 چیه که  یپوش نیج یگار یزن س…  یل یبودم و ل دنیبار من مشتاق شن نیسر صحبت را با من باز کنند، ا

 خورد.  یحرفش را م….. با خاله مهوش که دعوتش کرده بود نداشت  یو حت یهمانیم نیبا ا ینسبت

 م؟یقدم بزن نیست دار جلوتر رفتم و گفتم: دو  یکم

 هیبق : ممکنهد یاش مال یاش را به بلوز پشم ینیبغلش فشار داد و نوک سرخ ب ر یرا محکم تر ز  شیها دست

 تعجب کنن

 رو فراموش کنم هیکنم بق  یم یوقته سع یلیباال انداختم: من خ شانه

ا به شم یه فکر کنم براالبت…  کهینزد یاز خواص مرگ آدما نیکم رمق: ا  ییخنده آرام با صدا کی. دیخند

 ارشیخاطر مرگ ک

ها  . آرام قدم برداشتم به سمت پلهمیچشم ها یکرده بود زل زد تو   کیطور که گونه اش را به شانه نزد همان

 ن؟ییای: نمدمیبه عقب چرخ یخورد. کم یتکان نم شیاو از جا یول

 یا مر  یکیجون  د یناه گر ید قهیق. مطمئن بودم چند دمیآمد نییتر شد و با هم از پله ها پا کینزد مردد 

 کند. فقط شباهت  یم جاد یدر من ا یزن حس خاص نیچرا ا دمیفهم یم د یتا قبل از آن با یفرستد سراغم ول
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ده بود که کر   دا یپ انیجر  طرفشاز  ییرویشدم ن یکه از کنارش رد م  یعلتش نبود. همان وقت ینگاه او به شاد

 حاال من در مرکزش بودم. 

 شهیگرممون م  یکم  هی میراه بر  یگفتم: وقتپله ها   نییپا

 یخوان ماست شیبود که سرما یبرف بهمن ماه کی دینو  نیآسمان سرخ بود و ا یتکان داد ول د ییبه تا یسر 

 مهیدر همان حال ن….شروع کردند به هم خوردن شیدندان ها… در سکوت ….  میکه جلوتر رفت  یترکاند. کم

 …من  د یروشن کرد: ببخش یگر ید گار یلرزان س

 منم روشن کن یبرا -

 قیعم یشد. پک گر ید یکیخودش را به من داد و مشغول روشن کردن  گار یگرفت. س  د یام را ند مانهیصم لحن

 درسته؟ نیکشیم گار یس ستیوقت ن یلی. گفت: خمیزدم. قدم تند کرد گار یبه س

 شهیم یفرستادم: چند ماه رونیرا ممتد ب گار یس دود 

 زنهیبه آدم م یبد یها یوقتا تو دهن یبعض…  ایگفت: دن  د یلرز  یم کیچل کیطور که چل همان

 میسیجلوش وا میخوا یِپرپِرو م گار ینخ س هینگفتم و او ادامه داد: بعد ما با  یز یچ

بود.  دهیر ب دهیکه تند شده بود بر   یهوا و نفس یکرد. خنده اش به خاطر سرد  دنیشروع به خند ار یاخت یب

بود  د یناام… خورده بود  یبد یروشن شده بود. او هم مثل من تو دهن میبرا ز یحاال همه چ… سکسکه  نیع

 ….تفاوت  یو نسبت به اطرافش ب

 ؟یمهمون یاومد یواسه چ ؟یرو بکش گارتیخونه ات و س یتو  ی: چرا ننشستگفتم

 کنم  یردو باهاش همد نمیبب چارهیب هیبودم  دوار ی: امد یاش کش ینیباال انداخت و با پشت دست نوک ب شانه

 ینم ادمی…  لم؟یکدام ف  یتو … بود  نگر یمارال س هیشب یتا قسمت یزن کم نیشد. ا رهینگاهم خ یتو  هیثان چند 

…. داشتند  ینداشت چه جور مرض یفرق…. گشت   یم مارانیاز ب تیحما یانجمن ها یهمان که تو ….آمد

 کرد و   یم یها همدرد ضیر و با م د ز یجا م یضیهمان مر  یخودش را به جا…  یمعتادان الکل…  دزیا… سرطان 

 چرا.  گفت  یرسه و نم ینم شیگفت سطح سوادت به معن  یهم م یکند و عل  یکار را م  نیچرا ا دمیفهم ینم

 اسم زنها د دمیخند ار یاخت یب
ً
و  ادمهیرو  نگر یمارال س یول…. مونه  یخاطرم م یتو  ر یو گفتم: من معموال

 … ستین ادمی لمیاسم ف

 دکترا شیهمش ولو بود پ نهیشقشم از ترس سرطان س: عاد یخند همراهم

 پا و آن پا کرد: سرده نیمتوقف شدم. ا سرجا 

 لیبدهم ت یکرد. چون مطمئن بود همدرد  یکار را م  نیا نگر یچرا مارال س دمیفهم یتوجه نکردم. حاال م بهش

 کند.   یپاک نم دهید بیکه آس  یترس ها را از آن کس گر یشده است که د یشینما یادا کیبه 
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 داخل یبرگرد یتون ی: اگه سردته مگفتم

 ؟یایتو نم -

 نه -

خوبه که طرف مقابلت ترست رو خوب  یفقط وقت یبلندتر گفتم: همدرد یباال انداخت و رفت. کم شانه

 بفهمه

 ؟یو اون مهمون یمهمون نیا رمیم یواسه چ یبود. گفت: فکر کرد ستادهیپله ها ا کینزد

 …را نگفته بفهمد. خوش به حالش  شیکه ترس ها  یمثل خودش بود. کس یل کسباال. دنبا د یپله ها دو  از 

هم نبود دردم  یها و کس یفیبالتکل یکند و من خودم را ول کرده بودم تو   دا یپ یکیبود که  دوار یهنوز آنقدر ام

له آن وص نینگاه کردم. ناجورتر  د را تجربه کن یخوش یرفت تا روزها یکه باز م  ی. به عمارتمیرا بهش بگو 

. حس دمیو خاموش انداختم و بعد رو به آسمان آه کش یدار یبه خانه سرا ینگاه میخود من بودم. ن یهمانیم

اب  انتخ ینبود و بد همدرد گر یکه د….  ارشیک….  ارشیک…  ارشیک…. فهمد یدردم را م ارشیکردم ک  یم

  یوقت ها راست م یهم بعض طانیش… نامتناسب جهنمست ار ی داریگفته بود؟ د  یچ ارا یکرده بود. پدر 

 .دیگو 

**** 

Junkie(زیآم نیتوه یی: معتاد )با بار معنا 

*** 

شد  یاعدام م یاضیر  ارا یکردم. فردا   ینگاه م د یسف یبودم و به شهر فرو رفته در تن پوش ستادهیپنجره ا پشت

حالم بد  ییبگو کنارش و بهش  ینیو قلب من درد داشت. بابا حالش بهتر بود، اما نه آنقدر که بشود بنش

و  یعنتبغض ل نیبفهمد. از صبح ا را نبود حال بدم  یمرد بد بود و کس ارشیکه ک  یاست. حالم به اندازه روز 

 یاضیر  ارا یدانستم چرا مردن  ینم یرفت. حت یم نییآمد و نه پا یام مانده بود و نه باال م نهیس یتو  نیسنگ

 یم مماندم. چش یخانه م یمامان و بابا نبود، امروز تو  یها یاناگر نگر … . اگر زد یطور به هم بر  نیمن را ا د یبا

ض بغ نیقدر ا نیو ا ختمیر  یکردم. اشک هم م  یدوره م……. آن عمارت بزرگ  یتو  را بستم و تمام خاطراتم 

 یر گید یمن معن یبرا یاضیر  ارا یکرد که مرگ   یدرک م یک  یبردم. ول یطرف و آن طرف نم نیرا با خودم ا

 کنم.   هیکند به خاطر مردنش گر   یناشناخته وادارم م یکه حس  د یفهم یم یدارد؟ ک

کشد و اخم کرده   یم گار یزند. س یبرف ها قدم م یشهر رو  نیا یتو  ییرا تصور کردم که حاال جا مهرداد 

راه را  نیمن و او ا…. را  شیرا با او قسمت کند. دردها شیها ییکنارش راه برود و تنها  ستین یکس  چیاست. ه

 .میم آمده بودبا ه

 یرخصحاال م نیهم د یکردم. با  یکار را م  نیهم د یبود که او امروز را به کار و مشغله بگذراند و من هم با محال

  یآنکه کس یخودم، ب یبا جاپاها ییزدم. تنها یبرف ها قدم م یزدم و رو  یم رونیگرفتم و از شرکت ب  یم
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بود  دهیه لغز را ک یتوانستم؟ اشک ینم مباش کیهرداد شر توانستم با م یکه م  ییتنها یکنارم باشد. حداقل تو 

 آشپزخانه.  یبه سمت خروج دمیکه مقابلم بود گرفتم و چرخ  یگونه ام پاک کردم. چشم از پارک  یرو 

چشمم آمد. تمام  یجلو  میداشت نشیماش یکه آن روز تو   یبود. تمام مکالمه ا ستادهیچارچوب ا یتو  مانیا

 مکث ها و …. نبود که من دوستش داشتم  یچون مال کس… تش نداشتم که دوس  یادکلن یلحظاتش. بو 

درد جوانه شده بود  نیاز همان لحظه ا د یشناختم. شا یمرد را نم نیمن ا…. که دوست نداشتم   ییلبخندها

 و حاال دانستن خبر اعدام آن را به بار نشانده بود. 

 یاز دوشم بردارد را نم یخواست بار  یبود و م ستادهیا میکه رو به رو   یمرد مهربان و لبخند به لب نیا من

از  شتر یمن صبر نداشتم. من حاال ب یآمد ول یم شیکردم فرصت شناخت پ  یاگر صبر م د یشناختم. شا

 نیاست. انگار در ا گمچه مر  د یفهم یخواستم که خوب م یرا م ییهمان مرد بداخالق و اخمو یگر یهروقت د

ودند ب ستادهیا….  رهیاز دا رونیب….  رهیدا کیبود و همه آدم ها دور  هختیبه هم ر  ا یلحظه تمام معادالت دن

وقت به  یبود که ب یهمان لحظه دلتنگ نیکنم. ا  یخواسته ام پافشار  یبچرخم و رو  یوانگیتا من در مرکز د

 نیشده از هم ز یسرر  یها یقرار  یلحظه دلتنگ شدن و ب نیکند. من دنبال ا  یقرارت م یو ب د یآ یسراغت م

حاضرم بابام را دلخور کنم و کنار تو باشم. و …. خواهمت  یم میبودم تا به مهرداد زنگ بزنم و بگو  یلتنگد

 یاهیبه س تفاوت یو ب الیخیب د یسف یرفته بود و شهر در تن پوش یآفتاب یبود. حاال که هوا یچه بد روز 

ت شده بود را هم در آغوش اتفاقا نیکه باعث تمام ا  یبود و فردا کس دهیخواب دشیسف تپوس ر یز  یها

 قرار شده بودم.  یمن دلتنگ و ب رفتیپذ یخودش م

 ؟یتشده خانم بهش یز یکه پاک کردم شده بود. ابرو در هم گره زد و جلوتر آمد: چ  یتازه متوجه اشک مانیا

ال باشم که چهار س یمن قرار بود فندق کس… من فندق بودم … بودم  ینبودم. من شاد یمن خانم بهشت نه

 پس زده بودم.  یو هوا مانده بود و من دستش را بعد از آن همه سخت نیزم نیب

ترو م یخراسان همراه من مانده بود. تو  دانیکه از م  یبغض نی. اختیر  یحاال فرو م د ینبا یاشک لعنت نیا

 یاجنس ه دنیخواب آلوده را به خر  یمترو زن ها یدستفروش ها یآوردند. وقت یزن ها به من فشار م یوقت

بغض را  نیشرکت. ا نیدر ا به دمیرس یمترو باال آمدم و وقت یاز پله ها یکردند. وقت  یم قیبنجلشان تشو 

 آبش کنم.  بهیغر  یمرد شیتا پ نجا یبودم ا اوردهین

 برگردم خونه؟ شهیباال انداختم: م سر 

ود که اگر ب ییها میرد حر . او مرد یچانه من بگذارد و سرم را باال بگ ر ینبود که دست ز  یبود. او مرد نییپا سرم

نه هر … خواستم  یچانه دادن م ر یدست ز  یحاال ول…. شدند  یمحترم م میبرا… شناختم  یمهرداد را نم

 بهانه بود.  یاضیر  ارا یقرار شده بود.  یب شیشناختمش و دلم برا یکه م  یدست….  یدست

 خم شد: بابا خوبه؟ یکم
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هوا را با خودش برده بود و بابا حالش  اهیمعلق و س یاام شدت گرفت. برف آمده بود. برف ذره ه هیگر 

 آن خانه یآشوب دل من از کجاست. او که با من تو  د یفهم یزد نم یحرف م میمرد که مال  نیخوب بود. اما ا

 …ه نرفته بود. او ک ندانبه ز  ارشیبزرگ نشده بود. او که به خاطر ک ارشیبزرگ نشده بود. او که با ک

 ستیبرم؟ خودم حالم خوب ن شهیم… ه تکان دادم: خوب سر 

 ا یب و حکه در حج  یبود. مکالمه ا ادمی نیماش یمکالمه مان تو  اتیفرستاد. تمام جزئ رونیرا کالفه ب نفسش

. د یگو   یم یچ دمیفهم ینبودم. م جیزد گ یحرف م یمن وقت یول نیشرمگ یینگاه ها میشده بود. با ن دهیپوش

مال خودش  شی. خواسته هاهمخوا یکه دارد را نم  ییخواسته ها دمیفهم یخواهد و م یم یچ دمیفهم یم

که مهرداد از من   ییشده بودم نبودند. خواسته ها بیعج یباز  کیقاعده وارد  یتنها بود. مال من که ب

 قاعده شده بود.  یب یباز  کیبودند. چون او هم مثل من وارد  یداشت اما منطق

گفته بود. با آرامش   ندهیذهنم بود. همش از آ یاضح تو کتاب دستور روشن و و   کیاش مثل  مکالمه

ه ب یدانست چطور  یکرده بودم که نم  سهیمقا یمخصوص به خودش و من مدام او را با مهرداد دستپاچه ا

  یراست م و « چقدر دوستت دارم یدون ینم»من بفهماند دوستم دوست دارد و صادقانه اعتراف کرده بود 

تمام  یو بود و ر  دهیتکه پاره کنار هم چسب یابر … مثل … بح که بغض مثل دانستم. تا امروز ص یگفت نم

من  د یبا کرد. حداقل  یم دا یپ ییمعنا کی دیبا یاضیر  ارا یقرارم کرده بود. مردن  یانداخته بود و ب هیحواسم سا

شقش و نه عنه ابراز … نه عاشق شدنش … بود  نبرده زادیکارش به آدم  چیکه ه  یمرد یکرد. برا  یقرار م یرا ب

 تنگ شده بود.  شیو دلم برا…. ترک کردنم  یحت

 تونم برم؟ ی: مگفتم

 یمن یدل زخم نیبه درد ا یبود ول یبود. خوب بود. پسر خوب نینگاهش کردم. غمگ سیهمان چشمان خ با 

ل آمدند من مثل قب یدوتا مرد اگر با هم کنار م نیو هم وانهیعاشق د کیداشتم و  ضیمر  یبابا کیخورد. من 

 یم یشده است. ک ینو پاک ناشد اهیس یام پر از لکه ها یرفت که زندگ یم ادمیشدم و  یخوشحال م

 دو مرد؟ نیجز هم… حداقل کمرنگ کند … لکه ها را پاک که نه  نیتوانست ا

 …. دیاگر بخواه….  دیبر  د یتون یم ستین یمشکل -

 خوام تنها باشم ینه م -

 یبودم مغزم به کار افتاده بود. م یگر یقرارتر از هر وقت د یکه ب  آشپزخانه. حاال  یبه سمت خروج رفتم

. و من کمک  …خواد کمکتون کنم  یگفته بود دلم م  مانی. ارمیبگ میترس و عاقالنه تصم یتوانستم مطمئن، ب

ه ب دمیچرخ…  ستادمی. امرا پس زده بود وانهیکه دست آن عاشق د  یزدم وقت یرا با عشق تاخت نم یکس

 نیا د یکن  یاگر فکر م…  دیفراموشش کن…  دیدار  یدونم شما به من چه حس یس گرفتم: من مسمتش و نف

 … نجایکار کردنم ا… ممکنه باعث بشه 

 دینکار ک  نجا یا د یتون یم د یمن به پدرتون قول دادم و شما تا هروقت بخواه… نداره  یاشکال چیه… نه  -
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 تکان دادم و آرام گفتم: ممنون سر 

 نیداد یکاش به من فرصت م  یو گفت: ولجلوتر آمد  یکم

 هیام دو رگه شده بود گفتم: فرصت خواستن از  مهیکه به خاطر بغض نصفه ن  یی. با صدادمیخند تلخ

 ستیخوب ن چیه وونهید

تم و لبخند زدم. کوله ام را برداش نیغمگ ار یصورت احمد یشده رو  کسیبه سمت اتاقکم و به لبخند ف رفتم

 درب و  یکتان  کیو دست نخورده و  یبرف نیزم کیبا …  یشاد یحاال خودت هستزدم.  رونیاز شرکت ب

 . قدم بزن و رفعبزنبفرما. برو قدم …. بغض آماده آب شدن  کیو ….  یگرد و رنگ  یبا سه کله …. داغان 

 یتوان یاگر م…  ییکن تنها  یدلتنگ

 یهندزفر  . کاش کهدمیام را باال کش ینیبراه بود. تند تند آب  ابانیگرفتم و راه افتادم. تا پارک دو خ  نفس

 یابانینبود. سکوت و خ یقیموس یشد ول ینم یقیموس یب ییو تنها یخواست. دلتنگ یداشتم. دلم آهنگ م

 قهی یو سر کرده بود ت ی. مرددمرا رد کر  ابانیآنکه به ساعتم نگاه کنم خ یساعت نه صبح بود؟ ب… خلوت 

 : آقا؟دمیرفت. پرس یب راه مآ یاز کناره جو  اطیپالتوش و با احت

 .ستادیا سرجا 

 ساعت چنده؟ -

 قهیآورد: نه و پنج دق رونیب بیرا به اکراه از ج دستش

 یبرف صبح سرد  نیجلو بود و من در ا قهیساعتش پنج دق…  قهیرفت. به ساعت خودم نگاه کردم. پنج دق و 

تو قرار …  یفرار نکن شاد… بود اندازه بزنم به ارمغان آورده  میرا که زندان برا ییگرفته بود مهارت ها  رمیو 

را  ییهاشانه ات و تن یرو  کشد که دست ب  ستیهم ن یو کس یکن  هیات را گر  ییتنها…  یکن  یتاب یاست ب

 بتکاند. مسخره بود؟

وانستم ت یم یتوانستم به مهرداد زنگ بزنم و باهاش حرف بزنم؟ وقت یم یمسخره بود؟ وقت یدلتنگ نیا

ش را هست که خود یز یچ کی یواقع یزندگ یتو  یگاه  یبابا حرف بزنم؟ آره مسخره بود ول بروم خانه و با 

 نیا ی مهه یبده حشیتوض یتوان یهست و چون نم یچ یدان یکه تو نم  یز یچ کیدهد.  ینشان نم

….  ندیدرد کش ند یگو   یم نیبه ا…  یاسم دارد شاد نیرسند. ا یمسخره به نظر م یخال یخال یها یدلتنگ

دانم  یگفته بود؟ نم  یرا ک نیا….  هیبق یاز خودت برا دنیکنار کش  ند یگو   یم نیبه ا…. م خودخواسته آن ه

 نیا نیهم یبرا…. بودم  دهیبهش رس مهم خود د یشا….  یاحیر  رضا یعل د یشا…. پناه  رانیا مانیا د یشا… 

ر تلنبا…. م آمده بود ه یکه سه ماه بود رو   ییبودند. دردها یارزشمند یبه ظاهر مسخره دردها یدردها

 کرد.   یتابم م یکرد. ب  یم نمیو غمگ د یبار  یو حاال داشت م…. ابر شده بود … شده بود 

برف  یآوردند. پا گذاشتم رو  یبرف را تاب م ینیکاج در سکوت صبورانه سنگ  یدرخت ها…. به پارک  دمیرس

قرمز  یپالتو …..  دیو چانه ام لرز قدم از قدم برداشتم ….  دیسف…. لگدمال نشده …. و دست نخورده  د یسف
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 شهیمبود. ه هیعار  زمیهمه چ من…. که بهناز اجازه نداشت آن را بپوشد حاال تن من بود   ییپالتو…. بهناز 

آورد چون  میکه بهناز پالتوش را برا  روز یبودم تا د دهیرا ننگ ند نیوقت ا چیبود و ه هیام عار  یزندگ یهمه 

چون انگار … سرمان شده  یبودم، چون پول بابا خرج سقف باال اوردهین یمیرا از خانه قد میمن لباس ها

لباس گرم  یمن ب د یایفکر کرده بودند امروز که برف ب هیبق… خدا  ی شهیباشد هم هیمن قرار بود عار  یزندگ

م را در ه ااگرچه داغ بودم. پالتو را باز کردم تا سرما تن گر گرفت دمیلرز  یخورم و من حاال از درون م یسرما م

ه بود. رو به نشست شیبرف رو  یمتر یچند سانت هیکه ال   یمکتی. قدم از قدم برداشتم به سمت نرد یآغوش بگ

م راه بود تا اشک یکاف  نیماندم. هم رهیخ ز یو چند لحظه به برف دست نخورده و تم ستادمیا مکتین یرو 

 کیو  ییآلبالو د یپرا کیشد در  یصه مخال  شیتمام غصه ها یمن که زمان یمن بود. زندگ یزندگ نی. ارد یبگ

و هق هق کنان گفتم: چرا من؟  نیزم یو لجوجانه برف را مشت مشت پرت کردم رو  یعصب…. خانه کوچک 

 ینگو دلت یخواسته بودم ازت که حاال قسمت من شده دلنگران یراه رو برم؟ مگر چ نیا د یچرا من؟ چرا من با

 ا؟یخدا گهیبا همد

بود   یتیسطح سرد اما پر از لکه واقع نی. انگار که اد یرس یبه نظر م انیچشمم عر  یجلو  سیخ مکتین گوشه

شدم.  رهیخ میحس و حال به رو به رو  یو ب مکتین یرفته بودم. نشستم رو  دنشید یراه را برا نیا… که من 

 یه ام بزده ام و آمد پناه را پس رانیا مانیحاال ا نیام و هم دهیپوش یا هیقرمز عار  یافتاد که من پالتو  ادمیباز 

 ی. صدادنیشروع کردند به لرز  میو زانوها مکتین یشوم. نشستم رو  کیرا شر  شیها ییتنها یخبر از کس

داشت بال  که  ینوک کاج نشسته بود. کالغ اهیس یدرختان بلند شد. سر بلند کردم. کالغ انیاز م یخش خش

 وانهیآن کالغ د ر بود انگا ارشیک…شدیم د یسف….گشود  یم

 : چرا پس؟ چراتمگف

 چرا؟ ا؟یگرفته بود. گفتم: ک  دنیسرم چرخ یباال… بود  ارشیکه انگار ک  یدیسف کالغ

ه شدن؟ بس نبود فکر کردن ب وانهیزدن و د ا یوقتش نبود دل به در …  دنیبس نبود پرس… چرا … چرا …  چرا

 هم معلوم نبود؟ شیکه فردا  یا ندهیآ

 وقتش است… وقتش است … وقتش است  -

 زد.  یام. مطمئن بودم که داشت با من حرف م یاشک یبه چشم ها رهینشسته بود خ میپا یجلو  غکال 

شود و  تمام ز یبرسد که همه چ یکردم روز   یپناه آرزو م یزندان تنها و ب یدرست مثل همان لحظه ها که تو 

 ندیخانه خودش بنش یتو رفت  یماجرا بود که م نیمهره آخر ا ارا یتمام شده بود.  ز یهمه چ…  زیحاال همه چ

کالغ   گرفت حاال   یکه سراغش را از من م  یدیهمان سرباز سف…. گم کرده بود   ونیکه هما  یدیسرباز سف…. 

ه همه شوم و پشت پا بزنم ب وانهیخواست که د ینشسته بود و در سکوت از من م میپا شیبود که پ یاهیس

 اما و اگرها. 

 عالج نداره، نه؟ یوونگی: دد یچک اشکم
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رنم . تد یبخش یآهنگ محزون اشکم را شدت م نیا نیو غمگ نیسکوت سنگ نیخورد. در ا یزنگ م لمیموبا

 یا مر  یکس  ی. من دست هازد یمن اشک بر  یتوانست همپا یخواستم. ترنم فقط م یبود. نه من ترنم را نم

دا شد. به ص یبام  ی. گوشستینیچرا امروز روز تلخ و سنگ د یو به من بگو  اورد یخواستم که اشکم را بند ب

 یکه م  شد یم یصفحه. چ یرو  د یو از چانه ام لغز  د یاشک گرم چک ینگاه کردم. قطره ا اهشیصفحه س

شان به که درد نبودن  دند یفهم یآن وقت م ؟یکس  یبرا میکن  جیو مس میرا پاکت کن مانیاشک ها میتوانست

 اشک ها تازه و گرم است.  نیاندازه هم

که   یی. حرف هاد یشن یم د یبود که با ییشماره بابا را گرفتم. حرف ها پشت دست اشکم را پاک کردم و  با 

م خود شیتوانستم پ ینم یقرار  یکه امروز در ب  یی. حرف هامیتوانستم بهش بگو  یچشم در چشم نم

 نگهشان دارم. 

 سرحالش آمد که گفت: دختر بابا خوبه؟ یصدا

واند آن ت یاز پشت تلفن هم م یدانستم حت یمو  دمیآمد. لب برچ نییصدا اشکم پا یصدا لبخند زدم و ب یب

 شده بابا؟ یخانم چ یوگرنه چرا گفت: شاد ند یرا بب

 دونم بابا ی: نمگفتم

بود. خواسته بود نروم. خواسته بود خودش همراهم  دهیرا وقت رفتن د میچشم ها… کرد. مکث   مکث

 مده بودم. آ رونینرود و من ب رونیب سرما با بغضش از خانه نیا یکند که دخترش تو   یشود. خواسته بود کار 

 تو دلته بگو یهرچ… بگو بابا  -

 ؟ی: که غصه بخور د یلرز  میصدا

 جانم و سوختم.  یتو … گوشم   یتو  ختیاش هم ر  نهیاما جز آه خس خس س د یکش  آه

 بخورم بابا جان؟ و یتو رو نخورم پس غصه ک یمن غصه … بخورم  د یتو رو با ی: من غصه گفت

 خی یه گونه ک  یبراق و برنده ا یشد. مثل خرده ها یم ز یر  ز یپا ر  ر یکه ز   یشکسته ا ی هشیشده بود ش بغض

 آمد.  یم نییو پا د یبر  یزده ام را م

 شد.  یبلکه راه نفس باز شود و نم دمیکش  آه

 ببرمت خونه؟ امیبابا؟ ب یی: کجاگفت

بود  یآلونک کلنگ کیدازه بودم و حاال اگرچه ان دهیخواب ها د شیعمر برا کیکه   «یخونه ا»…  «خونه»

 دیلرز  یدلم پناه نداشت و مدام م یخواستمش. وقت یداد و حاال من نم یرا م دشیبود که بابا نو  یاما خانه ا

… 

 یدون یخودت م… خوام  ی: بابا خونه نمگفتم
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 یزندان بودم م یکه تو   یهمان وقت یکرد حت  یم هیمن گر  یغصه ها ی. بابا فقط براد یلرز  یم شیصدا

 اشت. گذ  یمن کنار م یلبخندش را برا شهیرسند اگرچه هم یبه صبح م هیبا گر  شیستم که شب هادان

 کنارت؟  ستمین یوقت…  ینکن هی: من چه بکنم که تو گر گفت

: تسیخودش ن یکند وقت  یآرامم م یخواستم. که بداند آنقدر بزرگ شده ام که خودم بدانم چ یرا م نیهم

 رمیبگ میخودم تصم یبلدم برا… بلدم فکر کنم … ه بزرگ شدم ک…  یبدون… خوام  یم… خوام  یم

د. خش دار و پر از خط بو  ختیر  یم رونیمن ب یبابا نهیاز س یکه فقط وقت  ییهم سکوت. باز هم آه ها باز 

 سوزاند.  یام را م یو قلب زخم د یخراش یام. روحم را م نهیس یتا تو  د یکش  یم دکیخط رنج را با خودش 

شورت نداشتم م یمن که جز خدا کس…. توکلم به خدا بوده  شهیمن که هم…. بابا  ِی شاد… : باباجون گفت

 ….بچه هام  یبرا رمیبگ

ردم. کردم. هق هق ک  هی. همراهش گر میبچه ها د یگو   یدانستم چرا م یو من نم دهیبر  دهیکرد. بر   یم هیگر 

کرده   هیباباش گر  یرو  شیاش پ یهم به خاطر چاق یروز  کیکه   یدرست مثل دختر دوازده ساله پالتو قرمز 

. چد ینسخه بپ شیبرا واستخ یکرد و م  یم ییبود. حاال همان دختر بزرگ شده بود و باز از باباش چاره جو

 که از صبح از درون تکانش داده بود.   یصاحب یب یدلتنگ یبرا

 بابا؟ یکرد  یکی: دلت رو با خودت گفت

 …امروز صبح  -

 ؟یقصد جونش رو کرد ا یبابات  شیپ یگرد  یبرمحاال …. اش توکل به خدا  هیبق -

 بابا؟ یهست یلبم نشست: راض یآزاد شد. اشک راه گرفت. لرزش جانم بند آمد و خنده رو  نفس

 دونم که دخترم عاقله یمن م… همه جا هم پشتت هستم بابا… ام  یتو راض یمن به خوشحال -

 بابا؟ یهست یگرفتم: پس بگو راض  نفس

 ها بله -

 که؟  یدون یم… : دوستت دارم بابا دمیخند هیگر   انیم

وبه خ… نترس …  یچیگفت: ه  یچه شده و بابا آرام و مطمئن م د یپرس یم دهیآمد که ترس یمامان م یصدا

 خوبه وسفیبه روح … 

 حاال« خونه» امیرا پاک کردم. گفتم: م اشکم

من  میمهرداد زنگ بزنم و بهش بگو توانستم مطمئن به  ی. حاال آرام بودم. حاال مبمیج یرا سراندم تو  یگوش

…  هم یو به حرف ها یرا داشته باش میشود هوا یاست. م یمن راض یدوستت دارم و بابام هم به خوشحال
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هم مهم نبود. مثل آن  ونیهما گر ی. دمیراه را برو  هیهم بق یو با هم و همپا میهم گوش ده یبه درد دل ها

  هیقطور و ب نیجون را هم هم د یکرد. ناه  رونشیه شطرنج بشد با دو حرکت از صفح یکه م  یسرباز کوچک

 شیپ «چقدر دوستت دارم یدون ینم»که گفته بود   یمرد یهمه راه را به خاطرجمع نیمن ا یبودند وقت یک

انگار و قبل از من گمش کرده بود انگار و من را هم از  ههم داشت یوسفیدانستم  یآمده بودم؟ جز بابا که نم

 …را برده بود انگار  وسفشیه بود که گرفت  یهمان کس

 کیو  د یاش را به رخ کاغذ سف یاهیس شهیکه حاال مطمئن تر از هم  یبه آسمان نگاه کردم و به کالغ اول

برف  یرو  که  میپاها ینگاه کردم. به جا میدرنگ به به رد پا یکرد و لبخند زدم و ب  یم کتهیدست آسمان د

من و  یاهاردپ یبود انتها ستادهیکه ا  یمرد… به  دمیم دنبال کردم و رسخودم را با چش یفرو رفته بود. ردپا

 انگار.  دمیترس ینم گر ید شیکرد انگار و من از اخم ها  یاخم کرده نگاهم م

خوام  یو بهش لبخند زدم: م ستادمیبار هم شد که ترنم کار درست را بکند و آدم درست را خبر کند. ا کی

 انگار…. لم برات تنگ شده بود اول بگم د یحرف بزنم باهات ول

**** 

… با هم  … ارشیمن و ک یکه زمان  یبزرگ اطیخواند که لگدمالش کنم. ح یمرا م د یسف یاز برف دهیپوش نیزم

رنگ خودش را به ما رسانده بود تا  ینارنج یجیدوان دوان با هو  یو شاد میساخته بود یآدم برف… وسطش 

شته قرمز کا یاش گوجه  یفدماغ آدم بر  یتمام جا یبا بدجنس ارشیشود و ک کیشر  یدر ساختن آن آدم برف

 که در آن سال ها در آن فصل سرد   یانداخته بود. گوجه ا هیرا هم گاز زده بود و او را به گر  یشاد جی    بود و هو 

ز  امرو  نیبود و من هم دهیهمه سال برف بار  نیخاطره حاال به ذهنم آمده بود؟ ا نیو گران بود. چطور ا ابینا

 یافتادم؟ ساعت رو  یم ادشی دیجهت کالفه بودم با یامروز که ب نیهم…  یبود و نه شاد ارشیکه نه ک

روز   کی یبازنشسته که سال ها جان کنده و ساعت بدنش برا یبود و من مثل کارمند ستادهیهشت صبح ا

 یلیم نه در دفتر کارم و خانه،  یبودم اما تو  دار یساعت بود که ب کی… بودم.  دار یشده ب میتنظ یدائم یکار 

 د… خواست  یتازه م یزهایبا چ یمیمنظره قد کیدلم … هم نباشم  نجا یا کهداشتم   بیعج
ً
 دنیمثال

خر بار آ یو برا یقدم زدن. قرار بود بروم سراغ شاد یبرا…. قرار  یبودم و ب دار یب…. نو هیزاو  کیدماوند از 

 .نمشیبب د یدانستم چه طور و کجا با یو حاال نم نمشیبب

آمدن از اتاقش را نداشت.  رونیهم دل و دماغ ب د یشا ا ی… جون خواب بود  د یپشت پنجره کنار آمدم. ناه از 

ت به نگفته بود قرار اس ونیکند؟ هما  یچه م یاضیر  ارا یبا  ونیاو هم مثل من منتظر فردا بود؟ که بداند هما

هر   ا ینشان دادن شفقتش  یبرا د یشا ایتش اثبات جبرو  یآخر برا یدر لحظه ها ا ی مینیاعدام بنش یتماشا

 یه ببه انداز  ونیخواستم بدانم. حداقل نظر هما یرا ببخشد و من هم نم یاضیر  ارا یقرار است  یگر یکوفت د

دو  یول رمیرا بگ یدانستم چطور سراغم آمده مهم نبود. تلفن را برداشتم تا شماره عل یکه نم  یبیعج یقرار 

 نیدانستم درمان ا ینداشت. م ییآن جا یتو  یقرار  یاش که ب یمنطق یوب هابود و چارچ…  یدل بودم. عل

رفتم سراغش. همان طور که با اعترافم به  یخبر م یب د یزنگ زدن. با یبرا د یلرز  یو دستم م ستیدرد چ

 کنم.   رشیبرف باشم و غافلگ نیخواستم مثل ا یکرده بودم. حاال هم م  رشیعشق غافلگ
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شماره ترنم …. داشته  جانیچقدر ه شیبرا دنمیتوانستم مطمئن شوم که د یمن هم م د یشا یطور  نیا

 . رفتم سمت تراس. اطیح یدست نخورده تو  یدیرا گرفتم. بوق خورد و من چشم دوختم به سف یسهرورد

 ؟یخواب آلود بود. گفتم: خانم سهرورد شیدر را باز کردم و باالخره تلفن را برداشت. صدا

 شما؟… له و خواب آلود گفت: ب منگ

 دولتشاه هستم -

وقت مزاحم  یدونم ب یگفتم: م  نیهم یخواستم. برا یشود و من نم ار یخواست هوش یکرد. وقت م  مکث

 یآدرس خونه شاد… خواهش دارم  کیشدم و فقط 

 دش؟ینیبب نیخوا ی: مد یکش  یقیعم نفس

 بله -

 خودش رو تنها؟ -

 بله -

 کرد و نگران شدم. گفتم: حالش خوبه؟  مکث

 یلی: نه خد یکش آه

 چرا؟ -

. … ستیباباش حالش خوب ن…. اس  ختهیروزا به هم ر  نیا یلیبگم که خ د یکن  تشیاذ نیخوا یاگر م -

 …وضعشون هم که گفتن نداره 

 داشت به من زنگ بزنه یکرده بودم اگر مشکل  د یبه هم فشردم: بهش تاک چشم

 دش؟یشناسیمگر نم…  یعنی زنه؟یزنگ م نیچطور فکر کرد -

 .دمیکش آه

 ازش بپرسم د ی: باگفت

 …صبر کردن  یبرا…  ستین یفرصت گهیو مطمئن بشم که د نمشیبب د یبا… نه  -

 …آخه  -

-  
ً
 لطفا

 بدم حیرو توض یز یچ کیقبلش  د یپس بذار  -
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ان شده آمد و نگر  یبود. حاال برف م دهیکه برف نبار   یتراس. هوا سرد نبود. حداقل به اندازه وقت یرو  رفتم

 م: منتظرمبودم. گفت

 رهیم االن یشاد….  نیواسه هم… دکتر غدقن کرده کار کنه …  ستیحالش خوب ن یشاد یبابا…  دینیبب -

 سرکار

 بدهد و  حیخواهد راجع بهش توض یکردم محل کارش است که ترنم م  یصورتم. حس م یرو  دمیکش  دست

 ساکت ماندم تراس و  یحال شروع کردم به قدم زدن رو  نینگفته حالم بد شده بود. با ا

 . بند کنه…شرکتشون  یرو تو  یپناه که دست شاد رانیا یداده بود به آقا شنهاد یپ ییگفت: دکتر موال   ترنم

 .دمی. باز به صورتم دست کشستادمیراه رفتن ا از 

 دولتشاه؟ ی: الو؟ آقاگفت

 د؟یدون یآدرس شرکت رو م -

 از خودش بپرسم نیاجازه بد یبله ول -

 خوام برم اونجا اون پسره رو با کارد پاره پاره کنم؟ یم دیکن  یچرا؟ فکر م -

 به خاطر لحن عصب  مکث
ً
ا سوزاند. ام ر  ینیسرد ب ی. هوادمیرا عقب گرفتم و نفس کش یام. گوش یکرد. حتما

 نمیرو بب یخوام شاد یفقط م…  دیرا چسباندم به گوشم و گفتم: نگران نباش یدوباره گوش

 آخه -

 قدر حق دارم به نظرم نیا… امروز  نمشیبب د یکنن و من با  یاعدام مفردا قاتل برادرم رو  -

 شروع کردم به قدم زدن.  دوباره

 بخشمتون یوقت نم چیه د یرو ناراحت کن یباشه شاد ادتونی یکنم ول  یگفت: براتون اس ام اس م  آرام

 …نگران نباش  -

 فرستم. خداحافظ یاالن م -

 یم جیبودم گ دهیکه شن  یز یماندم. هنوز از چ رهیکورمان خ  داخل و چند لحظه به خانه سوت و  برگشتم

 یعصب… مارمولک  ییموال  نیمن غرور داشت؟ ا یشرکت آن پسره؟ باباش فقط برا یتو  یخوردم. شاد

 مهرداد؟ یدار یآمد: ب د یناه یصدا… رفتم سمت راه پله ها 

و را ت یکه شاد  ستیاال معلوم نح نیهم…. شرکت  یتو  ی. شاددمیرا ندادم. رفتم باال و لباس پوش جوابش

س . اس ام ادمیام را مال یشانینشستم لبه تخت و با کف دست پ…. فراموش کرده؟ آره مهرداد؟ ولش کن 

 یگر شده جلو ا  ی. حترفتم یم د یرا برداشتم و به آدرس نگاه کردم. با یفکر کنم. گوش شتر یترنم نگذاشت ب



 

 
931 

 ا یدن یچرا؟ ارزش ها دمیفهم یکردم و م  ینگاه م یشاد یاچشم ه یرفتم و تو  یم د یآن پسره خرد شوم. با

  ؟یرا خواسته بود یکی یادیزدند چون ز  یعوض شده بود؟ تو را پس م
ً
 … حتما

ً
 ….حتما

 شده؟ یز یگفت: کجا؟ چ  د ی. ناهنییپا برگشتم

ه چند لحظه ب یشدم و برا نیآمدم. سوار ماش رونیتکان دادم و از خانه ب یبه نشانه خداحافظ یدست

ند کنار هم کمرنگ داشت  یمثل مه… مقابلم نگاه کردم. که دو نفر  دپوشیدادم و به جاده سف هیام تک یصندل

 ارشیکنار ک…  بیج در آنا بود که دست …. شناختمشان  یزدند. و من م یآن جاده قدم م یتو … من  یجلو 

کان دادم تا حواسم جمع شود. که زنده بودند. سر ت  یزدند. مثل همان وقت یداشت. با هم حرف م یقدم برم

 ام کامل شود.  یوانگیو د زمیرا کم داشتم تا به هم بر  االت یخ نیفقط هم

 د یگو بهش ب یباز منصرف شدم. مگر من نبودم که نگذاشتم کس…. راه به سرم زد بهش زنگ بزنم  انیم

 رم؟ حاال همدوستش دا مینگاه کنم و بهش بگو  شیچشم ها یخواستم خودم تو  یمگر نم… دوستش دارم 

 ؟یا واندهگفتم روزنامه ها را خ  یکردم و م  یرفتم و بهش سالم م یعوض نشده بود. م یچیهمان بود. ه

  ییکرد؟ مثل تمام وقت ها  ینگاهم م یجد یلیکرد؟ خ  یکنند. بعد او چه کار م  یرا فردا اعدام م ارشیقاتل ک

مثل  یتیاهم یب یزهایبه خاطر چ ین طور آ گر یکرد؟ نه بزرگ شده بود. د  یکردم و اخم م  یکه ناراحتش م

  یخانه شان را م جرفت. خرج و مخار  یکرد. حاال سرکار م  یاخم نم میمن و طعنه ها
ً
 د ینه با…. داد و حتما

به  یکن  هیتک یو برو  یکه شانه من را نخواه  نیجان. ا یشاد ستیبزرگ شدن ن نیکه ا  میبگو ….  میبهش بگو 

   یهمان خودخواه یمهرداد؟ باز شد…. اش  یخواه یخودت نم کند و   یم دشییکه بابات تا  یمرد
ً
که قبال

 آن تخت خواب یرو  یخواست یکه م  یاش؟ مگر تو نبود یشناس یخواهد؟ مگر نم یگفته نم  یک  ؟یبود

را  میاانگشت ه…  یتو را پس زد؟ اگر با آن پسره  شانیو با همان حال زار و نزار و روح پر  یبغلش کن یلعنت

 .. خواس  یفهم یم… . نخواسته ا یفرمان قفل کردم. کوتاه ب محکم تر دور 
 
فهم اش کن تا خر  یهج…. ته … ن

به  بوده. اگر  یچ یگذاشت بفهمم نخواستنش برا  یدلم نم یتو  یز یتوانستم. چ یو نم واستمخ ی. میشو 

 …شد  یتوانستم بفهمم. نم ینم… آن پسره بوده  یاما اگر برا دمیفهم یبود م یخاطر مندل

زند  یم یبه ما تو دهن ا یچشمم نقش بست. دن یجلو  یل یحال ل یو ب دهیرنگ پر  افهیرا آتش زدم و ق گارمیس

 یکنیدرست مثل من نه؟ چه کار م…. و تنها  چارهیب یل یبه جنگش. ل میرو  یِپرپِرو م گار یس کیو ما با 

ام  یهمه وقت زندگ نیمن که ا …داد زدم: آره  ار یاخت یب ؟یخودت را به لجن بکش یبرو  یخواه یمهرداد؟ م

 همه اش.  یهم رو  یکی نیا… لجن زار ساخته شده  یرو 

باز  گارمیس زدن به قیکوتاه و عم  یشد پک ها یکه م  یو کالفگ یو منگ تیعصبان نیبا همه ا…  نهایهمه ا با 

مثل رد. ک  حشیشود تصح یفالش که م یاحساساتم اشتباه است. مثل نت نیخواستم باور کنم که ا یهم م

دند بو  دهیخز  آدمها ها خلوت بودند. برف آمده بود و  ابانیخ… شود عوضش کرد  یکوچک که م  یمیتصم

ودند راه را رفته ب نیکه زودتر از من ا  ییها نیلگدکوب شده با چرخ ماش یر یو من در مس شانیخانه ها یتو 

گفت    یم د یاست نه خودش. باروزگار بد  ر ینت اشتباه تقص نیگفت ا  یم د یکه با  یرفتم سراغ کس یداشتم م

دم را بد دروغشان حال آ یکه بو   یینه با جمله ها…  کلمهنه با  … که من او را اشتباه نشناخته ام. نه با حرف 
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نگشت دستم بود لب بسته فقط ا ی. کافد یگو   یم یبود نگاهم کند تا بدانم چ ینگاه. کاف کیکنند. فقط با   یم

… رو گفت ب  یکردم. اگر م  یخواست م یکه م  ینم و من آن وقت هرکار ک  یو مطمئنم کند اشتباه م رد یرا بگ

 یباز  نیگفتم فردا روز آخر ا  یرفتم و بهش م یم د یقبل از آن با یشدم ول یگم و گور م  بار  نیرفتم و ا یم

 کرد.   ینگاه روشنم م کیاست و او با 

 ادهیپارک کردم و پ یبعد ابانیخ یرا تا باال رفتم و تو  ابانیپارک هم نبود. خ یشرکت بودم و جا یجلو 

م و کم داشتم نفس بکش اجیبرگشتم به سمت شرکت. شال گردنم را باز کردم تا بتوانم نفس بکشم. احت

 یو دهنت یبعض…  هن… اما  دمیکش  رونیب یگار یو چند لحظه مکث کردم. س ستادمیشرکت ا ی. جلو اورمین

رف مثل ب یکه رو   یخوشرنگ یقهوه ا نیکوتیم و به ندستم خرد کرد انیرا م گار یس… تاب آورد  د یها را با

 رابطه پخش شده بود پوزخند زدم.  کی یخرده ها

طبقه اول و تازه تکه آخر اس ام اس توجهم را جلب کرد. ترنم … به اس ام اس نگاه کردم. واحد دو  دوباره

 یابلو شرکت و ت یچوب پالتو و به درب بیج یرا برگرداندم تو  یگوش«. اول بذار حرف بزنه» نوشته بود 

نگاه   «پردازان فردا  نساما»  ینوشته شده بود شرکت حسابرس قیآن به خط نستعل یکه رو   یرنگ ییطال 

ذهنم جان   یتو  ارا یتابلو حک شده بود و باز پدر  یکه رو   یرنگ اهیس یها یمنحن یتو  دمیکردم. انگشت کش

 ییداشتن به آن باال  مانیآمد. ا یکارم نم  چیبه ه گر ید اتیو جزئ…. « نشسته اتیجزئ یخدا تو » گرفت 

لبخند به لب و  یشرکت را باز کردم و داخل شدم. زن درب… داد اما من  یجواب م د یپناه شا رانیا مانیا یبرا

 یو بود که کارمندانش را ت یکوچک نشسته بود و مشغول بود. شرکت متوسط  یز یخوشرو و محجبه پشت م

بود؟  یکدام النه زنبور   یتو  یشاد… جلو رفتم … جا داده بودندکنار هم   یچوب ییها یالنه زنبور 

ودش خ یپا یخواهد رو  یمگر نگفته بود م… باشد  یسوگل دارد مگر نگفته بود دوست ن نش؟یبزرگتر 

 ؟یجور  نیا ستد؟یبا

 د؟یکار دار   ی: با کسد یپرس زن

 …کردم: بله   نگاهش

کردم تا   یم نگاه شیچشم ها یتو  میبار مستق کی دیاه. باپن رانیا مانینه اول با ا ؟یکار داشتم؟ با شاد  یک  با 

 … یداشته که شاد یبدانم چ

 آقا؟ -

 پناه کار دارم رانیا یبله با آقا -

 شما؟ -

 مهرداد دولتشاه… دولتشاه هستم  -

تازه  یاه یکار را خانم عطروش از منش  نیکه پشت سرش بود. پس ا  یبلند شد و رفت داخل اتاق ز یپشت م از 

 یلی. و خ…ها و خبر دادن از پشت تلفن منسوخ شده بود  رعاملیگرفته بود. انگار تلفن زدن به مد  اد ینفس 
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  زها یچ
ً
 آمد و خواست بروم رونیزن ب… بودند که منسوخ شده بودند که من ازش خبر نداشتم انگار. مثال

بود  نجا یده ام گرفت. اتاقش اخن ار یاخت یکه آن اتاق آشپزخانه است. ب  دمیاتاق. رفتم جلوتر و تازه فهم یتو 

 نامعلوم زل زده بود. گلو صاف کردم و  ییبود و به جا ستادهیرو به پنجره ا بیپشت به من دست در ج…  ای

 نیو ا… نگاه مطمئن و خونسرد  نیا… که …  دمیفهم یم د یبالحظه  نیهم… حاال  نیطرفم. هم د یچرخ

 ؟یدنبال خانم بهشت نیآرام گفت: اومد…  ایاست  یروز یمال پ… لبخند 

 نگاهش کردم: بله یجد

 شیساعت پ میطرف پنجره: رفتن ن د یچرخ

 کجا؟  -

 گفت  یم خواست یدلم م یلیکه البته خ… نگاهم کرد و باز گردن چرخاند طرف پنجره: به من نگفت  دوباره

 گفت؟  یبه شما م د یرو با ی: چدمیرخش نگاه کردم. پرس میو به ن ستادمیو کنارش ا رفتم

آدم حس   شهیباعث م یکرد گفت: چ  ینگاه م یو برف د یسف ابانی. همان طور که به خد یاز لبش پرکش د لبخن

 دونه ارزش هاش باهاش فرق داره؟ یم نکهیرو دوست داره با ا یکیکنه 

 یدوستش داشته باش یتون یفرق داشته باشه نم یارزش هات با کس ی: تا وقتدمینفس کش قیعم

او را هم پس زده بود. او  یمال من که نه ول…. هنوز  یراحت بود. که شاد المیخو نگاهم کرد. حاال  برگشت

 چه کار کرده بود؟ او کجا تند رفته بود؟

 ه؟یکیکه ارزش هاتون با هم   ی: مطمئند یپرس

 به شما جواب بدم؟ د یلحظه سکوت کردم. بعد آرام گفتم: چرا با چند 

 تره کیبه من نزد شیزندگ یردهاکنم استاندا  یکه فکر م  یرو دوست دار  یچون کس -

 یول ا یبعض… . قانون رو واسه عاقال ساختن ستین یشدن یچیدستت ه یر یخط کش بگ یزدم: وقت پوزخند 

 ان وونهید

 صبر کردن واسه دد یباال انداخت و بعد آرام خند ابرو 
ً
 ستیخوب ن چیها ه وونهی: حق باشماست و ظاهرا

 کجاست؟…  یشاد -

انم داد: تر نش نییپا ابانیدو خ یپارک یتو … کاج   یدرخت ها انیم ییا انگشت جا. بستمیکنارش با  خواست

 اونجا؟ د ینیب یاون لکه قرمز رو م
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ده بود قرمز کز کر  یپالتو  یرا بشناسم. که تو  یتوانستم شاد یفاصله هم م نی. لکه نبود. من از ادمید یم

من بود  یاما دلگرم… ..قلب هم نبود …آن لکه قرمز که خون هم نبود …. برف ها  انیم…  مکتین یرو 

 هنوز. 

د کردم و را ر  ابانیآمدم و خ نییخوشرو گذشتم و پله ها را به شتاب پا یمنش یافتادم به سمت در. از جلو  راه

راه را  و همان یشاد یپا گذاشتم جا پا… ردپا  کیبرفها بود.  یرد پا رو  کی. فقط ستادمیا… برف ها  انیاز م

مقابلش. سر گرفته بود سمت آسمان و حواسش به من نبود.  ستادمیکه او رفته بود. ا یرفتم. همان راه

د. خواهد چه کار کن یبودم تا بدانم بعدش م ستادهیاما ا…. بهش  دمیرس یم…  گریقدم د ستیب… شمردم 

  ودشخ یو از قدم ها شیشد به پاها رهیخ… شد اگر  یآسان م ز یخواستم و بعد همه چ یمن همان نگاه را م

قرمز بود. نوک دماغش قرمز بود. گونه  شیکرد. چشم ها  هممتوقف شد و بعد نگا میپاها یگذشت و رو 

 یاست مهرداد؟ که م ادتی…  یپر از قرمز  یآدم برف کیهم قرمز بود. مثل  شیقرمز بود. رنگ پالتو  شیها

 یز یلب چ ر یبخند زد و ز و ل ستاد یا… که سنش کمتر بشود   یدیترس یو م یقرمز بخر  یپالتو  شیبرا یخواست

 زمزمه کرد. 

راموش کنم  لحظه ف کی یرا پوشانده بود تا برا ز یهمه چ یرو  د یبود. برف سپ ستادهیبود. شهر ا ستادهیا زمان

شته مان چطور نو  یهستم و فراموش کنم چه از سر گذرانده ام. فراموش کنم که زندگ نجا یهستم و چرا ا یک

ا آرام نفسم را رها کردم ت…. گفت که مال من است   یطمئن و پر از شوق م. آن نگاه ممیبرس نجا یشد تا به ا

 کمرنگ در هوا پخش شود.   یمثل مه

مثل  یز ی. چ… میسیبنو ….  سمیبنو  شیتازه رو  یز ینانوشته باز مانده بود تا چ یمثل دفتر  د یبرف سف حاال 

 مهین زد. لبش یدو دو م شیچشم هابود.  ستادهیآرام جلو رفتم. هنوز ا…. شده بود  یکیکه با هم   ییقدم ها

 چرا؟ یکرد  از چانه اش و اخم کردم: دکمه هات رو ب ر یباز مانده بود. انگشت گذاشتم ز 

نمانده بود  یز یتاب در آغوشش گرفتم و چ ینبودم که ب یاز سوال خودم تعجب کردم. من همان کس و 

 یاز کجا آمده بود؟ فقط م… له همه حوص نیا… همه درنگ  نیدوستم دارد؟ حاال ا د یمجبورش کنم بگو 

 دانست یم ببودم که خو  یساله ا ی. حاال مرد سرمیادامه راه کمک بگ یبرا یاز عل ستیدانستم الزم ن

 و آرام دوست بدارد. …. نرنجاند … ساله رفتار کند و او را نترساند  ستیب یدختر … با  یچطور 

سرد  شیدست گرفتم. دست ها یرا تو  شیت هاقدم جلوتر رفتم تا آن فاصله کوچک را هم پر کنم. دس کی

 فشردم: حالت خوبه؟ میدست ها انیرا م شیبودند. انگشت ها

 … ای یگرفت  یساعت ینم برداشت. سر تکان داد. گفتم: مرخص چشمش

و فشردمش به  شیشانه ها یپشتش و باال آمدم تا رو  ی. آرام دست لغزاندم تو رهنمیپ یرو  سرگذاشت

سکوتش را هم … تنش را هم  یرا دوست داشتم. گرما شیموها ی. بو دمیرا بوس شیخودم. خم شدم و موها

لحظه حق  کین یکرد. ا  یلحظه را ثبت م نیو ا ستاد یا یخواست زمان م یو دلم م… پناه آوردنش را هم … 

صحنه  نیشد و مطمئن بودم بارها و بارها ا یرفتند. رفتنشان تکرار م یداشتند م…  ارشیک…  تایما بود. آناه
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من جا  یدر دست ها شانیو پر  یخواستن یاما حاال وقت نبود بهشان نگاه کنم. حاال موجود د یرا خواهم د

 خواست.  یخوش کرده بود و آرامش م

 : مهرداد؟گفت

 بله؟ -

 م؟ینیبش نجا یکم کنار هم ا  هی شهیمن فاصله گرفت و نگاهم کرد: م از 

 شدند؟ یچرا تمام نم شیکرد. اشکها  نگاهم

 و اما و اگر یول یوستت دارم ب: دگفت

 گهینکن د هیزدم: پس گر  لبخند 

: مال بهنازه د یدخن انهیرا بست. ناش هیپالتوش اشکش را پاک کرد. دکمه پالتوش را بستم. خودش بق نیآست با 

 که  شیشناسیم… 

ف پر  مکتین یخودش رو  یکه برا  ییکنار جا  گرمیدستم گرفتم و سر تکان دادم. با دست د یرا تو  دستش

ز پشت حاال بعد ا یباز کردم و نشستم. کنارم نشست. ممکن بود سرما بخورد ول ییکرده بود، جا  ز یپوش تم

 المیخ یخورد. وقت یبرنم ا یدن یجا چیهمه اش. به ه یهم رو  یسرماخوردگ کی… سر گذاشتن آن اتفاقات 

 دهد.  یتوانم مراقبش باشم و او هم اجازه اش را م یراحت بود م

  یدستم بود. به رو به رو زل زدم. به درخت کاج برف پوش یکرده اش تو   خینشسته بود. دست کنارم   ساکت

 یلیدانستم حرف دارد. خ یدر حال خم شدن بود. م یدیآن همه سپ ربار یقد بلند اما خسته ز  یکه مثل مرد

اره ام ت اشکند. انگش  عکردم تا شرو   یصبر م د یبا نیهم یدانستم کدامش مهم تر است و برا ینم یحرف ول

 …دست گرفت و فشار داد: بابام  یرا تو 

 نگاه کرد. گفتم: خب؟ میچشم ها یتو 

 نمهست که دوست دارم بدو  ییزایچ هیهنوز  یول…. حاال بهش گفتم  نیهم…. نداره  یبا تو مشکل گهید -

 ؟یر یبگ میکه تصم  -

 دوست دارم اونا رو هم بدونم یرو گرفتم ول ممیتصم… نه  -

 …گرم تر   یجا هی میبر  یخوا یاش را پاک کردم: م یکتان  یرو  یرف هانوک کفش ب با 

 تو سردته؟…  ستیمن سردم ن…  نجایا ی: نه حاال که اومدد یرا عقب کش شیپا

 را حلقه کردم دور شانه اش و چسباندمش به خودم: نه دستم



 

 
936 

 دجونیاهو ن ونیدونم هما ی. گفت: من ممیکرد  یداد به شانه ام. هنوز به رو به رو نگاه م هیتک یرا کم سرش

 با بودن من کنار تو مشکل دارن

 نداشت؟… تو هم با بودن من کنار تو مشکل داشت  یبابا -

 م؟یرو حل کن زا یچ یبعض گهیتکان داد. آرام تر گفتم: مگه قرار نشد باهمد سر 

 : آرهمیبه بازو  د یاش را مال گونه

به هم  د یاهست. ب یراه حل هی یواسه هر مشکل یبدون د یبا گهیحاال د…. با هم  میکن  ینگران نباش. حلش م -

 میبا هم ادامه بد میتا بتون میاعتماد کن

 اوهوم -

 گه؟ید -

 …. یداشت ر یتو هم تقص…. تو و آنا  یزندگ یخوام ازت بشنوم که تو  یم -

 …. یول…. داشتم  ر یلبخند زدم: آره منم تقص نیغمگ

 نداره یرا فشار داد: ول دستم

 رو تکرار نکنم یقبل یدفعه حواسمه اشتباهها نیا یول…. : باشه دمیبوسرا  شیموها

 یازش معذرت بخوا د یزد: من باهاش حرف زدم. اون از تو بد نگفت. با لبخند 

 ا…. پشت به من … من  یرو  یرفت. جلو  ی. آنا داشت مدمیکش  آه
ً
  نیگفتم: هروقت حس کنم وقتشه حتما

 کنم  یکار رو م

نها ما و آ لیبرف پوش حا یبه گوشم خورد. برگشتم و نگاه کردم. درخت ها یمردغرغر  یسر ما صدا پشت

 زده کنار هم نشسته اند. در سکوت.  خی یمکتین یرو  نجا یدانستند دو نفر ا یبودند و نم

 ؟ییچه کار خدا نجا یا یایب…  یرو ول کرد یگفت: ترانه تخت به اون گرم و نرم  یم مرد 

…  تو تخت میگرد  یزود برم یباش یاگه پسر خوب… قدر غر نزن  نیرئوف ا: دیدو  یزده جلوتر م جانیه زن

 نیآفر 

 نده یوعده الک…  دارنیخونه بچه ها ب میدونم برگرد ی: من که مد یخند مرد 

: نیزم یبه سمتش پرتاب شد. سرشانه اش را تکاند و خم شد رو  یبرف یبزند گلوله ا یگر یخواست حرف د تا 

 
َ
 نامرد یا

 زنان دور شدند.  غیبه سمت زن. هردو خنده کنان و ج د یو د یگلوله برف  با 
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 النیخ یآرام گفت: خوش به حالشون چقدر ب یشاد

 بدبخت….  یدون یرو نم شونیزدم: تو که زندگ لبخند 
ً
 خودشون رو دارن یایاونا هم حتما

 رو دوست دارن گهیدونم که همد یم ی: ولستادمیا شیاز جا بلند شدم و روبه رو  آرام

 ا؟از کج -

 شونیتیترب یب یایاز شوخ -

 م؟ی. دستم را دراز کردم: بر د یخند ز یر  ز یر 

 یند. کسانک  یپشت پنجره نگاهمان م یدانستم کس یپارک. م یبه سمت خروج میرا گرفت و راه افتاد دستم

 هم آن باال. 

تلفن  نیا ر کهکرد. انگا  تیاش به قلب من هم سرا ی. نگران نگاهم کرد. نگرانستاد یزنگ خورد. سرجا ا تلفنم

کرد.   یدرهم رفت. هنوز نگاهم م میاخم ها ار یاخت یبود. ب ونیما بود. نگاهش کردم. هما یمن که برا ینه برا

 انگشت اشاره ام را گرفت و فشار داد. 

 را جواب دادم: بله تلفن

 مرده…. زندان  میخواستن بر … کرد   یخودکش ارا یجمله گفت:  کیفقط  ونیهما

 شده؟ ی: چد یخاموش کردم. پرس را قطع کردم.  یگوش

 اتفاق سخت خالص شدم هیاز …  یچیکردم: ه  نگاهش

 درباره اون دختره بود؟ -

 میفراموشش کن د یگذشته بود که با  هیدست فشردم: درباره  یرا محکم تر تو  دستش

 نییپا ا بود دنبال همدرد بود. سرش ر  یل یل هینگاه کرد. نگاهش شب میچشم ها ی. تو میستادیاز رفتن ا باز 

 اسمش…  دمشیند یمن حت… زندان  یتو … نفر بود  هیداد. گفت:  یم یباز  یانداخت. با پا برف ها را باز 

 بود د یمروار 

 خب؟ -

 ….داشته باشه  یمعن هی دیبا ا یکردم اعدام قاتل ک  یمن از صبح حس م -

نگار االن ا ارا ینم حس کردم دو  یباشم. نم د یلحظه آخر ناام یتو  د یخواستم مث مروار  ینگاهم کرد: نم دوباره

 دیمروار …. بود  دهیاون دختره خواب…  دمیمن روش خواب یروز  هیکه … زندان  یتو …  دهیخواب یتخت یرو 

.… 
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… چشمم زنده شد  یلحظه تمام اون روزا جلو  هی ی: براد ینفس کش قیقلبش و عم یگذاشت رو   دست

نست تو  ینم یشکیجور غم که ه هی… تونست پاکش کنه  ینم یشکیکه ه  یجور ترس هی…  دمیترس

 ینم…. بعد زندان … همه خاطره هام از خونه شما … دور تند  یافتاده بود رو  میانگار زندگ…. بفهمدش 

م دون ینم… که   یبغض هیشد … سرم  یدفعه خراب شد رو  هیزندان  یانگار اون حس وحشتناک روزا دونم

 یتونانگار که فقط تو ب…دلم برات تنگ شد یلیخ تونم بگم یدونم فقط م ینم… بدم  حشیتوض یچه جور 

 یآرومم کن یانگار که فقط تو بتون….  گمیم یچ یبفهم

نبود که من از صبح تجربه اش کرده بودم؟ همان  یترسناک ییو تنها یقرار  یهمان حس ب نیکردم. ا  نگاهش

 دنبالش؟ میایکه وادارم کرد ب  یحس

فهمم چه  یکردم که م  یدادم و مطمئنش م یفشارش م آغوشم. محکم یگرفتمش تو   یخواست م یم دلم

 … یخور  یاش را گرفتم: سرما م ینیباشد. نوک ب یخوب یجا نجا یمطمئن نبودم ا ی. ولد یگو   یم

 … میدستم: بر  یرا محکم فشار دادم تو  دستش

 کجا؟  -

  کتا یو  یعل مینیرو هم بب یمیقد یدوستا… و اگه شد  یکه سرما نخور   ییجا هی -
ً
 مثال

 خونه ما؟ میاول بر  شهیم -

بار مطمئن در آغوش نگهش دارم  نیو ا نمیکه کنارش بنش  ییجا کی میخواست اول برو  یدلم م نکهیا با 

 خونه شما میلبخند زدم: اول بر 

 درباره عوض کردن خونه ما نباشه؟ یزنیکه م  یحرف نیاونجا اول میرفت یوقت شهیم -

 یشیم کیحداقل به محل کارت نزد…. ه دار  یو سر تکان دادم: خب چه اشکال دمیخند

 کرد.   اخم

 ؟یهست یخوبه؟ راض… محل کارت هست  نیکردم: منظورم به هم  حیتصح تندتر 

 تکان داد و آرام گفت: آره سر 

ر بعدشم من هنوز دخت…. افتاده باشد ادامه داد: اول که مترو هست  شیحرف ها هیبه بق ادشیانگار  بعد 

 یایباهاش کنار ب د یباشه خونه منم هست. تو هم با بابام هستم. هرجا خونه بابام

 تو یکه خونه من بشه خونه   یهمش نگرانت باشم تا وقت د یپس با -

به  دهیو مدخترش ر  یبابات با چه شرط و شروط نمیاول بب… بعد  یبمونه برا ا ینگران نی: استادمیا کشینزد

 ستیواجش ندرس بخونه، موقع ازد خواد یگفت دخترم م  یدیوقت د هی…. من 
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ردم را با انگشت ک شیمرتب کردم. موها شیاش شادم کرد. مقنعه کج و کوله اش را برا ی. خنده ته دلد یخند

 یشاد یشیم یخواستن یلیخ….  یمث حاال شاد یقاب دستم گرفتم: وقت انیداخل مقنعه و صورتش را م

  زده گفت: مهرداد فکر کنم من جانیافتاده باشد ه گر ید ز یچ کیبه  ادشیاما انگار  د یبگو  یز یچ خواست
ً
قبال

 داداش داشتم هی

 دمی. آه کشمیبگو  یز یخواستم چ ینم یدانستم ول یم
ً
 داداش داشتم هی: منم قبال

 یرو  که  ییآمد حواسش را پرت کرد. سر چرخاند عقب و به رد پا یکه از پشت سرمان م  یقار قار کالغ یصدا

بزرگ  یکیهم مانده بود. کنار هم.  گر یکنار آن ردپا حاال دوتا رد دبرف مانده بود نگاه کرد. من هم نگاه کردم.  

 کوچک.   یکیو 

 چقدر دوستت دارم یدون یو محکم به خودم فشارش دادم: نم شی. دستم را حلقه کردم دور بازو د یخند

 دونم ی: مد ینگاهم کرد، آرام پلک زد و ناز خند مطمئن

 یه باقنگاه کردم که دست نخورد یو به راه ینگران ی. بشیتشو  ی. با هم. در سکوت. بمیرفت رونیپارک ب از 

آن  یه رو تاز  ییو ردپا میرفت یکه م  یراه…. رفتم  یبود که م یمانده بود. برف دوباره شروع شده بود. راه

مان  ی. درست مثل داستان زندگشد  یما تا عصر هم گم م یپا یو جا د یبار  یاگر برف م ی. حتمیکرد  یحک م

 ،نیماش ی. جلو بیروزگار عج نیا نیر یتلخ و ش یخاطره ها یمثل همه …. ماند یم یش باقخاطره ا یول… 

 ود. ب ستادهیهنوز پرغرور ا د یبرف سپ ر یبه دماوند نگاه کردم. ز  ار یاخت یقبل از آنکه سوار شوم، ب

 انیپا

 0111 وریشهر  01

*** 

باال رفته بود و االن که وقت  ضربان قلبم جانیرمان رو شروع کنم از شدت ه نیخواستم ا یکه م  یروز 

 اشک تو 
ً
م نوشت ییداشتم و رمان جنا یقیاحساسات رق نیهمچ هی… چشمام نشسته  یروضه آخره واقعا

 بوده اما:  نیاگه خوب ننوشتم واسه هم…. 

آدما  نیر بزرگت ی. حتنیو به من اعتماد کرد نیکرد  تمی. حمانیکرد  قمی. تشو نیممنونم. که همراهم بود اول

اوتمندانه من که سخ  نی. پس اشهینم دهید شونینباشن که به حرفاشون گوش کنن بزرگ یکسان  یوقتهم تا 

 برام ارزشمنده و از ا نیدونست یرو که نه بزرگم و نه مهم قابل همراه
ً
ل بابت خوشحالم. و به شک نیواقعا

 تشکر م یچشمداشت تو  یکه رمان رو ب  ییخاص از همه اون ها
ً
 یکنم و از دور م  یامضاشون گذاشتن واقعا

 ینداره تمام پاداش ها بیخب ع یول شهیم ا یر  دونمی.و مفتهیاز قلم ن یبرم که کس یبوسمشون. اسم نم

 .ریامر خ یبان نیو ممنونمکه منرو کرد ازمند یآدم ن هیبه دست  رسهیم زانیشما عز  ینقد
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 و از صم یاگر کس دوم
ً
 اونقدر به من تیعصبان یاتلحظ کی خوامیقلب معذرت م میرو ناراحت کردم واقعا

 یو بوده و ت تیمال وقت عصبان نیکه ا  د یبدون نو یا یزنم ول یشده که متوجه نشدم چطور حرف م رهیچ

تنش و  چیه یب ستمه میکه االن که خود واقع  نهیهم یبکنند، و برا یهمه ممکنه رفتار اشتباه تیعصبان

 .دیاگه ناراحتتون کردم ببخش گمیم یتیعصبان

 هم ا: من مسوم
ً
 د یکن  یمونه. پس اگه فکر م یم نجا یا ادگار یرمان به  نیا ینباشم ول ا یباشم  نجا یمکنه بعدا

آشنا  هی،  د یدوست بزن هیبه  د یکه ممکنه دوست داشته باش  ییدل شما زده شده، حرفا یرمان حرفا نیا یتو 

رمان  نیا د یکن  یاگه فکر م .دیکن  هیصتو  د یکه دار   ییپس اون رو به همون دوست و آشنا…  کیآدم نزد هی ای

. اگه د یکن  هیکه اونو توص  هیحاال فقط کاف دش،یبخر  یکس  یبرا هیممکن بود به عنوان هد شد یاگه چاپ م

بعد از شما هم بخوره اونو  یمصرف نداره و حرفاش ممکنه به درد آدما خی    تار  یادگار ی نیا د یکن  یفکر م

  ییآدما مشیمنم مطمئن م یجور  نیباعث افتخاره. ا د یاش کن هیص. انتخاب با شماست و اگر تو د یکن  هیتوص

 م گردنیرمان م نیا یکه دنبال حرفا
ً
 دهسنینو  هیباالتر واسه  نیاز ا یخوننش و خب چه خوشحال یحتما

 خوندنش.  یادیز  یکه نوشته اونقدر ارزش داشته که آدما  یوجود داره که بدونه کتاب

کنه. دلم   دا یکه ادامه پ  دوارمیبود و ام ر ینظ یتجربه ب هی تیسا نیبودن در ا گمیاز همه تون و بازم م ممنونم

 نیحرف زدن بگم که من به ا کیکه فکر کردن جاشون رو تنگ کردم و پشت سرم هزار و   ییبه اونا خواد یم

و ر  یکس  یجا نکهیا یواسه همه آدما جا هست به جا ا یدن ی: تو گهیدارم که م مانیا نیچاپل یحرف چارل

 .یکن  دا یخودت رو پ یجا کن  یسع یر یبگ

گر کنم و ا   دا یخودم رو پ یرو کردم که جا میسع یول رمیرو بگ یکس  یخواستم جا یبودم نم نجا یمن ا اگه

تماد  ربط داشته که به من اع ییاز اونکه به من ربط داشته باشه به خواننده ها شتر یب نجاستیمن ا یجا

کمال صحت عقل و   در حرف رو  نی. ) اد ینکن نیهمه خواننده توه نیکردن. پس با حرفاتون به شعور ا

 آرامش خاطر زدم(

 پابرجاست ندهیپا یآتشگه یزندگ

 شیفروز یب ور 

 شعله اش رقص

 داستیهر کران پ از 

 یخاموشت و خاموش ورنه

 ماست گناه

 .دیروزباشیپ
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*** 

 

ت، يشتر به سايفايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است. براي خواندن رمان هاي ب اين

 انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد. 

 سايت:  لينک

www.novelcafe.ir 

 انجمن:  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 تلگرام:  کانال

ttps://t.me/novelcafe_irh 

 

 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

