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اثر نزد ما محفوظ    نیحقوق ا یاين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام
 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 سايت: لينک

www.novelcafe.ir 

 انجمن:  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 تلگرام: کانال

https://t.me/novelcafe_ir 
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 ترنجی صبا: نویسنده

 خالقی آرزو عباسی، هایده: ویراستار

 Paydar: ناظر

 معمایی عاشقانه،: ژانر
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 هاسال از پس... و شدم تلخ شدم، حرمت هتک شدم، رانده پدر گناه جرم به که هستم زنی من و: خالصه
 !شوم اهدافی به رسیدن برای بوده ایدسیسه هااین تمام که دریافتم مرارت و رنج و تلخی

 تا امایستاده پا بر من امروز و نهاده امسینه در قلب جای به سنگی پایان در و کرد نابود مرا زندگی که اهدافی
 .را هایمتلخی تمام انتقام بگیرم، انتقام

 به تنها نه که تویی. توست ضعف نیست؛ من ضعف این. بود من َتقدیر نبود؛ من َتقصیر این: مقدمه
 .شده اتهام از پر من دنیای. نشد سابق من   من، این و کردی تجاوز هم روحم به جسمم؛

 !تو؟ یا منم هرزه بگو من به خودت. دادند آزارمان زنانگی جرم به بود؟ چه ما گناه راستی چه؟ به اتهام

 امخورده ترک روح   ارزانی را هایشسختی یهمه دنیا اگر حتی. کنمنمی خم سر گاههیچ که منی! منم این
 نم. ندارم آوردن کم به تصمیم زیرا. شکست نخواهم شود، تبدیل مطلق سیاهی به بختم اگر حتی. بدارد
 لبق مثل درست. ماندمی شیشه شکنندگی به که همان. باشم باید که طورهمان درست گل، لطافت به! زنم
 کههمان. همانم من! آری. کردند ایستادگی به وادار را او و ربودند او از را اششکنندگی که زنی. امخورده زخم
 .خواندی ضعیف تمام رحمیبی با کههمان. کرد نخواهی هم را فکرش حتی تو

 غافل شدی؛ غافل! بودی الیقش کاشای که بخشید وجودتبی وجود، به را روح که جنسی از شدی غافل اما
 جرم؟ کدامین به چیست؟ من گناه. نبوده هرگز او از ترقوی که جنسی از شدی

 و جان با باراین دارد، مرا خواندن مجرم قصد دنیا اگر نبودم؟ بودم، غافل زیادی شاید! نفهمیدم هرگز که آه
 مجرم دنیا روزی که گونههمان. کردمخواهم نجوا دنیا تمام گوش در را این. مجرمم من! آری. پذیرممی دل

 .دیگری زمان هر از تربلند. شدخواهد ترقوی هاصدا. زد فریاد گوشم در را بودنم

 :کنممی نجوا صدابی و آرام
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 .مجرم مجرم، -

. هَگشت رویاهایم گیرَگریبان کابوس هم باراین. نمایممی باز کرده، رخنه وجودم به که ترسی با را هایمچشم
 .تاریکی و سیاهی این از شوم،می خسته

 !چرا؟ گیرم؟نمی فراموشی چرا دانمنمی

*** 

 !پدرتی اون مثل هم تو قاتل، دختر. اومدینمی دنیا به وقتهیچ کاشکی. شو گم شوم، ی  دختره -

 گیرنده تصمیم من مگر اما. نشود لگدمال امکودکی رویاهای که امپوشانده هایمدست با را هایمگوش
 !بودم؟

 که رمبسپا زنی به را هایمگوش خواستمنمی. ببرد تاراج به را آرزوهایم تا بود بسته همت به کمر زندگی این
 .ترسممی ُجنون همه این از من! ترسممی. راندمی خود از مرا رحمانهبی

 !ترسممی نشسته، خون به هایچشم این از من

 زیر شدن لگدمال از حجم این و خونین َتن این از من. ترسممی بخشید، وجودم به را روح که مادری از من
 !نه ندارم، هراسی مادر هایدست

 فقط تا گیرممی کمک بدنم هایسلول تمام از. ترسممی من! آری. دارم َهراس شدن، رانده و شدن طرد از من
 :کنم ادا جمله یک

 .کنهمی درد دستم. نزن خدا رو تو جون مامان -

 فهمیدی؟ بیرون، بری بعد به این از کنیمی غلط. نشنوم رو صدات! هیس! شو ساکت -

 :زدم هق

 .کنمنمی بازی دیگه اصال. میدم قول. نمیرم دیگه -

. کردممی تصور گونهاین من هم شاید یا نداشت وجود هایمناله شنیدن برای گوشی که افسوس ولی
 .بودنکرده ن ثارم گاههیچ که گردممی محبتی ُجستجوی به و کنممی هایشچشم قفل را هایمچشم

 یب جسم! آری. گفت ترک را امخسته جسم   زهرآگینش پوزخند با که دید چگونه را حالم! دانم؟نمی دانم،نمی
 ضعف به مرا حد این تا تنهایی غم دانم؟نمی. شدم تماشاگر را خروجش فقط من و گذاشت تنها را رمقم

 ظهلح این در که چیزی تنها. نداشت را هاشکنجه این برابر در مقاومت تاب جانمبی جسم که یا بود؟انداخته
 .است هایمپلک سنگینی فهمممی امزندگی از

 ار  موقعیمم تا کشید طول چقدر دانم؟نمی حتی. گشودم را هایمچشم که بود گذشته زمان قدرچه دانم؟نمی
 اتاق جز جایی نبود، انباری به شباهتبی که روحبی اتاق این. کنممی نگاه خوب اطراف به. دهم تشخیص

 تسس زانوهایم که کشدنمی طولی اما شوممی بلند َنرمی به و کشممی آهی. باشد توانستنمی خدمتکارها
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 تمام با. دهمنمی فرود اجازه هرگز اما کنممی حس را اشک سوزش. خورممی سفت زمین   به دوباره و شده
 که امبرنداشته قدم از قدم هنوز. گیرممی پیش در را خروج راه و ایستممی آزارد،می را جانمبی جسم   که دردی
 .شودمی تزریق وجودم به عجیبی یدلهره

 .نیست سخت صدا این تشخیص. کندمی تیز را هایمگوش مردی و زن َفریادهای و داد صدای

 !نشناسی؟ را مادر نشیندل آوای و باشی فرزند شودمی َمگر

 خاندان بزرگ باش، تواندمی نفر یک به ُمتّعلق صدا این. شناختم هم را مرد صدای کردم دقت که خوب
هرپرور،  !«خاناردالن» م 

 .«عمو خان: »بگویم است، بهتر یا

 ارجخ اتاق از آرامی به. نبودم بیش کودکی که من بلرزاند، را کوه تواندمی هم صدایش شنیدن حتی که کسی
 کارهای کردن گوشزد مشغول که شد خانوم گلی متوجه هایمچشم. رساندم آشپزخانه به را خود و شدم

 !داشت؟ شورهدل خانوم گلی هایحرف مگر آخر! چرا؟ اما. کرد رخنه وجودم به شورهدل. بود خدمتکارها

 .دانستمنمی هم خودم! چه؟ از اما داشتم؛ ترس

 گیر را کوچکم هایدست. فهمیدمنمی را هایشانحرف از یکهیچ من و شدمی بلندتر لحظه هر فریادها صدای
 و انداخت گلویش پشت را صدایش. رفت هم در هایشاخم افتاد من به که نگاهش. کردم خانم گلی دامن  
 :گفت

 :دادم قورت صدا پر را دهانم آب خوای؟می چی دختر؟ چیه -

 چی؟ یعنی شوم خانم گلی -

 :گفت خودش به مخصوص سرد   لحن   همان با و کشید هایمدست از را دامنش تمام رحمیبی با خانم گلی

 !بخت سیاه یعنی بدقدم، یعنی -

 «بخت سیاه: »پیچید هایمگوش در صدایش

 مادرم صدای. کند آشوب را دلم حال طوراین تواندمی کلمه یک! چطور؟ چطور؟. افتاد وجودم به بدی لرزه
 شخود این. بشوم رو به رو مادرم عصبی یچهره با و بایستم گوش آشپزخانه داخل از مخفیانه تا شد باعث
 :کرد تیز را هایمگوش عمو خان صدای. هایمشوره دل تمام بر بود مهری

 کسی هاگ بفهمه، کسی نباید. شهمی قاتل هم خودش باشه، قاتل پدرش که دختری. بره بفرستمیش باید -
 .میره امونخانواده آبروی بشه، خبردار بچه این وجود از

 !نحسه هم اشسایه حتی کنه، گم خونه این از رو گورش بره. بفرستیمش خونهَیتیم به باید -

 .برمشمی فردا. کن جمع رو وسایلش -
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 مورد در هایشانحرف که دانستممی خوب اما. فهمیدمنمی چیزی هایشانحرف از و نداشتم خوبی احساس
 رفتم؟می باید کجا به. بود من

 .بودمنکرده تمام را سال سه هنوز که منی

 دانستمنمی. بود چرخش حالدر سرم دور دنیا زده، رقم برایم را سرنوشتی چه تقدیر دست   که دانستمنمی
 .امنخورده چیزی که است ساعت چند

 از من ارزش   بودند، خودشان کارهای مشغول همیشه مانند درست همه. نبود من به حواسش کسهیچ
 .بود کمتر خانه این در هرکسی

لم  مثل خواستمی دلم. دارد دوست مرا که دانستممی خوب. ببرم پناه مادرم وش*آغـ به که خواستمی د 
 .کردمی بوسه غرق را صورتش و کردمی غـل*بـ را بهروز که هاییوقت

 ...ماما: زدم فریاد بود، شده عشق از سرشار که صدایی با. دویدم سمتش به و شدمخارج آشپزخانه از

 :غرید طوفان چون مادر. ماند ناتمام کرد، اصابت صورتم به که سیلی با حرفم

 وقت،هیچ نکن، صدا مامان رو من وقتهیچ دیگه! نیستم تو مادر من! آشغال ی  دختره شو خفه -
 !فهمیدی؟

 .آره: نالیدم

 :نشاند لبانش بر تلخی پوزخند خرابم، حال   به توجه بی

 !بیرون شوگم -

 .ندیدم چیزی نفرت جز! َدریغا اما. دوختم چشمانش به را اممعصوم چشمان

 .«بود لحظه همان درست هایمتلخی تمام   آغاز شاید: »گویممی خود با گاهی

 .آمدند پایین هاپله از آنا و بهروز که بودمدوخته چشم رفتنش، مسیر به هنوز من و بود رفته مادر

 به خوش. )خواستمی را عروسک آن عجیب دلم. لغزید آنا دستان توی عروسک   سمت   نگاهم ناخودآگاه
 (!داری زیبایی موهای چه عروسک حالت

 باز ان*دهـ! چرا؟ آخر اما،. خواندممی چشمانش از را نفرت کرد، نگاهم تمسخر با و آمد سمتم به دیدنم با آنا
 .است دهنمان باقی قلب این از چیزی دیگر که نداشت خبر. بسوزاند پیش از بیش را قلبم تا زند آتشم تا کرد

 !مردیمی کاشکی َنجسی، تو آخه نزنیم حرف تو با گفته بابام گدا، ی  دختره -

 !اومدینمی دنیا به کاش. بردی رو مونخونواده آبروی تو

 :کرد آنا به رو و کردم نثارم را آمیزشتحقیر نگاه بهروز

لش -  .بریم بیا بزنیم، حرف باهاش نباید کثیفه، اون آبجی کن و 
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 .«اومدمنمی دنیا به وقت هیچ کاشکی: »گفتمی راست آنا. دوختم شانشدن دور به را هایمچشم

 باید. دیدمی جااین مرا دیگری کس   نباید. رفتممی عمارت سالن از باید. شوم بلند جایم از کردم سعی
 رازد بود اتاق در که کوچکی حصیر روی. امنشده متولد هرگز که انگار. اممرده انگار کردم،می زندگی ایگونهبه

 نآ  که کاشای رسید،نمی کاش ای که رسید خاموشی به نمورم و خسته تن که ریختم اشک قدرآن. کشیدم
 ای که افسوس ولی. ماندممی نباید شدم؛می دور شوم سرنوشت آن از توانستممی تا و کردممی فرار شب
ز جایم در. پریدم جا از اتاقم در   شدن کوبیده   صدای با! نشد دردم دوای هاکاش  دعوای یک هم باز کردم ک 
 گاههیچ که کسی. بود گذاشته اتاقم به پا. بود عموخان این. ندارم دیگر را یکی این تحمل من خدایا دیگر،
. آزردمی را ذهنم مدام که بود سوالی این بود؟آمده جااین به که بودشده چطور حال ببیند، مرا خواستنمی

 !چرا؟ نداشت، هم را دیدنم چشم حتی. دزدیدمی من از را نگاهش و بود انداخته پایین را سرش

 :کرد تربیش را ابروهایش میان اخم

 !بریم باید شو بلند -

 !کجا؟: گفتم لکنت با

 .نداره ربطی تو به -

 :تمگرف عموخان مشکی شلوار   یپاچه از و دویدم سمتش به نگردمباز هرگز که بروم جایی نکند کهآن ترس از

 !مامان! مامان. خواممی رو مامانم ام،کوچولو من. نبرید رو من روخدا تو -

 !نفهم زبون بچه شو خفه -

 مظلومانه هاییگریه با نزنم، آنا عروسک به دست بشم؛ خوبی بچه میدم قول -

 :دادم ادامه

 !خدا رو تو عمو. نرم کوچه تو دیگه میدم قول عمو -

 دهپوشان خیالیبی یپنبه با را هایشگوش اما عمو خان کردم؟می التماس نکرده، محبت کدام برای من خدایا
 روند بدی درد. کردم برخورد دیوار با شدت با که داد هلم عقب به و زد تنم به محکمی یضربه پایش با بود
 گرفت موهایم از عموخان چرا؟ ماندم؟ زنده چرا من اما مرد،می بود، دیگری کودک   هر اگر شاید. پیچید بدنم

 هشد کر انگار عمو خان اما بود کرده پر را سالن امکودکانه هایجیغ صدای. کشاند عمارت سالن داخل به مرا و
. کردم نگاه را جا همه خوب شدیم، رد که عمارت بزرگ   حیاط داخل از. کرد بلندم و گرفت نحیفم تن از. بود
! رد؟نک خداحافظی من از حتی چرا بود؟ کجا مادرم. برگردم گاههیچ نیست، قرار دیگر که دانستممی دیگر حاال
 چرا؟

 :زد احتماالت به تایید مهر صدایش با و گذاشت عقب صندلی در مرا و شد قیمتشگران ماشین سوار عمو

 !کن حرکت -
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 .دوختم راننده به را التماسم پر نگاه

 :کرد مکث راننده

 ...اما -

 .بیفت راه نداره اما -

 بود؟ انتظارم در سرنوشتی چه یعنی. ریخت دلم. شد کنده جا از ماشین

 و من با سیاهی. امزادهسیاه من مطلق، سیاهی   ندارد؛ سیاهی و تنهایی جز یادگاری ام،کودکانه یتیره دنیای  
 .امگرفته خو سیاهی با من

! را تلخ گذشته آن یهمه کنم؛می پاکش. بیاید یادم خواهم،نمی گاههیچ دیگر. کرد خواهم باز را هایمچشم
 .گذارمنمی باراین گیرد،می تصمیم من برای که نیست سرنوشت این

 هیچ و پنجره هیچ. شوممی رنگ این عاشق نو از و زده مصنوعی پوزخندی. کرده پر مطلق سیاهی را جا همه
 عمارت از خروج راه و کرده باز را اتاق در  ! ببینم را آیینه درون آدمک خواهمنمی. ندارد وجود اتاق در ایآیینه

 شانحال متوجه ایلحظه حتی را نگاهم. کشندمی کار از دست بادیدنم خدمتکارها. گیرممی پیش در را
 ان،برایش اشتباه اولین دانندمی که انگار. شنوممی وضوح به را هایشاننفس افتادن شماره به اما کنمنمی

 ایمبر  ماشین استارت   کشد،می کنار و کندمی باز را عقب در   راننده. زنممی لبخندی فکر این با! است آخرین
 .است بازی آغاز سوت

 هایمرگ در را خون جهش. رسممی مقصد به که گذردنمی چیزی. کند تغییر که است قرار چیزها خیلی امروز
 .زندمی یخ تنم تمام و کنممی احساس

 توانممی من اما شودنمی ولی زنممی نهیب خودم به شود؟می مگر اما دارم امسردیخون حفظ در سعی
 مجلل ساختمان به نگاهی. شدم پیاده ماشین از گیهمیشه وقار همان با قلب بدون. باشم احساسبی

 .دارممی بر را بازی اول   قدم   چیزی هیچ به توجه بدون. آَوردنمی َوجدم به برقش و زرق اما انداختم رویمروبه

 را سرم شد باعث کسی تند هایقدم صدای. زدم را طبقه و شدم آسانسور وارد امطبیعی غیر آرامش   همان با
 باعث کاراین و گذاشت در میان به را پایش شد،می بسته آسانسور درهای که ایلحظه درست. بگیرم باال

 .بود آشنا عجیب که نگاهی. شد ماننگاه تالقی

 نگاه. شد اشجذابیت شدن برابر چند باعث هایشگونه شدن چال آورد، کش خنده به که را هایشب*لــ
 دکمه آنکه بی ایستاد، کمی فاصله با کنارم. کردممی حس را تعجبش اما گرفتم چشمانش از را سردم
 :کرد پاره را افکارم رشته صدایش. هایمهدف غرق شدم، خودم خیاالت غرق خیالبی. ب فشارد را اشطبقه

 شدی؟ استخدام جااین تازه -

 دکر  سعی. کرد یخ نگاهم سردی از انگار. کالمی هیچ بی کردم، نگاهش سرد. نیامد خوشم کالمش صراحت از
 .کند حفظ را خودش موضع
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 منتظر هنوز که دانستممی. گرفتم پیش در را راهم گذاشته، جواببی را سوالش آسانسور در شدن باز با
 وارد و زده لبخندی فکر این با. فهمممی پایش صدای نشنیدن از را این. مانده مات طورهمان که است جوابم
 زدممی حدس که کرمی و ایقهوه میز سمت به و کرده صورتم مهمان را گیهمیشه اخم همان. شدم شرکت

 :کردم صاف را صدایم. ایستادم مقابلش درست و کردم حرکت باشد، منشی میز

 .داشتم قرار مهرپرور آقای با. سالم -

 :بیاورد باال را سرش آنکهبی منشی

 .بشینید بفرمایید. دارن کار مهرپرور آقای با همه جااین خانم -

 :زدم تمسخرآمیزی پوزخند ناخودآگاه

 .اومدن سرمدی خانم بگید بهشون! دارم قرار گفتم دارم، کار نگفتم -

 :بود پیدا حرکاتش تمام از پاچگیدست. اندکرده وصل او به ولت دویست برق گویی که پرید جا از طوری

 .بفرمایید. دممی اطالع بهشون االن ببخشید! وای! سرمدی؟ خانم -

 نه انگار. داشتمبرمی صدابی و آرام را هایمقدم. شوم وارد که خواستند معطلی بدون منشی، دادن خبر با
 .شدم وارد و زده منشی میز   رنگ هم درست دری به آرامی یضربه. برممی اتاق این به را مرگ خود، با که انگار
 :پاشید رویم به کریهی لبخند و آمد سمتم به دیدنم با نشسته، میزش پشت

 .اومدید خوش سرمدی، خانم سالم -

 اشکذایی صدای شنیدن با. دادم کش مصنوعی لبخندی به را لبانم ناچار دیدم، که را بارش نجاست لبخند
 .شد مرور برایم گذشته دوباره و دوباره

--------------- 

 به هم من و داشتبرمی قدم جاآن حیاط در من از جلوتر عموخان. شدم پیاده ماشین از عموخان صدای با
 ارکن که بود بار اولین. بود شده پر خودم از تربزرگ یا و سال و سنهم هایبچه از اطرافم. رفتممی دنبالش

 شده محکوم من! بودم ندیده را کسی آنا و بهروز جز که ندیده دنیا من   آخر. داشتم حضور بچه همه این
 خالصه جاهمان در دنیایم تمام کاشای که هاآدم دنیای از دوربه و کوچکم و نمور اتاق در حبس به بودم
 عموخان صدای با. شدیم کوچکی" نسبتا سالن وارد عموخان با همراه. دیدمنمی را بیرون دنیای و شدمی

 :دوختم لبانش به را نگاهم

 !بمون در پشت جاهمین -

 من یکهنه هایلباس که ایبچه تا سه دو. نشستم در، پشت صندلی روی. رفت باشد، جوابم منتظر آنکهبی
 :آمد جلوتر زد،می ساله شش تقریبا که ایبچه پسر. آمدند سمتم به بود نو هاآن هایلباس دربرابر

 !چیه؟ اسمت -
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 .سایه -

 ودب خودم سنهم که دختری هاآن بین از و آمدند جلو یکی یکی بود، ریخته شانخجالت انگار که هابچه بقیه
 :گفت شد،می شنیده سختی به که آرام صدایی با

 !مردن؟ بابات مامان -

 دیدی. شدند متفرق دیدنش با هم هابچه. خوردم را حرفم عموخان دیدن با که بدهم را جوابش خواستم
 :ایستاد سرم باالی عموخان! است ترسناک عمو خان گفتم

 پرسیدن؟ ازت چی که شنیدی -

 !مردی که انگار کن زندگی جوری بعد به حاال از. شونهمه! مردن خانوادت یهمه کن فکر بعد به این از

 ماندن، تنها از. شدمی تنگ برایش دلم. برود خواستمنمی داشتم، دوست را عموخان. بودم شوکه
 را صورتم امان بی هایماشک. اندکرده رهایش پرواز گرفتن یاد از قبل که داشتم را ایپرنده حس. ترسیدممی

 :کردم ادا زور به را کلمات هایم،هقهق میان در. کردندمی خیس

 .بیام شما با خواممی. شممی گم من بزرگه، خیلی جااین. نذار تنها رو من خدا رو تو عموخان -

 فراموش رو ما گفتم کههمین. بریز دور رو مسخره فکرهای این کنه،نمی عوض رو چیزی هیچ تو خواستن -
 !کن

 صدایش گریه با من و رفتمی من به توجه بی. دویدم دنبالش به من و رفت هایش،حرف گفتن از بعد
 بود؛ هکرد احاطه را هایمچشم که ایهاله پشت از. آوردنمی رحم به را سنگش دل هایماشک اما کردممی
 کرد یرگ سنگی تخته به پایم که دویدممی دنبالش. شد دور قیمتشگران ماشین بر سوار که دیدم را عموخان

. ریختمی دیگری درد برای هایماشک نبود؛ مهم برایم پایم درد. شد بلند آخم. خوردم سرد زمین به و
 را دیگران گناه تقاص باید من چرا! آمدن؟ دنیا به! بود؟ چه من گناه. گذاشت تنها مرا و رفت عموخان
 اشاضافه موجود تنها گویا که دنیایی و ماندم من و بستند را پرورشگاه حیاط در عموخان رفتن با! دادم؟می
 .بودم من

 :زد زانو کنارم بچه دختر همان که بود کرده پر را هایمگوش امهقهق صدای

 !کنی؟می گریه چرا -

 :کردم پاک را هایماشک دست پشت با. پرسیدمی من از را سوال این یکی بود؛ بار اولین. کردم نگاهش

 !کنهمی درد پام -

 !آد می خون داره وای. ببینمش -

 .نیس مهم -

 .بشورش بریم بیا -



 

 
11 

 را ایمپ وقتی. رفتیم روشویی سمت به هم با لنگاننلنگا. شوم بلند کردم سعی داشتم، که جانی یهمه با
 :نشستیم حیاط هاینیمکت از یکی روی شستم؛

 .ممنون -

 !چرا؟ -

 .کردی کمکم که -

 .مردن بابام مامان هم من. نخور غصه. نداره اشکال -

 زندگی گفت، عموخان که طورهمان باید. خواهدنمی مرا مادرم و است قاتل پدرم بگویم توانستمنمی
 :کنم عوض را بحث خواستم. بود سخت باورش. کردممی

 چیه؟ اسمت -

 .ترنم -

 قشنگه خیلی -

 اسمت آخه بشی؟ دوست من با شهمی. باشه سایه اسمم شدم که بزرگ دارم دوست من. تو اسم مثل -
 .خوشگله خیلی

 !بود گذاشته سایه را اسمم شومم، سایه خاطر به مادرم! بود قشنگ اسمم کجای. خندیدم

 م،بودی مجبور را هاشب از خیلی اینکه با کردم،می عادت شرایط این به داشتم کمکم من و گذشتندمی روزها
 ودنب سختی، و دلهره همهآن میان. داشتم عادت خوابیدن گرسنه به من نبود، مهم برایم اما بخوابیم گرسنه
 راگ حتی. کندمی پر را هایتتنهایی که کسی داشتن. بود خوبی حس بود، شده زندگی نوید برایم ترنم

 خواستم؛نمی اما بود شده تنگ خیلی مادرم برای دلم. است گرمیدل باعث وجودش نداند؛ خودش
 .شوم افتخارشان باعث خواستممی. کنم شاناذیت

 همه دارم کمکم دیگر من و گذردمی عموخان رفتن از سال چهار" دقیقا. کرده فرق چیز همه دیگر روزها این
 اوقات گاهی کهاین با. امکرده عادت آنها همه به" تقریبا. امگرفته خو هابچه با. کنممی فراموش را چیز

 هابازی تخس با پسرها

 مهر. را ترنم همه از تربیش. داشتم دوست را هاآن یهمه" حقیقتا اما کردندمی ماناذیت هایشانشیطنت و
 اخلد  از امروز ریاحی خانم. بودیم نشسته پاییز انتظار به صبرانهبی ترنم و من و شدمی شروع مانمدرسه ماه
 اما. دبو آورده برایمان را بود شده کهنه حسابی و بوده تربزرگ هایبچه برای بود، مشخص که هاییکیف انبار
 کلنجار خودم با چقدر هر. بودم شده خیاالتم در غرق من و بود شب. بود مانزندگی اتفاق بهترین ما برای
 لبانم بر لبخند هم تصورش از حتی ساده من و بود مدرسه اول روز فردا. بخوابم توانستمنمی رفتم،می
 .نشستمی

 !سایه -
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 :شدم آویزان تخت از. آمدمی صدا پایین تخت از

 بیداری؟ ترنم -

 !نخوابیدی؟ هم تو آره -

 چه مدرسه نظرتبه. شدیم بزرگ خیلی کنممی حس. دارم ذوق خیلی آخه نه -

 جوریه؟

 :داد جواب اشکودکانه تصورات همان با

 .باشه خوشگل باید نظرم به -

 :کرد دعا ایمزه با حالت با و داد گره هم در را هایشدست ترنم

 .بدن بهمون خوراکی عالمه یه مدرسه تو کاشکی خداجونم -

 :شد بلند امقههقه صدای حرفش این با

 !شکمتی فکر همش که هم تو ترنم وای -

 :گرفت من از را رویش قهر حالت با

 باشم؟ غذا بد تو مثل خوبه. دارم دوس خوب چیه -

 :بازگشت سمتم به باشد زده سرش به فکری انگار ترنم. نگفتم چیزی و کردم جمع را امخنده

 ...!سایه -

 جانم؟ -

 !کنی؟ ازدواج کی با داری دوس شدیم بزرگ -

 چی؟ تو. دونمنمی خب -

 !شیممی ناپذیرجدایی عزیزم شکالت و من بکن رو فکرش!کنم ازدواج شکالت با دارم دوست من -

 !گرفت امخنده هم فکرش با. کردمی تعریف ب*لــ بر خندیب*لــ با و بسته ییهاچشم با

 :کرد باز را هایشچشم

 .میشه حسودیت شکالت و من به تو. بخند اصال -

 .شدم شکالتت عاشق هم من آخه آره، -

 .خودمه مال فقط کردی، غلط -
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 !دیوونه خودت مال بابا باشه -

 .بخوابم کردم سعی و گذاشتم هم روی را هایمچشم و کشیدم دراز تخت روی دوباره

*** 

 یهبق از تبعیت به هم ترنم و من. شدند ورحمله سمتش به هابچه یهمه. رسید مانرنگ سبز ــوس*بـ مینی
 کی نفهمیدیم که زدیم دست و خندیدیم قدرآن راه در. نشستیم ــوس*بـمینی اول جایی یک و دویدیم
 کشیده و بازگشتم ترنم سمت به ذوق با. ایستادیم بزرگی" نسبتا ساختمان روی به رو حیاط داخل. رسیدیم
 .کردم صدایش

 یک به گرفتم که را نگاهش رد. بود شده خیره مبهم نقطه یک به. نبود من به حواسش اصال ترنم اما
. کاشتمی اشگونه بر ایبوسه و دادمی دستش به را اشتغذیه داشت مادرش رسیدم، شیک دختربچه

 شدست نرم. بخندم کردم سعی اما بود شده آشوب هم من دل راستش بفهمم، را ترنم نگاه درد توانستممی
 :زدم لبخند رویش به. ماند خیره چشمم در بعد و هایماندست به اول نگاهش. گرفتم را

 !وقتهیچ نخور، غصه -

 .دارم رو تو چون خورم؛نمی غصه -

" الاص او ترنم، و من مشترک خصوصیات یهمه برعکس. بود امزندگی تمام جمله بهترین این شاید خندیدم
 شاید تا کردممی را تالشم تمام من اما بود هایششیطنت سرگرم همیشه و نبود خوب خواندن درس در

 .شوم عموخان افتخار باعث بتوانم

 و بخوانم جهشی را سال چهار توانستم ریاحی خانم درخواست به. شدم قبول خوب معدل با را اول کالس
. انمبخو  را پنجم کالس باید امسال و بودم شده زدنی مثال خانه،یتیم تمام در. بود ترنم از شدن دور آغاز این
 وا چون ایغریبه که من برای بود کننده ناامید چه. بودند کرده عوض را اممدرسه ریاحی خانم یخواسته طبق
 ایمدرسه که بودم فهمیده تربزرگ هایبچه هایتعریف از. نداشت خواستم،می کهآن و داشت امید من به
 من، یداشته تمام نداشتم، دوست را تغییر این من اما. است بهتران ما از برای بروم جاآن به است قرار که

 مپنج کالس وارد ترنم، و من هایناله و عجز تمام با. داشت را مانجدایی قصد زمانه دست گویی که بود ترنم
 به مناسبی دید که جایی کالس اول نیمکت روی کنم، جلب را کسی توجه آنکه بدون همیشه مثل. شدم
 باز دیب صدای با کالس در. شدم خیره رو به رو به و کردم صورتم ستون را دستم. نشستم داشت، سیاه تخته
 رفتهگ میکروفون صورت به که هاییدست با بود کرده خودش میخ را همه نگاه کارش این با که پسرکی و شد
 :گفت و شد کالس وارد. بود

 .شودمی وارد قرن خواننده آقایون ها،خانم -

 در دیگری یبچه پسر بود، کرده اشاره کهجایی در درست. رفت کنار و کرد اشاره سرش پشت به دست با
 گرفت بر در را کالس همهمه و جیغ صدای آن با همراه. شد کالس وارد داد،می تاب و پیچ را خودش کهحالی
 :خواندمی را اشترانه توجهبی او اما
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 ...نخوردی اموغم منو تو کشتی... بردی رو من دل صورتی پیرهن -

 :کردمی تکرار و رقصیدمی آهنگش با همراه و رفت معلم میز روی گفتمی ایکشیده هوی کهحالی در

 یادته؟ نشون اون به نشون وسط، بیا حاال -

 نشوندی موهات روی سرخی گل

 هم کالس هایبچه. کردمی ترممسمو را جو و آوردمی در را جیدی ادای و بود ننشسته کاربی هم اولی پسرک
 خودم پیش و کردممی نگاه آنها به بود مانده باز هنوز که دهانی با من و کردندمی شانهمراهی

 .کردممی راحالجی شاندیوانگی

 !بده قرش حاال کنن؟می حال هاعقبی اون -

 که مردی ورود با شد مساوی من یخنده. نخندم شانکارهای به و کنم کنترل را خودم توانستمنمی دیگر
 و بود کرده سکوت هم جیدی حتی و گرفت فرا را کالس باریمرگ سکوت. باشد مانمعلم زدم،می حدس
 .کشیدنمی هم نفس حتی کسهیچ

 :گفت قبل از بلندتر و آمدمی ریز قر خودش برای کالس از فارغ خواننده پسرک اما

 ...شله هادست -

 به میکروفون و شد خم حالت همان در معلم دیدن با چرخیدمی داشت و بود خودش حال در که طورهمان
 ار  صدایش زده، پهنی لبخند دید؛ خراب را اوضاع که پسرک کرد،می نگاهش خشم با اما معلم. ایستاد دست
 :گفت و کرد صاف

 سالم -

 :درآورد را معلم داد صدای وقاحتش

 !کنم روشن رو شما تکلیف من تا جاهاتون سر بشینید! سالم؟ که -

 کار حساب که کرد هاآن به سپس و میز به خشمگینی نگاهی اول معلم و آمد پایین میز روی از پسرک
 .گذاشتند فرار به پا صدابی و آمد شاندست

 :شدند میخ معلم آقای بلند صدای با که نکشید طولی

 !رستگار -

 :بازگشت خوانآوازه پسرک

 آقا؟ بله -

 بشین اول میز -
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 :رسید من میز به و کرد دنبال را معلم آقای دست رستگار

 !اما -

 .سمت این آخر میز برو هم تو فالحی. نداره اما -

 لمشغو  و نشست اشصندلی روی میز کردن تمیز از بعد معلم بیاید، در فالحی اعتراض صدای کهآن از قبل
 .شد دستش زیر یپوشه کردن رو و زیر

 هب شد خیره کرد، حس که را نگاهم سنگینی. بودم حرکاتش میخ هنوز من و نشست کنارم درست رستگار
 :غرید ب*لــ زیر گرفتمی را رویش کهحالی در و نشاند صورتش روی ریزی اخم و هایمچشم

 !بشینم بچه یه کنار باید حاال -

 دادم معلم به را حواسم و شدم خوردل

 :گفت و شد خیره من به لبخند با که

 .شو بلند مهرپرور -

 .انداخت وجودم به را اضطراب و شد جلب من به رستگار حتی همه توجه معلم آقا صدای با

 :برید را افکارم رشته معلم صدای

 سالشه، هشت کهاین با که بدیدش قرار خودتون الگوی کنید سعی. باهوشه خیلی جدیدمون آموزدانش -
 !خونده جهشی رو سال چهار

 :داد ادامه رستگار به رو بعد و

 .برداری شیطنت از دست شاید بشینی، کنارش خواستم -

 ار  هایشدست و داد تکان تأسف روی از سری معلم. گرفت را رویش و زد رویم به تحقیرآمیزی نگاه رستگار
 ار  فامیلیش بود؛ شده باعث و داده اختصاص خودش به را بیشترش که توضیحاتی از بعد و زد گره همبه

 هم باز اما بودم داده هایشحرف به را حواسم تمام. شد تدریس مشغول و شد بلند جایش از بفهمم
 .است پرتیحواس پی هم هنوز رستگار که فهمیدممی

 :شد خم صورتم در فالحی که بودم وسایلم کردن جمع مشغول شد، تمام که کالس

 تراس خیرندیده، مرشدی این کلک، بگو رو راستش! سبز؟ یا آبیه! رنگیه؟ چه. داره هاییچشم چه پسر وای -
 گفت؟می

 سواالتش تمام جواب در و دادم فرو سختی به را دهانم بزاق. بدهم را سواالتش پاسخ دادنمی فرصت حتی
 رستگار ستد یضربه با که شد باز گوش بنا تا نیشش باشد،کرده اکتفا همان به که انگار. گفتم کوتاهی یآره
 :شد بلند رستگار صدای کند، بلند سر کهاین از قبل و خورد میز به صورت با
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 .کرد سکته بدبخت وراین بیا ندیده، آدم سعید سرت تو خاک -

 :کرد باز برایم را نیشش دوباره و کرد خم بغلش زیر و گرفته را رستگار سر و زد سعیدجستی

 !نشد اما کنیم آدمش کردیم سعی خیلی بود شعوربی اولم از ما مهرداد این شرمنده -

 افتادم، ترنم یاد به. شد خارج کالس از حالت همان در سعید اما شود خالص دستش از کردمی تقال مهرداد
 .بود جااین هم او کاش

 همتوج را زمان گذر که خندیدیم قدرآن ترنم برای کالسم ماجراهای تمام تعریف و خانهیتیم به رفتن از بعد
 .نشدیم

*** 

 مدرسه از که آخری بار. شدمی همه یخنده باعث و داشت ادامه روز هر سعید و مهرداد هایشیطنت
 ردز هایدندان آن و هانگاه این بود؛ ترسناک عجیب. شدم جدید نگهبان عجیب هاینگاه متوجه گشتمبازمی
 هخانیتیم به که بودم نفری آخرین کهاین از شدمی چندان دو اشزشتی و آوردمی ب*لــ به خندب*لــ وقتی

 زدم، خیالیبی به را خودم. آمدمی نظر به مسخره او از ترس همه این شاید نداشتم خوبی حس گذاشتمی پا
 راهنمایی مقطع به. شد شروع جدید سال. باشد داشته توانستمی ترسی چه اشبیگاه و گاه هاینگاه مگر
 را کالس اول نیمکت همان. گذراندممی قبل سال هایکالسیهم کنار هم را امسال و بودم کرده پیدا راه

 السک شانخنده صدای کهدرحالی سعید و مهرداد که شدمی پر کمکم کالس. بردم پناه آن به و کردم انتخاب
 مچش و کرد حس را نگاهم سنگینی مهرداد انگار که بودمشده هایشانخنده قفل. شدند وارد بود، کرده پر را
 طورهمان! بود؟ متنفر من از قدراین چرا دانمنمی گرفت من از را نگاهش تفاوتبی و دوخت هایمچشم در

 .نشست خالی جای روی کنارم درست و کرد کج سمتم به را راهش که بودم خیره او به گیج

 از قبل مرشدی آقای شاید دادم را سوالم پاسخ خودم اما نشستند؟ هم از جدا هم امسال چرا. کردم تعجب
 که دمش خودم کار مشغول و انداختم باال ایشانه. بنشینند هم کنار نباید که بود کرده گوشزد هاآن به کالس
 پی حواسم تمام. کرد شروع را تدریس ساله هر تکراری هایحرف زدن از بعد و شد کالس وارد مرشدی آقای
 مهرداد به گرفتم که را نگاهش رد. شد هم در کمکم صورتش و گرفت خشم رنگ نگاهش که بود هایشحرف
 و بلند مرشدی آقای. بودخوابیده خیالبی نگذرانده، را کالس اول ساعت نیم هنوز که رسیدم خوابخوش
. رسیدنمی گوش به مرشدی تند هاینفس جز صدایی هیچ که ناکترس قدرنآ زد، صدا را مهرداد کوبنده
 :ایستاد میخ و پرید جا از خوابیده مهرداد

 زدم؟می حرف چی مورد در بگو -

 :زد پهنی لبخند بود، کرده فراموش را ترسش انگار که مهرداد

 !درس درمورد -

 :کند کنترل را صدایش تن کردمی سعی کهدرحالی مرشدی آقای

 بده توضیح پاشو -
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 نیستید؟ بلد شما مگه آقا -

 !پرسممی تو از دارم بلدم، من -

 !گیرمنمی رو کالس وقت دونیدمی که حاال پس -

 !بیرون برو -

 !اما -

 .برو -

 ایماهرانه طرزبه دید را برگه تا مهرداد. کشیدم میزش جلوی تا نامحسوس و نوشتم ایبرگه در را جواب
 تمام وقتی. انداختمی معلم آقا به نگاهی هم گاهیگه و کرد خواندن به شروع بفهمد، کسی کهاین بدون
 به مهرداد. شد دادن درس مشغول حرف بدون و انداخت پایش تا سر به شکی از پر نگاه مرشدی آقای شد،
 او لبخند دانمنمی اما اشعادی هایلبخند همان از خندید،می لبانش. زد برایم چشمکی و شد خم طرفم

 !بودشده جنبهبی من دل که یا! بود زیبا قدرآن

 .دوختم چشم معلم به و برگرداندم را سرم تند داشت؟ ترس لبخند مگر چرا؟! ترسیدممی او به نگاه از

 .شدند خارج کالس از همه از اول دوباره سعید و مهرداد شد، تمام که کالس

 و هردادم. بیاورم باال را سرم شد، باعث نگاهی سنگینی که بودم نشسته مدرسه حیاط یگوشه ترینخلوت در
 و بود من سمت به هایشچشم مهرداد اما بود لودگی درحال سعید و بودند نشسته ترطرفآن کمی سعید
 نگاه من به یعنی. برگرداند را رویش دید، مرا نگاه وقتی. فهمیدنمی سعید هایحرف از چیزی که انگار
 !کرد؟می

 یصدا که شدندمی خارج مدرسه از یکییکی هابچه و بودم وسایلم کردن جمع حال در. کردممی اشتباه" حتما
 :کرد جلب را توجهم مهرداد

 خونه؟ میری داری چیزه، اوم، -

 آره -

 .رسونتمی رانندمون. بریم ما ماشین با بیا -

 .تونمنمی من اما -

 چرا؟ -

 مدرسه هایبچه خواستمنمی. شدم دور جاآن از سرعت به و انداختم امشانه روی را کیفم و ندادم را جوابش
 .کنند اذیتم و آیممی کجا از من که بفهمند
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 سرم. کشیدم خجالت دیروز یادآوری با. بود نشسته جایش سر مهرداد شدم؛ کالس وارد وقتی روزآن فردای
 لمد حرف خدا انگار اما نزند دیروز از حرفی که کردممی خدا خدا. نشستم جایم سر صدابی و انداختم پایین را
 :پیچید گوشم در صدایش که نشنید را

 !سایه -

 :داد ادامه دوباره که کردم نگاهش حرف بدون

 کنی؟می دوری من از چرا تو -

 :دادم باال را ابرویم تای یک

 !نیست طوریاین اصال! نه -

 کردی؟ فرار دیروز چرا پس پس، -

 را صدایش. باشد دیده را تعللم که انگار. بودم افتاده گیر ایمخمصه چهدر خدایا بگویم، چه که بودم مانده
 :آورد پایین

 پایینی؟ یطبقه از ما مثل هم تو نکنه -

 :آمد حرف به دوباره خودش که بودم زده زل او به امشده گرد باچشمهای

 کردی؟ تعجب قدرآن چرا بابا ای -

 !راننده گفتی دیروز آخه آخه -

 عیب کهاین نیستیم، دارپول سعید و من نداره، خجالت" اصال چیزا این. بود سرویس راننده منظورم من -
 !هست؟ نیست،

 !نه خوب -

 :زد مندیرضایت لبخند

 نباش چیزی نگران دیگه پس -

 دلم اما چرا دانمنمی. گشتممی هایشحرف حقیقت دنبال و شده خیره هایشچشم به سکوت در
 :زدم رویش به عمیقی لبخند. کنم باور را هایشحرف که خواستمی

 .باشه -

 شی؟می دوست سعید و من با حاال پس -

 دونمنمی خوب، -

 پیشمون، بیا کالس بعد! نداره دونمنمی -
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 .گذرهمی خوش

 و کرد صحبت کشوری یمسابقه یک یدرباره و شد کالس وارد مرشدی آقای لحظه همان در که گفتم ایباشه
 .کنم شرکت آن در که خواست من از

 رد تحصیل ادامه بورسیه برنده، جایزه و کنند شرکت که قراربود خودم از تربزرگ هایبچه مسابقه این در
 که گفت مرشدی آقای. شوممی امخانواده افتخار باعث شوم؛ قبول اگر بودم مطمئن. بود کشور از خارج

 این و بود جااین مادرم کاش. دارم روشنی یآینده که گفت و دهدمی انجام را ناممثبت کارهای خودش
 :کرد صدایم مهرداد شد، تمام که کالس. شنیدمی را هاحرف

 !خوندرس بچه پاشو -

 کجا؟ -

 بریم؟: گفت و آمد مهرداد پیش سعید لحظه درهمان

 .آدمی باهامون هم سایه آره، -

 گفتی؟ بهش -

 .ببندیم پیمان اول باید نه، -

 حیاط جای تریندنج به. شدیم خارج کالس از کشیدندمی را دستم کهحالی در و کردممی نگاهشان متعجب
 هب مهرداد. گذاشتند شانقلب روی را شانراست دست و آوردند باال را شانچپ دست سعید و مهرداد رفتیم،

 :کرد شروع سعید و کردم را کار همین هم من و کرد اشاره من

 من کنید، تکرار بامن -

 من، -

 که، خورممی قسم -

 که، خورممی قسم -

 .باشم وفادار دوستانم به همیشه -

 .باشم وفادار دوستانم به همیشه -

 .بمانم کنارشان ابد تا دهممی قول من و است من راز ها،آن رازهای -

 .بمانم کنارشان ابد تا دهممی قول من و است من راز هاآن رازهای -

 :شد خارج اشجدی حالت آن از و آورد پایین را دستش سعید

 .بریم ایول، -
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 کجا؟ -

 را دستم مهرداد بدهند، را جوابم کهاین بدون هم بعد.خندیدند ریز ریز و کردند نگاهم شرور شانهردوی
 مه مهرداد و من. باشد اطراف مراقب تا ایستاد بیرون سعید. رفتیم مدرسه آبدارخانه طرف به هم با و کشید
 .انداخت قوری داخل و درآورد جیبش داخل از ایکیسه چای یک و برداشت را قوری در مهرداد و رفتیم داخل

 چیه؟ این -

 :خندید ریز

 .بریم بدو حاال خودت، فهمیمی -

 .شدیم دور آبدارخانه از آهسته سعید اشاره با

 .خندیدن به کردند شروع مهرداد و سعید شدیم؛ حیاط وارد وقتی

 !شده چی بگید، منم به -

 :کشید را دماغم مهرداد

 !کوچولو فهمیمی خودت -

 خندیدنش ریز ریز متوجه مهرداد به نگاه با. نبود خوب حالش انگار شد، وارد معلم آقای و شروع کالس وقتی
 صدای شود؛ بلند خواست تا و پیچیدمی خودش به مرشدی آقای بود، گذشته کالس از دقیقه چند. شدم

 .شد منفجر خنده از کالس و ترکاند را کالس اشمعده باد ناهنجار

 :گفت بلند بود، گرفته را دلش خنده شدت از کهحالی در و انداخت من به چشمکی مهرداد

 !ترکید معلم آقا -

. شدم مهرداد خیره نگاه متوجه لحظه یک. کردم خندیدن به شروع بلندی باصدای و آمد دستم ماجرا همه
 را نگاهش معنی. کردمی نگاهم خیره فقط! خندیدنمی. شدم خیره اشچهره در و داده قورت را امخنده
 و گرفتم او از را رویم کالس در شدن کوبیده همبه صدای با. بود کرده امدیوانه سردرگمی این و فهمیدمنمی

 االب هابچه پچ پچ و کرده ترک را کالس عصبانیت فرط از که انگار. شدم رو به رو مرشدی آقای خالی جای با
 :کرد زمزمه گوشم نزدیک سری کردم، حس کنارم را کسی گرم هاینفس هرم. بود رفته

 !خندیمی خوشگل خیلی -

 به سکوت در و چرخاندم طرفش به را سرم. باشم شنیده مهرداد ان*دهـ از را حرف این که شدنمی باورم
. بود خورده هایمانب*لــ به سکوت مهر که انگار. زدیمنمی حرفی مانکدام هیچ. شدم خیره هایشچشم
 را هابچه حالیخوش و نیامد معلم روز آن. داد دیگری جای به را حواسش و گرفت من از چشم آخر دست
 ودبشده تربیش هاآن با من صمیمت و گذشتمی سعید و مهرداد با من دوستی از ایهفته چند. کرد تکمیل
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 نخواهند اممسخره که بودم مطمئن! بود چه از ترسم دانمنمی. بودم نزده برایشان خودم از حرفی هنوز اما
 .بودمکرده موکول بعد به را آن و نداشتم قصدی گفتنش برای و بودم نگفته چیزی هنوز اما. کرد

*** 

 سنگین برف یاد به مرا سرما این. کردمی نفوذ هااستخوان مغز تا زمستانه سرمای سوز و بود ماهدی اواسط
 ورودم انتظار به کسهیچ کهدرحالی. کردم باز دنیا روی به را هایمچشم که اندازدمی سالی ماه بهمن امسی

 خیلی عمارت هایآدم زبان از را تعریفش اما آورمنمی خاطر به را روز آن که است درست. بود ننشسته
 اهیر  مردی آمد، دنیا به کودکی رسید، قتل به کسی. کردندمی یاد تلخی به آن از همه که شبی. بودمشنیده
 جدا خاطرات دنیای از کردم سعی و گذاشتم هم روی آرامی به را هایمچشم. کرد تباه را ایآینده و شد زندان
 .شوم

*** 

. شنومن را ترنم صدای شاید تا کشیدم هایمگوش روی تا را پتو ترنم صدای به توجه بی و زدم تخت روی غلتی
 :پیچید گوشم در ترنم غر غر صدای و کشید رویم از را پتو کسی که نگذشت چیزی اما

 :نشستم سیخ جایم سر کالفه. شهمی دیر مدرسه! خوایمی چقدر ببینم، پاشو سایه! َاه -

 .بخوابم خوب نتونستم دیشب. نرم امروز شدمی کاش. امخسته خیلی -

 !بشی؟ بیدار نتونی صبح که مونیمی بیدار شب نصف تا مریضی مگه. خودته تقصیر -

 گرم آخر بگوید که نبود یکی. دادم ترجیح رو سکوت. پریدم پایین تخت از و داده بیرون صدا پر را نفسم
 اشرف که بستند دروغ ریشمان به تخت خیالت! است؟ خودشان دست هاانسان خیال و فکر اختیار

 .مخلوقاتیم

 خواند،نمی هم با مسیرمان که جاآن از. شدیم خارج خانهیتیم از ترنم با و شدم آماده وقت فوت بدون
 سمتم به مهرداد مدرسه حیاط به ورودم محض به. افتادیم راه به و شدیم خودمان سرویس سوار هرکدام

 :گفت و آمد

 .بودم منتظرت! اومدی؟ -

 تنهایی؟ چرا تو اما. آره -

 آسمونم سرده، خیلی هوا کن، ولش رو اون حاال. نیومد هم همین برای مریضی به بود زده رو خودش سعید -
 .کرد ضرر خیلی سعید. بیاد برف خوادمی که معلومه گرفته

 !کرد؟ ضرر چرا -

 برفی آدم تونیممی تازه. گذرهمی خوش بهمون کلی بیاد برف اگه دیگه معلومه! ها زنیمی هاحرف سایه! وا -
 .زمستونم عاشق که من. کنیم درست هم
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 :پرید دهانم از که شد چه دانمنمی

 !ندارم دوس رو زمستون من اما -

 !چرا؟ -

 :آوردم باال را سرمایم از شده لمس هایدست

 .شهمی سردم من سرده، خیلی چون -

 :افتاد راه به و کرد فرو کتش جیب در و کشید را دستم ناگهانی حرکت یک در مهرداد

 .نترس کنی،نمی یخ داری رو من تا -

 به و هبرد یاد از را سرما. بود گرفته را دستم چرا که بودم کرده فراموش اصال. گرفت گر بارهیک به تنم تمام
 .بودم شده خیره چپش رخنیم

 !کوبید؟می امسینه به واردیوانه طوراین من قلب چرا پس. بود آرام چقدر

 از لقب آرامش همان برف، دانه اولین شد این. گرفتم باال شوق با را سرم که داد نوازش را امگونه برفی یدانه
. کردم نگاه دیگری جور زمستان به هم من که نشست دلم به قدرآن صورتم بر برف نوازش حس طوفان،
 .شد ترعمیق لبخندم و کرده آسمان به رو و کشیده بیرون مهرداد دست از را دستم

 !اومد؟می بدت زمستون از که تو -

 :برگردم طرفش به شد باعث مهرداد صدای

 .بودم نکرده نگاه طوریاین بهش وقتهیچ -

 .کنی عوض رو نظرت شدم باعث که حالمخوش -

 هب خیره چشمانم هنوز کالس پنجره از. شدیم کالس وارد مهرداد با. خندیدم وجودم تمام با حرفی هیچ بدون
. شد وارد مرشدی آقای زمانهم و شد باز کالس در که بود افتادند،می زمین دامن بر که سفیدی مرواریدهای

 :زد عمیقی لبخند دیدنم با همیشه مثل. شد خیره من به و گذاشت میز روی را دستش داخل هایبرگه

 !ای؟آماده. شیممی نزدیک داریم آزمون روز به -

 جواب بدهم؟ دست از را خودم اثبات برای فرصتم تنها شدمی مگر. باشم توانستمنمی این از ترآماده
 :دادم را مرشدی آقای خندب*لــ

 .آقا بله -

 .شد تدریس مشغول و گفت ایخوبه مرشدی آقای

*** 
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 باز هم از را هایمدست بود،شده خرابم حال متوجه که ترنم. کردم گره هم در را اضطرابم از زدهیخ هایدست
 :شوم خیره هایشچشم به کرد وادارم و کرده

 .مونهنمی نتیجهبی هاتتالش که مطمئنم من. سایه نترس -

 .کشیدم عمیقی آه و گذاشتم هم روی را هایمچشم

 !خون؟درس بچه چطوری -

" اصال. ببینم جااین در را سعید و مهرداد که شدنمی باورم. چرخیدم صدا سمت به و کردم باز را هایمچشم
 :گفت و کرد ایخنده تک که دید چگونه را امچهره مهرداد دانمنمی بود؟مانده یادشان چطور

 ذاریم؟می تنهات ما کردی فکر کنی؟می نگاه جوریاین چرا! چیه -

 :داد تکان را سرش و کرد نچینچ سعید

 !رفته یادت رو مونقسم کهاین مثل نخیر -

 را سرش بود کرده سکوت لحظه آن تا که ترنم. دوختم هاآن به را قدردانم هایچشم بدهم، جوابی آنکهبی
 :آورد گوشم نزدیک

 بودی؟ کرده تعریف که اناحمقی تا دو همون هااین -

 و ایستاد ما روی به رو درست سعید که کردم خندیدن به شروع بلند صدای با و گرفت امخنده ترنم مثال از
 :نشاند اشپیشانی روی مصنوعی اخم

 .نداشتیم گوشی در دیگه نه -

 :کرد باز گوش بنا تا را نیشش و کرد مرتب را موهایش دستش یک با ترنم به رو بعد و

 !گفته برات من هایخوبی از حتما. سایه دوست سعیدم؛ من سالم -

 :زد پچ گوشم زیر دوباره کردمی نگاهش گیجی با کهحالی در ترنم

 !خنده؟می هااحمق مثل چرا کنه؟می نگاه جوریاین چرا این -

 که سعید. نداشت ایفایده انگار اما بدهم را ترنم جواب و داده قورت را امخنده تا کردممی را امسعی تمام
 :کوبید زمین را پایش یک سماجت با و رفت فرو خودش قالب در بود نشنیده جوابی

 !هاباشیم جنتلمن خواستیم بارم یه! َاه -

 :کرد ترنم به رو و داد تکان برایش تأسف روی از سری مهرداد

 .گهمی شما از خیلی سایه باشید، ترنم باید حتما هم شما. سعیده هم این مهردادم؛ من سالم -
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 قدرآن مهرداد شخصیت. نفهمیدم چیزی شانوگویگفت از دیگر و نشاندم هایمب*لــ روی عمیقی لبخند
 گاهی و شدمی دیوانه قدرآن گاهی کهاین. کنم کشفش توانستم،نمی وقتهیچ گویی که بود عجیب

 که دیدممی را سعید و مهرداد فقط من بود، گذشته چقدر دانمنمی. بودشده جالب برایم جدی طوراین
 هک شدند صمیمی هم با قدرآن کی. رفتمی ریسه هم ترنم و بودند رفته فرو خود طبع شوخ غالب در دوباره

 پر هایمب*لــ از خنده. بودمکرده فراموش را آزمون کل به که بودمشده درگیر قدرآن انگار! نفهمیدم؟ من
 :بازگشتم سعید سمت به خورد پشتم به که ایضربه با که بست یخ هایمدست دوباره و کشید

 !ندارن رو تو هوش شونکدومهیچ پر، کله باش نداشته استرس -

 و کرد باز و بست بار یک را هایشچشم و زد نشیندل هایلبخند همان از بود دیده را امنگرانی که مهرداد
 :گفت

 .تونیمی که مطمئنم من. داریم اعتماد بهت ما -

 اضطرابم در غرق قدرآن من و شد گم ندارم، زمانی کردمی اعالم که بلندگویی پشت صدای در حرفش یادامه
 اما شدم دور آنها از کوتاه هایقدم با آرامی به و کشیدم وش*آغـ به را ترنم. نشدم گیرشپی که بودم

 :زدندمی فریاد صداهم که شنیدممی را صدایشان

 .سایه سایه، سایه، -

 مثل مردم به توجهبی هاآن اما کردندمی نگاه هاآن به متعجب حاضر افراد یهمه کردم نگاه اطرافم به خجول
 .زدندمی صدا مرا هادیوانه

*** 

 ردهک برابر چند را امخستگی و بودم آزمون درگیر که ساعتی چهار. کردم ترک را سالن و کشیده عمیقی نفس
 ند،بود رفته حتما. شدم خیالبی نکردم، پیداشان دیدرسم در وقتی اما گشتم هابچه دنبال چشم با. بود
 من و گرفت قرار هایمچشم روی کسی هایدست که کردم رفتن قصد. نبود کمی زمان ساعت چهار هرحالبه

 :کردم باز زبان ناخودآگاه

 !مهرداد -

 نگاه سرم پشت به هوابی و دیدم رویم به رو را ترنم و مهرداد من و رفت کنار هایمچشم روی از هادست
 :آمد ابرویی و چشم برایم خندیدمی کهدرحالی سعید. کردم

 !مهرداد که کلک ای -

 هن: گفتم سریع و کردم هول چرخید، دونفر ما بین سعید و ترنم مرموز نگاه و شد بلند شانخنده صدای و
 ...!چیزه

 دهبر  ماتم. کرد امحواله چشمکی شد، من متوجه وقتی و خندیدمی ریز ریز که کردم نگاه مهرداد به زیرکی زیر
 !بود؟ احساسی چه این زد،می واردیوانه قلبم. بود شده دگرگون حالم و
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*** 

 را نتایج امروز معلم آقا که بودشده این بر قرار. بودم استرس از سرشار من و بود رسیده نتایج اعالم روز
. کردمی تربیش مرا استرس این و بود نیامده هم هنوز او و بود گذشته کالس وقت از ربعیک اما بگیرد
 .رفتمی سرخی به پوستم سفیدی و بودم کرده قفل درهم را هایمدست

 :گذاشت لرزانم هایدست روی را هایشدست آرام دید؛ را همم در شده قفل هایدست که مچمهرداد

 !ایبرنده تو من برای بیفته که هم اتفاقی هر باش نداشته استرس -

 و شد کالس وارد مرشدی آقای که زدم رویش به جانی کم لبخند و کشید پر حمایتش و مهربانی برای دلم
 رو و گرفت باال را دستش درون یروزنامه و رفت سیاه تخته سمت به. شد هایشخنده قفل من هایچشم

 :گفت بلند صدای با من به

 تو که بودم گفته گم؛می تبریک بهت! شد چاپ روزنامه تو عکست امروز دختر، کردی پا به طوفان تو -
 !شدم سهیم آینده این تو منم که خوشحالم خیلی. داری درخشانی یآینده

 شدنمی باورم. کردمی لذت غرق مرا و دواندمی ریشه روحم در ناباوری درخت فقط و فهمیدمنمی چیزی دیگر
 !توانستم که

 !دیده؟ را عکس این هم مادرم کردم؛می فکر چیز یک به فقط لحظه این در

 از شد پر اطرافم مرشدی آقای خروج محض به. نفهمیدم چیزی آن یمانده باقی از من و شد تمام کالس
 دکردنمی خوشحالی ابراز بود، من برای که ایبورسیه بابت از و دادندمی نظر یک کدام هر که کالس هایبچه

 من با قدرآن زندگی روز یک که شدنمی باورم. بودند گذاشته سرشان روی را کالس هم سعید و مهرداد و
 .دادمی نشان من به داشت تازه را خوشش روی زندگی این کند، تا خوب

 انشتکتک نگاه در و بودند شده مطلع خبر این از خانهیتیم تمام و گذشتمی نتایج اعالم روز از روزی چند
 .ببرم خود با را هاآن یهمه توانستممی کاشای که خواستمی دلم من و زدمی موج حسرت

*** 

 :کرد متوقفم ریاحی خانم صدای که کردم کج اتاقم سمت به را راهم و شدم خانهیتیم وارد مدرسه از بعد

 .من دفتر بیا سایه -

 به را سرم. شدم اتاق وارد سرش پشت کامل سکوت در هم من و شد اتاقش وارد معطلی بی و زد را حرفش
 تنگ صدا این آوای برای دلم قدرآن. داد قرارم خطاب آشنا صدایی که بودم حرفش منتظر و بودم انداخته زیر

 که دشنمی باورم شدم، کلمات حالجی مشغول و گرفتم باال را سرم فورا. نشناسمش بود؛ محال که بود شده
 هک نفهمیدم اصال و بودم کرده گم را پایم و دست خوشحالی و تعجب شدت از. باشد کرده صدا دخترم مرا او

 این. شدم گم بودم، نچشیده را طعمش تاکنون که مهری پر وش*آغـ در. کشیدم پر آغوشش سمت به چطور
 :شنیدممی زوربه هم خودم که صدایی با و بستم را هایمچشم! بود آمده سراغم به که بود مادرم زن
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 !مامان_

 .میشی افتخارمون باعث دونستممی دخترم_

 .خودتی فهمیدم دیدم، روزنامه تو که رو عکست

 :آمد سرم پشت از عموخان صدای

 .عمارت به بیای باید بدیم نشونت مردم به تونیممی دیگه االن -

 .داشت اهمیتی چه اصال! بودمش ندیده من که بود کجا عمو خان

 از دست زدندمی را حرفش همه که شومی سایه آن و بود شده تغییرات خوشدست هاروز این من زندگی
 «دادم شکستت که دیدی سرنوشت: »بزنم فریاد بلند صدای با تا خواستمی دلم. بود برداشته سرم

 بود شده قرار. آمدمی دیدنم به روز هر مادرم. بود گرفته خودش به امید بوی و رنگ تازه امزندگی روزها این
 مادر راحت خیال با توانستممی و بودم شده مادر صاحب من. بمانم خانهیتیم در اداری هایکار پایان تا

 کرده گوشزد مهرداد و رسید روز امینسی به و گذشت هایشبدی و هاخوبی تمام با ماه بهمن. کنم صدایش
 عمرم تمام تولد بهترین این و شدممی سالگی ده وارد که بود شبی امشب. دارد برایم ایناگفته حرف که بود
 هک مادرم. نداشت را اشساله هر سرمای امسال ماه بهمن که بود این مهم نباشد؛ کار در جشنی اگر حتی. بود
 با. بیاورد یادبه را گذشته تلخی که خواستنمی شاید چرا؟ دانمنمی. نزد امشب از حرفی بود، آمده دیدنم به

 مکک به حیاط و بود بلعیده را آسمان تاریکی. شدم بلند خانهیتیم حیاط داخل نیمکت روی از خام خیال این
 .شدم بلند جا از تاریکی ترس از من و بود شده روشن هایشالمپ

 داص سمت به سرعتبه. کرد تیز را هایمگوش دخترکی جیغ صدای که کردم کج سالن داخل سمت به را راهم
 :بردم باال را صدایم تن بودشده قطع" کامال صدا اما بازگشتم

 !جاست؟این کسی -

 کامال هوا. بودم ندیده امروز هم را ترنم حتی و نبود حیاط در کسی من جز. شد نصیبم سکوت هم باز اما
 صدا باراین که کردم رفتن قصد دوباره و شدم صدا خیالبی. ترساندمی بیشتر را من این و بود شده تاریک
 :شد بلندتر

 !کمک -

 و دادم قورت پرصدا را دهانم آب. آیدمی ساختمان پشت از صدا و نبوده خیاالت که شدم مطمئن دیگر
. ودب رفته فرو مطلق تاریکی در جا همه رسیدم ساختمان پشت به وقتی. برداشتم سالنه سالنه را هایمقدم
 خودم رایب اشتشخیص که صدایی با و کردم باز ب*لــ. بیفتد تنم به لرزه که بود شده باعث تاریکی و سرما
 :گفتم بود، دشوار هم

 !نیست؟ جااین کسی -
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 به ناباور من و کردند پر رنگی رنگی کوچک هایچراغ را اطرافم و شد منفجر بمب مثل خنده صدای ناگهان
 و بودند ایستاده راستش و چپ ترنم و سعید. داشت دست را کوچکی کیک که کردممی نگاه مهردادی

 باورم. نزنم جیغ تا گرفتم دهانم جلوی را دستم ناباور من و خواندندمی را مبارک تولدت آهنگ صدایک
 لمح تولدم، روز از کی من کرد؟می چه جااین مهرداد اصال باشند؛ داده ترتیب من برای را فضا این که شدنمی

 من از توانستنمی خیالی و فکر هیچ را ناب لحظه این. داشت اهمیتی چه اصال بودم؟ گفته او به اقامتم
 گریه هم شادی مگر! چیست بابت از گریه این دانستمنمی من و شدندمی خیس کمکم هایمگونه. بگیرد
 :ایستاد رویم به رو درست و کرد طی را مانبین یفاصله قدم چند مهرداد! دارد؟

 کوچولو ماه مبارک؛ تولدت -

 !ماه؟ -

 ترنم. کردند تکمیل را مانخوشی و آمدند کنارمان هم ترنم و سعید. گذاشت جواب بی را سوالم و خندید
 :کرد پاک صورتم از را هایماشک و کشید وارنوازش هایمگونه روی را کوچکش هایدست

 !تو فقط. توئه برای امشب. کنی گریه نبینم. بشم هاتچشم اون قربون -

 جدا هم از شد باعث سعید صدای که گرفتم آغوشش در محکم بیاید، خودش به کهآن از قبل و خندیدم
 :شویم

 .برسیم مراسم بقیه به بریم بیایید کیک واسه شد آب دلم من. نکنید هندیش فیلم! بسه! بسه -

 هب شمع مهرداد و نشست جایی کس هر و افتادیم راه بود، حیاط وسط که کوچکی گرد میز سمت به گیهمه
 :کرد روشن را کیکم روی ده عدد شکل

 کن آرزو یه -

 جونم خدا: »کردم آرزو دلم در و بستم را هایمچشم و فرستادم هم در را هایمدست حرفش از تبعیت به من
 «نگیر من از رو بختیخوش این

 روی رنگیکم خندب*لــ. شد مصادف هابچه دست صدای با هاشمع کردن فوت و کردم باز را هایمچشم
 و گفتند یکتبر را تولدم یکی یکی هابچه. کنم پاکش توانستم،نمی عنوان هیچ به که بود بسته نقش صورتم
 :کشید کنار من دست جلوی از را کیک سعید

 !زنهمی چشمک داره کیکه! گیدمی تبریک بهش چقدر بسه بابا ای -

 :بازگشتم مهرداد سمت به. کرد کیک تقسیم به شروع

 !داخل؟ اومدید جوریچه کنید؟می کارچه جااین شما که نپرسیدم اصال راستی -

 :کرد ایاشاره ترنم به مهرداد

 !پیشت میام جوریهمین روز هر بخوای اگه نبود، سختی کار" اصال هاداشتیم جاسوس جااین ما -
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 :داد ادامه ترنم و کرد امحواله چشمکی حرفش پایان در

 هم مهرداد. بودم گفته بهشون رو این من و گرفتنمی تولد هابچه از کدومهیچ برای ریاحی خانم هرسال -
 .بود مهرداد کار ها،این یهمه بخوای رو راستش. بگیریم تولد برات حتما باید که داد گیر

 :میزد حرف سختی به و بود کرده باد هایشلپ کهحالی در سعید

 بشینیم نذاشته صبح از بابا آره -

 :شدم خیره مهرداد به دوباره و کردم ایخنده تک. انداخت مهرداد به ایخصمانه نگاه بعد و

 .چیز همه بابت ممنون -

 .زوده خیلی تشکر برای هنوز -

 مونده؟ هنوزم مگه -

 :کشید را دماغم اشهمیشگی عادت طبق

 !کوچولو فهمیمی -

 :گرفتم او از را رویم مصنوعی قهر حالت با

 .کوچولویی هم تو ها،تریبزرگ ازم سال پنج همش حاال خوبه -

 :ریخت همبه را هاآن و برد فرو رنگم مشکی موهای داخل را دستش مهرداد

 !کوچولوه کی فهمیمی بنداز، هیکلت به نگاه یه جغله آخه -

 :باشد آمده یادم چیزی تازه که انگار من و کردند خندیدن به شروع ترنم و سعید حرفش این با

 ...ترنم و من یعنی... ما فهمیدی کجا از خوب، تو، راستی -

 :کرد قطع را حرفم مهرداد

 خاطر به ما که کنی باور خواستممی. کنم معذبت خواستمنمی اما فهمیدم کردی، فرار که روزی همون از من -
 .خوایممی خودت

 باور زود قدرآن را هاآدم هایحرف که بودم دلساده چه. بود نشینیدل دروغ چقدر زدم عمیقی خندب*لــ
 .شدمنمی چیزی گیرپی و کردممی

 :کرد سعید به رو. شوم بلند که کرد وادارم و گرفت را دستم مهرداد هایمانکیک خوردن از بعد

 .بریم پاشید ترکیدی،! بدید ندید بسه -

 انسرش پشت ترنم با و نپرسیدم چیزی که داشتم اعتماد مهرداد به قدرآن اما زندمی حرف چه از دانستمنمی
 :بازگشت و کشید سرکی دیوار پشت از سعید. افتادیم راه
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 .بریم بیایید گرمه سرش تا اتاقشه تو هنوز نیست؛ خبری امشب نگهبانه این از هابچه -

 و ردک نگاه داخل به اتاقش پنجره از مهرداد رسیدیم؛ که نگهبان اتاقک به. رفتیممی راه آرامی به سرش پشت
 :داد تکان تاسف از سری

 !عالمه خدا کرده، پیدا نگهبانی صالحیت این جوریچه. خورهمی ماری زهر داره عوضی، -

. ندارد را الزم شرایط نگهبانی برای که بودم کرده حس هم خودم اما. نفهمیدم را ماری زهر از حرفش معنی
 سمت به مهرداد و شدیم خارج پرورشگاه از صدابی. بودند داده کسی چه به را جایش قربان،مش بیچاره

 ردیم،کمی نگاه یکدیگر به متعجب ترنم و من. شد آن سوار و رفت بود شده پارک خیابان طرفآن که ماشینی
 شینیما ترمز! کند؟ رانندگی توانستمی چطور شناختممی من که ایساله پانزده پسرک که بود عجیب برایم
 خم سمتم به مهرداد. داد نجات افکارم از مرا پایم جلوی در داشت عهدهبه را اشرانندگی وظیفه مهرداد که
 قفل که بود گذشته چقدر دانمنمی. زد چشمانم در بهت به چشمکی. کرد باز برایم را جلو در و شد
 :شکستم را هایمب*لــ

 !بلدی؟ رانندگی تو -

 .ریمنمی دوری جای بشین کوچولو آره -

 الخیبی و نشست جلو صندلی روی و زد تنم به ایتنه سعید باشم؛ داشته زدن حرف فرصت کهآن از قبل
 مبارکش روی به اصال سعید اما دوخت سعید یچهره به را ناکشغضب نگاه مهرداد. داد بیرون به را نگاهش
 .گرفتم جا عقب صندلی در و کردم ایخنده تک. نیاورد

*** 

 نهایت اطرافمان فضای از پنجره به چسبیده ترنم و من و. شد مجللی و شیک یمحوطه وارد مهرداد ماشین
 انگار. شنیدیممی در آن و در این از را شانفحر که بدیدهایی ندید همان شباهت به چیزی. بردیممی را لذت
 نثارم تلخی پوزخند دیدمی حالاین در مرا عموخان اگر مطمئنا. است عمارتی بانوی من مادر که انگار نه
 ینچن بتواند مهرداد که شدنمی باورم. گذشتمی هاچه تحقیرآمیزش نگاه پشت داندمی خدا فقط که کردمی

 !دانستم؟می چه بور مو پسرک این از من بودم، کرده خرج را هایملوحیساده هم باز انگار. بیاید جاهایی

 در سعید که ایستادم اششانه به شانه. کردم حرکت مهرداد سمت به و گذاشتم فرش سنگ روی را اولم قدم
 بود، هگرفت مهرداد از را سوییچ که ناشناسی مرد به رو بود، دستانش در رنگی مشکی عکاسی دوربین کهحالی
 :کرد

 !بندازی؟ ما از عکس یه میشه آقا_ 

 یک، اب گرفت جا کنارش هم ترنم. ایستاد من کنار و انداخت بغلش در را دوربین سعید و کرد تأیید سر با مرد
 .خاطرات دل در شدیم ثبت و افتاد کار به دوربین فلشر سعید سه دو،

*** 
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 با و کردیم تشکری. ایستاد پرورشگاه باالیی کوچه در درست مهرداد ماشین که بود گذشته نیمه از ساعت
 خواب در که شد کشیده سعید سمتبه نگاهم ناخودآگاه افتاد راه ما کنار هم مهرداد که شدیم پیاده ترنم

 هب را انرژی وقتی داشتنش بود خوب چقدر نشست، لبانم روی رنگیکم خندب*لــ. بود رفته فرو عمیقی
 :گرفتم سعید از چشم ترنم صدای با کردمی تزریق وجودت

 وایستادی؟ چرا دیگه بیا سایه -

 رو و ایستاد حرکت از مهرداد پرورشگاه قدمی چند در درست. افتادم راه سرشان پشت و شدم سعید خیالبی
 :کرد ترنم به

 .دارم کار سایه با من داخل برو تو ترنم_

 هم نم که انگار نه انگار. رفت و کشید را راهش باشد، من جانب از حرفی منتظر آنکه بی و گفت ایباشه ترنم
 سکوت در که دوختم مهرداد به چشم و گرفتم رفتنش مسیر از را نگاهم شد، داخل که ترنم. بودم جاآن

 بزاق دادن قورت صدای وضوحبه. نداشت را سکوتش شکستن قصد انگار و بود انداخته زیر به را سرش
 گیرغافل را امخیره نگاه و آورد باال را سرش. باشد شده خسته خودش با کلنجار از که انگار. شنیدم را دهانش

 .شدم زیر به سر من بار این که کرد

 شی؟می ترخوشگل برابر هزار زدی،می ازم رو نگاهت جوریاین و کشیمی خجالت وقتی دونستیمی -

 کرد ریزی یخنده دید، را امچهره که مهرداد. شد رگ به رگ گردنم دارم حتم که آوردم باال را سرم سریع قدرآن
 :کشید را دماغم و

 !میره یادم هامحرف نکن، نگاهم جوریاون کوچولو چیه -

 :شد خیره چشمانم در دوباره و کشید عمیقی نفس

 برگردی؟ و ببندی رو هاتچشم میشه -

 را ردک ایست گردنم روی و آمد پایین سرم باالی از که هایشدست. ایستادم او به پشت و بستم را هایمچشم
 ینهم که بندیگردن زنجیر سمت به دستم ناخودآگاه. برگردم که خواست شد، تمام که کارش. کردممی حس
 هنوز. داشتم نگه انگشتانم بین را خورشیدش و ماه پالک و کشیدم بود، شده گردنم مهمان پیش ثانیه چند
 :کنم نگاهش منتظر و بگیرم آن از چشم شد باعث مهرداد صدای که بودم کاوش و کند غرق

 !کردی روشن رو تارم هایشب که تویی تویی، ماهه اون -

 :گفتم ناخودآگاه و کردم بلندی یخنده

 !نداره؟ نوری خودش از که ماه اما -

 یادت. بدرخشی همیشه که کنممی کاری میدم، نور بهت. باش ماه تو خورشید، میشم من هستم؛ که من -
 .هست بهت حواسم همیشه من اما بینینمی رو من تو! پشتتم همیشه من نرفته، که
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 خدایا. شدمی خارج مهرداد ان*دهـ از که بود کلماتی حالجی مشغول ذهنم و بود کشیده پر لبانم از لبخند
 که دانستممی خوب من و دواندمی ریشه دلم در عجیبی حس! کردم؟می هایشحرف از باید برداشتی چه

 انهدیو  قصد هاحرف این با مهرداد انگار و نداشت داشتم سعید به که احساسی به شباهتی مهرداد به حسم
 .داشت را کردنم

 مه کودکان مگر شود؟می مگر اما. خواندممی هاکتاب الیالبه کههمانی! آمده سراغم به عشق که نکند نکند،
 فهمند؟می عشق

 !شناسد؟می منطق عشق که گفته کسی چه

 :گفتم و گذاشتم هم روی را هایمچشم و کشیدم عمیقی نفس

 .کردی حالمخوش خیلی. امشب برای ممنونم؛ -

 :ایستاد امقدمی یک در درست و آمد نزدیکم. شدم خیره اشخوشی غرق چشمان به و کردم باز را هایم چشم

 .کنم خوشحالت تا کنممی تالش رو زندگیم روزهای یهمه بعد به این از -

 :افتاد راه به عقب عقب و کرد زیاد را اشفاصله دوباره

 .منتظرتم فردا برو -

. ادمد  تکان دست برایش ببندم، کامل را در کهآن از قبل و شدم پرورشگاه وارد و زدم رویش به عمیقی لبخند
 زا من و گرفت قرار دهانم روی زمخت و بزرگ دستی که برود تا برگشت کرد، حاصل اطمینان رفتنم از وقتی
 .دیدنمی را تقالهایم و رفتمی که دیدم را مهردادی دور

 سیاهی این کنم؛می نگاه که خوب. سیاهی یسایه سایه، یک به شبیه چیزی. شودمی نزدیک من به چیزی
 .است من بخت سیاهی این نیست، شب

. دارم نفرت سیاه رنگ از من ترسم،می تاریکی و تنهایی از من. دارم هراس تو بی دنیای از! ترسممی من
 .رسمتمی وقفه بی من و کند تیره را قلبم تا شودمی نزدیک. من به خودم از ترنزدیک شود؛می نزدیک سیاهی

 ردهک سد را تنفسم راه دیگرش دست با و بودکرده قفل پشت از را هایمدست دستی. داشتم خفگی حالت
 زا. بود آورتهوع گفت؛می مهرداد که زهرماری بوی انگار. ساختمی دگرگون را حالم هایشنفس تند بوی. بود

 کشیضعیف که رویمروبه گرگ زمخت دستان در بودم ایبره چون من. بودم شده خسته خودم ناتوانی
 هم اشک مگر آخر میزد؛ قهقهه گوشم بیخ که بود بازی او برای تقالهایم انگار. بودم ناتوان من و کردمی

 دارد؟ قهقهه

 اما ردمکمی تقال یابم؛ رهایی شاید تا کردممی تقال. کردممی تقال هم باز من اما بردمی کشان کشان مرا دستی
 یتنهای مسبب راستی شودمی مچاله و گیردمی گیرد،می ناتوانی و ضعف از حجم این از دلم! نبود نجاتی راه
 چرا پس دارند اگر نه؟ ندارند، قلب هایتآدم خدایا کیست؟ من ضعف روی از هایاشک مسبب کیست؟ من
 اندازه چه که ببین! بینی؟می شهرت آسمان زیر مرا خدایا خندد؟می من زخمی و رهنه**بــ تن به مرد این
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 عدلت سپ. برسد فریادم به که نیست کسی و شوممی پرپر شوم،می َپرَپر بدبختی اوج در که ببین. تنهایم
 !هست؟ نیست، رسمش این میزدی، عدالت از دم که تو کجاست؟

 تولدم میز از را این است؛ پرورشگاه پشت محوطه همان جااین انگار. شوممی پرت تاریک اینقطه در ضرب با
 سمنف راه دستش دوباره که بزنم فریاد خواهممی. ترسممی تاریکی از من. کرده پر تاریکی را اطرافم. فهمممی
 ار  حق این کنمنمی باور را سرنوشت این من کنم،نمی باور چرخدمی دیگرش دست روی هایمچشم. گیردمی را
 به انگار که پرورشگاهی نگهبان زرد هایدندان همان دوباره لبخند، همان دوباره. نکنم باور حداقل دارم؟ که

! نرسید؟ جایی به صدایم چرا اما. اموقفهبی هایجیغ هیستریکش،صدای هاینفس صدای! رسیده جنون
. ودب ماندن زنده برای تالشم آخرین اشکم، قطره آخرین. کند کر را آسمان گوش صدایم شاید تا کشیدم فریاد
 .نیست زندگی نیست، امید دیگر متحرک؛ یمرده من زندگی از لحظه این در. شده تمام تقالها

*** 

 زندمی را هایمچشم آفتاب نور. امافتاده همه چشم از دور اینقطه در تنها من و استشده روشن کامال هوا
 نشینیدل کلمه چه دهدمی مرگ بوی جا همه دارد؟ هم اهمیتی مگر. امزده زل آن به لجوجانه من اما
 کاش بگیرم؟ فراموشی روزی شودمی. باشد بخشلذت تواندمی هم مرگ گاهی که داندمی چه کسی ،«مرگ»

 دفن جااین روحی مرده، جااین کسی بزن؛ فریاد آری. زندمی فریاد نگران و دودمی سمتم به کسی. بشود
 و شودیم نزدیک مرد. شود خاکستر نجاستش لکه شاید. بسوزانند و ببرند را جسدش بیایند تا بگو شده،
 که نیست مهم. کرده تفاوتبی اطرافم به مرا که چیزی مرده؛ قلبم درون چیزی. پیچدمی تنم دور را چیزی
 الل کاش اصال. خواهدمی سکوت ابدیت برای دلم من اند،گذاشته بیمارستان تخت روی مرا چرا و چطور
 چه دیگران نیست مهم کن؛ برآورده تو اما اندشده چه آرزوهایم روزها، این بینیمی خدایا شود؟می شوم،

 .است صالحم به که فهمممی من فقط بگویند،

 وتسک کمی فقط دلم باش ساکت» بزنم فریاد بتوانم کاش. شده دهنده آزار اطرافم در آشنا پیرمردی صدای
 «خواهدمی

 :است نگران مدام او و زندمی حرف کناریش مرد. زندمی حرف مصرانه او اما

 شاید شده، وارد بهش بدی شوک. بزنه حرف که خوادنمی خودش. بکنیم کاری تونیمنمی ما متاسفم -
 .کرد کمکش باید. بزنه حرف نتونه وقتهیچ

 ...را درد هجوم دانیمی چه تو

 .بگیرم رو به رو دیوار از را نگاهم شودنمی باعث هم چرخدمی پاشنه یک روی وقتی در قژ صدای

 جایی؟این پس -

 پا که مادری خواهم،می مادر من خدایا. شکندمی دهانم قفل انگار پیچدمی که مادر صدای نشیندل طنین
 :کردم زمزمه بود، تنم در که جانی آخرین با. کند گریه هایهای دخترش آبرویی بی برای پایم به

 .مامان -
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 به دوزممی چشم هااین تمام جای به بینم؟نمی را شکستش چرا بینم؟نمی را غم چشمانش پستوی در چرا اما
 زندمی چنگ را موهایم از ایدسته ناغافل و داردبرمی سمتم به خشم با که هاییقدم و رفته درهم ابروهای

 !ام؟مرده که نکند راستی کنم،نمی حس را دردی من اما

 مگه! بریمی باخودت جا همه رو شومت سایه کرد؟ تجاوز بهت که کردی کارچه! هرزه یدختره شو خفه -
 مردی؟ انگار که کن زندگی جوری بودمنگفته

 .آوردینمی وجود به رو آبروییبی این اما مردیمی کاش بردی، رو آبرومون. نیستم تو مادر من

. زندمی کنایه هم باز او اما کندمی جدا موهایم از را هایش دست جاست،این کی از دانمنمی که پیرمردی
 را آرزویم خدایا. کشممی جیغ توانم تمام با و زنممی چنگ موهایم به خودم باراین و بندممی را هایمچشم
 .بشنوم هرگز خواهمنمی بگیر را هایمگوش گیرممی پس

 انگار. ماند معلق هوا روی طورهمان اما بیاورد فرود صورتم روی تا برد باال بود،شده آزاد حاال که را دستش
 .بود شده اشمانع کسی

 بود گرفته را دستش که بود مسن مرد همان

 :بود زده زل مادر به خشم با و

 !بیرون شوگم -

 هستی؟ کی تو اصال داره؟ ربطی چه تو به -

 !نداره بهت ربطی که تویی این" اتفاقا -

 .برنگرد وقتهیچ دیگه برو

 .رفت و کرد نگاه من به تحقیر با و زد رویش به پوزخندی مادر

 تربیش شاید داشتم، نامادری کاش داشت؟ را اسم این لیاقت اصال کردم؟می خطابش مادر هنوز چرا اصال
 تمام من که داندمی خدا فقط. امشده خسته هم تکراری سوال این از! چیست؟ من گناه. داشت دوستم
 چیز همه کهزمانی درست هم آن اند؛گرفته من از را امیدم تمام امروز اما کردم خودم اثبات برای را تالشم
 طوفان از قبل آرامش که انگار. رسیدمی نظربه عالی

 .بس و بود عذاب فقط دنیا این در ماندنم گرفت،می را جانم خدا کاش. باشد بوده

 ختت از صدابی. بود رفته خواب به تختم کنار روزهایم این گیرپی مسن مرد و بود کرده پر را جا همه تاریکی
 را دستم. شدم خارج بیمارستان از کوتاه هایقدم با و پوشیدم را آمد دستم که لباسی اولین و آمدم پایین

 به را دهانم آب. بیاورم تاب را دردش کردممی سعی هم روی هایمدندان فشار با و بودم گذاشته دلم زیر
 جان خیابان طرفاین من و شدندمی رد سرعت به هاماشین. ایستادم خیابان نزدیک. دادم قورت سختی

 !پایان خط گویندمی کههمان خط؛ آخر همان جاستهمان جااین بود، راه بهترین این. کندممی
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 مسن مرد همان شدم، خیره او به اشکم از مملو هایچشم با من و زد صدا را اسمم کسی ترطرفآن قدم چند
 کامال صدایش لرزش چرا؟ آخر اما. بود شده اشک از پر هم او چشمان که خواند را ذهنم انگار. بود بیمارستان

 :بود هویدا

 !نکن کارو این! نه سایه -

 خیابان به پا. دیدم که بود تصویری آخرین این. کرد داغ را هایمگونه اشکی یقطره و بستم را هایمچشم
 ...جیغ صدای. کرد پر را هایمگوش چیزی با کوبش صدای کند، فرصت کهآن از قبل. گذاشتم

 .مطلق تاریکی... سیاهی بعد و هاماشین پی در پی بوق و دوید سمتم به کسی

-------------------- 

 سایه: کنممی زمزمه ب*لــ زیر را اسمش. است گذاشته کوبش به بنا و تپدمی سینه در واردیوانه قلبم

 قلب...! جانم گویی،می تو که وقتی کردنت؛ صدا دارد کیفی چه که دانیمی چه. شودمی ترعریض لبخندم
 منطق عشق مگر اما نیست؟ زود برایت عاشقی بگیر آرام کوبی؟می واردیوانه طوراین دیدنش با کی از من
 خبربی که ایستناخوانده مهمان زند،نمی در آمدن برای. نیست عشق دیگر که بشناسد اگر! شناسد؟می
 از شو، خانهصاحب اصال بیا تو ندارم؛ حرفی که من شود؛می خانهصاحب که رودنمی قدرآن. رودنمی و آیدمی
 .است زیادی هم سرم

 کالس، یساده و معصوم دخترک به عشق! نامندمی عشق کههمان گویم؛می را احساسم شد؟ شروع کی از
 عشق خاصیت این نه اما! ای؟فرستاده برایم را اتقدیسه که نکنه خدایا بود؟ معصوم همهآن شودمی مگر

 .دانستن قدیسه را معشوق است،

 به را غیبتش که خواهدنمی دلم و امنشده دیدارش به موفق هنوز و گذردمی دیدارمان آخرین از روزی چند
 .شد خواهم قدمپیش خودم امروز. نمانده وجودم در انتظار برای طاقتی دیگر اما دهم نسبت بدی چیزی

 در ریدیگ کس الکی، نگهبان جای به باراین اما زدم را در زنگ و ایستادم پرورشگاه سفید و بزرگ در روی به رو
 از کیی روی را زده قنبرک و تنها ترنم او جای به اما گشتم سایه دنبال به چشم با نگهبان خیالبی. کرد باز را

 .دیدم بود،گرفته هایشدست میان را سرش کهدرحالی هانیمکت

 به را پاهایم واضحش چندان نه های هق هق صدای اشقدمی چند در اما کردم کج سمتش به را هایمقدم
 متشس به را دستم ناخودآگاه. پرداخت امسینه کردن پاره به دوباره قلبم... که نکند! نکند. کرد قفل زمین
 .اردند  نگرانی کرده، که کرده غیبت است، خوب حالش تو سایه دل، بگیر آرام. زدم آن به آرامی یضربه و بردم

 :باشد خودم مال دانستممی بعید که صدایی با و دادم قورت را دهانم بزاق

 !ترنم -

 :زد هق که شد تازه دلش داغ من دیدن با انگار اما شد خیره هایمچشم به و آورد باال را اشاشکی هایچشم

 !مهرداد -
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 باشد طبیعی توانستنمی دیگر این نه

 !نیست سایه دیگه شد تموم چی همه. شد پرپر سایه سایه،! مهرداد! مهرداد -

 گواه دلم است؟ شدنی تمام من یسایه مگر شد؟ تمام سایه که چه یعنی. بودم هایشحرف شوک در هنوز
 .است راه به رو چیز همه بگیر آرام که گفتم زنم؛می ضربه قلبم به دوباره من و دهدمی بد

 شده؟ چی سایه بزن؟ حرف واضح ترنم -

 خواستی من از که تو شب اون شب، اون -

 !شد چی دیدی دیدی،. ذاشتمنمی تنهاش کاش. رفتمنمی کاش. موند تنها سایه برم،

 صدایم تن کنترل زند؟می حرف کنایه با چرا! گوید؟می چه دختر این. نیست راه به رو چیز هیچ انگار نه
 :نبود خودم دست

 !چی؟ سایه لعنتی، بکن جون د -

 چه؟ برای اما دارد بغض هم من صدای انگار نه

 که جایی همون درست اونم. کرد تجاوز بهش عوضی اون اون،. آورد گیر تنها رو سایه نگهبان رفتی که تو -
 .شد تولدش آخرین تولدش، اولین. گرفتی تولد براش

 گردنم رگ. نیست که خدا به! است؟ طبیعی گرما سال از فصل این در. گرفته گر تنم و اندبسته قفل را دهانم
 ییعن! کنم؟ خرد را روندمی هرز که هاییدست تا نبودم جاآن چرا بگیرد؟ را اشپاکی توانست چطور کرده، باد
 !شوم؟می ترداغ لحظه هر چرا! تولد آخرین که چه

 جا؛این بودن اومده خیر سری یک روز اون -

 رو خودش گنمی کرده، فرار شبونه سایه مهرداد اما، بیمارستان بردنش. بود کرده پیدا رو سایه هااون از یکی
 بی من نمرده، من خواهر مهرداد دروغه کشته، رو خودش گنمی مرده، سایه گنمی ها،ماشین جلوی انداخته

 !نه؟ مگه! نشدم کس

 بوی کنم؟ حالجی را هایشحرف تا گرفتنمی آرام چرا. بود شده روحم سوهان به تبدیل هایشگریه صدای
 این خدایا مرگ؟ چرا. بپاشد هم از چیز همه شبه یک که شودمی چطور. کنممی حس وجودم تمام با را مرگ
 سیاهی تا کردم بند جایی به را دستم. ندارم را اشجنبه من دانیمی که تو کن؛ تمام را مسخره بازی
 !کجاست؟ عدالتش پس است؟ سرنوشتی چه دیگر این. نیندازد پا از مرا هایمچشم

. داده من به را حس این عزیزترینم مرگ. کنممی حس را اشتلخی من. «مرگ» چرخدمی کلمه یک دور ذهنم
 وشج به را خونم که عصبانیتی و کرده گره هاییمشت با. شدم بلند و داده تکیه دیوار به دوباره را دستم
 .بپاشانم هم از هم را دنیا توانممی آورده،
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 چنگال اسیر چطور. هستم رویم به رو دیوار قفل هم هنوز من و گذردمی نبودنت از که است روز ده امروز
 رایتب بدرم پیرهن و بشکنم دندان تا نبودم چرا! ریختی؟ اشک اتتنهایی برای اندازه چه شدی؟ صفتش دیو
 !چرا؟

 روی هایتچشم که کنم باور یعنی! گرفت؟ را اتپاکی چرا. جاستاین دیوار هم باز. گذشت هم دوم یدهه
 .کنمنمی باور کنم، باور چرا اصال! نیستند؟ زمین

 بیشتر کاش ای،کرده عادت درد به هم تو انگار. امکرده عادت دیوار به چقدر. گذشت هم سوم یدهه
 انتخی تو به هم او بود؟ گردنت به هم داشتی من از که گلوبندی راستی. شدممی غرقت بیشتر دیدمت؛می

 .دارم خودبی انتطارهای بینیمی! نداد؟ نجاتت چرا! کرد؟

 یراست نداشتی؟ چهلم چرا پس! نه؟ باشد گذشته رفتنت از روزی چهل کنممی فکر. گذشت هم چهارم یدهه
 انستید نمی مگر! گذاشتی؟ تنهایم چرا. خیالبی را هااین اصال. بگیرد چهلم برایت که نبود کسی نبود، یادم
 از چطور هم باز اما بودم نگفته تو به که من! فهمیدیمی باید کجا از تو نه! دهد؟می جان برایت نفر یک

 زنده دقیقه سه هوا بی روز، سه آب بی هفته، یک غذا بی انسان که بودم خوانده جا یک! شدی؟ سیر جانت
 زنممی حرف تو با هم هنوز من بینی،می. بودی داده دست از را امیدت حتما. ثانیه سه امید، بی اما ماندمی
 .شنوینمی تو اما

 ببینیش؟ خوایمی نگفتی خودت مگه خاکش، سر بریم پاشو مهرداد -

 !آید؟می کارم چه به سرد سنگ خواهم،می را خودش اما گفتم من بگوید که نیست یکی

 دیگری چیز. افتادم راه سعید پشت و برداشتم اتاق یگوشه از را گیتارم. است نزدنی هاییحرف یک نگفتم اما
 !نه؟ نیست الزم

 .کند بویشان نیست که وقتی آید؟می کارش چه به گل

 .ایستاد قبری سر باالی

 .باشم تنها خواممی برو -

 .کنممی فکر بیشتر و زنممی حرف ترکم که هست روز چهل. امشده حرف کم چقدر

 حکاکی رویش را تو اسم که قبری سنگ روی شدم آوار من و شد دور حرفبی و زد اششانه به دستی سعید
 :گذاشتم سنگ سرد تن روی را دستم. اندکرده

 ونا ببین شی، بیدار کاش اما. خوابوندنتمی بهتر جای یه باید سرده؟ قدراین جااین چرا! نیست؟ سردت -
 راستی. ببینمت دوباره تا کنممی جون جااین من اما. نیست منتظرت کسهیچ جااون ها،نداره هیچی زیر

 عاشق من که گفتم! رومه؟ به رو همیشه هاتچشم که گفتم! نه؟ یا دارم دوستت چقدر بودم گفته بهت
 نشوبافیمی وقتی آخه! ببافم؟ رو اتمشکی موهای من بار یه آرزومه که بودم گفته! نه؟ یا امآبی هایچشم

 فکر قدرآن شی بیدار بدی قول اگه اما دونمنمی خودمم خوب! کی؟ از. میره قنج برات دلم کالس سر میای و
 !قوله مرد قول شو بیدار فقط تو. بیاد یادم تا کنممی
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 آره. شدممی پناهت و پشت شدم،می خورشیدت بود قول قولم اگه گیمی خودت پیش حتما! ساکتی؟ چرا
 !بخشمنمی رو خودم دنیاست دنیا تا ولی کردم نامردی من داری حق تو

 !برگردی؟ که کنم کارچه لعنتی د! گردی؟نمی بر بازم

 را خدا وجودم اعماق از و گیرممی آسمان به رو را سرم. شکست را قبرستان سکوت امهق هق صدای بار این
 :زنممی صدا

 !گردون برش االن خوامنمی رو بهشت گردون، برش بهم خدایا -

 !نداری؟ دوست مردانه و بم شده، دارخش زیادی انگار صدایم کشم،می فریاد و زنممی هق

 ات دادمی مهلت سرنوشت کاش. کرد بارش به شروع من پای به پا و غرید آسمان خورد گیتار به که دستم
 .بنویسم برایت بهتری آهنگ

 (اشوان از قرار آهنگ)

 نبود این ما عشق و تو قراره)

 بری بذاری تنها رو دنیام که

 احساسمو، و قلبم ازم بگیری

 بری بذاری جا رو قلبت خودت

 نبود رفتن به من و تو قراره

 بشی سر من اشکای تو کهاین به

 ...(بشی پر پر و بشی طوفان تو من هایچشم پیش درست اینکه به

 گذشته، هم میش و گرگ از هوا. بیاوردم خودم به که نبود کسی و افتادم قبرت سنگ کنار دراز به دراز
 دست از را جذابیتش آسمان. است تاریک هم روز حتی تو بدون دارد؟ هم فرقی مگر. بود تاریک تاریک،
 !شود؟می مگر هم ماه بی آسمان کرده، خالی را دلم آسمان رفته، که من ماه. داده

 همیشه او! نباشد؟ است، قرار مگر زنیمی هاحرف چه جاست،آن دیوار هم باز. بردم پناه اتاقم کنج به دوباره
 نیست، من سایه که هست دوماهی گمانم. افتاده تند شیب در زندگی. کند خودش مال را نگاهم تا هست

 بیزار شهر از اما است عزادار ابد تا من دل! نیست نه! نیست؟ بس عزاداری. نشینمگوشه هم هنوز من
 هایپله از و کرده باز را اتاق در. بیزارم هم هاخاطره از من. مرگ بوی دهد؛می را سایه بوی جا همه. امشده

 در را اشروزنامه همیشه مثل پدر ام؟نیامده بیرون که است وقت چند! نیست؟ عجیب. آمدم پایین عمارت
 نمدید با. ایستادم رویشروبه درست و برداشته قدم نرم. نشسته سلطنتی هایمبل روی و گرفته دست

 میخ و آورده باال را سرم. بیندمی اتاق از بیرون مرا که است متعجب هم او انگار. آورد پایین را روزنامه
 :شدم هایشچشم
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 .بدم ادامه رو درسم انگلیس برم بودی، گفته. برم جااین از خواممی من -

 !شدی؟ راضی که شدچی -

 بعد و شد زمین میخ ثانیه چند من دیدن با و شد عمارت داخل مادرم بدهم؛ را جوابش بتوانم کهآن از قبل
 :کشید آغوشم به و کرد پرواز سویم به

 بیرون باالخره مادر، برم قربونت الهی -

 اومدی؟

 .امشده خوب خوب، کنیمی فکر مادر حالتبه خوش! نداشت؟ داشت، بغض صدایش

 :شد بلند جایش از پدر که کند باز ان*دهـ خواست و کرد جدا خودش از مرا

 انگلیس بره گرفته تصمیم مهرداد -

 سر اون نه باشن پیشم بچم تا دو خواممی من. ندارم رو دوری طاقت. ذارمنمی من ای؟دفعه یک چرا! چرا؟ -
 !دنیا

 :کرد بسته و باز بار یک را هایشچشم و شد نزدیکش پدر

 !خانوم نکن اصرار. بهتره هم خودش برای این نظرم به -

 .کردمی درک مردانه پدرم که خوب چقدر

 تنهایمان و رفت نماند، دیگر. زد حلقه هایشچشم در اشک و دوخت چشمانم به را نگرانش نگاه مادر
 .بود نمانده حرفی ماندممی نباید هم من. گذاشت

------------ 

 دارم؟ نفرت هایشکاریکثافت و شهر این از اندازه چه که کردممی فکر این به و ایستاده فرودگاه وسط

 .شوممی راهی پدرم هایچشم در مشهود تنگیدل و مادر هایاشک به پشت. بود انتخاب بهترین رفتن، این
 امکان نه! بازگردم؟ سایه بی شهر به توانممی من! نه؟ یا دارد برگشت رفتن، این که داندمی خدا فقط

 .نداشت امکان حاال حداقل. نداشت

 ؛رفتم و کرده خفه را گلویم در نشسته بغض فرودگاه یهمهمه در. است چرخش در فرودگاه دور تا دور نگاهم
 .بیابم را قلبم تسکین شاید تا رفتم

 روی پایت رد غبار نگذاشته، تنها ایلحظه مرا نبودت درد. باقیست قلبم جای جای بر رفتنت پای رد و رفتی
 ممره که افسوس صد و افسوس اما شد اشک شد، بغض شد، درد قلبم، ناگفته هایحرف. نشست امشانه
 !نشد

*** 
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 کامل هنوز دیدم. بشنوم چیزی تا دهندنمی مجال من به مغزم درون صداهای. پیچدمی سرم درون بدی درد
 چقدر هایمدست وزن توانم؛نمی اما دهم تکان را بدنم خواهدمی دلم. برممی سر به اغماء در که انگار نیست،

 و دور و دور صدایش. شد اکو گوشم در زنی جیغ صدای که دادم تکان را انگشتم سختی به. اندشده زیاد
 :شودمی دورتر

 !داد تکون رو هاشدست اومدن هوش به خانم آقا، سرمدی، آقای -

 :گویدمی که مردی صدای بندشپشت و آیدمی در کوبش صدای

 شنوی؟می رو صدام سایه سایه،. شکر رو اتبزرگی شکرت، خدایا وای -

 !کرده باز رو هاشچشم. جااین بیاید سریع دکتر آقای الو الو، -

 بهتر و بهتر اطراف به نسبت دیدم! دارد؟ ایخوشحالی چه من کردن باز چشم. بود خبر چه دیگر جااین
 هایمب*لــ. باشم تخت روی بر افتاده گوشتی تکه که انگار است؛ سنگین و کرخت بدنم هم هنوز اما شودمی

 دوباره مغزم درون صداهای که خواهدمی آب کمی دلم. کنندمی آب ایجرعه طلب من از و اندشده خشک
 :کنندمی شروع

 بره باید. بریمی جا همه رو شومت سایه -

 !قاتل دختر قاتل، دختر. پرورشگاه

 چیست؟ دیگر صداها این خدایا. دارد زرد هایدندان که مردی هیستریک هاینفس و بچه دختر فریاد صدای
 از مزاحم اشکی شنوم؟نمی چیزی فریاد صدای جز چرا! هستم؟ که من! کجاست؟ جااین کنند،نمی رهایم چرا

 دکتری مزاحم صدای من و شودمی گم موهایم خرمن بین و آیدمی فرود بالشت روی و شودمی سرازیر چشمم
 :جاستاین در کی از دانمنمی که شنوممی را

 وده،ب کما تو سال پنج. شده وارد بهش بدی شوک. بیاره دستبه رو کاملش هوشیاری تا کنیم صبر باید -
 .برگشته دوباره که اسمعجزه یه این من نظر به. باشه نداشته خاطربه گذشته از چیزی ممکنه

 دکتر آقای ممنونم -

 نگران چرا کیست؟ مرد این. زندمی زانو تختم کنار سالمیان مردی و آیدمی کسی هایقدم شدن دور صدای
 :دهدمی نگرانی بوی صدایش است؟ من حال

 بیاری دست به رو حست باید بجنگی باید سایه -

 بودم؟ من سایه از منظورش

 زا گرفته بغضم وجودم ضعف از! بکنم؟ دل که خواهمنمی من یا بیند؟نمی را جایی اتاق سقف جز هایمچشم
 هب خداوندا خدایا،. شودمی باز اشک با فقط دلم و گیرمدل کنم حس را بدنم و کنم حرکت توانمنمی که این
 از شده جمع هایمچشم در چندیست که اشکی. بایستد پاهایش روی تا بده قدرت. بده قدرت اتبنده

 .شودمی سرازیر چشمم یگوشه
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 دیر که من برای حداقل باشد، زیاد باید اما دانمنمی! ام؟دوخته اتاق سقف به چشم که است روز چند
 حس که فهممنمی دانم،نمی! ندارم پایم و دست دادن تکان به رغبتی که آمده سرم به بالیی چه. گذردمی

 سنگین زیادی هایمدست کنم؛می تالش من نه اما! کنم؟نمی تالشی خودم یا امداده دست از را بدنم اعضای
 .نشد اما کردم تالش من امکرده! ای؟کرده را تالشت مگر نگو گزافه زنم،می نهیب خودم به. است

 آشنای هایقدم صدای به گوش من و دردمی را افکارم رشته شود،می پایین و باال که در یگیرهدست صدای
 آرامش از کوهی که انگار. داردبرمی قدم صدابی و نرم همیشه. شناسمشمی خوب. دهممی روزهایم این مرد

 یلبه مرد. باشد معالجم پزشک هم باز باید. آیدمی هم دیگری پای صدای او پای صدای با همراه اما باشد
 سنگین زیادی که من هایدست! توانست؟ چطور گیرد،می هایشدست میان را دستم. نشیندمی تختم
 !بودند

 بدی تکون رو دستت کن سعی جان سایه_

 :دهدمی ادامه باز و شنودنمی جوابی

 ببینی؟ تونیمی شنوی؟می رو من صدای سایه_

 :گیردمی من از را نگاهش سنگینی

 چی؟ بره راه نتونه وقتهیچ اگه دکتر -

 نیست، خوب اشروحی حال نظرم به. خوبه اشجسمی وضع که داده نشون آزمایش نتایج نباشید نگران -
 .ذارممی تنهاتون من کنید، صحبت باهاش بهتره

 .پیچدمی اتاق در در، خوردن همبه صدای بعد و شودمی دور دکتر هایقدم صدای

 زدن حرف نه، یا باشم الل گمانم به که هم من. زندنمی حرفی کنارم مرد. رفته فرو مطلق سکوت در جا همه
 .نباشم بلد

 !هستم؟ کی من دونیمی -

 :شکندمی را سکوت صدایش

 .نشناسی خودتم حتی شاید تو درسته

 .دیدم رو اشلحظه ترینتلخ اما باشمنداشته خبر همش از شاید. شناسممی رو تو گذشته من اما

 !؟نه بسازیم رو آینده بتونیم بگيم، هم به رو هامون گذشته اگه شاید کن گوش من گذشته به تو حاال

 :دهدمی ادامه باز و کشدمی عمیقی نفس اما شنودنمی جوابی و کندمی سکوت دوباره

 .داشتم تو مثل دختر یه هم من پیش سال پونزده -

 :فهمممی را صدا این در نهفته غم من فقط داردمی بر خش صدایش و کشدمی عمیقی آه



 

 
41 

 اریک براش نتونستم من. بدم توضیح که نخواه ازم. افتاد براش اتفاقی چنین که بود من تقصیر همش -
 و معصومیت یاد اندازی،می اون یاد رو من تو. تلخه چقدر که کنی تصور تونینمی. نبودم خوبی پدر. بکنم

 باید هااتفاق سرییه خوب اما بودم پیشش کاش بدم، نجات مرگ از اونم تونستممی کاش. مظلومیتش
 بشو وت کنیم، شروع نو از بیا. دخترم بجنگی باید سایه. کنهنمی تغییر حقیقت اما تلخیه حقیقت. بیفته
 ات که دممی قول منم تونی؛می که کن ثابت تو بشی، پا سر که کنم کمکت خواممی! پدر بشم من دختر،
 .باشم پشتت تهش

 .شودمی دهنده آزار صدایش تن

 در سعی که ایگذشته! بودم؟ کرده مدفونش که تلخی یگذشته بیاورد؟ خاطرمبه را چیز چه دارد قصد
 شب آن و زرد هایدندان آن یادآوری طاقت ندارم، را طاقتش من! نکن من با را کاراین نه دارم؟ اشفراموشی

 .کنم تالش اشیادآوری برای خواهمنمی اما گذشته از مبهم اینقطه. ندارم را شوم

 مدل بر مانده زخم خواهمنمی. خوردنمی پیوند جورههیچ قلبم هایتکه و شکنممی شکنم،می دوباره و دوباره
 کار هب را تالشم تمام. باختم را قلبم که شد چه که نکنم فراموش ابد تا بماند باید زخم این جای. شود مرهم
 برای سایه، کن تالش. دهممی شکستش من! نیست ترقوی که من از باشد که است سنگین پاهایم. گیرممی

 که کسی هایچشم در برق و اندشده کم هاوزنه موفقیتم، به نزدیک انگار. کن تالش اتزندگی بقای
 .گویدمی را این کنم خطابش پدر خواهدمی

 عموخان زبان از را نامش بارها که معروفی بهادرخان همان. دانممی را امخواندهپدر و ناجی نام دیگر امروز
 .کندنمی دریغ کاریهیچ از من بهبودی برای و شده مبدل من پدر به امروز بودم،شنیده

 ماا بگیرم سر از را امعادی رفتن راه کنممی سعی عصاهایم از استفاده با و هاخدمتکار کمک با که است چندی
 مکک بدون. ایستممی سرسختانه من اما گیردمی آغوشم در سفت زمین و شوممی رو به رو شکست با بار هر

. مبلنگ گفت، تواننمی که هم راه بروم، راه توانممی تنهایی به که اندرسیده داَدم به عصاهایم انگار کسی
! بود؟ زشت و کریه همه این رنگ این هم ترقبل. کنندنمی عادت اتاق سفید رنگ به هایمچشم چرا دانمنمی
 فرماحکم اتاق این در تاریکی و سیاهی روشنایی، و سفید رنگ جای به کاش. زندمی را هایمچشم که انگار
 !دارم نفرت رنگ این از هاتازگی چقدر. بود

 !فایده؟ چه اما نگذارند تنهایم نبودش در کرده سفارش بهادرخان که ایخدمه حتی. نیست جااین کسهیچ
 !دستور نه خواهدمی دل مریض از مراقبت

 مقد تنهایی باراین تا برداشتم تخت کنار از را عصایم خورد؛می تاب و پیچ تنم در که دردی تمام وجود با
 ندید من برای زیادی اتاق این. کردم طی را اتاق عرض و طول و شدم بلند جا از بود که ایسختی هر با.بردارم
 هاآرزو بعضی. کنم استفاده اشزیبایی از خواهدنمی دلم. کنم کشفش خواهد،نمی دلم اما است بزرگ بدید
 .نیستند آرزو دیگر که دیر قدرنآ شوندمی برآورده دیر خیلی

 پس! جاست؟این کی از. شوندمی زمین بر قفل پاهایم دارد، قرار اتاق از ایگوشه در که قدی ایآینه دیدن با
 لنگان لنگان نه که راه. نکنم گمان نه! ام؟دیده آینه امآمده هوش به که وقتی از اصال ندیدمش؟ من چرا

 !دارم؟ دلهره چرا من پس ندارد؛ ترس که آینه. رسانممی آینه به را خودم
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 دختر این! بینممی چه من خدای. امایستاده آینه روی به رو من اکنون. شد تمام طوالنی راه این شد، تمام
 حتما بودم؟ کما در سال پنج که گفت چه خان بهادر. شده مال لگد تنم مرده، من! منم که نگو! کیست؟

 کدختر  اما شوممی خیره آینه به دوباره. نیست عجیب تغییر همهاین پس. باشم ساله پانزده باید اکنون
 تو! کنی؟می اممسخره چرا! چیست؟ هان »بگوید که خواهدمی فریادی دلم. زندمی پوزخند من به آینه درون

 «نداشتم گناهی من بودی شاهد که

 پاک جسمش اصال. است وقیح قدرچه! ترسممی دخترک این از من. زندمی پوزخند هم باز دخترک اما
 نزن، زل من به گونهاین دیگر. کن بس اه! خوبی مثال چه کاغذی دستمال مثل است؛ مالیدست نیست؛

 شروع هایمگوش اما شوم کور که نبینم، که کنممی صورتم حائل را هایمدست. نیاور یادم به را فریادهایم
 .ببند را دهانت بگویم توانمنمی من و خنددمی وسط این مردی. جیغ صدای. آیدمی فریاد صدای. کنندمی
 که ایلحظه از حتما شدم؟ زمین پخش کی من. دارد ادامه هم باز! نه اما زندمی فریاد کسی بینینمی مگر

 .را صداها نشنوی تا بزن جیغ. بزن جیغ آری زنم،می فریاد هم من. برداشتم را هایمدست

 تمدس دارد سعی کسی. بکش جیغ جیغ، هم باز بینید؟نمی حالم مگر کنید، دور من از را آینه! کنید دورش نه
 هاآن و کنممی تقال من. اندآمده دیر فایده چه اما دارد کردنم آرام در سعی دیگر یکی و بکند صورتم از را

 .ندارم هم زدن پا و دست نای حتی دیگر شوممی کرخت کمکم و کنممی حس دستم در بدی سوزش. تالش

 صدایی تنها داد،می هاآیینه برداشتن بر دستور که بهادرخان عصبی صدای. کردم باز را هایمچشم آرام آرام
 گویی. کردم هوشیاری در سعی و دادم تکان را هایمپلک. رسیدمی گوش به اطرافم خلسه در که بود

 :برداشت خیز سمتم به و شد متوجه نیز بهادرخان

 !دخترم؟ خوبی -

 دارن برشون بگید -

 .شد تموم دیگه شد، تموم نباش نگران -

 .را کسی وجود حرارت کنم، لمس خواستمنمی. زد یخ تنم بارهیک به که کشید آغوشم به محکم

 .گرفت فاصله و فهمید را تنم لرزش

 :گفت وارزمزمه و انداخت پایین به را سرش

 .بگم بهت باید رو چیزهایی یک بیرون بریم باید -

 :شدمی بیشتر هایشترک کردنش باز بار هر با و بود شده خشک هایمب*لــ

 !چیزهایی؟ چه -

 .بگم بهت جاهمون که بهتره -

. دهم جخر به کنجکاوی دانستنش برای که نبود دنیا این در چیزی دیگر نپرسیدم، دیگری چیز و کرده سکوت
 .بعدش روزهای و فردا داشت اهمیتی چه
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 با بهادرخان. شدم عمارت باغ راهی کارهاخدمت از یکی کمک با و انداختم ساعت به را نگاهم بار آخرین برای
 از. دوختم بیرون به را هایمچشم. کرد هدایتم ماشین داخل به و آمد سمتم به امشکسته قامت دیدن
 .کرد حرکت راننده بهادرخان عالمت با. داشتم نفرت ناتوانی و عجز همهاین

 :برید را افکارم رشته بهادرخان صدای

 .عزیزم شو پیاده -

 !چرا؟ جااین: پرسیدم بودم دوخته بیرون به را نگاهم که طورهمان

 را پایانش که کردم طی را مسیری و افتادم راه دنبالش به او از تبعیت به. شد پیاده و نداد را پرسشم جواب
 .دانستمنمی

 رفت،می سستی به رو پاهایم توان چرا دانمنمی. بروم جلوتر که داد عالمت سر با و ایستاد قبری کنار
 این .بود بسته یخ تنم تمام. بود افتاده دوران به سرم و چرخیدمی رویم به رو قبر سنگ گرداگرد هایمچشم

 .نیست باورپذیر شوم سرنوشت

 !کند؟می چه جااین من اسم «مهرپرور سایه»

 ...را دروغین مرگ این کنمنمی باور! ندارم؟ خبر خودم و اممرده نکند

 حس رو دردت من. شد زنده هامچشم جلوی صحنه یه فقط کردم، پیدا محوطه اون توی رو تو که روزی -
 حرفی هیچ و افتاده گوشه یه که دیدممی رو مهراوه تو در من. بود شده آوار سرم روی دنیا. کردممی
 هک وقتی. داشت فرق مهراوه آخر نگاه با تو نگاه. فهمیدممی من بودی، نمرده اما بودی هامرده شبیه. زنهنمی
 دمش خوشحال حداقل. شد کم عذابم از یکم انگار. ببره رو تو دیگه وقت چند تا بوده قرار مادرت گفتن بهم
 درچق که بگم مادرت به که کنم تونکمک که خواستمی دلم کنم، درک رو مادرت حال تونستممی ایزنده که

 تب به که دهمی نشون رو مرگ هاآدم ما به خدا گاهی بینی؟می. داره رو دخترش هنوز چون شانسه خوش
 شکست و غم از نشونی هاشچشم تو. دیدم رو زن اون که وقتی از امان دیدمش، که وقتی اما. بشیم راضی
 پوزخندی اما کنم باور رو رفتارش تونستممی شاید بودم نکرده تجربه رو غمی همچین خودم اگه دیدمنمی
 نه مهرپروره اردالن همسر زن اون که فهمید شد،می هم ساده تحقیق یه با. بود تمسخر روی از فقط زدمی که
 هر به باشی زنده خواننمی که هستن هاییآدم سایه. نداره برادری اصال اون درواقع درواقع،!برادرش زن

 .هستن ایدیگه هایآدم اتواقعی پدر و مادر. نیست کنیمی فکر تو که طوراون چیزی هیچ شده، که قیمتی
 باید تو. کنهمی عوض رو چیزها خیلی ساختگی قبر این. باشی زنده خواننمی اتدروغی مادر و عموتخان
 ...تلخ اتفاق اون. بگیری انتقام و برگردی برگردی، جدید هویت بایک

 :داد ادامه قبل از ترآرام و کرد سکوت

 .بود خانواَدت کار همش -

 !من؟! بود؟ که تقصیر بختینگون و شومی همه این. بودم گرنظاره تنها من و گرفتمی فرا را قلبم سرما
 گویی. پرسشی نه بود، اشک از خبری نه. بودم دوخته رویم به رو قبر به را سردم نگاه حسبی و زدهشوک
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 احساس امسینه در را اشخالی جای. کردمنمی هم حسش حتی دیگر. بود شده نابوده بارهیک به قلبم
 دنش کدر و سیاه. کنند مبدل مطلق سیاهی به را قلبم تا بودند داده هم دستان در دست دنیا تمام. کردممی
 !بود؟ نبود، من تقصیر قلبم

 هنشد مرتکب هرگز که گناهی برای هم آن بودم کرده حس را انتقام تلخ زهر. کرد پر تباهی و سیاهی را جهانم
 .بودم

 .کردند متهم جنایت به و مجازات مرا که کسانی چشند؛می مرا انتقام طعم امروز

 :شنیدممی زور به هم خودم که صدایی با

 کجان؟ امواقعی مادر و پدر -

 لیفامی با گیرممی جدید شناسنامه یه برات من. بپرسی خودشون از باید دیگه رو این. دونهنمی کسهیچ -
 .کنیم عوض باید هم اسمت. منی رسمی دختر بعد به االن از تو خودم

 :پریدم حرفش وسط

 هم هااون. رو سیاهم سایه بمونه یادم همیشه خواممی. بمونه سایه اسمم باید. کنم عوضش خوامنمی نه -
 .کشونهمی سیاهی به رو هااون بخت سیاهم سایه باراین. کنن حس رو سایه این باید

 دشای بشی ترقوی تا کشیدی سختی همه این تو باشی قوی االن باید تو باشه یادت راحتی، که طور هر -
 .بوده همین اتسرنوشت

 تهخس. کردم قفل را در و انداخته اتاق داخل را خودم. رفتم اتاقم سمت به باشم بهادرخان منتظر کهآن بدون
 باغ در و زدم بیرون اتاق از دوباره عصبی. بود شده روحم سوهان دیوارها رنگ. بودم خسته خیلی بودم؛
 ریادف و رفتم سمتش به. بود هاگل آبیاری مشغول باغ از ایگوشه در که بودم نگهبان وجویجست به عمارت

 :زدم

 !کجاست؟ رنگ سطل -

 :برگشت سمتم به ترسیده

 !افتاده؟ اتفاقی خانوم -

 !کجاست؟ رنگ سطل گممی -

 خانوم؟ چی برای -

 :غریدم

 کجاست؟ گفتم -

 ...باغ ته انباری تو -
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 .کند کامل را حرفش تا نماندم

 پخشش دست با پاشیدممی دیوار روی را رنگ. کردم قفل را در و بردم اتاق داخل به و برداشتم را رنگ سطل
 انرژی چه زارَم حال این با. زدممی نفس نفس. کردممی خالی دیوار روی را حرصم تمام که انگار. کردممی

 است، سیاه چیز همه. چرخاندم اتاق دور تا دور را هایمچشم. بودم کرده رنگ را بزرگی این به اتاق که داشتم
 امجعلی هویت با من حال و بود شده حاضر امشناسنامه بعد هفته چند. امعالقه مورد رنگ مطلق، تاریکی
 از. کرد سکوت ناچاربه دید را اصرارم که بعدها اما کرد مخالفت اتاقم دیدن با بهادرخان. گذارندممی را زندگی
 .کنممی زندگی سرمدی سایه عنوان با امروز

 نقطه. است مبهم برایم گذشته از چیزی کنممی حس هم هنوز. امنخوانده درس که است سال پنج دقیقا
 چه سال چند آن در خواندم؟می درس کجا اصال.ندارم آوردنش یاد به در سعی که ایگذشته تاریک
 فراموشی گونهاین چرا چرا؟ دارم خاطر به را امزندگی بد هایاتفاق تنها چرا بود؟ افتاده برایم هاییاتفاق
 ...شاید. بگیرم فراموشی که باشد همان بهتر هم شاید یا ام؟گرفته

 .کنم شروع را خواندن درس دوباره که است قرار

 نه؟ یا توانممی دانم،نمی

_____________________ 

 .گشتم باز زندگی به و شدم جدا خاطرات دنیای از و فشردم نرم بود، شده دراز سمتم به که را دستش

 :سپردم حرفش به گوش و نشستم آرامش و وقار درکمال.بنشینم که کرد تعارف

 .ماست افتخار باعث شما شرکت با کردن کار راستش -

 :گفتم غرور پر و کرده سردی از پر را هایمچشم

 سخته خیلی من اعتماد جلب که دونیدمی خوب البته -

 رکتش پدرتون مرگ از بعد. دارم خبر سرشارتون استعداد و هوش از ام؛شنیده خیلی رو شما تعریف بله بله، -
 کنید؟می اداره خودتون رو

 جای .بودم نکرده هضم را پدر مرگ هم هنوز. گشتم مبتال بارمرگ سکوتی به و گشت خالی دلم اعماق ناگهان
 !بود آور عذاب هم هنوز نبودنش خالی

 :کشاند دیگری موضوع به را بحث دید که را سکوتم

 سوم شرکت اصلی دارسهام که دونیدمی. بشه برگزار قراره مونهمکاری این مناسبت به جشن یه امشب -
 .کنیم صحبت باهاشون تونیممی و برگرده انگلیس از امشب قراره قرارداد،

 من برای حداقل اما آمدمی سخت نظر به شانکردن راضی. شدم قرارداد مرور مشغول و گفتم ایخوبه
 .بود پذیرامکان
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. نداشتم شدن، آماده برای زیادی زمان و رفتمی تاریکی به رو هوا. شدم عمارت وارد کار اتمام از بعد
 مورد لباس آن داخل شلوغی مابین و کرده باز را کمدم. رساندم اتاقم به را خودم و طی را سالن کنار هایپله

 یتاریک خورد،می چشم به اتاق این در که رنگی تنها. نبود هارنگ انتخاب به نیازی. کشیدم بیرون را نظرم
 را دشبلن آستین و کشیدم باالتر و گرفتم( یقه نوعی)اشدلبری یقه از و کردم تن را نظرم مورد لباس. است
. دمبو بیزار اندامم گذاشتن نمایش به از امکرده انتخاب را لباسم ترینپوشیده همیشه مثل. کردم مرتب
 آخرین در و کردم انتخاب لباسم رنگ هم را هایمچشم سایه داند؟می چه کسی بودند کرده بیزارم هم شاید
 اما داد آزار را انگشتانم سر بندمگردن زنجیر زبری که انداختم گوشم پشت را بلندم مجعد موهای لحظه

 از مندار  خاطر به حتی که بندیگردن گذشته تاریک نقطه همان هم باز. لغزاندم پالکش روی را دستم مصرانه
 مهرپرور عمارت راهی و کنممی تنم را کتم درد سر و تابیبی همهاین از خسته. گشته هایمقدم همراه کی
 .شوممی

 وت و راندند آن از رحمانهبی را تو روزی کهجایی در نهاندن پا و شدن تقدیر بازیچه است، انگیزغم چقدر که آه
 !نشکسته هم قلبی هیچ و نیفتاده اتفاقی هیچ گویی که ترتلخ چه و شویمی سکوت به مجبور

 درست چیزهمه نکرده، تغییر چیزی هیچ. گذارممی مهرپرور عمارت باغ در را اول قدم و گرفته لباسم بلندی از
 .نیست لوح ساده دخترک آن دیگر من این اما کردم ترک را جااین که است طوریهمان

 نوشیدن حین در و ایستادم میزها از یکی کنار عمارت، باغ از ایگوشه و دادم کارهاخدمت از یکی به را کتم
 یههمهم میان که نکشید طولی. پرداختم اردالن جستجوی به بودم گرفته هاگارسون از یکی از که ایمیوهآب

 اشمزه مزه کهدرحالی و نوشیدم الکلم بدون یمیوهآب از ایجرعه. کردم پیدایش جوان مردی کنار جشن
 دبای حتم به کنارش فرد بود مشخص که خندیدمی صمیمی و گرم قدرآن. گرفتم نظر زیر را اردالن کردم؛می

. ندارند برایش منفعتی که هاییغریبه با لبخند به چه را ما دروغین عمویخان وگرنه باشد مهمی انسان
 .داشتم نفرت هم مردک این به کردن فکر از حتی. گرفتم او از را رویم و زدم پوزخندی

 القیت ایقهوه چشم جفت دو با هایمچشم و بیآورم باال را سرم که شد باعث آشنا چندان نه نگاهی سنگینی
 که بود آسانسور داخل مغرور مرد همان. شودنمی فراموش که بود هایینگاه همان از نافذ نگاه این. کند
 .کردمی نگاهم شیوا طوراین

 .نبود عجیب برایم هم چندان مکان این در بودنش

 مکرد کج باغ تاریک نقطه سمت را هایمقدم. بزنم قدم کمی خواستم و شدم خسته آهنگ کننده کر ازصدای
 به را اممشکی لباس تمام دستم لیوان داخل محتوای و کردم برخورد کسی با شدت با که بودم نرفته راهی اما

 ایمهچشم حرفی هیچ بیان از قبل اما کردم بلند سر عصبانیت با و خورد گره هم در هایماخم. کرد آغشته خود
 را قلبم تمام عجیبی حس. کردند زدن فریاد به شروع دوباره سرم صداهای. خورد گره دریایی هاییچشم با

 هم یمرو به رو مرد چرا؟ نبودم؟ عصبانی همیشه برعکس چرا. بود آشنا قلبم برای نگاه این عجیب فراگرفت،
 !بودیم؟ چه دنبال هم نگاه در ما. دزدیدنمی هایمچشم از چشم ایلحظه و کردمی نگاهم شده، مسخ

 :ریخت هم به را افکارم رشته آمد، کنارم به که مردی صدای

 ...مهرداد جاییاین تو بابا ای_
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 روی و خورد سر نگاهم از هایشچشم رو به رو یشده مسخ مرد. کرد رها نصفه را حرفش من دیدن با اما
 .کشیدم عقب را خودم ترسیده که کرد دراز بندمگردن سمت را دستش ناباور. ماند ثابت گردنبندم

 :شنیدم سختی به را وارش زمزمه صدای

 !بندگردن این -

 از ترشبی اما کردممی کثیفم لباس حال به فکری باید. برگشتم را رفته راه و شدم خسته اشخیره هاینگاه از
 .بود کرده آشوب را دلم حال نگاه یک در تنها که بودم شده ایغریبه عجیب رفتار درگیر آن

 آن هایشسختی تمام با اما بود کرده امکالفه و گذاشتنمی تنهایم اشخیره هاینگاه شب طول تمام در
. بود پایانش مهر فردا صبح طلوع و برنگشت هرگز و گذشت امزندگی سخت هایشب تمام مثل هم شب
 شدم شرکت راهی. قرارداد هایطرف دیدن برای اجبار یعنی این و قرارداد بستن روز. بود مقرر روزهمان امروز

 اتاق وارد و کرده پارک پارکینگ از ایگوشه را ماشین. کردم آماده قرارداد سوم طرف با رویارویی برای را خود و
 آشنا برایم نفر یک خیره نگاه تنها هانگاه این تمام میان در اما شد ورودم متوجه هاچشم همه. شدم جلسه
 اتاق در حاضر مرد سه. کردممی حرکت جلو به و برداشته وقار با و کوتاه را هایمقدم! آشنا غریبه همان. بود
 به را دستش و آمد جلو و شده قدمپیش همه از اول اردالن. بودند شده بلند جا از ورودم احترام به حاال

 :کرد دراز سمتم

 .بودیم منتظرتون کردید، دیر سالم -

 :فشردم نرم را هایشدست

 .شد دیر -

 سوری،آسان مرد همان. ببینمش توانستممی بهتر باراین گرفت اردالن از را گفتن سخن فرصت دوم مرد صدای
 .نبود علتبی دیشب مهمانی در حضورش پس

 رو همدیگر که بوده این تقدیرمون انگار -

 !ببینیم

 :کرد نگاهش متعجب اردالن

 !شناسید؟می رو همدیگر -

 :گفت کاذبش غرور همان با کردمی نگاه هایمچشم به خیره کهحالی در

 دیدیم رو دیگر هم کوتاه خیلی -

 :ساختگی تعجب با و دادم باال را ابرویم تای یک

 .باشم دیده جایی رو شما نمیاد یادم -
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 بود که فرد این دانمنمی. ربودم او از را نگاهم که کند باز ان*دهـ خواست. دیدممی چشمانش در را تعجب
 :گفت باشد، خوانده را فکرم که انگار گفتمی سخن او با راحت طوراین خاناردالن که

 .مهرپرور شرکت وارث هستم مهرپرور بهروز نکردم معرفی رو خودم -

 که شدم مردی به خیره و گرفته او از رو. باشم داشته نفرت او از که شودمی باعث اسمش فقط اسمش،
 :گفت او به خطاب اردالن. دریایی هایچشم همان. بود ما گرنظاره فقط تاکنون

 .برگشتن انگلیس از تازه. هستند قرارداد سوم طرف ایشون -

 :زد لبخندی و گرفت سمتم به را دستش

 .رستگار مهرداد هستم؛ مهرداد -

 کی کند؛می پرت گذشته اعماق به مرا چیزی. کندمی پنبه را هایمرشته تمام و زندمی چنگ دلم به غم چنگال
 مه باز و سرگیجه. کنندمی زمزمه را اسم یک سرم صداهای. کشاندمی نابودی به مرا که چیزی نگاه، یک اسم،

 آدم این بود؟ شده عجیب قدراین روزها این دنیایم چرا! نبود طبیعی اسم یک به واکنش همهاین! سرگیجه
 قلبم هایسیاهی تا بود آمده نکند! نه یا بکشاند؟ نابودی به را دنیایم تا بود آمده که نکند... نکند! بود؟ که
 !کند پاک را

 .شد نخواهد پاک قلب این! نه اما

 .شد نخواهد خوب من عمیق زخم ام،زخمی ام،خسته من

 :گردمبرمی دوباره کسی صدای با

 خوبین؟ -

 .هستم سورنا شرکت عامل مدیر سرمدی سایه. بله -

 با. میزد دو دو هایشچشم در شک. شدنمی هایمچشم خیالبی اما نگاهش. نگفت چیزی اما شد کوبمیخ
 جنس. بود برنداشته را نگاهش مدت این تمام در و خواندم شانبرای را آینده هایبرنامه جلسه شروع

 ویر لبخند و آمیزتحسین نگاه. بود دهنده آزار اما بود نکرده تیز دندان جسمم برای. نبود حریصانه نگاهش
 دستش به بود قرار زیادی پول. داشت هم حق.  آمده خوشش ایده این از کردمی مشخص اردالن هایب*لــ

 همه از زودتر و برداشتم را وسایلم و کردم تمام زود خیلی را جلسه. بود پول فقط مرد این به نفوذ راه. برسد
 را بازویم آنی لحظه یک در. شدمی ترنزدیک لحظه هر سرم پشت نفر یک هایقدم صدای. شدم خارج اتاق از

 در که خشکی با. برگردم سمتش به تا بود کافی حرکت یک همین. کشید محکم و کرد دستش قفل
 از صورتش و نداشت من از کمی دست هم او انگار ولی زدم زل هایشچشم به زدمی موج هایمچشم

 :گفتم بلندی نسبتا صدای با و کردم حفظ را امموضع. زدمی سرخی به عصبانیت

 .کن ول رو دستم چته؟ هست معلوم -

 .ترسیدم صدایم لحن از هم خودم که گفتم تحکم با قدرآن
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 هستی؟ کی تو -

 .بود دیوانه واقعا مرد این کردم؛ هیستریکی یخنده

 ایدب که چیزی هر. بپرسی سوال بخوای که ندادم تشکیل برات معارفه یجلسه. کن ولم ای،دیوونه واقعا تو -
 راه و کرده آزاد دستش حصار از را دستم. بکش هامدست از رو هاتدست هم حاال دونیمی رو دونستیمی

 :کنم مکث که شد باعث صدایش اما افتادم

 .بگی دروغ تونینمی من به. شممی خیالتبی که نکن فکر. نگرفتم رو جوابم من -

 .بود دیوانه که واقعا شدم دور جاآن از و آمدم خودم به سریع اما کردم صبر لحظه چند برای فقط

 :گفت متعجب و انداخت باال ابرویی آمد،می سمتم به که دیدم را بهروز خروجی در به نزدیک جلوتر کمی

 !شناسید؟می رو دیگر هم -

 عصبی صورت با گرفتم که را نگاهش رد. کرد اشاره داشت ما با زیادی فاصله که مهرداد به هایشچشم با
 اهمیتی. است نشده پاک صورتش روی از اخم هم ثانیه یک دیدمش که ایلحظه از. شدم رو به رو مهرداد
 :گفت مهرداد به توجه بی هم بهروز. کردم اکتفا نه گفتن به و ندادم

 .باش من مهمون رو شام مونهمکاری مناسبت به -

 .بخورم تنهایی رو شام دممی ترجیح من ممنون، نه -

 .کرده رد رو پیشنهادم که هستی کسی تنها! عجیبه -

 .نگفتم چیزی و کردم ایخنده تک

 .برسونم بذار پس باشه -

 .دارم ماشین -

 شد؟ نزدیک بهت شهنمی جوره هیچ یعنی -

 .نه -

 ترف ضبط سمت دستم. افتادم راه و کردم روشن را ماشین. بدهم او به ایدوباره حرف مجال تا نماندم منتظر
 که آهنگی کرد،می تزریق وجودم به را آرامش که گیهمیشه آهنگ همان. گذاشتم را امعالقه مورد آهنگ و

 .بود شده قلبم تسکین روزها این و بود هایمتنهایی یادآور

 امیری خواجه احسان از حس آهنگ

 قلبم از رفته حسی یه)

 درده از کوهی پشتم که
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 گردهبرنمی حس اون که کندی دلم از جوریچه

 تسکینم یه دنبال نه

 درد این از کندن فکر نه

 ...کرد مدارا باید فقط دردهایی یه با دنیا تو

 دیوونگی یه من از موند خاطره برام تو از

 زندگی این تمام از بوده ما حق این

..... 

 گیرمدل که روزهایی چه

 آشفتم که روزهایی چه

 ...(پذیرفتم رو درد این چون آرومم بینی می اگه

 حال. زدممی نفس نف و بود نشسته امپیشانی روی سرد عرق. شدم بیدار خواب از خودم جیغ صدای با
 پورخاک فقط که خصوصی گوشی زنگ مزاحم صدای. لعنتی شب آن کابوس کابوس، هم باز. نداشتم خوشی

 هب نگاهم گذر! ناشناس شماره یک. شود روشن و خاموش اشصفحه که شد باعث داشتند پدرم هم زمانی و
 ماست کوتاهی مکث با. کردمی تشدید را ترسم این و گذشته هم صبح سه از ساعت. افتاد تخت کنار ساعت

 :سپردم خط پشت مرد هایزدن نفس نفس صدای به گوش و کردم وصل را

 .کردی شروع رو خطرناکی بازی! باش مواظب! سایه -

 :داد ادامه متعددش هایسرفه از بعد

 بشه فاش اتهویت نباید -

 !هستید؟ کی ُشما الو الو، -

 ،شودمی نصیبم که چیزی تنها اما زدم زنگ دوباره و دوباره مصرانه من پیچید؛ گوشی داخل که بوق صدای
 طوراین که بود که مرد این کرده؟ امآشفته قدرآن چرا ناشناس تماس این. است خط پشت بوق صدای

 این که فهمیدممی باید. کشمنمی دست بازی این از من بیفتد که هم اتفاقی هر اما داد؟می ُهشدار هراسان
 !آشنا صدای این و خواستمی چه و بود که مرد

 داد،می نشان را صبح پنج که ساعتی ولی بودم مانده امگوشی صفحه به خیره که بود ساعت چند دانمنمی
 تاقا کف مرمر هایسنگ روی بر پا و آمدم پایین تخت روی از. بود فایدهبی خوابیدن دیگر. بود احوالم گویای

 .آمدم بیرون عمارت از پوشیدن از بعد و کشیده بیرون ایساده مانتوی. گذاشتم

 اقیب برایم سرد قبر سنگ یک تنها او از که کسی عزیزترین َکَسم، عزیزترین خاک سر شدم، زهرا بهشت وارد
 :ستمنش قبرش کنار صدابی و آرام بود خودم ساختگی و خالی تو قبر سنگ کنار درست که قبری. بود مانده
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 تیح دونمنمی هیچی دیگه! کنم کارچه باید دونمنمی شدم، گیج. کنی کمکم باز تا بودی کاش بابا، سالم -
 .خیلی رفتی؛ زود خیلی. هستم کی دونمنمی

 دیا به تا کشدمی طول ایثانیه چند. کنم باز را هایمچشم آرام تا شودمی باعث زندمی را هایمچشم که نوری
 اب را گردنم کهحالی در. رفتم خواب به قبرش کنار چطور که نفهمیدم حتی. هستم مکانی چه در که بیاورم
 :پرسیدم امشده گرد هایچشم با. شدم رو به رو مهرداد با و کردم بلند سر دادم؛می ماساژ دستم

 !کنی؟می تعقیب رو من -

 :داد باال تعجب با را ابروهایش

 !هاداری نفس به اعتماد خیلی -

 چی؟ -

 یباال دیدم که بروم خواستم و کردم زمزمه ب*لــ زیر ای دیوانه. برگرداند را رویش و زد تمسخرآمیزی پوزخند
 .«کرد جوریاین کنی گم رد واسه حتما: »گفتم خودم با و گذاشته کنار را تعجب. نشست من قبر سنگ

 :گفت و شد بلند تیز باشد رسیده ذهنش به چیزی انگار که بروم خواستم

 کردی؟می کارچه جااین تو -

 !فضولی؟ شما -

 !نمیاد خوشم رفتن طفره از. بده رو من جواب گفتم -

 بینمنمی الزم -

 !نکن استفاده من ضعف نقطه از. نکن بازی من با دختر ببین -

 با را حرفم! فهمیدی؟ بشی، سبز من راه سر خوامنمی دیگه ایدیوونه واقعا تو گی؟می چی هست معلوم -
 .شدم دور جاآن از و زدم تحکم

----------------- 

 خیال شود؟نمی تمام نبودنت یقصه این چرا. زدم چنگ موهایم به و آمدم فرود سایه قبر سنگ روی
 ای،گذاشته هایمچشم جلوی که عذابی این از ترسممی من خدایا. کرد خواهم فراموشت فرار با کردممی
 .ترسممی

 ...می پیدا پارک جا مگه هاپنجشنبه المصب -

 :زد زانو کنارم و خورد را حرفش ادامه دیدنم با سعید

 .کردی فراموش که کردممی فکر -

 .ذارهنمی لعنتی اون اما کردممی رو فکر همین هم خودم -



 

 
51 

 .رسهنمی هم مورچه یه به ٱزارش که بیچاره یسایه زنی؟می حرف کی از -.

 :کشیدم سنگش به دستی و زدم تلخی لبحند

 .بود جااین سرمدی تو از قبل. معصومه من سایه که معلومه -

 :رفت باال کمی صدایش تن

 کرد؟می کارچه جااین اون چی؟-

 چی دونیمی دیدیش که تو منه، سایه به شبیه خیلی. خوادمی چی جونم از که دونمنمی واقعا دونمنمی-
 ...کنم خیانت سایه به نکنه که ترسممی ترسم؛می بینمشمی وقتی گممی

 :پوشاند می را صورتم هایمدست

 !ترسممی بدجوری دختر این از من... -

 :کندمی نوازش را امشانه دستش

 .موند عزادار شهنمی که ابد تا چی که آخرش -

 .گفتیمی رو همین هم شدمی عوض ترنم و سایه جای اگه -

 دیدمش که اولی لحظه همون از داشتم دوست رو سایه چقدر من دونیمی که تو مهرداد حرفیه چه این -
 .نشست دلم به مهرش

 :کرد ایخنده تک

 .بود خواهرانه منظورم نشو هاپو -

---------------- 

 :کنم وصل را تماس وقفه بدون تا شودمی باعث ناشناسش یشماره. شد بلند جدیدم گوشی زنگ صدای

 !الو -

 :پیچدمی گوشی داخل اشخنده صدای

 زدن زنگ واسه کردمنمی دل دل قدراین دونستممی اگه منتظرمی دونستمنمی -

 !شما؟ -

 ببینمت خواستممی. مهرپرور بهروزم؛-

 :دادم بیرون صدا پر را نفسم

 کردی؟ پیدا رو شمارم جوری چه_
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 کجایی؟. نبود سختی کار-

 .کن پاک رو امشماره کن لطف -

 هایپوشه وارسی مشغول و نشسته امگردویی میز پشت. رساندم شرکت به را خودم و کردم قطع را تماس
 .شدم دستم زیر

 یعنی این. است آمده قبلی قرار بدون که دهدمی فردی از خبر منشی و دهممی جواب که را میزم روی تلفن
 روی. کنممی پرتاب میز روی را دستم درون خودکار. بیزارم نرفتن پیش اصول طبق از من و شکنی قانون
 شد، داخل اشهمیشگی لبخند همان با که بهروز دیدن با. ماندم ورودش منتظر و شدم جا به جا امصندلی

 یلقمه من خیالش به حتما شود، نزدیک من به خواهد می چرا که دانستممی. رفت فرو هم در هایماخم
 را اول حرف منفعت آن در که دنیایی به لعنت. دارم برایش تریبیش منفعت و هستم نامزدش از تریچرب
 قهوه سفارش. نشست میزم روی به رو چرم هایمبل روی. بزنی ضربه خودش روش با دشمن به باید. زندمی

 .نشستم رویش به رو و دادم

 :گرفت قرار دیدم جلوی دارشمارک ورنی هایکفش و انداخت پا روی پا

 .ببینمت حضوری بیام خواستم دی،نمی جواب که رو هامتلفن -

 باشی؟ مشتاق قدراین شده باعث چی -

 دوست رو کنم کشفش نتونم که رازهایی من. اشفهمم نمی که چیزی یه. هاتهچشم توی که چیزی همون -
 .دارم

 ماهرتر اون از من اما کند بازی فیلم چگونه بود بلد خوب. آمده گیرش ترچرب لقمه نگفتم. زدم پوزخندی
 :کرد باز ب*لــ دوباره دید که را سکوتم. کردممی بازی نقش را روزم تمام من. بودم

 .باشیم باهم رو ناهار بخوام ازت شخصا اومدم کردی، رد رو درخواستم که تلفن پشت -

 :کنیممی بازی بود؟ چه اشکالش خوب. داشت را من با بازی قصد. شدم دقیق اشچهره در و کردم سکوت

 .بریم داری اصرار قدراین که حاال باشه -

 .برداشته خوب را اول قدم خودش خیال به شد بلند و زد ایپیروزمندانه لبخند

 هدوخت بیرون به را نگاهم. افتادیم راه او ماشین با بهروز اصرار به و شدیم خارج شرکت از هم شانه به شانه
 :برید را افکارم رشته صدایش که بودم

 بریم؟ کجا خانم خوب -

 .ندارم رو شلوغی حوصله. برو آروم جای یه دونمنمی -

 من با مقصد پس -

 .نداد ادامه هم او و نگفتم چیزی
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 به. شدمی جهنم هم بهشت کنارش داشت؛ فرقی چه. بود کرده انتخاب را زادفرح. شدم پیاده ماشین از
 :چرخید طرفم به و کرد مکث رفت، که قدمی چند. افتادم راه سرش پشت بهروز از تبعیت

 میای؟ راه سرم پشت چرا -

 سمت همان به و کردیم انتخاب را خلوت و دنج جایی. رفت را مانده راه قدم به قدم کنارم و گفت را این
 :گفت و گرفت سمتم به را منو نشستن محض به. رفتیم

 داری؟ دوست چی -

 :گذاشتم زمین را منو

 هیچی فعال -

 .بزنم مهمی هایحرف خواممی. بده سفارش چیزی یه-

 را غذا همان هم خودش. دادم دستش به انتخاب از بعد و برداشتم را منو. نداشتم را هایش اصرار یحوصله
 هم خودش انگار. انداختمی چال را چپش یگونه که هاهمان از زد نماییدندان لبخند. داد سفارش

 .میزد لبخند زرت و زرت که شودمی برابر چند جذابیتش که دانستمی

 :گرفت سمتم به و کشید بیرون را اشمارلبرو سیگار جیبش داخل از و گرفت را اشمشکی کت یلبه

 نیستم اهلش ممنون -

 :داد قرار اشقبلی جای سر را سیگارش پاکت

 .کشمنمی هم من پس -

 !گرحیله و مکار پدری، همان پسر که حقا! نه؟ دیگر بود جنتلمن خودش خیال به االن

 :کردم ریزی اخم وقاحتش همهاین برای من و کشید ترنزدیک را خودش

 .هاحرف این زدن برام سخته دونیمی -

 :آورد باال سکوت عالمت به را دستش که بگویم چیزی خواستم

. کرده جذب رو من جوریچه و چرا دونمنمی که داری آنی یه تو سایه دونیمی. بشه تموم هامحرف بذار -
 تاز  من اما برات باشه عجیب خیلی شاید. شده جذابیتت باعث همه و همه سردت، کالم ات،سنگینی و وقار

 چی دونممی. بشناسیم رو هم تربیش بگذرونیم، وقت باهم تربیش تو دنیای تو بیام خواممی. اومده خوشم
 بودی من جای اگه هم تو کن باور اما کنی باور تونینمی رو عشق این و دیدیم رو هم تازه که بگی خوایمی
 دختری اولین تو. بده رو جوابم بعد بکن رو فکرهات خوب نده، جواب بهم االن. شدیمی عاشق طوراین

 .امیزندگی زن اولین و گفتم بهش رو هااین که کسی اولین دارم، بهش رو حس این که هستی
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 اگر. شد فرماحکم مانبین سکوت لحظه چند برای و هایمچشم به زد زل شد، تمام که هایشحرف
 رد نکردم تعجب اصال. بود باور قابل کمی فقط کمی هایشحرف دانستم؛نمی او از چیزی و شناختمشنمی
 .داشتم را انتظارش واقع

 :گرفت را کیفم بند که شوم بلند خواستم. برداشتم را کیفم و نگفتم چیزی

 !سایه؟ میری کجا -

 .کنم گوش هاحرف این به که جااین نیومدم! کن ولم -

 بذارم؟ چی پای رو سکوتت این گی؟نمی چیزی چرا! سایه کن فکر گفتم -

 .رََدم جواب پای -

 ...اما -

. رفتممی راه خیابان در مشخصی مقصد حتی یا ماشین داشتن بدون. افتادم راه و کشیدم دستش از را کیفم
 :بود پورخاک یشماره گرفتن رسید ذهنم به که راهی تنها

 !افتاده؟ اتفاقی سرمدی خانم سالم الو -

 بیرون، اومدم ماشینم بدون من آره، سالم -

 .بفرستید برام ماشین یه

 .کنید لطف رو آدرس شما چشم -

 .ایستادم خیابان همان کنار منتظر و کردم قطع را تماس آدرس، دادن از بعد

*** 

. شدممی اردالن عمارت وارد باید امشب رفت،می پیش درست چیز همه کردم،می رو و زیر را شرکت اسناد
 باید کارچه دانستمنمی. بودم کرده مکث بهروز یشماره روی تردید با. زدممی اشمخفی انبار از ردی باید
 لوص را تماس فورا بهروز شماره دیدن با. آورد خودم به مرا همراهم تلفن زنگ که بودم فکرهایم درگیر. بکنم
 :کردم

 سالم -

 .بدی جواب کردمنمی فکر. سایه سالم -

 چطور؟ -

 ...روز اون آخه -

 :کردم قطع را حرفش
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 زدی؟ زنگ چرا. کردم فراموشش من -

 :کرد زمزمه ب*لــ زیر

 !کردی فراموشش که بد چه -

 ...شرکت بیارم برات خواستممی رو اسناد سری یه راستش -

 کجایی؟ -

 :خورد جا امناگهانی سوال از

 .امخونه خوب، -

 .گیرممی ازت میام خودم هامنزدیکی اون من پس، خوب -

 !شهمی زحمتت! اما -

 جاماون دیگه ربع یک نه -

 منتظرتم باشه -

 ار  فکرش بود، منتظرم ورودی در جلوی. بود ممکن بهانه بهترین این. افتادم راه سریع و کرده قطع را تماس
 :گفت و زد لبخندی کردم، کم که را مانفاصله. باشد شده شناسوقت که کردمنمی هم

 دیدمت شدم، حالخوش -

 : کردم اکتفا کج لبخند یک به

 داخل؟ کنینمی دعوتم -

 داخل بیا آیی،نمی تو کردم فکر شرمنده -

 بزنیم؟ قدم باغ داخل -

 در. دادمی توضیح او و گرفتممی بهروز از را شرکت اسناد زدن قدم ضمن نقطه، دورترین در عمارت باغ داخل
 و دکر  کوتاهی خواهیمعذرت. آمد در صدا به بهروز همراه تلفن زنگ که بگردم را باغ چگونه که بودم این فکر

 :کرد وصل را تماس

 !مامان؟ جانم -

- ... 

 .همکارم با باغم توی -

- ... 
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 ...شو خیالبی کنممی خواهش مامان. نیست سردم نه! نه -

 :کشید ایکالفه پوف

 .آممی االن باشه -

 :گذاشت جیبش در را تلفنش

 .شناسیمی که رو مادرها. گردمبرمی زود تو، برم باید من. خواممی عذر -

 .شناسمنمی! نه بگویم که خواستمی دلم. افتاد دوران به سرم و شد خشک گلویم. شد مشت هایمدست
 زیر به را سرم. است کرده بدبین مادرها تمام به نسبت مرا سوزاند؛می دل تو برای که مادری همین چون

 :دهممی نشان مشغول دستم زیر پرونده با را خودم و انداختم

 .اسوابسته بهت خیلی که معلومه -

 .موابسته اون به منم -

 از بعد! دارد حسادت. بود وابسته او به همیشه بهروز گفت؛می راست. گیرممی دستم در محکم را پرونده
 .دارد حسادت هم هنوز هاسال

 .نذار منتظرش این از تربیش داخل برو -

 ار  هایمچشم. باشم آرام کردم سعی و کشیدم صورتم به دستی. شد دور دیدرسم از و کرد کوتاهی عذرخواهی
 خدایا! گذارندنمی چشم جلوی که را مخفی جای اما گشتممی مخفی جای یک دنبال چرخاندم، باغ دور تا دور
 قدم سالنه سالنه. دارد خود دل در رازی باغ این که بودم مطمئن. امراضی من باشد، هم کوچک عالمت یک

 فضا تسکو کردند،می ناله پاهایم زیر و شدندمی لگد پایم زیر وقتی هابرف جیر شکستن صدای. داشتمبرمی
 یک ناله. آمدمی ناله صدای. کردم تیز خوب را هایمگوش. ایستادم جایم در لحظه یک برای. بود شکسته را

 گوشم به بهتر ضعیف صدای. نداشت وجود دری هیچ حتی. نبود چیزی گشتم، صدا دنبالبه چه هر! مرد
 :رسید

 !کمک! کمک -

 دنبال. بود کرده پر را وجودم همه و همه اضطراب، و دلهره ترس،. داشتمبرمی قدم آرامی به صدا دنبال به
 با و چسباندم دیوار به را گوشم. آمدمی دیوار طرف آن از صدا. رسیدم دیوار یک به صدا

 .زدم ضربه دیوار به کوتاه دستم

 !افتاده؟ اتفاقی سایه_

 :برگشتم سمتش به آرام و کنم حفظ را امخونسردی کردم سعی. انداخت دلم در را ترس که بود بهروز صدای

 برم باید دیگه من ببخشید. نیست چیزی -

 !اومدی تازه کجا؟ -
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 بینمتمی فردا شرکت، تو باشه هاصحبت بقیه -

 باشه: داد جواب مردد

. بودمندیده عمارت باغ داخل را دیواری چنین وقتهیچ قبال. شدم دور جاآن از و کردم کوتاهی خداحافظی
 .فهمیدممی باالخره! مخفی اتاق یک شاید. بود دیوار طرف آن چیزی یک

 باز صدای. بودم جلسه اتاق داخل همه از اول همیشه مانند و بودم دارهاسهام حضور منتظر شرکت داخل
 هم او. رفت هم در هایماخم شد، وارد که مهرداد دیدن با و آوردم باال را سرم. کرد جلب را امتوجه در شدن

 جلسه و شدند وارد بقیه و بهروز مهرداد، از بعد. گرفت من از را رویش و نشاند صورتش روی اخمی متقابال
 هرکسی. باشم توجه بی که داشتم سعی و کردممی احساس خودم روی را بهروز نگاه سنگینی. شد شروع
 کردم صاف را صدایم. کردمی تربیش را قدرتم حس این و بودم نشسته میز باالی. نشست صندلی یک پشت

 :گذاشتم میز روی را امشده قالب هم در هایدست و

 .گذاشته مزایده خواد،می که قطعاتی برای گسترایران یکارخونه که دونیدمی خوب همگی -

 :گفت زد،می ضربه میز به دستش درون باخودکار کهدرحالی و داد اشصندلی رابه اشتکیه مهرداد

 این توی شرکت من نظر به. کننمی شرکت مزایده این توی بزرگی هایشرکت که دونیممی خوب اینم اما -
 .ریسکه یه مزایده

 :کردم نگاه هایشچشم به مستقیم و شدم خم جلو به

 بزرگی هایشرکت که گیدمی اگه. زنهمی رو اول حرف ریسک ما کار توی که دونیدمی خوب هم خودتون -
 .هست کار این توی خوبی سود حتما پس کنن،می شرکت مزایده این توی

 :کشید خودش سمت به را سرهامان اردالن صدای

 .زنهمی رو اول حرف برد اینجا. بدیم پیشنهاد تونیم،می که رو مبلغی ترین پایین باید -

 :دادم امصندلی به تکیه. بود کرده اعالم را موافقتش حرفش این با

 .کنیممی حرکت انزلی بندر طرف به صبح جمعه. باشن راضی همه که امیدوارم خوب -

 .بود کافی کرد،نمی مخالفتی که همین من برای. بود غرق خیاالتش در و کرده سکوت مهرداد

-------- 

 ،چرا کوبیدممی زمین روی را چپم پای عصبی. بود هشت به دقیقه ده. انداختم اممچی ساعت به نگاهی
. ودمب مانده منتظر که بود دقیقه بیست دقیقا االن و بودم متنفر بدقولی از گذشت؟می دیر قدراین ساعت
 حاال ،شودمی همین کنندمی که بدقولی. گفتم ب*لــ زیر َدرَکی به و گرفتم امتازه پورش از را امتکیه عصبی
 bmv x8های الستیک جیغ صدای نرسیده؛ دستگیره به دستم. کنند پیدا را راه خودشان و بکشند زحمت
 سر از پوفی. شد پیاده ماشین از مشکی ابرو و چشم پسری با همراه مهرداد. بیاورم باال را سرم شد باعث
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 ظریف صدای. بود آورده خودش با که بود که دیگر این. گرفتم هاآن از را نگاهم و کشیدم گیکالفه
 :شوم خیره اشقهوه هایچشم به و بیاورم باال را امافتاده زیر سر تا شد باعث ایدخترانه

 ...من سالم -

 رو یخیره دختر به دست با و آمد جلو مهرداد. چرخیدمی هایمچشم بین نگاهش و بود کرده قطع را حرفش
 :کرد اشاره رویم به

 .سعید پسرداییم نامزد و من قدیمی دوست هستن، ترنم ایشون -

 :زد رویم به کجی لبخند. باشد مهرداد دایی پسر زدم،می حدس که پسری

 .بشم آشنا باهاتون که نشد فرصت اما بینیممی ررو دیگه هم که باریه دومین این -

 !بار؟ دومین -

 .مهرداد روی ریختید رو میوهآب مهمونی، توی! شب اون -

 :شدم خیره ترنم به دوباره و دادم تکان تأیید معنای به را سرم

 افتاده؟ اتفاقی -

 .وقتمخوش تونآشنایی از ترنمم من. شدم گیج همین برای هستید نفر یه شبیه شما راستش نه! خب -

 بیارید؟ تشریف لحظه چند ممکنه رستگار آقای. کنی صدا سایه رو من تونیمی. چنینهم -

 ایسورمه ایپارچه شلوار جیب در را دستش مهرداد. ایستادم ترطرفآن کمی و گرفتم فاصله شانجمع از
 :داد تکیه ماشین کاپوت به و کرد رنگش

 !بازیخاله نه. ریممی شمال داریم کار برای ما که هست حواستون! خبره؟ چه جااین بپرسم میشه -

 :کشید هم در را هایشاخم و گرفت کاپوت از را اشتکیه

 !ارنذ نمی شما ویالی توی پا باشید، نگران نیست الزم. نیست شما یادآوری به نیازی. هستم متوجه خودم -

 را خونم خون، و بودم کرده مشت را هایمدست. کرد حرکت اشماشین سمت و کرد من به را پشتش
 هروزب گردم، باز سمتش به شد باعث ماشینی بوق تک. بود کرده امکالفه پسر این حد از بیش غرور. خوردمی

 ندلیص که دختری توانستممی هم فاصله همین از. کردم اکتفا سرم دادن تکان به من و داد تکان دست برایم
 گرفتهن جدی را کار شانکدام هیچ که انگار بگذارم؟ دلم کجای دیگر را یکی این. ببینم را بود نشسته پشت
 .افتادم راه ویال سمت به و شدم خیالبی. بودند

 مجبور که ناتوانش هایدست برای شد؛می ریش دلم من و دادمی هل سختی به را آهنی بزرگ در قربان مش
 از را ماشین. دادنمی را اجازه این اممسخره غرور اما کنم کمکش کمی فقط خواستمی دلم. بودند کار این به

. شوم وارد همه از آخر که کردمی حکم ادب. کردم پارک ایگوشه و کردم رد باغ به منتهی باریک یجاده
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 دقایق شد، شروع. نفهمیدم که گفت او به چیزی و شد مهرداد ماشین نزدیک بود بهروز همراه که دختری
 .شد شروع سفرم کننده کسل

-------------- 

 :نماند دور مهرداد چشم از که زدم اششده حلقه هایدست به پوزخندی من و زد چنگ مهرداد بازوی به آنا

 .باشم کسی مزاحم خوامنمی-

 شیبا برگشته من به دادن خبر بدون که شدنمی باورم. اومدم جاییاین تو فهمیدم کهاین برای فقط من اما-
 !بمونی؟ خواینمی دیدمت که هم حاال ایران

 :داد بدنش به قوسی و کش بهروز

 .کن استراحت تو بریم بیا راهی خسته بری؟ خوایمی کجا بابا خیالبی -

 :کردم ترنم به رو. بودم شده خسته کننده کالفه بحث این از

 .باال بیاره رو وسایلت گممی قربون مش به -

 :کرد متوقفم مهرداد صدای که شوم ویال وارد آنها به پشت خواستم

 .میریم ما اما. متشکرم -

 م؟کن اصرار که داشت انتظاری چه او اما بمانند که خواستم واضح خیلی نبود؟ بود، بازلج زیادی پسر این
 .هرگز

 خارج من یخونه از که دمنمی اجازه مهمونم به من و منه مهمون شه،می من محوطه وارد کسی وقتی -
 .بشه ایجاد ایوقفه کارمون توی خوامنمی. کنیم تمومش رو هابازی بچه این بهتره هم حاال. بشه

 شدید نیاز گرم آب دوش یک به. بود شده کرخت زیادی تنم. شدم ویال وارد و نماندم مخالفتش منتظر
 انقرب مش که بود راحت خیالم. رساندم اتاقم به را خودم و رفتم باال سالن کنار مارپیچ هایپله از. داشتم
 .دهدمی نشان را هامهمان اتاق خودش

 ایشیشه دیوار سمت به. بود تیره چیز همه هم جااین که بود خوب چقدر کردم، تنم را اممشکی پوشتن
 کاپوتش به هم خودش و بود شده پارک ایگوشه مهرداد ماشین. افتادم راه داشت، دید باغ به که اتاقم
 تا یدبا. رساندم تخت به را خودم. گرفتم فاصله ببیند، مرا کهآن از قبل. کردمی دود چیزی و بود داده تکیه
 م،گذاشت هایمچشم روی را بندمچشم. بگذرانم جااین در خواهمنمی را بهمنم امسی. گشتیمبرمی آینده دوروز
 .بخوابم ساعت چند فقط بتوانم کاش

 توانست نمی. بود کرده امعصبی هااتاق راهروی کف هایسرامیک روی چمدان هایچرخ شدن کشیده صدای
 به و مکرد تنم مناسبی لباس بود؟ نداده نشان را هایشاناتاق قربانمش مگر اصال شود؟ جا به جا ترآرام کمی
 .رفتمی من به پشت بلند قد دختری. زدم تکیه خوابماتاق در
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 !افتاده؟ اتفاقی -

 :انگار بود بهروز با همراه دختر همان برگشت، سمتم به صدایم شنیدن با

 .گیرهمی دلم من ستتیره هااتاق یهمه رنگ. کنمنمی پیدا رو نظرم مورد اتاق راستش -

 :نکند فوران عصبانیتم تا دادم فشار هم روی را هایمدندان

 بزنم؟ زنگ نقاش به چیه نظرت! کنم؟ عوض رو هااتاق رنگ داری انتظار یعنی االن -

 :شد مشت چمدانش دور دستش. رفت هم در هایشاخم

 .بدید بهم باشه شأنم در که اتاقی دارم انتظار نه، -

 انگشت چهار. شناسممی را هانگاه حداقل سال همهاین بعد خوانم،می را نفرت و شرارت نگاهش از من
 :گذاشتم امشقیقه روی را چپم دست

 .دار برش یاسیه رنگش من رویی به رو اتاق -

 :گفت دوباره که بشوم اتاق وارد خواستم

 .برداشت مهرداد رو اتاق اون اما -

 :گرفتم عمیقی دم

 ...خانوم. کن نگاه رو هااتاق دونمنمی -

 .بهروز هستم،خواهر آنا -

 .گیریممی جبهه هم به نسبت هم هنوز. شدم هم ترحساس بودم، حساس تو به نسبت آنا آخ

 .ستدهنده آزار بدجوری چمدونت چرخ صدای. کنی پیدا رو اتاقت زودتر امیدوارم خانوم آنا -

. تمگرف هایمدست بین را سرم و نشست اممشکی تخت از ایگوشه. نگفت چیزی که بود شوک در هنوز انگار
 این اگر داری گرفتن برای دلی هنوز آنا حالتبه خوش نه؟ نبود؟ که اشک بخاطر این داد،می سوز هایمچشم
 در دخترش و انداخته روز این به مرا که پدری برای. خواهدمی نفرین کمی دلم. گوییمی چه ببینی را اتاق
 من بودن خودخواه هم کمی اصال نه؟ نیستم که خودخواه. گیردمی دلش چون بماند تواند،نمی کناری اتاق
 خورد؟می بر جایی به

 پله راه چوبی حفاظ بند را دستم. کنم مهمان قهوه فنجانی به را خودم حداقل بود، پریده سرم از که خواب
 از هایشچشم قرمزی. گرفت قرار در چهارچوب در مهرداد و شد باز ویال در که آمدممی پایین نرم و بودم کرده

 روی او به اعتنا بی. شد وارد و کرد شل را اشمشکی کروات یگره من دیدن با. بود پیدا هم فاصله همین
 هم روی را هایمچشم. انداختم پا روی پا. زدم صدا را اعظم و نشستم تلویزیون جلوی راحتی هایمبل

 .دادم تکیه مبل پشتی به را سرم و گذاشتم
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 داشتید؟ من با کاری خانوم -

 .بیار همیشگی یقهوه همون از -

 .کن دوتاش -

 بود انداخته زیر را سرش هم او. نشستم مرتب جایم سر. دیدم ترطرفآن مبل یک را مهرداد و کردم باز چشم
 هب خیره من و گذاشت میز روی را قهوه خدمتکار. خواستممی سکوت فقط بود، هم بهتر برایم. نمیزد حرفی و

 .کردمی آرام را دردم سر از کمی و بود پیچیده دماغم زیر قهوه بوی. شدم فنجان از شده بلند بخار

 !عذابه باعث دیدنت -

 از هشد بلند بخار به هم او. شدم خیره بود، شکسته را سکوت پیش چندی که مهردادی به و کردم بلند سر
 هحلق دورش به را باریکم انگشتان و گرفتم دست در را امقهوه. نبود دنیا این در انگار و بود خیره اشقهوه
 :بود کرده ایجاد را خوبی تضاد هایمانگشت سردی و فنجان داغی. کردم

 .شنوممی رو جمله این که نیست بار اولین -

 ناکغم چشم حال به تا من خدایا زد؟می موج هایشچشم در غمی چه. گرفت اشقهوه فنجان از چشم
 است؟ دارغم زیادی مرد این هایچشم یا امندیده

 بودی؟ کسی شبیه بازم تو یعنی -

 .اشمشبیه خیلی که همون! بود؟ جوری چه. نکردن پیدا من از ترکوتاه دیواری هاآدم اما. نه-

 :شد خیره اشقهوه بخار به دوباره و زد تلخی لبخند

 .بود خوب زیادی هاآدم این برای که خوب قدراون. خوب خیلی-

 و برداشت را اشقهوه فنجان هم مهرداد. امزندگی مثل بود تلخ زیادی. کردم مزه مزه را امقهوه از ایجرعه
 :نوشید جرعه جرعه،

 .میاد بدم فصل این از -

 طورهمین منم -

 :کرد ایخنده تک

 .دونمنمی ازت زیادی چیز هنوز من بگی؟ خودت از خواینمی. داریم نظر اتفاق چیز یه توی حداقل خوبه -

 :شدم بلند و گذاشتم میز روی را امخالی قهوه فنجان

 .ندونی چیزی که نفعته به -
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 روی .بود امتنهایی غار اصطالح به همین داشتم، آرامش آن در کهجایی تنها انگار. گرفتم پیش در را هاپله راه
 گردی جایی در فکرم و بودند سقف به قفل هایمچشم. گذاشتم شکمم روی را هایمدست و کشیدم دراز تخت
 .کردمی پرواز

----------- 

 زا ایحلقه. شدمی پایین و باال عروسک موهای روی از شانه با همراه هایمچشم و بودم کرده کز اتاق در پشت
 دوستم همه وقتآن آنا عروسک موهای مثل. بود طالیی هم من موهای کاش گرفتم، دست در را موهایم
 ورتص و بندممی را هایمچشم!است زشت نیست، خواستنی. ندارم دوست را مشکی رنگی من اصال. داشتند

 به باد در موهایم و پیچیدممی خودم دور به عمارت باغ در من. شدمی چه بود طالیی موهایم اگر کنممی
 دیوار پشت از من که آنا عالقه مورد کارتون مثل شاید وقتآن. کردمی حسودی من به آنا و آمدمی در رقص

 هایعروسک از کردمی پر را اتاقم و بردمی خودش با و داشت دوست مرا شاهزاده بودمش، دیده آشپزخانه
 شاهزاده پس! بودم نگذاشته جا بلوری هایکفش آن از که من اما بود طالیی موهایش هم دختر آن. رنگارنگ
 و نبود من به حواسش هنوز آنا. کشاندم اتاق داخل به را خودم و کردم زیاد را جرأتم کرد؟می پیدایم چطور
 موهایش به شانه مادرم که هاییوقت مثل. زدمی شانه را موهایش و خواندمی شعر عروسکش برای
 .کشیدمی

 در را هایشاخم او و کردم نگاهش مظلومانه. کرد کج سمتم به را گردنش که شنید را هایمقدم صدای انگار
 :شدم نزدیک او به قدمی و دادم قورت صدا پر را دهانم آب. فرستاد هم

 کنم؟ بازی عروسکت با منم میشه -

 قبع به دستش با و آمده نزدیکم «باشم؟ زده بدی حرف نکند خدایا» آورد یورش سمتم به و شد بلند تیز
 :انداخت گلویش پشت را صدایش. افتادم زمین روی و دادم دست از را تعادلم. داد هلم

 !بابا! بابا -

 حرف چه. ترسیدممی عموخان حضور از و بودم شده جمع خودم در. داشت بغض از ایماندهته صدایش
 بود؟ گرفته اشگریه آنا که بودم زده بدی

 !خبره؟ چه ایَنجا -

 .کشتمی مرا مطمئنا   کشت،می مرا عموخان. زد حلقه هایمچشم در اشک و لرزید اختیاربی تنم

 .شهمی کثیف اتاقم االن. شد اتاقم وارد اجازهبی بابا -

 .برسم رو حسابش جوریچه دونممی عزیزم، دختر نکن گریه -

 به لبخند آنای خزیدم،می عقب عقب کهدرحالی. کردمی باز را کمربندش سگک و آمدمی نزدیکم عموخان
 .نبود ناراحت هم خیلی پس. کردمی درازیزبان برایم که دیدم عموخان پشت را ب*لــ

------------ 
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 :شد بلند بهروز صدای بندشپشت و خورد در به ایتقه

 بیداری؟! سایه -

. است دردآور تنم روی اردالن کمربند رد هم هنوز! باشم؟ خواب شدمی مگر. کردم باز سرعتبه را هایمچشم
 :شد بلند دوباره بهروز صدای! نه؟ کنم، تربزرگ و بزرگ قلبم در را او به نفرت که دارم حق

 .گشنمونه شد سه ساعت. پایین بیا پاشو خانوم تنبل -

 !دارد؟ قصاص نفس قتل فقط چرا که کردم فکر رفتم،می در سمت کهدرحالی و آمدم پایین تخت از

 :شدم رو به رو ب*لــ به لبخند بهروز با و کشیدم پایین را در دستگیره

 .هستن تو منتظر میز سر همه پایین بیا. شده قرمز هاتچشم که خوابیدی قدرآن که بینممی -

 .میام منم برو تو. زیاده خواب از حتما آره -

 مامت عذابت این کی خدایا. فرستادم بیرون مانند آه را نفسم و دادم تکیه اتاق یبسته در به اشرفتن با
 هایشانخنده صدای هم فاصله همین از. کردم حرکت پایین طرفبه و زدم صورتم و دست به آبی! شود؟می
 :کرد تیز را هایمگوش سعید صدای شدم که سالن کنار غذاخوری میز نزدیک. رسیدمی

 .بود داستانی چه دونینمی هامعلم قوری تو ریختیم آورنفخ چای کیسه مام کهاین خالصه -

 ور غذایش با مهرداد. نشستم میز اول و کشیدم کنار را صندلی. بودند خنده در غرق مهرداد از غیر به همه
 :شد بلند آنا صدای سعید جای به باراین. فهمیدنمی اطراف از چیزی انگار و رفتمی

. بدعنقه و اخمو طورهمین دیدمش من که وقتی از. باشه کرده هاشیطنت این از مهرداد شهنمی باورم -
 کردی؟ پیدا غذات توی چی هاتوام با مهرداد نیست؟ طوراین

 :آورد باال را سرش گیج مهرداد

 شده؟ چیزی -

 .باشی بوده شیطون قدرآن تو شهنمی باورم گم،می -

 این از من و بود مهرداد روی هنوز سعید ناکغم نگاه. شد مشغول غذایش با دوباره و گفت آهانی مهرداد
 :دوختم اردالن به و گرفته غذایم از چشم. بودم شده خسته انگیزرعب سکوت

 کردید؟ فکر مزایده قیمت مورد در -

 .کنیم مشورت هم باز که بهتره اما کردم هاییفکر یه -

 ور قهوه. عالیه: گفتم کشیدم،می هایمب*لــ روی را دستمال کهحالی در و گذاشتم میز روی را چنگال و کارد
 .کاری جلسه یه جورهایی یه. خوریممی حیاط توی
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 از هم ترنم من با همراه. کردم کوتاهی عذرخواهی و کشیدم عقب را امصندلی من و داد تکان سری اردالن
 .آمد حیاط سمت به من پشت و شد بلند اشصندلی روی

 !نیستم؟ که مزاحم -

 :برداشت قدم کنارم که کردم کند را هایمقدم

 .نه -

 .کردم پیدا صحبت هم یه خوبه -

 :کردم بافتم، جیب در را هایمدست و کردم تلخی یخنده

 .کردی پیدا رو کنی پیدا تونستیمی که صحبتی هم بدترین -

 چون گوترنراست حرفکم هایآدم گنمی دونیمی. کردم پیدا رو بهترینش که کنممی حس خودم اما -
 .کنن توجیه رو خودشون خواننمی

 !باشن داشته خطرناکی رازهای ممکنه مرموزن، هااون نکن، اعتماد هاحرف کم به -

 :زد نماییندندا لبخند. ایستاد رویم به رو و کرد گرد عقب

 .معصومه خیلی ظاهرت خالف بر هاتچشم. اعتمادی قابل تو گهمی من حس اما -

 !جوریه؟چه ظاهرم مگه -

 !خشن کوچولو یه خوب -

 هم مترن و نشستم حیاط وسط سفید صندلی روی. آمد کش لبم کمی، فقط کمی، من و داد سر بلندی یخنده
 حس کنارش اما چرا دانمنمی. دادمی آرامش عجیب نگاهش شدم، خیره رخشنیم به. نشست کنارم
. است نشده باز دروغ به هایشب*لــ هرگز که انگار. دادمی صداقت بوی هایشحرف ،نداشتم گیکالفه
 :زد رویم به لبخندی کرد، غافلگیر که را نگاهم و چرخید سمتم به سرش

 ...اومد یکی روز یه کهاین تا. بودم سایه اسم عاشق گیبچه از -

 :بود کرده شکار را باغ از اینقطه که دوختم غمگینش صورت به چشم

 اون مثل داشتم دوست همیشه. بود من از بهتر چیز همه تو. بود اسطوره مثل من برای. بود سایه اسمش -
 .باشم سایه داشتم دوست بود، شغل بودن سایه اگه باشم

 !حالشبهخوش -

 !نبود حالشبهخوش امخیلی -

 :کنم کج عقب به را سرم شد باعث بهروز صدای که کردممی نگاهش گیج
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 .دادی تشکیل دیگه یکی با رو جلسه که بینممی -

 به رو مهرداد و ترنم، جای بهروز. شد دور و کرد کوتاهی عذرخواهی ب*لــ زیر و کرد ملیحی یخنده ترنم
 سفید کوچک گرد میز روی را دستش توی یپوشه مهرداد. نشست رویم به رو هم اردالن و گرفت را رویش
 :کوبید

 .بدیم پیشنهاد رو پیشنهادی قیمت ترینپایین باید من نظر به -

 :داشتمی بر کارخدمت سینی از را اشقهوه کهدرحالی بهروز

 .شهمی برنده بده، پایین قیمت که کسی مشخصه کهاین خوب -

 .بدین نشون خودی باید رقابته بحث بحث، جااین. بشیم باال سود خیالبی باید اما درسته -

 :کردم قالب هم در را هایمدست

 خودمون سود هم بردیم رو مزایده هم جوریاین! باال؟ تعداد با بگیرم نظر در رو سود ترینکم گیمی یعنی -
 .کردیم رو

 ".دقیقا -

 :نوشید را اشقهوه از ایجرعه اردالن

 .موافقم من خوبیه، ایده -

 :دادم تکان تایید معنای به سری

 ...داره موش دیوار که دونیدمی. باشه داشته خبر نباید کسی مزایده قیمت از فقط عالیه -

 :شدم بلند جا از

 .بمونه جاهمین جلسه موضوع امیدوارم -

 زمانمه. نبود نشستن برای خوبی جای اصال بیرون محیط سرما آن در. شدند بلند نفرشان سه هر من با همراه
 :رسیدپ را سوالم بهروز من از قبل. بودند نشسته مبل روی پوشیده گرم لباس و آماده سعید و ترنم ما ورود با

 !سالمتی؟ به کجا -

 !ببینیم رو شما کاری جلسات که نیومدیم راه همه این دریا بریم خوایممی -

 میای؟ هم تو سایه. شدم خسته منم عالیه -

 .نداره دیدن دریا سرما این تو! نه -

 !دیگه نزن ضدحال سرماشه به اشکیف -

 :کردم حرکت هاپله طرف به او به پشت
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 یمیونه سرما با من اما برید تونیدمی شما -

 .ندارم خوبی

 :شنیدم سرم پشت از را مهرداد صدای که بودم کرده طی را اول یپله چند

 .ندارم رو اشحوصله نمیام، منم -

 نهسی در را هایمدست ایشیشه دیوار پشت. بردم پناه اتاقم به و نشنیدم چیزی دیگر هاپله شدن تمام با
 ازب آمد،می وسط به دریا حرف پیش سال دوازده یازده، اگر. بودم شده خیره شانرفتن به و بودم کرده قالب
 از اریک که هافکر این با نباف خیال قدرآن. نشستم تخت روی و گرفتم فاصله پنجره از کردم؟می مخالفت هم
 .رودنمی پیش کار

------- 

 ویال درهای از کسی هنوز و بود رفته فرو خود انگیزرعب سکوت در ویال و آمده در بنفش رنگ به آسمان
 هیرا و پیچیدم تنم دور شالی. کنندنمی آن از دل دیگر که گذشته خوش شانگردش حتما. بود نشده داخل
 تیراس. دوخته چشم گیردل آسمان به و رفته فرو سیگارش غلیظ دود در من به پشت مردی. شدم ویال تراس
 ماه هم، برای اندناجوری یوصله چه. شودمی دل سیاه طوراین که گیردمی حتما! گیرد؟می دلش هم آسمان

 شاندوید فرآیند فقط. بدوند آسمان دل در که هم قدر هر. رسندنمی هم به وقتهیچ گویممی را خورشید و
 .دهممی تکیه تراس سنگی یمیله به و کشممی ماهم و خورشید گردنبند به دستی. شب و روز شود؛می

. زندمی سیگارش به تریعمیق پک و کندمی نگاهم خیره است،شده حضورم متوجه تازه انگار که مهرداد
 .بود اشچندمی این داندمی خدا نبود؟ که طبیعی سیگار یک برای دود همهاین

 !دیگر؟َ  بود شده تربم گلویش، در سیگار دود از صدایش

 بود؟ کی پدرت -

 .بهادرخان -

 و آمدمی جلو او. بود شده ترسناک نهایتبی نگاهش. شد نزدیکم قدم یک و کرد پرتاب ایگوشه را سیگارش
 :رفتممی عقب من

 بود؟ کی واقعیت پدر -

 :شد خم صورتم در او و خوردم سنگی ینرده به

 .بده منو جواب -

 !زدی نفهمی به رو خودت تو مشخصه، جوابت -

 :گرفت مشتش در را گردنبندم و رفت گردنم سمت دستش

 !؟ توئه پیش چرا این -
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 !فهمی؟می منه، مال چون -

 :نشد جا به جا هم سانتنیم اما دادم هلش عقب به دست دو با

 !شدی؟ پررو خندیدم روت به بار یه عقب، برو -

 :لرزید تنم که کشید فریادی و انداخت گلویش پشت را صدایش

 هتوئ دست بندگردن این چرا! باشه؟ اردالن روی مهرپرور فامیلی باید چرا! لعنتی فهممنمی فهمم،نمی نه -
 .بده رو جوابم فقط! خوام؟می زیادی چیز من! ها؟

 اییلعنت. کشید موهایش در عصبی را دستش و گرفت فاصله. نماند دور چشمش از که لرزید فریادش از تنم
 چه من بندگردن و اردالن فامیلی خب بودم، هایشحرف بهت در هنوز. شد خارج تراس از و گفت ب*لــ زیر

 قصد هک را پاهایم قلم کند،می بدتر را حالم دیدنش که دانستممی اگر باشد؟ داشته توانستمی او به ربطی
 تماشا را خروجش باال از شد باعث مهرداد ماشین هایالستیک صدای. کردممی خرد داشت، را اتاق از خروج
 درد سرم. بود شده دیوانه حتم به بود، شده دیوانه. کوبیدم هم به محکم را در و شدم اتاقم وارد. کنم
 :درد این بود عجیب کرد،می

 خورشید من باش، ماه تو -

 چرا فکر این فهمید؟نمی چرا. بشنوم خواهمنمی. کردممی زمین پخش آمد،می دستم دم که را چیزی هر
 کرد؟نمی رهایم

 فقط کمی، خواهدنمی کسهیچ چرا. دادم فرود اجازه هایماشک به و شدم آوار تخت روی کالفه و خسته
 هایمچشم. گذارممی بالش روی را سرم شود؟می شانبحث شیرین موضوع من گذشته چرا کند؟ درکم کمی
 تمنداش را شماها کاش. رسندنمی خاموشی به که انگار بگیرند را جانم دارند، قصد. کنندمی خیانت من به هم
 رد؟ک نگاه من تحمل آستانه به خدا مگر. باشم ناشکر هم گاهی خواهدمی دلم اصال ناشکرم، من. دیدمنمی تا
 .نیست بد برایم ناشکری هم کمی پس. نکرد نه

 :آیدمی اتاق در به ایضربه صدای

 !خوابیدی؟! سایه -

 .نکن اذیتش خوابه حتما ترنم کن ولش -

 شاید! نه اینیافریده انسان مرا خدایا. خوابمبی هم باز. رودمی و شودمی خیالبی که دهمنمی جواب آَنقدر
 .گرفته من از را خواب خورممی فنجان فنجان که ایقهوه همهآن هم

------------------ 

 .کشممی جیغ من و کرده آویزان موهایم از مرا. کشدمی را موهایم کسی انگار. کندمی درد موهایم
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 دستم ناخودآگاه. شوممی خیره امریخته هم به اتاق به هراسان و پرممی خواب از خودم جیغ باصدای
 کی خواب که دانمنمی من و بود شده روشن کامال هوا. دادم ماساژ را سرم کف و رفت موهایم سمتبه

 .بودم دیده را هوا میش و گرگ که بودم مطمئن من اما. بود شده هایمچشم مهمان

-------- 

 :زد یمرو به لبخندی ترنم. بودند میز پشت مهرداد جز به همه. نشستم صبحانه میز پشت و شدم سالن وارد

 .بودید خواب مهرداد و تو اومدم که دیشب خوابیدی؟ خوب عزیزم، بخیر صبح -

 :بودند داشته نگه بند با را هایمب*لــ انگار اما دهم جواب را لبخندش متقابال کردم سعی

 .متشکرم -

 اشدیشبی هایلباس همان هالباس این که مطمئنم. شد وارد آشفته ظاهری با مهرداد و شد باز سالن در
 :شد بلند سعید صدای که گرفتم همش در یچهره از را نگاهم. بود

 نبودی؟ خونه دیشب تو -

. بود شده آورعذاب هم او برای سفر این انگار. شدنش دور و مهرداد تند هایقدم شد هم سعید جواب
 شه؟می شروع چند ساعت مزایده: گفتم جمع به رو و کردم مشغول امصبحانه با را خودم

 .داریم وقت ساعتی نیم. هشت ساعت -

 خودش به را همه نگاه عقب به آنا صندلی شدن کشیده صدای. شد ایجاد سکوت دوباره و گفتم ایخوبه
 :کرد جلب

 .نبود خوب حالش نظر به مهرداد پیش رممی -

 :شد بلند جایش از سعید

 .آممی باهات منم -

 .بزنم حرف باهاش خصوصی دارم دوست -

 :دوختم اردالن به را خونسردم نگاه. شد سفت پرتقالمآب لیوان دور دستم من و رفت هم در سعید هایاخم

 به ندارم دوست میزنه رو اول حرف ظاهر و نمونده زیادی زمان. شن آماده که بگید رستگارم آقای به بهتره -
 .بشن بدبین ما

 :کرد دستیپیش سعید و داد تکان سری اردالن

 زنممی حرف باهاش خودم -
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. منوشید جرعه جرعه، را پرتقال آب و کشیدم عمیقی نفس. رفت باال هاپله از کند فرصت آنا اینکه از قبل
 جاآن هشت به دقیقه پنج شدم،می حاضر حاال همین اگر دقیقه ۷::۰. انداختم اممچی ساعت به نگاهی
 :شدم بلند میز پشت از. بود کرده راحت را خیالم این و نبود راهی. بودیم

 .افتیممی راه دیگه دقیقه پنج -

 دستور زن یک از که آمدنمی خوشش انگار. زدم اشمسخره غرور این به پوزخندی من و نداد جوابی اردالن
 .کردمی خوب را حالم و خوردمی حرص کمی که بود این اشخوبی. بگیرد

------------- 

 .شد خارج کشید،می دست اشکاربنی رسمی شلوار و کت به کهحالی در مهرداد اتاق، از من خروج با زمان هم
 من به که نگاهش. دیدمنمی تنش در دیگری لباس من که خوابیدمی شلوارش کت با هم را هاشب انگار
 رو هم خودش شد،می شاکی خودش. زدم صداداری پوزخند. رفت و کشید را راهش من به اعتنابی خورد
 و اردالن داشتم انتظار آمدم،می پایبن که هاپله از. نداشتم را اشگانهبچه رفتارهای یحوصله. گرفتمی

 هب رو و رسیدم پله آخرین به. بود بدشان خصوصیات از یکی هم وقت اتالف انگار اما باشند منتظر بهروز
 :کردم اعظم

 .بدم دست از رو مزایده ندارم دوست. منتظرشونم ماشین تو بگو مهرپرور آقایون به -

 .رسیممی زودتر دقیقه پنج بیفتیم راه که االنم همین. باشی حساس هم اونقدرها نیست الزم -

 با چیز من برای زمان. بشه ایجاد توش ایوقفه که خوادنمی دلم. نیست بردارشوخی. ماست کار این -
 .بذارید احترام من اصول به بهتره ارزشیه،

 برای که پیرهنش سفید هایدکمه روی ماند خیره نگاهم من و کرد شلوارش جیب در را هایشدست
 :بود آمده کش و بود تنگ زیادی زیر آن هایعضله

 داری؟ قدرت یعقده چی؟ که مثال. بدی دستور اون و این به و بیای راست نری، چپ که بهتره -

 :شد مانعم بهروز صدای اما بدهم را جوابش تا کردم باز ان*دهـ و ساییدم هم به دندان

 وایستادید؟ چرا دیگه کنید حرکت -

 چیزی برای هم آن. بود کرده عقده من از مرد این بود، کرده عقده. شدم خارج سالن از و کرده هاآن به پشت
 .کندمی آرام را روحم انتقام، فقط نیستم ایبخشنده انسان من نیست حواسش. دانستمنمی که

-------------------------- 

 .کردیم خوبی سود. بگیرم حسابی جشن یه باید امشب. گممی تبریک -

 .تهران گردیمبرمی امشب بعد، برای باشه جشن -

 .بمونیم رو امشب بهتره خطرناکه، جاده شب -
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 :کرد سعید به رو مهرداد

 .گردیممی بر امشب دارم، کار فردا منم -

 .افتیممی راه شام از بعد جاشه، سر جشن ولی باشه -

 ماه بهمن روز آخرین فردا. شود تمام اجبار این زودتر هرچه که خواستمی دلم فقط. نزدیم حرفی کدامهیچ
 رفمنص رفتن از مرا توانستنمی قدرتی هیچ. داشتم احتیاج امتنهایی غار به شناختم،می را خودم من و بود
 .کند

-------- 

 :داد دستم به را جوجه سیخ بهروز. گرفت جا کنارم هم ترنم و نشستم بود، دریا کنار که چوبی تکه روی

 !ها گرفتیم جشن مثال کوچولو خانوم کن باز رو هاتاخم -

 کردیم نگاه مشکوک. کرد شکار را لرزشم مهرداد زیرکی زیر نگاه و لرزیدم ایلحظه که زدند جانم به صاعقه انگار
 که درحالی سعید. کردم اشمزه آرام آرام و کندم سیخم از جوجه ایتکه. کردمی دوری من از االمکانحتی و

 :کرد بهروز به رو داد،می قورت را غذایش

 جوره؟ که لعب و لهو بساط -

 .کنممی مسافرت تجهیزات بدون من کردی فکر داداش! به -

 .کردم حال باهات آفرین -

 سیخ آنا. کنندمی چه که نبود مهم برایم نداشتند، من با کاری کهوقتی تا اما فهمیدمنمی را منظورشان
 هم به را هایشدست. اشکرده مانیکور هایناخن به ماند خیره هایمچشم من و گذاشت کنار را اشجوجه
 :کوبید

 .بخونی برامون باید امشب. بیار رو گیتارت برو مهرداد -

 :اشجوجه سیخ به شد خیره و کرد هم در را هایشاخم مهرداد

 نیاوردمش -

 .نمیری جاهیچ گیتارت بدون تو دونممی که من بپیچونی، منو نیست الزم -

 :شد بلند جمع صدای آنا، صدای بند پشت

 .چسبهمی خیلی دریا کنار دیگه بخون -

. شدم آتش کشزبانه هایشعله جذب من و کرد پرتاب آتش هایشعله کنار را اشخالی سیخ مهرداد
 به دستی. بودم رویم به رو آتش فریادهای در غرق هم هنوز من. بازگشت کی و رفت کی مهرداد نفهمیدم

 ترغرق مرا و گرفتمی اوج گیتار از شده بلند نوای. شد دریا یزمزمه با همراه صدایش و خورد تار هایسیم
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 هایشچشم در شوممی خیره من و کندمی پر را فضا ایمردانه و بم صدای. گیرممی آتش از چشم. کردمی
 :داری نگاهت در چه. کندمی خودش غرق مرا که دریایی خودش، برای دریایست

 !کجایی؟ معلومه من یدیوونه -

 :شودمی غرق اوهم و گیردمی گیتارش از را نگاهش

 جدایی همه این آخه نبود قرار -

 بیا بیا بیا بیا تنهاییا آخه قرارنبود

 رو مغرو آدم این بلدنبودی

 دورو بندازتت یهو جاش نبودی

 مجبورو بشی اشتباهی هر واسه

 بیا بیا بیا بیا

 رنگت خوش چشمای واسه تنگه دلم

 تنگت شده جور بد دلم که کجایی

 من به حواسش مهرداد جز کسهیچ و خواهدمی رهایی دلم. خروجم بر بنددمی چشم مهرداد و شوممی بلند
 صدایش که دارم حتم. کتم جیب در شود،می مشت هایمدست و ساحل دل در کنممی کج قدم. نیست

 روی تمبس چشم. بود بم و گرفته تالشی هیچ بی که وقتی. بود خورده گوشم به که بود صدایی ترینزیبا
. ودب نشده نه بزند؟ حرف من با کسی نگاه که بود شده. باشم احساس بی تا زدم قدم. زدم قدم و احساسم
 از را شان خط به خط که انگار شناسی،می انگار را هابعضی. کردمنمی درکش که غمی داشت، حرف نگاهش

 .بری

 اهر  به بهروز که آتشی سویسو و برگشتم عقب به. کردم تیز گوش آید،می جیغ صدای شد، میخ هایمقدم
 جااین صدا؟ کدام داشته، برم خیاالت حتما. »بودم نشده دور هم خیلی پس. دیدممی هم هنوز را انداخته

 رتواضح جیغ صدای آوردم، باال که را راستم پای. «است دیگر کابوس یک هم این. نیست دخترکی هیچ که
 صدای. آوردم ایمان هایمگوش به من و شد مشت لرزانم هایدست. کردم کج گردن صدا طرف به من و شد
 مردی قامت به چشمم که دویدم قدرآن. دویدم نداشتم، انتظار خودم از که سرعتی با من و شد تکرار جیغ
 تند ندت قلبم. بستم چشم و دادم فرو را دهانم بزاق. ایستادم. بردمی خود با کشان کشان را دخترکی که افتاد

 سلطم خودم بر فریاد جایبه کنممی سعی من و زندمی صورتم به محکمی سیلی روزگار. »کوبیدمی سینه به
 که رسید او به خودم از زودتر فریادم صدای و بردم هجوم مرد سمتبه و کردم داغ. «ندارد ایفایده اما باشم
 :برگرداند سر

 !کثافت کن ولش -
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 با وا و دادم تکانش محکم. گرفتم را اشیقه که داشت فرار قصد. کشید وش*آغـ به و َکند زمین از را دخترک
 و کردم استفاده غفلتش از. آمد فرود صورتش روی دستم کی که نفهمیدم. داد هلم عقب به آزادش دست

 خواستم. شدم خیره چشمش لرزان مردمک در و گذاشتم زمین را دخترک. گرفتم آغوشش از را لرزان دخترک
 وش*آغـ در سفت را دخترک و کردم حس امگونه روی را اشک داغی. گرفت پناه آغوشم در که شوم بلند

 انمهم ایکشیده و کرده بلندم ناغافل مرد. نداشت ایفایده اما نلرزد دیگر که خواستمی دلم انگار. گرفتم
 از که برداشت قدم دخترک سمت به. کردم حس دهانم در را خون گس طعم و شده کج صورتم. کرد صورتم
 :زدم فریاد دختر به رو و گرفتم پایش

 .برو! فرارکن -

 و شد پاره پیراهنش کشیدم، را مرد پیراهن پشت از و شدم بلند. بود ایستاده واج و هاج طورهمان او اما
 را گلویم دستش یک با هم او. گرفتم گلویش از و بردم هجوم سمتش به. کردم مشت دستم در را آن من

 :زد پچ گوشم بیخ و کرده آزاد را دستم دیگرش دست با و گرفت

 ...دردسری دنبال! نه خارهمی تنت خیلی -

 :داد جر را لباسم و رفت امتنه باال سمت دستش

 !دممی نشونت رو دردسر منم باشه -

 خش صدایم هاآخری این که کشیدم جیغ قدرآن. زدم فریاد توانم تمام با و کوبیدم اشسینه به مشت
 ار  تعادلش. دادم هلش که نبودم بچه دختر دیگر من یا بود داده قدرت من به جنون دانمنمی. بود برداشته

 را هایمدست. زدممی ضربه صورتش به قدرت تمام با و افتادم بدنش روی. شد زمین پخش و داد دست از
 :زد فریاد و گرفت دستش در

 !کردی؟ رم چرا چته -

 .است پرورشگاه که جااین! شد؟ چه دریا پس. بود داده نگهبان به را جایش و بود رفته مردک دیدم؟می چه
. دارم نفرت هایشدندان از من خندد؟می چرا نگهبان نه! کو؟ هایملباس پس عریانم و ت*لــخــ چرا من! من

 :پیچید فضا در مهرداد صدای گرفت، قرار گردنم روی که دهانش

 !حرومزاده کشمتمی کشمت،می -

 ددوی سمتم به ترنم. زدممی پا و دست و امافتاده گوشه یک. لرزیدمی تنم من اما مشت و آیدمی دریا صدای
 :کشیدمی فریاد زنی و زدمی نعره وسط این یکی. سپرد آنا دست به را ترسان دخترک سعید و

 !بکن کاری یه سعید. دارنگه رو دهنش دار، نگه رو دهنش -

 .کردم احساس دهانم در را تلخی مایع طعم که پیچیدم خود در قدرآن

---------- 
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 ات دور چشمم. کردمی آشفته را اممعده و دادمی تلخی طعم دهانم. کردم باز سختی به را سنگینم هایپلک
 به ار  دستم. رفت گیج سرم که شدم بلند جایم از تیز دخترک آورییاد با افتاد؟ اتفاقی چه. چرخید اتاق دور
 سپ نیست؟ امسی امروز مگر مگر، اصال! بودند؟ زده سرم دستم به چرا. شد شروع سوزشش که گرفتم سرم
 سرم و دادم قورت را دهانم آب. کن مهار را درونت آشوب باش آرام سایه نه هستم؟ ویال در هم هنوز چرا من
 ار  دستگیره. فهمیدممی را چیز همه باید. باشم آرام که کردم سعی و آمدم پایین تخت از. کشیدم دستم از را

 :کرد تیز را هایمگوش رو به رو اتاق از مهرداد صدای که کردم باز نیمه را اتاق در و کشیدم پایین

 !نیست که الکی نشونه همهاین. خودشه که مطمئنم. سعید مطمنم من -

 فکر احساست با داری االن تو. کنی فکر منطقی و درست باید االن. باش آروم کنم،می خواهش ازت مهرداد -
 !فهمی؟می ،!بکشی رو طرف بود نزدیک. نبودی همیشگی مهرداد تو دیشب. کنیمی

 همش. کنم کنترل رو خودم تونستمنمی الکیه؟ اینا. کرد تشنج سایه دیدی که تو سعید نبود خودم دست -
 .کردممی خالی رو هامعقده داشتم انگار. افتادممی پیش سال یازده یاد

 میدی نسبت اون به رو چیز همه تو. کنی فکر منطقی باید گممی من که هست هم همین برای جان مهرداد -

 فهمممی باالخره اما دونمنمی -

 :انداختم گلویم پشت را صدایم. افتادم راه پایین طبقه سمت به و کردم باز کامال را اتاق در

 !اعظم! اعظم -

 :آمد جلو کرد،می خشک بندشپیش با را هایشدست کهحالی در و شد خارج آشپزخانه از پاچه دست اعظم

 چندمه؟ امروز -

 ...خانوم -

 !چندمه؟ امروز گفتم -

 امسی... سی -

 :شوم افتادن از مانع تا گرفتم سلطنتی مبل تاج به را دستم و رفت گیج سرم

 !جام؟این هنوز من چرا چرا؟ -

 شد بد حالت دیشب چون -

 هایشچشم مردمک که بود کرده ترحم یا بود نگرانم. شدم خیره مهرداد هایچشم به و آوردم باال را سرم
 !لرزید؟می

 :کردم اعظم به رو و ایستادم محکم

 که؟ دونیمی. بشنوم صدایی هیچ که خوامنمی امروز -



 

 
74 

 خانوم بله: گفت پته تته با

 سمت به. کوبیدم تخت روی به رو میز روی و درچرخاندم در را قفل. شدم اتاقم راهی و کردم او به پشت
 از ایتکه. شدم آوار زمین روی پرده به پشت.کشیدم را اشمشکی و ضخیم یپرده و رفتم ایشیشه دیوار
 بارمرگ سکوت به و دادم تکیه دیوار به را سرم. گذاشتم هم روی چشم من و شد مشت دستم در پرده

 .شدم دچار امهرساله

----------- 

 میتاه کسهیچ برای یعنی. کردممی نگاه میز پشت حاظر افراد به و بودم گرفته ضرب زمین روی چپم پای با
 انداخته راه به صبح که دادیبی و داد از بعد. بود آشوب دلم است؟ نشده حاضر میز سر سایه که نداشت

 :گذاشت لرزانم پای روی را دستش سعید بود؟ چطور حالش یعنی. بودمش ندیده دیگر بود،

 .بخور رو غذات مهرداد، باش آروم -

 !نیومد؟ چرا -

 !توام نگران اون از بیشتر االن من. ادمی بشه که اشگرسنه دونمنمی -

 :دادم تکیه امصندلی پشتی به و کوبیدم میز روی را چنگالم

 .باشم آروم تونمنمی تونم؛نمی -

 و مشد آشپزخانه وارد. بودم کرده صبوری چه هر بود بس. شدم بلند میز پشت از و کشیدم عقب را صندلی
 .کردم صدا را اعظم

 :آمد پیشم فورا بود، ایستاده هاخدمتکار سر باالی

 دارید؟ نیاز چیزی آقا بله -

 کنید؟نمی صدا ناهار برای رو خانوم -

 :افتاد لکنت به و پرید رنگش

 باشن تنها خانوم بهتره آقا نه... خوب -

 !کن صداش برو باشه؟ تنها باید چرا. برسه خودش به باید االن. شد بد حالش دیشب چی؟ یعنی -

 .ممنوعه نمیبینه، رو کسهیچ امروز خانوم. کنم صدا و خانوم تونمنمی من. نمیشه آقا -

 :زدم آشپزخانه وسط میز روی بر محکمی مشت و کشیدم موهایم الی دستی

 !کن صداش گفتم نمیشه؟ که چی یعنی -

 !کنی؟می کارچه مهرداد شده چی -
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 :گفتم شد، می خارج گلویم از زوربه که صدایی با و برگشتم سعید طرف به

 .است سایه تولد امروز -

 :کرد پاچهدست اعظم به رو و پرید سعید رخ از رنگ

 !کنید؟نمی صدا رو خانوم چرا شده؟چی -

 بودم؟ خواسته او از بدی چیز مگر. کرد پاک را اشافتاده راه اشک یقطره اعظم

 خدا رو تو. شهمی بد خیلی بشید، شوناتاق وارد اگه. بینننمی رو کسهیچ موقع این سال هر خانوم آقا، -
 !نخوایید من از

 فرود آن روی و کشیدم عقب را صندلی. شد بلند هقش هق صدای و گرفت هایشدست بین را صورتش
 سعید. دهم عادت اعظم هایگریه صدای به را گوشم کردم، سعی و گرفتم هایمدست بین را سرم. آمدم
 :گذاشت امشانه روی دست

 فکر اشدرباره خوردیم، که رو غذامون بذار. کنهنمی کار خوب فکرم گرسنمه، االن من واقعیتش مهرداد -
 .کنیممی

 :کشیدم صورتم به دستی و آوردم باال را سرم

 !نیست اصال. نیست اتفاقی این -

 و کردم خم را اماشاره انگشت. رساندم سایه اتاق به را خودم و شدم خارج آشپزخانه از سعید به پشت
 :زدم بود، هااتاق یهمه رنگ هم که ایقهوه در به آرامی یضربه

 تو؟ بیام تونممی! سایه -

 به تریمحکم یضربه. بود قفل در اما کشیدم پایین و گذاشتم گیرهدست روی را دستم نشنیدم جواب وقتی
 :زدم اتاق در

 .شممی نگرانت دارم خوبی، بگو حداقل خوبه؟ حالت! سایه! سایه -

 :زدم ضربه در به دوباره

 .شکنممی و در ندی جواب اگه سایه_

 یضربه پا با و کردم پایین و باال بار چند را گیرهدست. آمدنمی صدایی هیچ نه. چسباندم در به را گوشم
 :زدم در به محکمی

 بده جواب خدا رو تو. سایه رو در کن باز -

 :آمد باال هاپله از هراسان ترنم بودم، کرده ایجاد که صدایی و سر از

 کنی؟می صدا و سر چرا مهرداد؟ شده چی -
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 .باشه افتاده براش اتفاقی ترسممی. کنهنمی باز رو در -

 خودش حال تو بهتره باشه، تنها داره دوس شاید دیشب اتفاق از بعد طبیعیه حالتش این نباش نگران -
 .بذاری

 افتاده اتفاقی یه مطمنم نمیده؟ جواب چرا. بده جواب ولی باشه خودش حال تو -

 :زد ضربه اتاق در به من کنار هم ترنم

 کنی باز اتاق در شهمی! جان سایه -

 شهنمی جوریاین وراین بیا ترنم -

 :ایستاد کنارم ترنم

 ...خوایمی چهکار -

 بار، یک. زدممی ضربه در به بدنم چپ سمت با و رفتممی عقب. شد گم در با من کوبش در حرفش یادامه
 یبد قژ صدای با در و شکست در قفل. کوبیدم در به را خودم ترمحکم بار سومین. نداشت ایفایده دوبار،

 و رس همه آن با وگرنه. است افتاده اتفاقی بودم، مطمن دیگر حاال. شد داخل و کرد باز را در تند ترنم. شد باز
 تاقا وسط حرکت بی ترنم. شدم تاریکی از مملو اتاق وارد. نیاید بیرون بود محال کردیم، ایجاد ما که صدایی
 هک نبود هم قرار اتاق این در انگار و بود نکرده عادت تاریکی به هنوز چشمم. خوردنمی تکان و بود ایستاده

 این در حتما پوش مشکی سایه و بود مشکی و تیره چیز همه. نبود موجود اتاق در رنگی چیزی هیچ. بکند
 تکان رنگشهم یپرده کنار سیاه جسمی که گشتم برق کلید دنبال و کردم ریز را هایمچشم. بود شده گم اتاق
 تدس روی را دستم. بود داده تکیه پرده به که بود سایه. بردم هجوم سمتش به و شدم برق خیالبی. خورد
 رها را دستش و ترسیدم. بودم گرفته دست در یخ ایتکه گویی. بست یخ تنم تمام. گذاشتم اششده مشت
 بضشن و زد زانو کنارم ترنم شود؟می پایین و باال اشسینه یقفسه چرا پس مرده اگر باشد؟ مرده نکند. کردم

 :کرد چک را

 خاطراتشه تو حتما. کنهمی فکر داره. شنوهنمی رو صدامون اما ستزنده -

 :داد تکان سایه یبسته هایچشم جلوی را دستش حرفش بند پشت

 !سایه -

 :شد خیره من به و آورد پایین را دستس

 .شوکه توی که گفتم -

 اهاین خدایا. سایه بوی داد؛می را بو همان. کشیدم وش*آغـ به را سایه الغر و نحیف تن من و شد بلند جا از
 ناگهان. کردم اشمچاله آغوشم در بیشتر و گرفتم دست در را سردش هایدست نیست؟ اتفاقی که

 موج هایشچشم در ترس. بود ترسیده. بودمش ندیده مظلوم طوراین گاههیچ. کرد باز را هایشچشم
 :کرد باز سختی به را هایشب*لــ. زدمی
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 نذار تنهام نرو؛. سرمه پشت اون -

 جمع را هایمچشم من و شد روشن المپ. ترسیدم باشد، سایه کهاین از. ترسیدم حرفش از من ترسیدم؛
 کشیدن جیغ به شروع و داد هلم عقب به. شد عوض نگاهش رنگ و شد دقیق هایمچشم به سایه. کردم
 :کرد

 .کن خاموشش کن، خاموشش -

 شد لندب جا از. بردم باال تسلیم ینشانه به را دستم و شدم بلند هول با. گفتمی کلمه یک تنها و زدمی جیغ
 کشوی از را ایاسلحه که ایستادم سرش پشت درست و افتادم راه سرش پشت. برد هجوم میز سمت به و

 :باشم آرام کردم سعی من و کشید جیغ ترنم. بردم باال را دستم. بازگشت طرفم به و کشید بیرون میز

 .نداریم کاری باهات ما. باش آروم -

 !نخند خندی؟می چرا کجاست؟ هاملباس! هان کو؟ هاملباس. گیمی دروغ داری. گیمی دروغ -

 :زد هوایی تیر و بست را هایشچشم

 !نخند گفتم -

 تپش را هایشدست و کردم استفاده سایه غفلت از. بود کرده گم را پایش و دست و کردمی گریه مدام ترنم
 شتم،دا سعی من و کشیدمی جیغ سایه. بکنم را کار این بتوانم راحت که بود جانبی قدرآن. کردم قفل سرش
 :کردم ترنم به رو ندارد، ایفایده دیدم وقتی. کنم آرامش

 !کن خاموش رو برق_ 

 :زدم فریاد قبل از بلندتر. کردمی نگاهم واج و هاج طورهمان

 !کن خاموش رو برق گفتم -

 با زمان هم. نبود خودش حال در که فهمیدم. کرد خاموش را برق و رساند کلید به را لرزانش هایدست ترنم
. شد خیره نامعلوم اینقطه به دوباره و شد رها آغوشم در جانبی. شد آرام و کرد سکوت سایه خاموشی
 هر با قلبم. بود غرق خودش دنیای در. دیدنمی انگار اما دیدمی مرا. خواباندمش تخت روی و کرده بلندش

 آمد؟می کارش چه به اسلحه بود؟ شده تبدیل چیزی چه به من یسایه. شکستمی دیدنش بار

 کنی؟ تزریق بهش نداری بخشآرام ترنم -

 :گفت کلمه به کلمه و داد قورت را بغضش

 .شد تموم دیشب داشتم، هرچی نه، -

 :شدم بلند تختش کنار از

 .دنیاست آدم ترینمظلوم و ترینآروم االن. باشه داشته بهش نیازی کنمنمی فکر -
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 :کردم زمزمه آرام و گذاشتم اشپیشانی روی را لبم. زدم کنار را اشمشکی موهای از ایطره و شدم خم رویش

 .دارم دوستت -

 دست به را اشهوشیاری سایه کهآن از قبل کردم،می در حالبه فکری باید. بستم را در و شدیم خارج اتاق از
 :بود داده تکیه دیوار به که کردم کج ترنم سمت را گردنم. بیاورد

 نیومد؟ کسی چرا کردیم، صدا و سر همهاین ما کجان؟ بقیه -

 .خوابه هم سعید. بیرون رفتن که پرور مهر خانواده -

 .ردمکمی درستش نیامده کسی که وقتی تا باید. گرفتم دست توی را در قفل. سعید سنگین خواب از امان

--------- 

 هم ازب و بودم گرفته عجیبی درد سر. کردم دعوت اتاق داخل به را آفتاب و کشیدم کنار را زمخت و سیاه پرده
 چمدان. کنم فراموش را امزندگی هایماه بهمن امسی تمام من که بود مقدر انگار. آوردمنمی خاطر به را چیزی

 و بود کرده پر را سالن هایشانخنده قهقهه صدای. کردم حرکت پایین سمتبه و شده خارج اتاق از دست به
 حداقل. بود نیفتاده اتفاقی دیشب یعنی خندیدند؛می کهاین. بود نشده من حضور متوجه کسهیچ
 :کردم صاف را صدایم. بود خوب جایشاین

 .افتیممی راه امروز. منتظرتونم بیرون -

 :شناختم را بهروز صدای برگردم، آنکه بدون

 .کنیم حرکت خواستیم،می هم ما اتفاقا -

 .شدم خارج ویال از و گفتم ایخوبه

-------------- 

. دشمی کسی هر از خالی کمکم سالن و شدمی متفرق طرف یک به کسی هر اردالن طرف از جلسه ختم اعالم با
 بود، وسایلش کردن جمع مشغول که مهردادی و بهروز و من جز به. کردم صاف را دستم زیر هایبرگه
 مانشمال سفر از هفته یک کند؟می دست دست که کردممی فکر چرا. نداشت حضور اتاق در کسهیچ

 دوشش روی را اشمشکی سامسونت کیف بهروز. بود هفته یک از بعد دیدارمان اولین این و بود گذشته
 :ایستاد سرم باالی. زد دور را مستطیلی میز و انداخت

 خوردی؟ ناهار -

 :گذاشتم چرمم مشکی کیف داخل را هابرگه

 نه -

 :نشست رویش و کشید عقب را کنارم صندلی
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 .خوب جای یه بریم نخوردم، منم خوب چه -

 :کردم نگاهش خیره و کشیدم را کیفم زیپ

 بریم -

 کوبیدن از بعد که بود مهرداد این. برگردیم صدا طرفبه شد باعث میز روی چیزی شدن کوبیده صدای
 :گفت اششده قفل هم به هایدندان الی از. بود دوخته من به را هایشچشم اخم با میز روی بر کیفش

 .دارم کار باهاتون بیرون بیارید؛ تشریف! سرمدی خانوم -

 به هنوز کهحالی در بهروز. شد خارج اتاق از که بگویم چیزی خواستم. دوختم مهرداد به را تعجبم پر نگاه
 :گفت بود، شده خیره مهرداد رفتن مسیر

 تونه؟بین چیزی! کنه؟می نگاه تو به طوریاین چرا جوریه؟این چرا این -

 :کردم جا به جا دوشم روی را کیفم و شدم بلند

 رو هاکار این چرا دونمنمی. نه که معلومه -

 .کنهمی

 روی جیغش رنگ هایکفش بلندی با اردالن لعاب و رنگ پر منشی. شدیم خارج اتاق از هم یشانه به شانه
 :ایستاد بهروز جلوی سراسیمه و انداخت خط اعصابم

 .شونپیش برید گفتن. دارن کار باهاتون مهرپرور آقای -

 :برگشت سمتم به و کشید اشعقابی بینی زیر دستی بهروز

 .بینمتمی البی جلوی. داره کارمچی بابا ببینم برم من -

 .نیست مشکلی -

 طبقه در را مهرداد. زدم را کفهم و شده آسانسور سوار. شد دور و زد برق اشتیره حد از بیش هایچشم
 :زدم زل هایشچشم در کامل خونسردی با. بود دوخته چشم آمدنم به اخم با که دیدم البی داخل پایین،

 داشتید؟ کاری من با -

 !بیا من با -

 .بگید جاهمین نمیام جایی من -

 هب هیستریک و داغ هایشنفس. آورد گوشم کنار را سرش. رساند صفر به را مانبین یفاصله و شد نزدیک
 :نبود موفق چندان اما داشت کنترلش در سعی که صدایی با. اندختمی تنم به لرزه و خوردمی گردنم

 فهمیدی؟. شممی متوسل زور به که یا میای، من با یا -
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 مرا اما بود کرده ترسناکش نهایت بی بود صورتش بر که اخمی. شدیم چشم در چشم. کردم کج را سرم
 .بترساند توانستنمی

 :زدم داد عصبانیت با

 !بگیری فاصله من از بهتره -

 :گفت وارجنون و کرد هیستریکی یخنده

 !نمیشی متوجه رو هامحرف تو کهاین مثل نه -

 :شدمی ترتنگ لحظه هر هایشدست یحلقه. کشید خودش دنبال به و گرفت بازویم از

 !عوضی کن ولم -

 نمیشی؟ ساکت دقیقه چند چرا -

. نشست فورا هم خودش و کرد پرتابم راننده صندلی کنار درست ماشین داخل و زد را اشماشین ریموت
. بود دهش تمام تحملم آستانه و بود کرده داغ سرم. زد را قفل من از ترسریع که بردم دستگیره سمت را دستم
 :گفتم شمرده، و ساییدم هم روی دندان

 هچ من با کردن بازی دونینمی. کنی تمومش رو مسخره بازی این و کنی باز رو در این که نفعته به ببین -
 !باشه داشته ممکنه، عواقبی

 :زد غمگینی پوزخند

 ه،بش تموم بازی این که خوایمی اگه هم حاال. کردی شروعش تو نکردم، شروع رو بازی این من نکن اشتباه -
 .کنم تمومش که میدم قول. بشینی آروم بهتره

 :داد ادامه و کرد ترآرام را لحنش

 بشم مطمئن چیزی یه از باید -

 :گذاشتم هم روی چشم و چسباندم ماشین یشیشه به را سرم

 امیدوارم. ندارم رو تو با بحث و جر حوصله دیگه فقط نه کردی، مجبورم تو چون میام باهات نکن فکر -
 .کنی تمومش

 .بود شده خسته تالطم این از هم او انگار. کرد سکوت

 :پیچید ماشین در اشخسته و سرد صدای

 .رسیدیم شو، پیاده -

 مه روی پلک. بود قفل هم هنوز اما بردم دستگیره سمت را دستم بدهم، را جوابش آنکهبی و کردم باز چشم
 از جلوتر. زد را در قفل حرفبی که فهمید هم خودش انگار. کنم حفظ را امخونسردی کردم سعی و گذاشتم
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 اب اما شوم پیاده تا کردم کج را تنم. گذاشتم زمین روی پا. داد تکیه کاپوت به و شد پیاده ماشین از من
 فسن نفس من و زدمی ضرب امسینه یقفسه به قلبم. نشستم دوباره و رفت گیج سرم خیابان طرفآن دیدن

 کاش محله، این به دارم بدی حس چه است؟ خیابان طرفآن مهرداد مقصد که کردممی حس چرا. زدممی
 که مهردادی سمت کشاند را نگاهم خورد، شیشه به که ایضربه. برنگردم هرگز و کنم فرار جااین از. بروم

. ادمد  فرو را گلویم در نهفته بغض و کردم مرتب را شالم دلیل بی. دادمی تکان شده، چی معنای به را دستش
 یرز زمین به خیره مهرداد به پشت. کنم منحرف را ذهنم کردم سعی. ندارد ترس که خیابان. آوردممی کم نباید

 :پایایستادم

 بریم؟ بود قرار کجا -

 بفهمم رو چیزی یک باید اما نه یا کنهمی ناراحتت بریم، قراره که جایی دونمنمی -

 :دوختم هایشچشم به را سردم نگاه

 .کنه ناراحتم بتونه که نداره وجود دنیا این توی چیزی هیچ -

 در دنیا راز ترینبزرگ کشف دنبال گویی کرد،می نگاهم عمیق قدرآن. شد خیره هایمچشم در عمیق
 .افتاد راه به خیابان طرفآن سمت به و کشید صورتش به دستی و شد خسته آخر دست. بود هایمچشم
 ترف کنار. ایستاد حرکت از و شد پهنی یکوچه وارد. باشم تفاوتبی کردم سعی و کرده مشت را هایمدست

 رویم به رو ساختمان در سر روی بودم شده قفل من اما بروم جلوتر تا

 هک مردمی و آورده ارمغان به برایم را سرگیجه و افتاده دوران به سرم دور که شهری با منم حاال..." پرورشگاه"
 نه که کر، و بودم کور کاشای که شوندمی مرور دوباره و دوباره که صداهایی. اندگرفته تمسخر به مرا گویی
 ...را شوم طالع این دیدممی نه و شنیدممی

 ندارند؛ را وزنم تحمل و اندشده دیگری زمان هر از ترسست حاال که پاهایی و پیچدمی تنم تمام در که دردی
 ...سایه ایشکسته تو که ایستلحظه همان درست جااین که زنندمی فریاد همه و همه

 سرم حصار که هاییدست. نداشتم را آوردنش یاد به قصد هرگز که ایکوچه همان هایمیانه در زدم؛ زانو
 صدای. جیغ و جیغ و جیغ صدای. است مغزم درون صداهای نشنیدن برای من یبیهوده تالش برای امکرده

 را خدا عرش فریادهایش که دخترکی صدای و ندارد را اسمی هیچ لیاقت که مادری صدای. آشوب و همهمه
 .داردنمی بر توبه به دست صفتی گرگ هیچ و لرزاندمی

 !نه -

 با عذاب این. نیست ممکن! نه اما بپوشانم را مغزم درون صداهای هایم،جیغ صدای با تا زنممی فریاد
 بفهمم که دهد نمی رااین مجال مغزم در شلوغی همه این. است گرفته خو من استخوان و پوست و گوشت

 خوب اصال کند، می بودن قوی به تظاهر تنها که ضعیفی قلب برای تشنج از حجم این. دارم قرار کجا در
 یاهیس هم باز کرده، پر را دیدگانم جلوی مطلق تاریکی. شنوممی صدایی نه و بینم می چیزی نه دیگر. نیست

 ...سیاهی و
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 به را چیزی لحظه چند برای. کنم باز را هایمچشم شودمی باعث تابد، می سفید اتاق پنجره از که مزاحمی نور
 کاش. بفهمم را سوال این جواب گاههیچ که نیست قرار انگار هستم؟ که من! سوال بازهم. آورمنمی یاد

 ...کاش بگیرم، فراموشی کاش بمانم، باقی اغما این در همیشه

 زارم حال به مهرداد نگران هایچشم. کیستم که بیاورم یاد به دوباره شود،می باعث مرد یک نگران صدای
 .بودند شده خیره

 :زدم ب*لــ جانمبی هایب*لــ بین از

 کجاست؟ جااین -

 .فهمید را حرفم مهرداد اما نشد خارج دهانم از صدایی

 !بود لعنتی منه تقصیر همش کردی، نگرانم سایه. بیمارستان -

 افتاد؟ اتفاقی چه -

 .نیست خوب واست اصال استرس گفته دکتر. نکن فکر هیچی به. کردی تشنج شد؟چی دونمنمی -

 که شوم بلند جایم از خواستم. شود جاری هایمدست روی بر خون شد، باعث که کشیدم دستم از را سرم
 :شد مانع سریع مهرداد

 !کنی؟ می کارچی سایه -

 برم خواممی کن ولم -

 !نیست خوب حالت اما -

 کنار برو خوبم من: زدم داد

 ...اما -

 رد سمتبه و کردم جمع را وسایلم کردممی احساس بدنم در که دردی تمام با. ایستادم و زدم کنار را دستش
 یبرا. بازگشتم بود، ایستاده اتاق وسط حاال حرفی هیچ بدون که مهردادی سمت به لحظه آخرین در. رفتم

 لباس من رنگهم هم بار یک بود،شده مشکی شلوارش و کت. کردم نگاهش حرفی هیچ بدون بار آخرین
 سرد تن روی را دست و کردم او به پشت. بود غم از پر هم نگاهش که بود جااین عجیبش. بود پوشیده
 .شوم دور جاآن از تا کردم تند پا. رفتم و گذاشتم در رنگ سفید یدستگیره

 :دادمی آشنایی بوی عجیب که صدایی. شد مانعم ترنم صدای خروجی در نزدیک

 ...سایه -

 بوی که هاییچشم. بود شده پر اشتیره ایقهوه هایچشم. خورد گره ترنم نگران هایچشم در هایمچشم
 و پاهایش در لرزش برداشت سمتم به را قدم اولین بودم، شده خیره هاآن به منتظر و مات. دادندمی خاطره



 

 
83 

 حلقه بازویش دور سعید دست لحظه یک در. بود بدش حال برای خوبی نشان هایشچشم در اشک موج
 :کرد زمزمه که سعید نگران صدای. شد بیشترش حرکت مانع و شد

 .نه ترنم، -

. بود خیره دخت به که مردی نگران نگاه. داد نوازش را هایمگوش اشزمزمه صدای که نداشت خبر شاید
 ورطهمان آمدم که خودم به. میداد نگرانی بوی بدجور نگاهش. ترسیدمی اشتباهش کار ترینکوچک از شاید
 .گفتمی سخن من با هایشچشم با انگار که دختری به بودم خیره و بودم ایستاده بیمارستان آن وسط
 .شدم مغرور و سرد سایه همان. آمدم خودم به دوباره

 بود حالی چه این. رفتم و گرفتم منتظرش هایچشم از را نگاهم. گرفت احساسی بی رنگ هایمچشم دوباره
 خودم این شاید ام،کرده تاریکش خودم شاید! بود؟ تاریک چرا من، گذشته تاریک نقطه داشتم؟ من که

 .بیارم یاد به خواهمنمی که هستم

 امشده خیره چرا دانم نمی. دهدمی تنهایی بوی که اتاقی در امشده حبس من و گذرد می ماجرا آن از روز سه
 بیا ردخت بسه: بگوید که کسی. دهد نجات تنهایی از مرا و بیاید کسی منتظرم شاید! اتاق؟ این دیوارهای به

 .بیرون

 .شد نخواهد تنگتدل کسهیچ که غافل دل ای افسوس اما

 و مجعد موهای. گذاشتم ام،کردهغـل*بـ زانوهای روی را سرم و گرفتم رو به رو سیاه دیوار از را هایمچشم
 احاطه را دورم اشسیاهی. »ریختند مچم روی تا و لغزیدند هایمبازو روی تا پشتم از امتیره حد از بیش
 قاتا  در یناله. بودم شده سکوت این عاشق بودم، غرق اتاق سکوت در. «کند؟ ثابت را چیزی چه که کندمی
 نثارش را هایمرحمیبی هجوم تا شدم بلند جایم از. برود هم در هایماخم شد باعث نور هجوم و شد بلند
 :زدم فریاد و کردم معمول حد از بلندتر را امعصبی صدای. کنم

 کرده؟ باز رو من اتاق در احمقی کدوم -

 چشم. بینممی مبهم را شانه چهار مردی من و زندمی را هایمچشم نور. نکرده عادت روشنایی به هنوز چشمم
 من هک خدمتکاری آن سر پشت و کندمی تر عصبانی مرا غریبه یک آشنای لبخند دیدم که چیزی اولین و کر ریز
 :شناسدنمی پا از دست کنانمن و

 نوم...خا... خا -

 .ببرد را حرفش شود می باعث دارد، ب*لــ بر لبخند هنوز که مهردادی صدای

 .اومدم زور به من سایه، نیست مقصر اون -

 من هب سکوت در زدمی موج آن در نگرانی که هاییچشم ،با باشد اشمدافع یکی بود منتظر انگار که خدمتکار
 .شد خیره

 .ودب کرده خراب را امتنهایی موقعش بی حضور با که بود مهرداد این. بودم کرده شناسایی را غریبه آدم تازه
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 :امشده قفل هم به هایدندان بین از تربیش عصبانیت با. شدم نزدیک او به قدمی

 شدید؟ من خصوصی حریم وارد کی اجازه با شما -

 :انداخت باال را راستش دست خیالبی

 !زندونه شبیه تربیش که جااین! اتاقش تو رفتم انگار خصوصی، حریم گهمی همچین -

 :کردم قالب سینه در را هایمدست

 .منه اتاق شما، زندان اصطالح به این -

 :انداخت باال خیالیبی با را هایششانه و برد فرو شلوارش جیب در را هایشدست

 .اومدم جوریاین که داشتم مهمی کار. هرچی حاال -

 .شنوممی بگو: گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 گرفتم، هواپیما بلیط ات،خونه توی دنبالت بیام گفتم. نیست خبری که هم تو کرده،از گیر گمرک تو هاجنس -
 .بریم باید

 کردی؟ پیدا رو امخونه آدرس جوریچه: گفتم رفتم،می کمد سمتبه که طورهمان و کردم نگاهش گیج

 !کن عجله نیست؛ هاحرف این وقت االن دیگه، کردم پیدا جوری یه -

 نخورده سوییچ به دستم و بستم را چمدان. شدم وسایلم کردن جمع مشغول و کشیدم بیرون را چمدانم
 :شد مانعم مهرداد صدای

 .میریم من ماشین با نیست الزم -

 .میام خودم ماشین با نداره لزومی -

 .ببریم ماشین تا دو نمیشه. نیست بازیلج وقت االن -

 تا دور چشمش و بود ایستاده اتاق وسط طورهمان. برگشتم مهرداد سمتبه و کشیدم را چمدان یدسته
 :رسید من به نگاهش خط که کردم صاف را امسینه. چرخیدمی اتاق دور

 !نداری؟ کاری اصال! ببندی؟ رو چمدونت خواینمی -

 :کرد قالب سینه در را هایشدست و زد ملیحی لبخند

 .کردم رو کارها همه من خانوم، بودی خواب شما -

 کرده رتغیی لحنش که بود باری اولین این. نداشت روانی تعادل اصال انگار. شدم خیالبی و انداخته باال ابرو
 .زدم صدا را خدمتکار سر و رفتم پایین هاپله از. شدم خارج اتاق از مهرداد از جلوتر. کردمی امجخر مهربانی و

 :آمد جلو و کشید کار از دست سریع
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 خانوم بله -

 !باش عمارت مواظب نمیام، روزی چند من -

 خانوم چشم -

 حرکت من از جلوتر باراین و آمد بیرون من از تبعیت به هم مهرداد. شدم خارج عمارت از و داده تکان سری
 :گفتم بستم،می را کمربند کهحالی در و گرفتم جا جلو صندلی روی. کرد

 نمیاد؟ کسی مهرپرور شرکت از -

 :کشید را دستی و شد درهم صورتش

 .نیست الزم حضورشون نه -

 صدای. بود شده عصبی مهرداد همان دوباره که بود این اشخوبی حداقل. کردم کج بیرون سمتبه را سرم
 :گرفت شلوغ خیابان از را چشمم مهرداد

 .داری قشنگی بندگردن -

 :نگاهم در شد خیره و کرد کج را سرش

 است؟ هدیه یه -

 :شدم خیره رو به رو به و گرفتم معنادارش نگاه از چشم

 نه -

 :شد مشت فرمان دور دستش که دیدم نگاهم زیر از من و دوخت جاده به را نگاهش

 !داریش؟ کی از -

 !دونمنمی -

 :چپم رخنیم به شد خیره دوباره

 داره؟ مفهومی یه حتما نه؟ مگه ماهه و خورشید طرحش -

 اشک. دانستمنمی که چیزی برای کشیدمی انتظار. شدم خیره منتظرش هایچشم به و کردم شکار را نگاهش
 چرا اما دهم جواب را سوالش توانستممی کاش. خواندممی را نگاهش حرف که داشت زیرنویس هاآدم نگاه

 کرده دفنش من که رازی بود، نهفته پشتش رازی واقعا شاید. فهممنمی را مفهومش کنم،می فکر هرچه
 .بودم

 :دوخت چشم جاده به و گرفت رو

 نده جواب سخته برات اگه -
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 رد ماننبی حرفی هیچ فرودگاه به رسیدن تا و نگفت چیزی باشد، گرفته را جوابش که انگار او و کردم سکوت
 .نشد بدل و

*** 

 :شد جاجابه هواپیما سفید صندلی روی

 ترسی؟نمی -

 :انداختم کیفم داخل و گذاشتم پرواز حالت روی را تلفنم

 چی؟ از -

 !دیگه پرواز -

 نه -

 دیگر روی من و بود شده عوض شبه یک. رخشنیم به شد قفل من نگاه و شد خیره رویشروبه به و خندید
 که داشت وجود مرد این و من بین کششی چه. بود شده ترجذاب اخم بدون صورتش. دیدممی را مهرداد
. کرد گیرغافل را نگاهم و کرد کج طرفم به را سرش بود؟ شده جذاب برایم هم اخمش بدون صورت حتی

 ندبل تمام پررویی با را سرم من و داد نوازش را گوشم اشخنده صدای. گرفتم رو ناشیانه من و شد رو دستم
 !شدی عاشقم که بینممی -: کردم

 :داد ادامه و گرفت خودش به نفسیبه اعتماد پر چهره. داد گردنش به پیچی و کرد مرتب را کتش

 !شد امخدادادی جذابیت منکر نمیشه که البته -

 :گرفتم رو و دادم تکان تاسف از سری

 جذابی؟ گفته کی! نفسیبه اعتماد چه -

 که نهاال جذابیتم به دوختن چشم هواپیما کل ببین میگن، همه -: گفت باشد، خوابیده بادش انگار کهطوری
 !کنن تمومش

 :تگرف حرص رنگ لحنش که بود کرده اشعصبی سکوتم انگار. دادم تکان سری و زدم تمسخرآمیزی پوزخند

 !بینیمی خودت. کن مسخره باشه -

 :بست چشم و داد تکیه صندلی به را سرش

 !امخسته چقدر که آخ -

 .خوردممی غبطه خوشش خواب این به من و بود خوابیده عمیق. شد سنگین خوابش نشده، تمام اشجمله
 بر چشم کابوس ترس از من. بودم محروم آن از من که چیزی خوشش، خواب این به کشیدم حسرتی پر آه

 رها غم سیالب در هم باز و چسباندم هواپیما پنجره به را سرم. خوابیمی آرام قدراین تو و گذارمنمی هم
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 غم غبار این از تا بریزم اشک توانستممی کاش. کردمی بدتر را حالم سیاهم و تاریک قلب به غم هجوم. شدم
 ... اما شوم خالص

 هک خواستمی دلم من و بود گلویم بیخ اشنفس. کشید بیرون خیاالت از مرا افتاد امشانه روی که جسمی
 روی سرش حاال خوابخوش مهرداد. کردم کج را سرم نم نم. باشد محض دروغ حدسیات، این تمام
 .بود من هایشانه

 مرز تا من و بود کرده خوش جا سرش. افتاد هم باز اما کردم بلندش و گرفتم سرش زیر آرام را دستم
 صدای به گوش و شدم خیالبی. کنم جدایش نتوانستم، کردم کاری هر. نداشتم ایفاصله گیدیوانه
 فکر این به من و پیچیدمی دماغم زیر و شده مخلوط هایشنفس بوی با تنش عطر. سپردم هایشنفس
 انضرب صدای. امبوده کنارش را امزندگی از هاییلحظه که انگار. آشناست برایم بو این اندازه چه که کردممی

 دهش یکی هم با هایمانقلب صدای حاال بود شده صداهم خودم قلب ضربان صدای با که شنیدممی را قلبش
 .بودند

 بود؟ طبیعی مریضم قلب برای حالت این

 را کسی تو جز من. کن کمکم خدایا شنوی؟می را قلبم صدای هم تو های،نزدیکی همین که دانممی خدایا
 حال این از من. برسیم مقصد به که خواستممی خدا دامن به دست و بودم شده خسته حالت این از. ندارم
 .ترسیدممی دلم آشوب

 را سرش و داد گردنش به پیچی مهرداد. کشیدم ایآسوده نفس من و پیچید فضا در دارمهمان نازک صدای
 به رو کشید را اشخمیازه کهآن از بعد شد ریز هایشچشم و کرد دهانش حصار را دستش. کرد جدا امشانه از

 :کرد من

 .بود خوبی خواب چه -

 !بود خوب خیلی آره: گفتم و کردم اشاره امشانه به

 !بود عالی بله که لحاظ اون از: داد جواب پررویی با و شد شل نیشش

 .گرفتم را رویم اکراه با و دادم تکان تاسف از سری

----------------- 

 اتاقم راهی و نماندم مهرداد منتظر کلیدها گرفتن از بعد و شدیم بود، کرده رزرو قبل از مهرداد که هتلی وارد
 .شدم وارد و انداختم را کلید شدم، مطمن وقتی. بود گردش حال در کلید و اتاق یشماره بین نگاهم. شدم
 به و دادم تشخیص را اتاق یگوشه ی نفره دو تخت تاریکی در و کردم رها را چمدانم اتاق اول جاهمان

 مکشید دراز تخت روی. نداشتم کار این برای هم قصدی و بودم نکرده روشن را اتاق چراغ. افتادم راه سمتش
 .ماند آویزان تخت از پاهایم و

 تخت از پاهایم و کشیدم دراز تختروی. نداشتم کار این برای هم قصدی و بودم نکرده روشن را اتاق چراغ
 گرم که نبود بدهکار هاحرف این به هایمچشم گوش انگار اما نداشتم نایی روحم بود، خسته تنم. ماند آویزان
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 دوباره. کردمی دریغ من از هایمچشم ولی خواستمی عمیق خوابی دلم و بودیم راه در را ساعتی دو. شدنمی
 و ودب تلخ. فرستادم پایین آب بدون و کشیدم بیرون را بخشیآرام قرص امدستی کیف داخل از و نشستم
 هایعقربه تیک تیک صدای. گذاشتم هم روی چشم و افتادم تخت روی دوباره. بود کرده تلخ را گلویم
 اثر من روی هم قرص و بود گذشته زیادی زمان داشتم تفاوتیبی در سعی من و بود آرامشم مخل ساعت

 اتاق در به که هاییضربه صدای که شدممی خلسه راهی کمکم و کشیدم باال سرم روی تا را پتو. بود نگذاشته
 یاهمس مانتوی به دستی و شدم بلند جا از. نشستم تخت روی و زدم کنار شدت با را پتو. شد مانعم خورد،می

 حوصلهبی مهرداد، خندان یچهره دیدن با. کردم باز را در و شدم آن درشت و ریز هایچروک خیالبی. کشیدم
 :شدم هایمچشم مالش مشغول و دادم تکیه در چهارچوب به

 .باشی نکرده بیدارم خودیبی امیدوارم -

 :کشید گردنش به دستی

 اضافه اتاق االنم. بدن خبر کهاین بدون پیشم، اومدن ترنم با سعید خب اما شرمنَدَتم واقعا من سایه -
 !بکنم خواهشی یه ازت خواستممی پره، جا همه نیست

 .نکند فکر کنم،می فکر که چیزی آن به کاش دادم، فشار هم روی را هایمچشم

 .خوبیه دختر خیلی شدید، هم برای خوبی هایدوست شاید بمونه تو پیش ترنم رو امشب یه خواستممی -

 :گفتم بستممی را در کهحالی در و گرفتم در از را امتکیه

 !من نه خودَتن هایمهمون خودت پیش ببرشون -

 :گذاشت در میان را پایش

 !شب یه فقط کنممی خواهش. ببرم هم رو ترنم تونمنمی که من -

 :گرفتم را رویم کالفه و ماندم هایشچشم خواهش به خیره لحظه چند

 .شب یه فقط اما باشه -

 :آمد کش خنده به لبش و زد برق هایشچشم

 .کنیمی قبول دونستممی -

 را شدست و آمد ترنزدیک ترنم و شدند نزدیک سعید و ترنم. شوند نزدیک که کرد اشاره و برد باال را دستش
 ردکمی بازی رو که بود خوب چه. شدم مهربانش لبخند به خیره و فشردم نرم را دستش. کرد دراز سمتم به

 ستد سعید. زد برق مهرداد هایچشم و شد کج لبم. بود کرده پنهان لبخندش در را نیتش خلوص تمام انگار
 :من به کرد رو و انداخت مهرداد یشانه دور

 !هاباشین من خانوم مواظب. خانوم سایه شدیم تونمزاحم که شرمنده -

 :شدم خیره ترنم به دوباره و دادم تکان تایید به را سرم
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 .وقتمخوش اتدوباره دیدن از -

 .عزیزم چنینهم -

 نبشک صدای که شوم داخل خواستم، سعید و مهرداد به پشت. کردم اشاره داخل به و رفتم کنار در جلوی از
 همبه موفقیت ینشانه به را شانپشت کهحالی در را سعید و مهرداد و برگردم عقب به شد باعث زدن
 با و بود کرده گیجم وضعیت این و رسمی شلوار و کت آن در مغرور و سرد مهرداد دیدن. کنم شکار زدندمی

 نشان العملیعکس چه باید که دانستندنمی هم هاآن و بودم شده خیره هاآن به شده درشت هایچشم
 :شد بلند گوشم بیخ از اشخنده صدای و نشست امشانه روی ترنم دست. بودند مانده طورهمان و دهند

 .کنیمی عادت عزیزم، نکن تعجب -

 امخنده و انداختم پایین را سرم. کردند نگاه طرفآن و طرفاین به جدی و شدند جدا هم از سعید و مهرداد
 را رشب و دور گیجی با ترنم. بستم را اتاق در سرم پشت و گفتم بخیرشب و آوردم باال را سرم. دادم قورت را

 :پیچید گوشم در صدایش. ببیند چیزی توانستمی اگر البته کرد،می نگاه

 !شینی؟می تاریکی توی تو -

 .کنهمی عادت هاتچشم کمکم هم تو. ترمراحت جوریاین آره -

 :کرد زمزمه شنیدم،می را صدایش سختیبه که جوری و آرام

 !ترسیدی می تاریکی از که تو اما -

 :نبودم مطمئن بودم، شنیده که چیزی از. رفت باال ناخودآگاه ابروهایم

 !شناسیم؟می رو دیگههم -

 :افتاد منمن به و شد پاچهدست

 بشینم؟ کنینمی تعارف. عزیزم نه -

 تمدس. خوردنمی تکان جایش از که نداشت عادت تاریکی به انگار. نشدم گیرشپی هم من و پیچاند را بحث
 رفط به را دستم. بردم پی اتاق روحبی سفید رنگ به تازه من و شد روشنی از پر اتاق و لغزاندم کلید روی را

 :کردم دراز تخت روی به رو راحتی

 باش راحت بشین -

 کن خاموش رو المپ کنی، اذیت رو خودت من خاطربه خوادنمی -

 .باش راحت نیست مشکلی -

 .نشست آن روی هم خودش و انداخت مبل روی را کیفش و کرد ریزی یخنده

 .بشین خودتم -
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 چشم ریخته، همبه سفید روتختی به و کردم قالب هم در را هایمدست. نشستم کمی یفاصله با کنارش
 :زد ملیحی لبخند. کندم دل روتختی از من و گذاشت هایمدست روی را دستش. دوختم

 .باشیم دوست هم با تونیممی باش، راحت بامن -

 به چشم دوباره. کشیدم دستش زیر از نرم را دستم. میزد راحتی از حرف او و بود مهمان او که بود عجیب
 ممنون: گفتم سرد و دوختم روتختی

 لیدلی برای که نگاهی. شدم خیره نگاهش در دوباره شد، طوالنی که سکوتش. شد دور من از و لغزید دستش
 َپر اب بازی مشغول. گرفت رو و کشید حسرتی پر آه لرزید،می مردمکش و بود گرفته غم رنگ دانستمنمی که

 دستش سفیدی روی و کرد پیدا راه چشمش از که ایقطره به خورد گره چشمم من و شد رنگش یاسی شال
 :گفت و نگرفت شالش پر از چشم. نشست

 رو بودن سایه یقصه یادامه من اما نباشه یادت شاید دونممی گفتم؟ قصه یه برات شمال توی یادته -
 تو. موند مظلوم و بود مظلوم نهایتبی که خواهر یه. داشتم خواهر یه پیش سال خیلی من سایه،. میگم
 که دونممی. کرده محروم هاشچشم دیدن از رو من هاستسال که بینممی رو خواهری من تو، هایچشم
 خودت خواهر رو من تونیمی! درمونی؟ براش عجیب که بشی خواهری دل درد درمون میشه اما زیادیه توقع

 بدونی؟

 قدرآن صدایش یا دهد؟می صداقت بوی هایشحرف که بودم گفته. شد هایمچشم میخ و آورد باال را سرش
 به نسبت هاسال از بعد اما چرا دانمنمی. کنی باور را هایشخواهد،حرفمی دلت که است آرام و نشیندل

 :پرسیدم اختیاربی و دادم نشان کنجکاوی موضوعی

 براش اتفاقی چه کجاست؟ خواهرت -

 !افتاده؟

 :شد شالش با بازی مشغول دوباره و کشید حسرتی پر آه

 !مرده -

 باال را سرش. افتادندمی اششده مشت دست روی تند تند و بودند گذاشته مسابقه اشکش هایقطره
 :شد خیره من به و کرد پاک را هایشاشک دست پشت با. گرفت عمیقی دم و گرفت

 کنم ناراحتت خواستمنمی. عزیزم ببخشید -

 باال را سرش فورا و کرد تعجب حرکتم از. گرفتمی قرار هایشدست روی بر که بود من هایدست بار این
 را آدمی توانممی عجیب چه! دارم آشنایی حس عجیب چه من خدایا. شدیم غرق هم نگاه دنیای در گرفت،
 خدایا شناسی،می را آدم این تو سایه که زندمی فریاد قلبم در حسی چرا. اششناسمنمی حتی که بفهمم

 گویند؟می چه من به قلبم صداهای

 :کرد باز خنده را صورتش
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 باشیم؟ دوست هم با تونیممی پس -

 غم خواستنمی دلم اما بودم شده کنده هایشآدم و دنیا این از انگار. نداشت جایی من دنیای در دوستی
 .بستم چشم رویش به تأیید عالمت به و کردم سکوت کند، النه هایشچشم عمق در

** ** ** ** ** 

 .مردی انگار که کن زندگی جوری»

 جایش که ماشینی دنبال به دودمی و زندمی فریاد دخترک. رودمی رحمانهبی مردی و کشدمی جیغ دخترکی
 این از شودمی زخم دختر تن اما گیردمی وش*آغـ در را دخترک و سوزدمی دلش سرد زمین. گذاردمی
 :گذاردمی اششانه روی دست و شودمی نزدیک کسی. آغوشیهم

 !خوبی؟ سایه، -

 :پیچدمی سرم در صداها

 سایه

 «داری قشنگی اسم چه

 :زنممی جیغ دارکش و بلند

 .نه -

 «کنم ازدواج شکالت با خواممی که من»

 نه -

 با ترنم. بود رفته باال قلبم ضربان و بود نشسته امپیشانی روی سرد عرق. پریدم خواب از خودم جیغ صدای با
 روی بر را دستش. رفت هایشدست در آب لیوان سمت هایمچشم. بود زده زل زارم حال به نگران هایچشم
 :گفت و گذاشت کمرم

 !نه گفتیمی همش خواب تو! خوبه؟ حالت عزیزم، بخور -

 :کردم زمزمه ضعیف و گرفتم دستش از را لیوان و دادم قورت صدا پر را دهانم آب

 ممنون -

 ختت روی بر او به پشت و خوردم ته تا را آب و نکنم توجه کردم، سعی. نشست کنارم نگران و نگفت چیزی
 اما نداشت سرما قدرهاآن هوا و بود ماه اسفند اواخر. کردم جمع داخلم در را پاهایم. کشیدم دراز دونفره
 تا ار  پتو ترنم. کردم بلند را سرم تنم روی گرمی چیز حس با. لرزیدمی و بود شده یخ تکه یک من تن انگار
 این تا بستم چشم! بود؟ زده حلقه هایشچشم در اشک که بود آمیزترحم روزم و حال کشید، گردنم باالی
 ار  پتو. فهمیدم تخت شدن پایین و باال از را این من و کشید دراز تخت روی من به پشت. نبینم را خفت
 .کردم مچاله خودم دور تربیش
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 دلم. کن رها خودم حال به مرا شوی؟نمی تمام چرا شبانه کابوس دیدند؟می را ضعفم که بودم ضعیف
 تربیش را هایمپلک. انداختمی گذشته یاد مرا بود که هرکه شوم، رویا درون دخترک درگیر که خواهدنمی
 نامطمئ. کنم باز چشم شد باعث اتاق در به متعدد هایضربه صدای. شدم کابوس تسلیم و فشردم هم روی
 .نبود مهرداد جز کسی این

 .کردم باز را اتاق در و انداختم سرم روی را شالم

 .بود هایشانب*لــ روی گشادیگله لبخند آنها دوی هر. ایستادند رویم روبه سعید و مهرداد

 را افکارم رشته مهرداد صدای! بخندم توانستممی هممن کاش خوردم، غبطه شانخوش حال به دلم اعماق در
 :برید

 بودی؟ خواب -

 .شدم بیدار شما هایضربه لطف به اما آره: گفتم کالفه

 .مونده هنوز هاجنس گمرک، بریم باید -

 .برگشتم اتاق به شدن آماده برای و گفتم ایباشه. رفت هم در هایماخم گمرک یادآوری با

 از فرار رایب او و بود رفته کنار رویش از پتو و بود خوابیده آرام که افتاد ترنم به نگاهم برداشتم، که را کیفم
 یک عبور. کردم نگاهش سکوت در لحظه چند برای و کشیدم باال گردنش زیر تا را پتو. بود شده مچاله سرما
 خفگی مرز تا مرا اتاق داخل هوای. آمدم بیرون اتاق از سریع. ببندم را هایمچشم شد، باعث ذهنم از خاطره

 از نگاهش. ایستادم سرش باالی. بود داده تکیه ایقهوه چرم مبل به هتل البی در تنها و تک مهرداد. بردمی
 :کردم دست به دست را کیفم. آمد باال امساده مشکی شال تا بلندم پاشنه هایکفش

 .بریم -

 :کرد باز و بست اطمینان پر را هایشچشم و زد لبخندی کرد،می نگاهم خیره که طورهمان

 .بریم -

 .برداشت قدم کنارم و رساند من به را خودش تند هایقدم با هم او و افتادم راه او از جلوتر

*** 

 :کردم بلند قبل از ترعصبانی را صدایم. کوبیدم منشی ایقهوه کرم میز روی را مشتم

 !کیه؟ جااین رئیس -

 :گفت پاچگیدست با منشی

 !شماست شرکت برای هاجنس که دونستیمنمی ما خانم -

 :کردممی وحشت آن از خودمم که صدایی با کردم، هم در را هایماخم
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 طرفید؟ کی با نفهمیدید هنوز کهاین مثل -

 .کردم باز را شرکت رییس اتاق در منشی غرغرهای به توجه بدون

 ود،ب نشسته مدیر میز پشت که کسی. انداختمی لرزه به را تنی هر دیوار، با شدنش کوبیده صدای که جوری
 شد نزدیکم و زد دور را اشبیضی میز. شد مبدل تکه هزار به و افتاد دستش از تلفن پاچگیدست و ترس با
 !سرمدی نوم خا خا: گفت زبانلکنت با

 بگیرم؟ ازت رو میز این تونممی االن همین که دونیمی: گفتم و زدم رویش به تحقیرآمیزی لبخند

 .بنشینید بفرمایید! باشید آروم لطفا سرمدی خانوم -

 :کشیدم فریاد سرش و بردم باال را ابروهایم

 بشه؟ چی که خوابوندی رو من هایجنس اضافه پول تومن چند گرفتن خاطربه باشم؟ آروم جوریچه -

 .بزنید زنگ بود کافی آوردید؟ تشریف تهران از خودتون چرا شده، اشتباهی یه حتما -

 هم به ایهدندان الی از و آوردم باال را انگشتم. ببینم بیشتر را هایشچشم در نشسته ترس تا شدم نزدیکش
 : گفتم ام،شده قفل

 جااین تا تهران از فهمیدی؟من باشن، تهران باید هامجنس. داری وقت ساعت یک فقط ساعت، یک فقط -
 فهمیدی؟ نیست کار در دومی بار بدم، تذکر بهت" شخصا تا اومدم

 .تاداف راه سرم پشت بود گرنظاره فقط حاال تا که مهرداد. آمدم بیرون اتاقش از و گفتم تحکم با را آخرم حرف

 :کردم کند را هایمقدم و شنیدم سرم پشت از را مهرداد صدای

 !عصبانی چقدر سایه، برو ترآروم -

 :خندید بلند افتاد، هایماخم به که نگاهش. برگشتم سمتش به بود صورتم روی بر که اخمی همان با

 برو جلوتر همون! خیالبی -

 و کشیده امپیشانی روی را دستم. دادند ساده نگاه یک به را جایش و رفتند کنار صورتم از کمکم هایماخم
 :گفتم

 .ریخت همبه رو اعصابم واقعا شرمنده -

 :کرد شلوارش جیب در را هایشدست دوباره و انداخت باال شانه

 !نیوفتم در باهات باشه یادم! ترسیدم ازت خیلی فقط. نداره اشکالی -

 کنیمی خوبی کار -

 :کرد نگاه اطرافش به
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 .ببینیم رو جایی یک بریم حداقل جا،این اومدیم تهران از راه همه این بریم؟ کجا خوب -

 :انداختم اممچی ساعت به نگاهی

 .ندارم رو اشحوصله اصال من -

 .سعید به زنممی زنگ االن نداریم، رو هاحرف این چی؟ یعنی -

 بعد ثانیه چند و زد زنگ باشد، من موافقت منتظر کهآن بدون و درآورد کتش جیب از را همراهش تلفن
 :شد بلند صدایش

 !دادی جواب رو گوشی اون تو عجب چه -

- ... 

 زده زل کهدرحالی مهرداد و گویدمی برایش داریخنده قصه که بود آن از حاکی مهرداد بلند یخنده صدای
 :گفت من هایچشم در بود

 !نکنن کارها این از هم عمرشون آخر تا که زد حرف باهاشون جورییک خانم سایه بابا، نه -

- ... 

 اما نگفت چیزی و کرد سکوت بود، زده زل من هایچشم در که طورهمان مهرداد که گفت چه سعید دانمنمی
 :داد هایشروز این لبخند همان با را جوابش مهرداد سعید دیگر حرف با که نکشید طولی

 جااون بیایید شماهم گیهمیشه رستوران همون ساحل، برم می رو سایه دارم من -

- ... 

 :کرد قطع را تلفن و گفت ایباشه مهرداد

 .بریم -

 کجا؟ -

 :کرد نگاه را اشمچی ساعت

 .رستوران ریممی هااین سعید با هم شب. بگردیم رو بندر یکم بریم نشده، هم ظهر فعال -

 .بخوریم چیزی یه اول بریم -

 :گفت رفت،می طرفشبه کهحالی در و کشید بیرون را ماشینش سوییچ

 !نره یادت عمر آخر تا که بدم بهت غذایی یه -

 را نظرم مورد شماره و آوردم در کیفم از را تلفنم نشستیم، کهآن محض به افتادیم، راه و داده تکان سری
 :ریختم صدایم در را امجدیت تمام. گرفتم
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 !بشینه ریاست میز پشت دیگه خوامنمی کن، تموم رو کارش -

 ار  سکوتش بود، زده زل من به تعجب با که مهرداد. کردم قطع را تماس و نماندم منتظر شدم، مطمئن وقتی
 :شکست

 !هشداره یک این گفتی بهش که تو -

 :دادم روروبه به را نگاهم

 !نداره وجود دومی بار من، استراتژی تو -

 ها؟حرف اون پس -

 :شدم خیره هایشچشم در و زدم پوزخندی

 !مرگه بدترین بگیری، ازش رو اون بعد و بدی امید یکی به کهاین -

 .زدم زل بیرون به خیالبی و گرفتم او از را نگاهم. شد خیره هایمچشم در سکوت در و نگفت چیزی

 النیطو  صف این از من و نداشتند ایچنانیآن نظافت صاحبش و گاری. داشت نگه فروشی فالفل گاری جلوی
 در را دستش. کرد زمزمه گوشش در چیزی و شد مرد نزدیک مهرداد. بودم متعجب بود، شده ایجاد که

 دنیا این در هم چیزی. گرفتم رو شاننمایش از و زدم پوزخند. گذاشت دستش در را چیزی و کرد جیبش
 از رو نگاهم من اما شد بسته و باز ماشین در! نه" مطلقا و" قطعا نباشد؟ خریدنی پول با که داشت وجود
 بروا با. رسیدم مهرداد به کردم دنبال که را ردش. گرفت قرار چشمم جلوی ساندویچی. نگرفتم طوالنی صف
 :کرد اشاره ساندویچش به

 !اصله این اما بابتش دادم پول تهران هایفالفل اندازه دیگه، بگیر -

 .کردم لبی زیر تشکر و گرفتم دستش از را ساندویچ

 :زد قفل و کشید اششانه روی از را کمربند

 خوردی؟ بندری فالفل حاال تا -

 :کشیدم پایین را فالفلم کاغذ

 نه -

 :کرد روشن را ماشین و کرد ریزی یخنده

 بریم؟ کجا داری دوست حاال. کن امتحانش حتما پس خوبه -

 هیچ که جایی ساکت، و آروم جای یه -

 .نباشه صدایی
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 !ببرمت کجا دونمنمی -

 دش مشت دستگیره دور دستم. سوخت وجودم اعماق تا و کشید سوت مغزم. زدم ساندویچم به کوچکی گاز
 :داد سر قهقهه مهرداد و

 !تنده بگو حداقل دختر، نباش مغرور قدراین تنده؟ چیه -

 :زدم ساندویچم به دیگری گاز. دادم قورت سختی به را دهانم داخل یلقمه

 !نیست تند اصال نه -

 که ریشه در جااین مردم کردممی فکر و بود گرفته گر تنم. نبیند را چشمم سوزش مهرداد تا کردم پنجره به رو
 :شد بلندتر مهرداد یقهقه صدای خورند؟می تندی این به غذای چطور است، سوزاستخوان آفتابش

 .بهت بدم آب سوختی بگی اگه دممی قول کنی؟نمی اقرار چرا دختر، تو هستی پررویی عجب -

 :دوختم او به را امجدی و سرد یچهره

 !نیست تند که گفتم -

 :انداخت باال شانه

 وقتی بخواب، ایخسته دونممی. هست راه ساعتینیم بریم خوایممی که جایی تا راستی. دانی خود -
 .کنممی بیدارت رسیدیم،

 :پیچیدم کاغذ در را اشباقی و خوردم زوربه نیمه تا را ساندویچم

 !کردممی مهمونت ناهار خودم خسیسی، قدرآن دونستممی اگه -

 !نمیاد گیرت چیزی همچین دیگه. دادم پول کلی ساندویچ این بابت خوب دختر -

 و کردم قالب هم در دست و بستم چشم. دادم تکیه صندلی به. آوردنمی کم هرگز پسر این. آوردنمی کم
 .بخوابم کردم، سعی

 .رسیدیم. شو بیدار! سایه -

 دست امهشتی هایابرو به کهحالی در و کندم دل صندلی از. شدم خیره اطرافم به و کردم باز چشم
 :گفتم کشیدم،می

 .نیست جااین هیچی کجاست؟ جااین -

 !شو پیاده خطه، ته جااین -

 مهرداد. بودند شده پارک ردیف به هاماشین سرمان پشت. گذاشتم زمین یریزهخاک روی پا و شدم پیاده
 یدره باالی. شدمی ترکم پایم زیر زمین رفتم،می جلو تربیش چه هر. کرد هدایت جلو به و ایستاده کنارم
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 یاد به مرا رویمروبه عمیق یدره. کشیدم نفس را آزاد هوای و کردم ایست. کردم ایست پایم زیر عمیق
 !عمیق اندازه همین به انداختمی هایمترس

 فارس خلیج به را خودش و گذشتمی آرام. نداشت تالطم. بود آرام شد،می رد دره دو میان از که آبی
 .داشت هاحرف برایم که گودالی. بکنم دل دره از که خواستنمی دلم من و ایستاد کنارم کسی. رساندمی

 .اندازهمی تو یاد رو من دره این -

 .بود نشیندل اندازه چه این و داشتم فاصله مرگ تا قدم چند. کردم آویزان را پاهایم و نشستم دره ب*لــ
 :کردم گاهمتکیه و برده عقب را هایمدست. نشست کنارم و نکرد مخالفتی هم مهرداد

 !من؟ یاد چرا -

 :نکردم حس را نگاهش سنگینی که نگرفت دره از چشم

 !صامت و ساکت مرموز، و عمیق یدره یه -

 .کنهمی آرومم بودن، کنارش اما ترسناکه فهمید، ازش چیزی شهنمی

 :کردم هدایت امریه به را تمیز هوای. شوم خیالبی را کالمش کنایه کردم سعی

 .کنم سقوط دره همین باالی از نباشم قراره اگرم. بمونم دره همین باالی ابد تا شدمی کاش -

 !نمیاد هم جسدت دنبال کسی دیگه موقع اون -

 :زدم تلخی پوزخند

 فایده بگیرن که هم طال رو جسدم. نه یا باشه گمنام جسدت که کنهمی فرقی چه نامیگم و ایزنده وقتی -
 !ببرم لذت برقش و زرق از که نیستم چون نداره،

 .داد دست بهم سقوط هوای و حال -

 !کجاست؟ جااین راستی. باشه داشته سقوط هوای روزت هر. باشه همین روزت هر کن فکر -

 داماش دره -

 .بمونم جااین شب خود تا خوادمی دلم خوبه، -

 .کنی پر رو وجودت حفره تا کن نگاه دره این به قدراین. مونیممی -

 !نمیشه پر نمیشه، -

 .بکن رو تالشت تو -

 یپایه نفر یک که است خوب چقدر. شد سهیم سکوت این در پایم به پا هم مهرداد و کردم سکوت
 .باشد هم اتتنهایی
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 .شدم خیره شب سیاهی به و بستم را کمربندم

 نه؟ بکنی، دل نمیاد دلت -

 :انداخت راه را ماشین او و برگشتم مهرداد سمت

 .دارم آشنایی حس دره این با عجیب نه -

 .بیارمت بازم بعدا که دممی قول -

 .رودنمی پیش تو آمار طبق دنیا نده، قول نه بگویم که خواستمی دلم. شدم خیره بیرون به و گرفتم رو
 .دلت پیش شویمی شرمنده

 زمین بر که قدمی هر. افتادیم راه جاآن هایشن روی و کردیم متوقف را ماشین بندرعباس ساحل کنار
 دهش سخت برایم بلند پاشنه هایکفش با رفتن راه هاشن دل در. رفتمی فرو کفشم یپاشنه گذاشتم،می
 بیار در رو هاتکفش: گفت و انداخت پاهایم به نگاهی بود، شده متوجه انگار که مهرداد بود،

 !که نمیشه -

 نشه؟ چرا -

 :آورد در را هایشکفش خودش و شد خم

 .کنی حس رو دریا آب سرمای تونیمی جوریاین تازه ببین -

 .گذاشتم ساحل هایشن روی بر را پاهایم و آوردم بیرون پایم از را هایمکفش و شدم خم

 من و بود نوازگوش ساحل کنار هایسنگ با دریا موج برخورد صدای شد، زندگی نوید برایم دریا دامن لمس
 .کردممی حس را دریا دل

 پنهان توانستمنمی راآن در موجود شادی که هاییچشم با آوردم باال را سرم. کردم می حس را زندگی داشتم
 برای بودم؟ من این خدایا. بود دلم خوب حال تماشاگر لبخند با که مهردادی هایچشم در شدم خیره کنم،
 خوب ناب حس این امکرده فراموش که است وقت خیلی. خندندمی هایمچشم هاسال از بعد بار اولین
 هرم. رسیدمی انگشت چند به مانبین فاصله کهجوری. شد ترنزدیک من به قدم یک مهرداد. را بودن
 تن برعکس است؟ داغ همیشه چرا که کردممی فکر این به من و دادمی نوازش را صورتم داغش، هاینفس
 !من؟

 نبتوا  که بود آنی از تررنگکم لبخندم کهآن با. بود گردش حال در هایمچشم و لبم یخنده روی هایشچشم
 :کرد زمزمه بخشآرامش و نرم. بود کرده کشف هایمچشم در را لبخند مهرداد اما داد تشخیص راآن

 !بود شده تنگ برات خیلی دلم -

 !گفتم؟نمی چیزی چرا. هایشچشم در بودم زده زل
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 بود؟ امروزش یکنایه چندمین این باشد؟ داشته توانستمی معنی چه حرفش این اصال

 :خورد گوشم به دور چندان نه یفاصله با سرمان پشت از سعید صدای که بشکنم را سکوت خواستم

 کردید؟ خلوت مهرداد آقا بهبه -

 هایمچشم به را سردی بازهم. گرفتم فاصله مهرداد از و کردم زیاد را مانبین فاصله. کرد اشاره من به سر با و
 .برگرداندم

 شکنار  درست دیگر حاال که سعیدی سمت برگشت بود، خیره هایمچشم در هنوز که ثانیه چند از بعد مهرداد
 :زد رنگیکم لبخند و بود ایستاده

 کردی؟ رزرو میز -

 :گرفت داریخنده فیگور سعید

 بدم؟ انجام غلط رو کاری من شده حاال تا -

 :انداخت باال را ابرویش تاییک و کرد ترنم به ایاشاره هم بعد

 نه؟ مگه -

 :گرفت باال تسلیم ینشانه به را هایشدست خندید،می کهحالی در ترنم

 .بگم دروغ نخواه من از -

 :گفت و زد سعید به ایگردنی پس مهرداد

 بگی؟ دروغ مجبوری مگه آخه سرت، تو خاک -

 .گرفت مهرداد از را رویش ساختگی قهر حالت با و کرد صاف چپش دست با را موهایش سعید

 :زد رویم به اشهمیشگی هایلبخند همان از و آمد جلو ترنم

 سایه؟ اومدی جااین حاال تا -

 نه -

 :مالید هم به را هایشدست

 .داره ایخوشمزه غذاهای چه بدونی اگه -

 بود؟ آشنا برایم قدرآن حرکتش این چرا دانمنمی. داد تکان را سرش و گفت ایکشیده اوم

 زا مبهم تصویر یک خیاالتم در. بگیرم را سرم شد، باعث سرم به هاخاطره هجوم. کشید تیر سرم آن یک در
 .بینممی بچه دختر یک
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 :پیچدمی هایمگوش در آشنایش صدای

 .کنم ازدواج شکالت با خواممی من -

. شودمی قبل از تربیش من هایسرگیجه لحظه هر اما شودمی مشخص کمکم تصویرش. هایشخنده صدای
 عقب قدم یک و گیرممی را سرم. کنممی باز سریع را هایمچشم لعنتی سردرد این ترس از ثانیه آخرین در
 .بیافتم مبادا کهاین از داشت هراس انگار. بود گرفته قرار کمرم پشت مهرداد دست. روممی

 :زدمی دو دو چشمش در نگرانی. شد پایین و باال مهرداد گلوی سیب. رسید انگشت چند به مانبین یفاصله

 خوبی؟! سایه -

 :گفتم ملتهب و گرفتم را هایمشقیقه. رفتم عقب قدمی و شدم کنده هایشدست از

 داخل بریم بهتره. خوبم آره -

 تپش که گفتمی شانهایقدم صدای. افتادم راهبه بقیه از جلوتر خودم. کردم نگرانشان هایچهره به پشت
 .اندافتاده راه به سرم

. خوردیم بودند چیده که کوچکی چوبی هایصندلی و میز روی ساحل کنار رستوران یمحوطه بیرون را شام
 تکیه امصندلی به سینه به دست و کشیدم دست خوردن از. بود شده روانم و روح دهندهآرامش آب صدای
 فریاد صدای. بود بیگانه من با سکوت اما شدم دریا آرامش غرق و گذاشتم هم روی را هایمچشم آرام و دادم
 بریم: گفتم و کردم باز را هایمچشم سریع او جیغ با زمانهم. شد گم صدایم در دخترک انگیزرعب

 :زد لبخندی ترنم

 .شدی خسته خیلی امروز عزیزم بریم -

 :شد بلند سعید اعتراض صدای

 !نرفتیم جایی که هنوز بابا ای -

 :کرد سعید به را رویش مهرداد

 .کافیه امروز برای داشته زیاد تنش امروز گهمی راست سایه -

 روی وراف سعید اما بنشینم جلو تا کرد اشاره من به آمیزششیطنت یخنده با مهرداد شدیم که ماشین نزدیک
 خیره بیرون به لبخند با کند توجه کرد، می نگاهش خشم با که مهرداد به کهآن بدون و نشست جلو صندلی

 رایتب هم قبال که کنی خیال و ببینی را ایصحنه که است شده. شد ایجاد ذهنم در بزرگی سوال عالمت. شد
 ازیسصحنه چیز همه انگار که کردندمی رفتار طوری. بود ترملموس و ترواقعی خیلی یکی این افتاده؟ اتفاق
 و منشاند صورتم روی بر اخم باراین. بیزارم هاخاطره تکرار از من بود؟ شده تکرار" قبال انگار چیز همه چرا. بود
 ودب ترنم فقط بین این انگار و کردمی لودگی چنانهم سعید اما کردم سکوت راه کل در. شدم خیره بیرون به
 .بودم کرده انتخاب را سردی و سکوت دوباره که منی روی بر بود شد قفل مهرداد نگاه و خندیدمی که
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** ** ** ** 

 از گاران. گفتمنمی چیزی. بودیم هم کنار هم امشب انگار اما باشد کنارم شب یک فقط ترنم بود قرار کهآن با
 .بودم راضی وضعیت این

 .کنممی زیاد باطل خیال من اما بخوابم راحت بتوانم کردم،می خیال که بودم خسته امروز قدرآن

. بودم شده خیره روروبه دیوارر به بودم کرده غـل*بـ را زانوهایم کهحالی در من و بود گذشته نیمه از ساعت
. رسیدمی نظر به مهربان هم خواب در حتی. بود خوابیده حال که ترنمی سمت برگشتم لحظه چند برای

 .شدم غرق اتاق سکوت در و شدم خیره رو روبه دیوار به دوباره

 .نداشتند تاثیری رویم دیگر آورمخواب هایقرص چرا دانمنمی. داشت را کردنم خفه قصد اتاق این سکوت

 که بود چیزی آخرین هایمپلک سقوط و بودند شده خواب گرم هایمچشم و میزد روشنی به اتاق هوای
 لندب صدایش کردمی سعی کهدرحالی. کردم باز خستگی با را هایمچشم ترنم هایدادن تکان با صبح. فهمیدم
 :گفت نباشد

 دنبالت اومده نفر یک عزیزم سایه، -

 !کی؟: نشستم تخت روی و شدم بلند جایم از سریع

 .داره کار تو با گفت جوون پسر یک دونمنمی -

 بتعج رنگ صورتم و رفتند باال ناخودآگاه ابروهایم بهروز دیدن با. رفتم در سمت به و شدم بلند جایم از
 :خندیدمی چنانهم او ولی. گرفت

 سالم -

 کنی؟می کارچه جااین سالم -

 !دنبالت اومدم کشید، طول خیلی کاریت سفر دیدم -

 .اومدممی امروز خودم نبود، نیازی. بودیم جااین روز یه فقط ما نکشید طول امخیلی -

 :کرد اشاره داخل به و شد ترعریض لبخندش

 تو؟ کنینمی دعوتم ، اومدم دنبالت که حاال -

 نه -

 چرا؟: گفت گیردل و داد باال تعجب با را ابروهایش

 .کنممی جمع رو وسایلم. باش منتظرم البی تو منه، شخصی اتاق اینجا چون -

 .رفت و گفت ایباشه
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 کردم، احساس سرم باالی را کسی یسایه که رفتم چمدانم سمت. بستم را در سرم پشت و شده اتاق وارد
 :شدم رو به رو ترنم با و آوردم باال را سرم

 بود؟ کی -

 :شدم وسایلم کردن جمع مشغول و انداختم پایین را سرم

 همکارهام از یکی -

 :کرد نگاهم مشکوک و کرد ریز را هایشچشم

 میاد؟ همکارش واسه راه همه این همکاری کدوم -

 .انداختم چمدان داخل را اممشکی شال

 دونمنمی -

 :پرسید مضطرب و نگران

 سایه؟ هست خبرهایی -

 را دیگریک هاستسال که انگار کردمی رفتار طوری کشید؟می سرک امزندگی در قدرآن چرا نگران؟ چرا اما
 نه: گفتم محکم و مطمئن. آوردم باال را سرم و بستم را چمدان. شناسیممی

 :کشید آسوده نفسی

 امیدوارم -

 رزروه، شب تا اتاق این ترنم راستی:گفتم رفتم،می در سمت به که طورهمان و کشیدم را چمدان یدسته
 .بمونی جااین تونیمی

 .عزیزم باشه: گفت خودش مخصوص نشیندل لحن با و خندید

 و ایستاد حرکت از مغزم لحظه چند برای. کشید آغوشم به ناگهانی حرکت یک در و ایستاد رویم به رو
 .ماندم حرکتبی طورهمان

 :انداخت امپریده رنگ به نگاهی و شد جدا آغوشم از ترنم. بود سخت برایم هنوز درکش

 خوبی؟ -

 آره: کردم زمزمه

 با داشتند، ب*لــ بر که لبخندی با دور از که دیدیم را مهرداد و سعید شدیم،می خارج اتاق از کهحالی در
 .آمدند مانسمت به ما دیدن

 :گرفت باال را دستش در پالستیک سعید
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 .بزنیم گرفتم، پاچه کله_

. بود دیده را چمدانم انگار. کردم دنبال را نگاهش رد. داد اخم به را جایش لبش روی یخنده اما مهرداد
 :شد خیره هایمچشم به و گرفت چمدانم از چشم

 میری؟ جایی -

 :داد جواب من از زودتر ترنم

 دنبالش اومده نفر یک -

 :شد مشت دستش و رفت هم در هایشاخم مهرداد

 کی؟ -

 .بهروز: گفتم تمام سردیخون با و هایشچشم در زدم زل

 :کرد تغییر مهرداد صورت رنگ قدرآن اسم، یک با چطور دانمنمی

 .برمتمی خودم! نکرده الزم -

 :دوختم هایشچشم به چشم جدیت و اخم با. خوردم جا لحنش از

 گیرمنمی دستور کسی از من -

 !گیریمی من از -

 :زدم رویش به پوزخندی

 !بینیممی -

 شل آرام آرام هایشدست که هایشچشم در زدم زل خشم با. گرفت را دستم که شوم رد کنارش از خواستم
 .رفتم و گرفتم را راهم من و شدند

 .نیامد هم دنبالم حتی و زد خشکش جاآن طورهمان هم او

***** **** 

 مهرداد از خبری حتی نه و دهممی جواب را بهروز هایتماس نه من و گذشته سفرم از هفته یک
 برایم و دانمنمی را چرایش اما کند دوری من از خواهدمی شاید. بینمشنمی هم هاجلسه در حتی.امشنیده
 .ندارد هم اهمیتی

 .کردم نگاهش منتظر و آوردم باال بود، دستم در که ایروزنامه از را سرم خدمتکار صدای با

 :گذاشت میز روی را کارتی و شد نزدیک

 .آورد رو نامهدعوت این چیپست امروز خانوم -
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 نامزدی جشن کارت. شوم دعوت اشجشن برای که نداشتم را کسی. برداشتم میز روی از را کارت تعجب با
 کی؟ نامزدی اما بود

 را یجشن چنین یحوصله اصال. یانه بروم باید دانستمنمی. افتاد لرزه به تنم کارت داخل هایاسم دیدن با
 داشتم؟

-------------- 

. امشده آماده ممکن شکل ترینساده به همیشه مثل. انداختم میز روی ساعت به را نگاهم بار آخرین برای
 .رفتممی باید. بود وقتش. کردم نگاه چرم بند ساعت به و کردم کج را مچم. نگاه همان رنگ، همان

. بست نقش تلفنم یصفحه روی بهروز اسم. شد بلند همراهم تلفن زنگ صدای که شدم خارج عمارت از
 :پیچید گوشی درون اشخوشحال صدای. کردم وصل را تماس

 شدی؟ پشیمون دوباره نکنه خانوم، سایه سالم -

 میام دارم نه -

 نمیای کردم فکر شکر رو خدا -

 نباش نگران -

 را امتوجه صدایش که گشتم بهروز دنبال چشم با و شدم خارج باغ از. بود هایمدست در تلفنم کهحالی در
 :کرد جلب

 سرتم پشت. برگرد -

 .رفتم سمتش به و کردم قطع را تماس بادیدنش

 :بود شده خیره هایمچشم به صامت. شد کوبمیخ صورتم روی و گذراند نظر از را پایم سرتا از

 شدی خوشگل خیلی -

 :دادم را جوابش سرد

 ممنون -

 .بیام همراهت عنوان به گذاشتی که باشم ممنون باید من -

 کنیم؟ تشکر جوریهمین خوایمی -

 :کرد باز را جلو در و خندید

 خانوم شرمنده -

 :رفت کنار و کرد اشاره داخل به
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 بفرمایید -

 زدن دور از بعد و گذاشت ماشین داخل را لباسم ادامه و شد خم بهروز. نشستم و کردم جمع را لباسم دامن
 .کرد ترمز ماشین بود، جاآن مراسم که باغی جلوی که نکشید طولی. افتاد راه ماشین

 ودب گرفته طوری را بازویش. کرد اشاره بازویش به. ایستاد کنارم خودش و داد باغ راننده به را ماشین بهروز
 .کنم حلقه دورش را هایم دست که

 را امتیدس کیف دیگرم دست با و گرفتم را پیراهنم طرف یک دستم یک با و کردم بهانه را لباسم پایین تور
 .نگفت چیزی و خندید بهروز. داشتم نگه

 جاآن از.بنشینیم جاهمان که گفتم بهروز به و کردم انتخاب دنج جای یک. کردیم حرکت باغ طرف به هم با
 .میشد دیده خوب داماد و عروس جایگاه

 در.بودند آمدن حال در داماد و عروس یعنی این و شد بلند همه جیغ و هادست صدای که بنشینم خواستم
 .بودم شده تماشایش محو و ایستاده جایم سر. دید واضح ورا هاآن شدنمی هاآدم یهمهمه و دود میان

 اب قشنگی تضاد که نفتی آبی تور آن در. ببینمش توانستم،می خوب دیگر حاال. رفت کنار همهمه و دود
 .بست نقش صورتم روی لبخند ناخودآگاه. ماندمی هافرشته مانند به بود کرده ایجاد سفیدش پوست
 .نبود من به حواسش اصال او و بودم شده تماشایش غرق دیدمش،می گونهاین کهآن از بودم حالخوش

 :شکست را رویاهایم سکوت بهروز صدای که بودم خودم هوای و حال در

 !بودم ندیده رو لبخندت حاال تا -

 در نگاهم. بگیرم باال را سرم شد باعث نگاهی سنگینی. نشستم و کردم جمع را خودم سریع و آمده خودم به
 که را نگاهم. چرخیدمی بهروز و من بین نگاهش و بود کرده خوش جا صورتش در اخم که خورد گره صورتی
 .ایستاد سعید کنار و برگرداند من از را رویش دید،

 بعد و دادیم سالم هم به سر با. شد کشیده سمتم به هایشچشم که گفت ترنم گوش در چه سعید دانمنمی
 .بهروز به شد خیره آن از

 حرکت داماد و عروس جایگاه طرف به هم با و شد بلند من از تبعیت به هم بهروز که شدم بلند جایم از
 رفتمگ بود شده دراز سمتم به که را دستش. آمد سمتم به قدمیک و شد بلند جا از ماندیدن با ترنم. کردیم

 :گفتم وجودم تمام با. فشردم نرم و

 عزیزم بشی بختخوش -

 .کشید آغوشم به و نیاورد طاقت ترنم. زدم زل بود، شده دارنم حاال که هایشچشم در و زدم رنگیکم لبخند
 :شنیدممی خودم تنها کهطوری وارزمزمه ترنم. بودم کرده حلقه دورش را هایمدست هم من باراین

 !خواهر بود شده تنگ برات دلم سایه، شدی خوشگل خیلی -
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 .کرد حلقه دورم ترمحکم را هایشدست

 از ترنم باالخره اما داشتم دوست را بودن کنارش آرامش این. شوم خالص اشوش*آغـ از خواستمنمی
 .گفت آمدخوش بهروز به رو و شد جدا آغوشم

 :دادم تکان برایش را سرم. بود ما گرنظاره طورهمان که افتاد سعید به نگاهم

 .گممی تبریک. بشید بختخوش -

 :داد تکان سر و کرد معقولی سعید

 !آبجی خودت قسمت ایشاال -

 هکند دنیا از انگار. نامعلوم اینقطه به شدم خیره. داد سکوت به را جایش و کشید پر هایمب*لــ از لبخند
. بود سیاه َبختم ،مثل.بود مرده من برای فردا. بردممی گوربه خودم با را شبی چنین آرزوی باید من. شدم
 قدرآن زارم حال یعنی کرده، اشتباه که بود فهمیده سعید انگار. گرفتم او از را رویم و کشیدم عمیقی نفس

 !بود؟ مشخص

 را؟چ اما. ببینم هایشچشم در را نگرانی رنگ توانستممی حاال. بود ایستاده اخم با مدت این تمام در مهرداد
 شد، اعثب بلندگو پشت مهرداد صدای که بودم انداخته پایین را سرم. نشستیم و رفتیم میزمان سر بهروز با

 وچکک میکروفن. نشست صحنه یگوشه مشکی پیانوی پشت. من به بود خیره هم مهرداد. بگیرم باال را سرم
 :کرد نزدیک دهانش به را

 رو من دونممی که کسی برای. منه شیرین و تلخ خاطرات یادآور که بخونم رو آهنگی خواممی امشب -
 .کرده فراموش

. هقص این بود بدی تضاد. نمیزد و میزد حرف من با. نبود دنیا این در کسهیچ که انگار نگاهم در بود خیره
 :کرد شروع بودم، من مخاطبش انگار کهجوری هایمچشم به خیره طورهمان

 !بشه روشن ذهنت خاموش نقطه که شاید" من ماه" کنم می تو به تقدیم رو آهنگ این -

. زد را نت اولین و کند نگاهم از دل مهرداد. خوردمی چشم به صحنه روی نور تنها و شد خاموش هابرق تمام
 :نگاهم در شد خیره و کرد بلند سر دوباره گرفت اوج که پیانو صدای

 اشوان از قرار آهنگ

 ..نبود این ما قلب تو قراره)

 بری بذاری تنها رو دنیام که

 رو احساسم و قلب ازم بگیری

 ....بری بذاری جا رو قلبت خودت

 نبود رفتن به من و تو قراره
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 بشی سر من هایاشک تو کهاین به

 ...(بشی پرپر و بشی طوفان تو من هایچشم پیش درست کهاین به

 .شدم نابود من شدم؛ پرپر آهنگ،من این ها،حرف این دیدم؟می چه خدایا هایمچشم در بود زده زل

 .بود گردش حال در من و بهروز روی هایشچشم باراین کهحالی در داد ادامه دوباره مهرداد

 دوختی؟ کی هایچشم به رو هاتچشم)

 غمه دریا یه نگاهت پشت که

 خودش با گفت دید رو تو کی هر که

 ( آدمه این هایچشم تو حسی چه

 دلش برای و بود بسته چشم. زد پیانو سکوت در و خواند را جمالتش تکرار بلند صدای با دوباره مهرداد
 :خواندمی

 وجود تمام با رو نقشت داری)

 کنی می یکی عمیقت حس با

 نبود، بازی باراین تو مرگ نه

 (کنیمی زندگی رو مرگت داری

 :داد ادامه دارشخش و آرام صدای با هایمچشم به خیره مهرداد دوباره

 ایدیوانه وقفه بی کوچه با تو)

 ...نشناختی رو هات نفس عمق تو

 منی جهان تو کسی تنها تو

 ... مرگتم با که

 ساختی.. زندگی

 کنیمی یکی عمیقت حس با وجود تمام با رو نقشت داری

 نبود بازی باراین تو مرگ نه

 ...(میکنی زندگی مرگتو داری

 (دوختی کی هایچشم به چشاتو)

 .بود شده مشخص هایشچشم در اشک برق هایمچشم در شد خیره
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 ..آدمه این هایچشم تو حسی چه خودش با گفت دید رو تو کی هر که غمه دریا یه نگاهت پشت که)

 نبود این ما عشق و تو قرار

 بری بذاری تنها رو دنیام که

 و احساسم و قلب ازم بگیری

 ...(بری بذاری جا قلبتو خودت

 .رفت و شد بلند باشد، برقها شدن روشن منتظر کهآن بدون مهرداد آهنگ، شدن تمام با

 .رفتم دنبالش بهروز متعجب هایچشم مقابل در و شدم بلند جایم از

 وا اما برسم هایشقدم به تا کردم تند پا. شدمی باغ خلوت محوطه وارد که دیدم دور از را اششکسته قامت
 به تشدبه شد باعث که گرفتم را دستش. دویدم و گرفتم باال را لباسم دامن. کردمی حرکت من از ترسریع
 :زدم زل هایشچشم در زدم می نفس نفس کهحالی در عصبانیت و خشم با. بازگردد سمتم

 !چیه؟ کارها این از منظورت -

 :بود زدهغم صورتش مرد این. بود زدهغم

 کارها؟ کدوم -

 :خواست می فریاد دلم. زدم فریاد چرا؟ بود؟ زدهغم صورتش

 هستی، که کی هر تو شد؟ پیدات یهو کجا از اصال میدی؟ عذابم چرا! هستی؟ کی تو هست معلوم اصال -
 رو من نداره، وجود تو مثل آدمی من گذشته توی. کردم دفن رو امگذشته من. بیارم یادت به خوامنمی

 !گرفتی اشتباه

 :دادم ادامه لرزیدمی که صدایی با بود شده دارخش صدایم

 فهمی؟می بیارم یاد به رو گذشته دوباره خوامنمی من. بکنم رو امزندگی بذار برو کنم،می خواهش ازت -

 قدراین سخته برام چقدر فهمینمی. نکردی زندگی من جای چون فهمی،نمی نه: دادم ادامه و زدم پوزخندی
 !برو خدا رو تو. برو نده، عذابم

 .کشید هایمدست از را دستش کرد، نگاهم عمیق

. دشون سرازیر که بود نمانده چیزی و بود شده جمع اشک هایشچشم در نتوانست اما بگوید چیزی خواست
 شکسته مرد این. دیدم را هایشگونه روی اشک دیدم، من اما نبینم را هایش چشم اشک تا کرد کج را سرش
 سنف. بود همین برای عصبانیتم تمام شاید غمش، این از داشتمی بر خش دلم. بود شکسته هم بد بود،

 :گفت دارخش و کشید عمیقی

 .ذارممی تنهات من. داری خوبی زندگی انگار میرم، من باشه -
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 .کردم سقوط زمین روی و شد سست زانوهایم. نکرد نگاه هم را سرش پشت حتی و رفت رفت، و زد را حرفش
 به زدم چنگ. گذاشتم قلبم روی را لرزانم هایدست. نداشتم ریختن برای هم اشکی حتی بودم، کرده سکوت
 :زدم فریاد و گرفتم آسمان به رو را سرم. زدمی بیرون امسینه از داشت که قلبی

 ...خدا -

 .بود کرده فراموش مرا انگار که را خدایی اسم

. خاطرات یادآوری از امخسته ام،خسته خدایا رسانده؟ جااین به مرا چیزی چه شدم؟ گونهاین که شد چه
 .افتادم راه و شدم بلند جایم از! چرا دانستمنمی زدم،می نفس نفس

. شنیدم سرم پشت از را بهروز صدای که شدممی خارج باغ از داشتم. رفتم فقط. روممی کجا دانستمنمی
 :گرداند برم و رسید هایمقدم به بهروز که کردم مکث

 خوبی؟ سایه -

 و ترسید. کردم نگاهش و ریختم هایمچشم در را نفرتم تمام زدم، زل هایشچشم در. آوردم باال را هایمچشم
 که مسیری کجاست؟ دانستمنمی حتی که را راهی. رفتم و شدم جدا هایشدست از. رفت عقب قدم یک
 !خودم؟ بودم؟ کرده لج که کردم؟بامی کارچه داشتم. شناختمنمی حتی

 حال در لحظه هر و نبود خوش حالم. زمین بر کردممی کرکر و کشیدممی پا. زدممی قدم مقصد بی و هدف بی
 .برسم مقصد به نداشتم دوست اما بود چقدرگذشته دانم نمی. بودم فروپاشی

 .شوم خفه اتاق آن هوای در نداشتم دوست

 بود آوازی تنها هاماشین بوق صدای. کردنمی خوب را حالم هم زندان آن حتی. خواستنمی زندان دیگر دلم
 .رسیدمی گوش به که

 ثباع اشسرنشین مرد یخنده صدای و کرد ترمز پایم جلوی باالیی مدل ماشین که داشتمبرمی قدم کوتاه
 دلبخن طرز این من. زدندمی آشنا هایلبخند که شوم روروبه مرد دو منفور یچهره با و بگیرم باال را سرم شد،
 اج راننده غـل*بـ صندلی که مردی. بود آشنا عجیب وارشان جنون و حریص لبخند. شناختممی خوب را زدن

 :آورد بیرون پنجره از را سرش بود، کرده خوش

 چند؟ شبی -

 عقب دنده که برگشتم را رفته راه. شد پاپیچم دوباره که بروم خواستم و زدم دور را اشماشین و کردم اخم
 :گرفت

 دیم؟می بهت خوبی پول نکن ناز قدراین -

 به ایَنکه زا قبل و شد پیاده مرد. نبود خوبی ینشانه اصال این و بود افتاده لرزه به دستم. بروم که کردم پاتند
 .رساند من به را خودش. بیایم خودم
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 دهانم روی را دیگرش دست که بزنم جیغ خواستم.ماند سرم پشت خودش و کرد قفل پشت از را هایمدست
 سمت به کشان کشان مرا او و زدممی پا و دست. درد وقفهبی هجوم بازهم ضعف، بازهم. گذاشت
. کرد شل ایلحظه را مرد هایدست. کرد ترمز پایم جلوی سرعتبه که ماشینی قژ صدای. بردمی اشماشین

 هب سرعت با که دیدم را مردی سایه نور پشت از. ببینم خوب توانستمنمی و میزد را هایمچشم ماشین نور
 آزاد هایشدست حصار از بود کرده قفلم که مردی صورت در اول مشت شدن کوبیده صدای با و دوید سمتم
 .شدم

 که ار  مهردادی ببینم توانستممی حاال. بود کرده یخ بدنم و بودم ترسیده. برداشتم قدم عقب به آرام آرام
 فرصت از هم یکی آن و گرفت پشت از را مهرداد و شد پیاده ماشین از راننده. زدمی کتک را مرد آن داشت

 به کرد شروع. کرد آزاد هایشدست حصار از را خودش مهرداد اما زد مهرداد صورت به مشتی و کرده استفاده
 .نشست ماشین پشت و کرد خالص را خودش مهرداد دست از هاآن از یکی. زدن

 .زدند فرار به دست و کرد استفاده فرصت از هم یکی آن و ایستاد و شد بلند مهرداد

 .نشست هایشدست روی که خونی و شد شدیدش ضربه متوجه که زد دست اشبینی یتیغه به مهرداد

 سمتم به مهرداد. زدمی موج آن در اشک که هاییچشم با زدم زانو. لرزیدمی پاهایم هنوز برگشت، سمتم به
 آغوشم به مهرداد. شدمی بلندتر لحظه هر امهقهق صدای. شکستم را امساله چند بغض. برداشت خیز

 را انمام گریه کردم،می تقال پیش از بیش من اما دارد امنگه ثابت آغوشش در کردمی سعی دستپاچه و کشید
 .بود بریده

 :شنیدم گوشم کنار را مهرداد صدای

 !بزنه آسیب بهت کسی ذارمنمی دیگه. نکن گریه خدا رو تو! نکن گریه سایه نترس -

 .ریختممی اشک چنانهم من و زدمی حرف او

 آن در چقدر دانمنمی. کردمی گریه هم او انگار کهطوری. بود شده دارخش هم خودش صدای هاآخری این
 در هک انگار گفتمنمی چیزی بودم، شده ساکت دیگر کهطوری. شد ترآرام هایمگریه صدای که کردم گریه حالت
 رسیدت مهرداد. داندمی چه ،کسی.کشیدمنمی هم نفس حتی شاید. نمیزد قلبم ضربان. بودم رفته فرو خلسه

 به دانمنمی بودم؟ شده کر. کرد صدایم و گذاشت صورتم روی را هایشدست. کرد جدا تنم از را خودش و
 دانم؟نمی کردم،می نگاه کجا

 .شد بیشتر صورتم به هایشضربه و گرفت خود به ترس رنگ کمکم مهرداد صدای

 خودش. گذاشت ماشینم در و کرد بلندم و پاهایم زیر انداخت را دستش یک که دید صورتم در چه دانمنمی
 :نشست کنارم هم

 .خونه میریم االن سایه نترس -

. مبود کرده یخ بود، سردم. کردمی نگاهم باریک ثانیه چند و راندمی سرعت با مهرداد. شد کنده جا از ماشین
 در همآن زد را ماشین بخاری دید، را رفتارم که مهرداد. چسباندم شیشه به را سرم و شدم مچاله خودم در
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 روی عرق هایشدست با باریک ثانیه چند و بود شده عرق از خیس صورتش. داشت گرما که بهاری
 چه؟ من اما. کردمی پاک را اشپیشانی

 اشتد  نگه عمارت جلوی مهرداد. بود رسیده انجماد به که بود قلبم این انگار نبود؟ کافی برایم گرما این چرا
 و خورد جا. دادم جا اشسینه در را سرم. کرد بلند و گرفت وش*آغـ در مرا دوباره. شد پیاده خودش و

 .آمد جلو سریع خدمتکارها از یکی شد، عمارت وارد وقتی. برداشت قدم ترسریع

 !شده؟ چی امخانم -

 :شد کوبمیخ مهرداد صدای با که بود کرده گم را پایش و دست و بود دستپاچه

 .شوناتاق توی برممی رو خانم من نیست، چیزی -

 کز دوباره. گذاشت تخت روی مرا هول و دستپاچه. داد تشخیص را اتاقم و رفت باال هاپله از و زد را حرفش
 که برود خواست و کرد نگاهم ثانیه چند. کشید رویم را پتو مهرداد. شدم مچاله خودم در و تخت روی کردم

 :گفتم گلویم در شده خفه بغض با و جانبی برگشت طرفمبه و کرد مکث. گرفتم را دستش

 .ترسممی تاریکی از ترسم،می تنهایی نرو، -

 :گفت داربغض و گذاشت صورتم روی بر لرزان و محتاطانه را هایشدست. زد زانو تختم کنار مهرداد

 !بترسی ذارمنمی نمیرم، -

 !کرده؟ کارچه تو با زندگی سایه؟ شدی جوریاین چرا

 .گرفتم محکم را مهرداد دست و بستم را هایمچشم. خورد سر هایمچشم از اشک

 ... شبانه کابوس در رفتم،می فرو خلسه در دوباره من و شدمی خواب گرم کمکم داشت هایمچشم

*** 

 دوباره. شده تازه خبر یک دوباره انگار کهطوری. دویدندمی طرفآن و طرفاین که هاییبچه یهمهمه صدای
 .آیدمی سمتم به بچه دختر همان

 سایه سایه، -

 :دهممی را جوابش خنده با

 !شده؟ چی باز -

 بچه گنمی هابچه! ترسناکه چقدر بدونی اگه. رفته غالم آقا. اومده جدید نگهبان! شده چی بدونی اگه -
 !دزده

 :شد اکو امخنده صدای

 میشه؟ مگه دیوونه بابا برو -
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 بیا! ترسممی ازش خیلی که من ببین حاال -

 .بدم نشونت بریم،

 بلند. شد دور من از و دوید زد، که را حرفش

 :کردم صدایش

 !ترنم -

*** 

 .پریدم خواب از کشیدم که بلندی جیغ صدای با

 مهرداد نگران صدای. زدممی نفس نفس

 :آمد

 .دیدیمی خواب سایه نترس -

 زمزمه دلهره و ترس با و کردم نگاهش

 :کردم

 .دیدمش من -

 سایه؟ دیدی رو کی -

 حقیقت توانست،نمی این. شد بلند هایمگریه صدای دوباره. کردم گریه و گرفتم هایمدست بین را سرم
 ...توانستنمی. باشد داشته

 :نشست کنارم مهرداد

 .شهمی درست چیز همه کنارتم، من سایه نترس -

 به که فکری با بود؟ کابوسی چه این خدایا

 وابخ این. زد خشکم باشند، زده تنم به برق و رعد انگار کهطوری. کردم سکوت و گرفتم باال را سرم زد، سرم
 .نداشت تمامی ذهنم درون هایسوال چرا؟ شد؟ عوض نگهبان دفعهیک چرا! بود؟ چه

 در امشده گم غریبانه چه که بینی می خدایا

 شهرت مردمان که بینیمی ات؟خاکی زمین

 که شد چه! شد؟ چه هایمانقلب راستی! کردند؟ لگدمال را تنم بیرحمانه چطور

 را قلبم سکوتت! شدیم دلسیاه طوراین
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 .کرده دارترک

 .کردیمنمی هم را فکرش حتی که شد آن زندگی. خواندند گوشمان در کودکی از که نشد ایقصه آن زندگی
 چرا زهر، از ترتلخ

 عذاب چرا اند؟بیگانه تو با شهر این مردم

 چرا؟ شد؟ کسی گرمیدل باعث من

 برایش شب و روز و بود تاریک هم هنوز اتاق. بود کوفته بدنم تمام. کردم باز کرختی حس با را هایمچشم
 مهرداد. شدم بلند بود، بدنم در که بدی درد وجود با. شب مثل است، تاریک خانه این. نداشت فرقی هیچ
 آدم کی برای باید من سرنوشت چرا. کنم نگاهش سیر دل یک توانستممی من و بود برده خوابش تختم کنار
 زبری و گذاشتم صورتش پوست روی را دستم. رفت صورتش سمت هایمدست باشد؟ناخودآگاه مهم قدرآن
 .کردم لمس را پوستش مصرانه من اما زد را دستم ریشش ته

. دش بلند و داد کش را هایشدست. نشستم سیخ و برداشتم را دستم سریع خورد که تکانی احساس با
 .شد خیره اطرافش به و کشید ایخمیازه

 قفل من روی را نگاهش و برداشت اتاق کندوکاو از دست مهرداد. ایستادم اتاق وسط در و زدم کنار را پتو
 :کرد

 بهتری؟ -

 .دادم تکان آره ینشانه به را سرم و کردم سکوت

 :کشید اشپیشانی به دستی مهرداد

 منتظرتم پایین من -

 .انداختم حمام داخل را خودم خستگی فرط از. رفت بیرون در از و شد بلند و داد تکیه تخت به را دستش

*** 

 سمت به. شدیم خارج خانه از هم با. کردم حرکت مهرداد طرف به و گذاشتم حیاط کف یریزهسنگ روی پا
 ساختمان به اجمالی نگاهی. بودیم شرکت جلوی درست بعد دقیقه چند و کردیم حرکت مهرپرور شرکت
 زخمی بودم، همان هم هنوز. شد تداعی برایم گذاشتم، شرکت این به پا که روزی اولین و انداختم رویمروبه

 چشم. کنم زخمی و بزنم زخم رو اشبانی و باعث روزی که خورممی قسم سایه من خورم؛می قسم اما آزرده و
 .شدیم شرکت وارد مهرداد یشانه به شانه. کردم باز و بستم

 تاری هب هایمچشم رویمروبه صحنه دیدن با برگشتم سریع. بشنوم را صدایش تا بود کافی لحظه چند فقط
 نگهبان، همان. بود خودش این. شوم مطمن رویمروبه یصحنه از تا کردم بسته و باز بار یک را هایمچشم. زد

 نه ماا بود کرده تغییر. پیچید مغزم تمام در اشگفتن قربان صدای. بود شده انگیزترنفرت و پیرتر چقدر
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! او؟ کنار چرا اما بود بهروز این. کردمنمی هم را فکرش حتی که خندیدمی مردی کنار. نشناسمش که قدریآن
 .آمدم خودم به مهرداد صدای با

 !پریده خوبی؟رنگت سایه -

 :شدم خیره روروبه به و گرفتم هاآن از را رویم

 .بریم بهتره. نبودم خوب اندازه این به وقتهیچ خوبم، آره -

 من اما یانه؟ دارد را درد همه این طاقت هایمشانه دانمنمی. کردیم حرکت باال طبقه سمت به باهم
 انهنش به که است قرار تیر اولین. اندگرفته یاد خوب را مقاومت هاشانه این کنممی تربیش را اشسنگینی
 .دهممی قول من. کنم حل را معماها تک به تک که دهممی قول. معما اولین از هم این. بخورد

 نیم،بنشی که کرد اشاره و شد بلند جا از ماناحترام به مهرپرور و بشویم وارد که خواست معطلی بدون منشی
 .شود تمام زودتر هرچه لعنتی جلسه این که کردممی دعا فقط

 و مآورد بیرون جیبم از را تلفنم. آمدم بیرون اتاق از و شدم بلند جایم از سریع شد تمام جلسه کهآن از بعد
 .گرفتم را پور خاک یشماره

 :ندادم اضافه حرف مهلت. شد وصل تماس بوق، اولین از بعد

 !خوامشمی زنده ارتباطه، در بهروز با دلیلی هر به. کنهمی کار مهرپرور شرکت توی دیدمش -

 .شدم عمارت وارد و گرفتم تاکسی. شدم خارج شرکت از و کردم قطع را تماس و نماندم منتظر

 ،گذشتن قصد انگار که افتاد ساعتی به نگاهم دوباره. کردممی طی را سالن عرض و طول و داشتم استرس
 :پیچید گوشی در صدایش.شد بلند همراهم تلفن زنگ صدای بعد ثانیه چند. نداشت

 !گرفتیمش -

 قدرآن. رساندم سوله به را خودم چگونه دانمنمی. برسانم ماشین به را خودم تا بود کافی جمله یک همان
 وقتی ات و آمد ماشینم سمت نفر یک. کرد باز برایم را در نگهبان که زدم بوقی. نفهمیدم را راه که داشتم عجله
 حرف سرم پشت هم مرد آن. کردم حرکت سوله سمت و شده پیاده ماشین از.ایستاد جاهمان شوم، پیاده
 :زدمی

 .گهنمی چیزی کنیممی کاریش هر خانم -

 همه و بود انداخته پایین را سرش که دیدمش دور از و شدم سوله وارد. نگفتم چیزی و زدم پوزخندی
 :رساندم پورخاک به را خودم. بود زخمی جایش

 بده رو اسلحه -

 :کرد نگاهم تردید با پورخاک

 نگفته چیزی هنوز اما -
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 :زدم داد سرش

 !بده گفتم -

 .داد دستم لرزان هایدست با را اسلحه

 مگذاشت اشچانه زیر را اسلحه نوک و زدم زانو پایش جلوی. رفتم طرفش به و گرفتم هایمدست در را اسلحه
 اما شد سست پاهایم لحظه یک برای خورد، گره هایمچشم در که هایشچشم. گرفتم باال را سرش و

 :ایستادم

 ام؟کی من دونیمی -

 :خندید تمسخرآمیز

 .هستی کی نیست مهم برام دیگه! احمق یک -

 .دارم جنون که کردمی گمان حتم به بود برده ماتش کهطوری بلند، خندیدم

 ندارم عادت چون کن گوش خوب پس بشنوی، رو قصه که وقتی شهمی مهم. امکی من که میشه مهم برات -
 روشنه؟. کنم تکرار دوبار رو هامحرف

: مگفت بلندتر و زدم هوایی تیر. بود کرده خودش مضحکه مرا مرد، این کردمی مسخره. گرفت رو و زد پوزخند
 !روشنه؟

 :زدم تلخی پوزخند. داشت کردنش مخفی در سعی اما بود ترسیده. کرد متمایل سمتم به را سرش تیر صدای

 ندام عصبانیتم به پس نیستم مهربون هم خیلی من! ذره ذره اما بگیرم رو جونت تا اومدم عزرائیلتم، من-
 !خوب؟. نزن

 خوب بابا خوب، -

 زیر را اسلحه و زدم زانو کنارش دوباره

 :گذاشتم صورتش

 کن نگاه رو من خوب -

 :زدم ایضربه صورتش به اسلحه با

 !بشی بر از رو عزرائیلت یچهره باید بمونه یادت رو من یچهره باید کن نگاه خوب -

 :زدم ضربه صورتش به دوباره

 !یادته؟ کن نگاه خوب! یادته؟! یادته؟ رو من -

 !نکردم کاری من برم، بذارید خدا رو تو کنید ولم -
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 :گرفتم دست در را اشرفته رو و رنگ پیراهن ییقه. آمد فرود صورتش روی و رفت باال دستم هوابی

 جوریچه جوری؟چه تو؟! نکردی کاری تو. نیار نجست ن*دهـ با رو خدا اسم. ببند رو دهنت کثیف حیوون -
 جوری؟چه بگو هان؟. بود رذل قدراین میشه

 :کشید عقبم و گذاشت امشانه روی دست پورخاک. بردمی سربه بهت در او و دادممی تکانش محکم

 لعنت رو شیطون. آروم دختر، باش آروم -

 .کن

 را شیطان دست هاآدم بعضی که دانستمی چه او. دوختم پورخاک چشم به را چشمم خون یکاسه صدابی
 .بود رویشروبه شیطان که دانستنمی. اندبسته پشت از هم

 :شدم خیره روروبه به و گرفتم پورخاک از چشم

 و دست زیر روزی یه کههمون کردی، اشعصمت هتک کردی، حرمتشبی روزی یه که امدختری همون من -
 !رو هاشزجه ندیدی و شدی کور تو و داد جون پاهات

 :دادم ادامه شدم،می نزدیکش که طورهمان و برگشتم سمتش به

 ببینم رو اتخردشده تا اومدم. بگیرم ازت رو هاناله اون تکتک انتقام تا برگشتم جام،این من حاال -

 .کشید تیر استخوانم مغز تا من و خندید هایمحرف تمام جواب در. داد سر بلندی یقهقه

 .شناسمنمی رو کسی همچین زنی،می حرف چی از دونمنمی -

 از کهحالی در و کشید بلندی جیغ. شود خالی سرش روی جوش آب سطل تا بود کافی اماشاره یک فقط
 !مرده دختر اون نداره، امکان این، این،: گفت نداشت، گفتن سخن نای تنش سوزش

 :زدم تلخی پوزخند

 بکنی؟ رو کار اون تا خواست ازت کنی؟کیمی کار کی برای بگو.گردهبرمی داره اتحافظه کهاین مثل_

 هم پشیمون بخوای رو راستش. کردم رو کار اون خودم. کنمنمی کار کسی برای من -

 !نیستم

 شده روحم سوهان هایشقهقهه صدای

 .بود

 که بودم من باراین. شد بلند جیغش صدای خنده جایبه خورد پایش به که ایگلوله با

 .وارجنون قبل مثل درست خندیدممی

 :هایشچشم در زدم زل نفرت با
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 کنی؟می کار کی برای بگو -

 :گفت نالیدمی کهدرحالی

 کسهیچ که گفتم -

 :غریدم عصبی

 .بزنی حرف بهتره ببینی، رو فردا خورشید طلوع داری دوست اگر -

 پایش از جاری خون به و زد پوزخند جانبی

 :شد درهم صورتش و شد خیره

 رو کار این اون نکشی رو من تو اگر -

 .کنهمی

 :خندیدم بلند و هیستریک

 بهت تونهنمی کسهیچ باشی من با اگر -

 بیوفتی در من با بخوای اگر اما بزنه آسیب

 !ذارمنمی راحتت باش مطمن

 انگار کهطوری. داد تکان را سرش و خندید

 باال را تفنگ. بردمی سر را امحوصله داشت دیگر بود بس. بود گرفته تمسخر به مرا

 در. گرفت ترس رنگ نگاهش و کرد سکوت. گرفتم هدف را اشپیشانی مرکز و گرفتم

 :کشیدم را ماشه. کردمی نگاه اسلحه و من به بهت

 !کن خداحافظی زندگیت از -

 :کرد پر را فضا فریادش صدای و بست چشم

 اردالن -

 تا دهانم و بود شده کج عقب به سرم. خندیدم واردیوانه و گرفتم پایین را تفنگ

 .شدم ساکت! بود؟ چه پس نبود جنون این اگر. بود باز ممکن حد آخرین

 زنگ ذهنم در مرگ ناقوس. صامت صامت،

 .بود ترسیده و زد می نفس نفس هنوز. بود معما اولین حل راه آخر این و زدمی
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 :زدم زانو رویشروبه

 کن تعریف حاال بود، خوب آفرین -

 :آورد باال را سرش

 یک گفت پیشم اومد ساله ۶۱ تا ۶۰ پسر یه روز یه. بودم هاخیابون خوابکارتن. بود پیش سال ۶۱ تقریبا -
 .اردالن پیش آورد رو من میدن بهم خوبی پول که کاری یه. داره سراغ برام کاری

 ههم اون، از بعد. بودی مونده باقی وارث تنها تو. بشی حذف باید که مزاحمی یک تو گفتن. مهرپرور اردالن
 باشه درست شاید بیش و کم گممی دارم که هم هاییاین.  دونمنمی رو جوریشچه رسیدمی اردالن به چی
 بود نای قرارمون. بشم پرورشگاه اون نگهبان باید که گفتن مدت، یک از بعد. فهمیدم هاشونحرف الیالبه از
 نمم. بکنم بخوام، که کاری هر تونممی قبلش که بود گفته هم رو این اردالن البته. باشم قاتلت من که

 دونمنمی اما مردی کردم، فکر من و شدی بیهوش تو و بودم ت*مـسـ کنم، کنترل رو خودم نتونستم
 !بودی مونده زنده جوریچه

 قفل زبانم بود؟ دلسنگ حد این تا شدمی چطور. بودم مانده مات هنوز من و بود شده تمام هایشحرف
 به نگاهم. کنندمی فرار کلمات و شودمی قفل دهانش. بگوید چه که ماندمی آدم هاوقت بعضی. بود شده
 :بود کرده گیر نامعلومی ینقطه

 کجان؟ امواقعی خانواده -

 دونمنمی من -

 :گفتم وارناله. شد خارج سرم پشت هم پورخاک که آمدم بیرون جاآن از سست هایقدم با

 خوامنمی کن تموم رو کارش -

 ببینمش دیگه

 چشم -

 :ایستادم طورهمان و برنگشتم.زد صدایم دوباره که بروم خواستم

 خانوم سایه -

 :کرد باز زبان باالخره که بزند را حرفش تا کردمی دست دست. کردم نگاهش شانه باالی از

 وت اگر کنممی فکر من. بودن تونخانواده دنبال سرمدی آقای میده نشون که کردم پیدا اسناد سرییک من -
 .کنید پیدا چیزی بتونید شاید بگردید رو ایشون اتاق

 :برگشتم سمتش به کامل و کردم تعجب

 !کجان؟ من خانواده که دونستهمی پدرم یعنی -
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 پیدا هم چیزهایی یک شاید و گشتندمی تونخانواده دنبال اواخر این ایشون. نزدم حرفی همچین من نه -
 !بود مشکوک خیلی هم شونمرگ نظرم به بودن کرده

 ...گیمی یعنی -

 :کرد قطع را حرفم

 هست امکانش -

 تونجریان در کردم پیدا چیزی اگر -

 .ذارممی

 ممنون -

 تنها من چرا کهاین و بود کرده اشمخفی من از پدرم که بود چه آن. شدم دور جاآن از خداحافظی بدون
 در. شدم پدر اتاق وارد و رساندم عمارت به را خودم زمان ترینکم در بودم؟ امحقیقی پدر از مانده باقی وارث

. نشود اتاقش وارد کسهیچ که بودم خواسته خودم. بود نخورده دست طورهمان چیز همه کردم باز که را
 وقت؟ همهاین از بعد چرا. بودم گذاشته اتاق این در پا چه برای رفت یادم شدند، تداعی برایم هاخاطره
 زمزمه غم پر و نرم و گذاشتم تخت روی را لرزانم هایدست رسیدم که تختش به. داشتمبرمی قدم کوتاه
 :کردم

 شدی؟می قربانی باید تو چرا -

 :زدم فریاد باراین. بود کرده تار را هایمچشم اشک

 بهت اردالن. کنممی تمومش من اما کردی شروع تو رو کثیف بازی این عوضی گیرممی ازت رو چیزت همه
 .نمونه ازت هم اسمی حتی که کنممی کاری. داره عواقبی چه امزندگی با کردن بازی دممی نشون

 ار  کمد داخل هایلباس. نداشت وجود چیزی هیچ اما گشتم را اتاق تمام. شدم بلند و زدم روتختی به چنگی
 که یوسایل انبوه به خسته و ناامید. نشانی ترینکوچک از دریغ. نبود چیزی هیچ اما ریختممی بیرون عصبی
 انهخکتاب طرف به. شود کم اتاق این وسایل از سرسوزنی خواستمنمی که منی. زدممی لگد بود، اتاق داخل

 االح پدرم هایتنهایی رفیق. کردم زمین نقش را هایشکتاب تکتک و برداشتم قدم اتاق یگوشه سرپایی
 و کردمی محافظت قیمتگران جواهری چون هاآن از که گشتندمی مردی دنبال و بودند شده زمین نقش
 به ونخ. بود گرفته خودم از دلم. کردمی حرمتیبی دخترش و نبود حاال اما کردمی شانصرف را وقتش تربیش
 اما بود کتاب از خالی دادم هل زمین سمت به را گردو چوب خانهکتاب آنی تصمیم یک در و نرسید مغزم

 جاانهم. انداخت طنین وجودم در اتاق کف با خانهکتاب انگیزرعب برخورد صدای. بود شکن کمر اشسنگینی
 با ماا کردم نگاه خانهکتاب از خالی کف به و برگشتم. گرفتم هایمدست بین را سرم و آمدم فرود دیوار کنار

 رتخالی دورش خانهکتاب زیر فضای هایسرامیک از یکی. بردم هجوم سمتش به و پریدم جا از دیدم که چیزی
 زدم ربهض سرامیک روی سبابه انگشت با. زدم زانو دوباره و کردم دورتر را خانهکتاب و شدم بلند. بود بقیه از
 دست با. دارد وجود چیزی سرامیک زیر که داد آن گواه اشپوچی صدای که چسباندم سرامیک به را سرم و
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 یاجزا. نشد عایدم چیزی اما گشتم چاقو دنبال اتاق در هایمچشم با ناچار به و کنم بلندش توانستمنمی
 زیر و کشیدم بیرون را کلیدم دسته نخورش درد به هایوسیله مابین و کردم زمین نقش را کیفم درون

 و دمز  کنار را سرامیک زیر خاک. گذاشتم کناری به و گرفتمش دست به آمد باال که کمی و انداختم سرامیک
 رویش بر نشسته خاک و کشیدم بیرون را کوچک صندوقچه. زد چشمک خاک از تلنباری زیر ایقهوه جسمی

 یدبع که باشند سالم مدارک کردممی دعا فقط. مانده نخورده دست سالی چند که بود مشخص. کردم فوت را
 .رسیدمی نظر به

 شرکت به مربوط اسناد تمام. بودم بخوری دردبه چیز دنبال کاغذهایش میان در و کردم باز را صندوق در
 باعث که زدم ها برگه به را آخر یضربه. ریختممی همبه مدام را هابرگه عصبی و امید نا. بود اردالن

 یانم خورد، کوچکی پاکت به چشمم برگرداندم که را سرم. زدم تکیه سرم پشت دیوار به. شد دورشدنشان
 پاکت شبیه. کشیدم بیرون را پاکت و شدم جدا دیوار از سریع. بودمش ندیده من و بود شده گم هاکاغذ

 و مچش با بود ساله چهار سه، تقریبا بچه پسر یک عکس. گرفتم دست در را چهار در سه عکس. بود عکس
 این. بود پیش سال۱۶ به مربوط عکس پشت تاریخ دوربین قاب در بود شده خیره که مشکی ابروهایی

 چنین کردم فکر چه هر. بود شده گرفته آمدم، دنیابه من که سالی همان درست و بود من سن هم عکس
 زمین پخش که را اسنادی. نشد عایدم چیزی اما کردم رو پشت بار چند را عکس. آوردمنمی یاد به را کسی
 رونبی را ایپاره تقریبا یبرگه هاپوشه از یکی میان از. گشتم نشانی و نام دنبال و برداشتم بودند شده

 تن از. نداشت حسابی و درست روی و رنگ و بود داده آن به نم بوی رطوبت و زمان گذر. کشیدم
 امن. بود شده سپرده اردالن به گویی که اینامهوکالت خواندن. شدم خواندن مشغول و گرفتم اشپوسیده

 چیز همه. بود مانده باقی نامش از...( ا... ف) حروف تنها و بود شده پاک کامال بود داده وکالت که کسی
 جای یک تنها نبود چیزی اما کردم رو و زیر را متن بار چند. نبود خواندن قابل چندان و بود شده پوسیده
 در را عکس دوباره. خسته خواندش از و بودم شده گیج. بود شده برده فرزند دو از نامی نامه وکالت
 از منظورش و! باشد؟ پدرم نامهوکالت این بود ممکن باشد؟ من برادر این بود ممکن یعنی گرفتم هایمدست

 رسم؟می پوچی به دوممی که چه هر چرا. انداختم زمین بر را پوشه و گرفتم سردرد بود؟ کسی چه فرزند دو
 !چرا

------------- 

 از گویی. کشیدم امپیشانی به دستی. بود شده روشن کامال هوا. کردم باز کرختی احساس با را هایمچشم
 رپوخاک به. گذاشتم صندوق در و کردم دسته یک را هاپرونده و آمدم خودم به. بودم رفته خواب به سردرد
 ازشان بخوری درد به چیزی کاش. آوردمی در سر اسناد این از او. کردم حرکت دفترش سمت به و زدم زنگ

 اهشنگ منتظر من و بود اسناد کردن رو و زیر حال در او و بودم دفترش داخل که نکشید طولی. بکشد بیرون
 حال در دقیق اما پورخاک. بکاهم سرمایش از تا مالیدممی هم به عادت طبق را سردم هایدست. کردممی

 :برداشت صورتش از خستگی با را عینکش که بود گذشته چقدر دانمنمی. بود بررسی

 یدق جااین. بوده داده اردالن به نامهوکالت یه پدرت کنهمی ثابت که هست نامهوکالت یه اسناد این توی -
 .شده برده اسم پسر یه از جااین اما بشه برگردونده هابچه به اموال شدن ساله۶۱ وقتی که شده

 :شد خیره هایمچشم به دوباره و داد صندلی به را اشتکیه
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 نگه رو بودی ترکوچیک که تویی و شدن خالص شرش از جوری یه که داری تربزرگ برادر یه تو نظرم به -
 .داشتن

 !باشه؟ مرده ممکنه یعنی یعنی،! چی؟ یعنی -

 :داد فشار را هایشچشم هایشدست با

 .هست احتمالش -

 :گرفتم هایمدست میان را سرم

 !نداره امکان -

 :بود برداشته خش صدایم. گرفتم باال را سرم

 کرد؟ کاری نامهوکالت این از استفاده با نمیشه -

 برادرت دنبال باید من نظر به. شده پاک کامال و نداره وجود پدرت فامیلی و اسم چون. نه متأسفانه -
 !اردالنه دست معماها این یهمه جواب. اومده سرش بالیی چه که این. بگردی

 !بزنیم؟ روزنامه تو رو عکسش تونیمنمی -

 .کنیم توجه جلب نباید نه -

 .بکنیم رو فکرش حتی ما که چیزیه اون از ترخطرناک اردالن

 :گذاشتم فکم زیر را امشده قالب هم در هایدست و شدم خم جلو به

 بشیم وارد دیگه راه یه از باید پس -

 .شهمی تموم باالخره نباش نگران طوره،همین -

 :شدم بلند و انداختم امشانه روی را کیفم

 !باشه نگران باید اردالن من از تربیش نیستم، نگران -

 به و شدم خارج پورخاک دفتر از. بردم خودم با را عکس قطعه آن فقط و گذاشتم پورخاک پیش را اسناد
 این .گذاشتم میز روی را سرم و نشستم میز پشت. ندارم ایجلسه که کردم خداروشکر. افتادم راه دفترم طرف
 نام و شد بلند همراهم تلفن صدای که بود میز روی بر سرم. بودم شده گیج و داشتم تنش خیلی وقت چند

 :سپردم صدایش به گوش و کردم وصل را تماس.افتاد اشصفحه بر مهرداد

 !پیدایی کم خانوم، سایه سالم -

 :باشد خوب من با تواندمی هم هنوز اتفاق آن از بعد چطور که کردم تعجب

 خوبید؟ سالم -
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 .خوبم من باشی، خوب شما_

 .زدم زنگ بهت ترنم بخاطر راستش: گفت که نگفتم چیزی

 :بستم چشم و دادم تکیه مبل به

 نزد؟ زنگ خودش چرا -

 !تونستنمی خودش -

 قیاتفا نکند. دادم تکیه کارم میز به را دستم و ترسیدم لحظه یک برای. شدم بلند جا از و کردم باز چشم
 :دادم قورت پرصدا را دهانم آب و بستم را هایمچشم باشد؟ افتاده

 افتاده؟ اتفاقی -

 مناسبت به. بگیریم قراره پدربزرگم خونه دورهمی مهمونی یه امشب نترس، نه -

 .ببینت میشه خوشحال ترنم بیایی هم تو خواستم ترنم، و سعید نامزدی

 قراره تو پدربزرگ چرا: پرسیدم متعجب

 بگیره؟ مهمونی

 خانواده. منه دایی پسر سعید رفته یادت -

 .نیومدی و دونستیمی بفهمه، میشه دلخو ترنم وگرنه بیا حتما هستن هم من

 .نمیدم قول ولی کنم جور رو هامبرنامه باید باشه -

 .کنممی حساب اومدنت روی من -

 .گذاشتم میز روی را سرم دوباره. کردم قطع را تلفن و گفتم ایباشه. نشستم میز پشت دوباره

 رفتمگ تصمیم. باشد شلوغ بود قرار حتما و بود خانوادگی هم مهمانی این و باشم شلوغی در نداشتم دوست
 دمش کار مشغول. نشوم زمان گذر متوجه تا کردم سرگرم دفتر کارهای با را خودم. بیاورم ایبهانه" بعدا و نروم

 دل. بودم نشده خسته هنوز من و گذشتمی ساعت. است گذشته هم ناهار ساعت از که نفهمیدم حتی و
 .نداری خستگی باشد کار که اتخوشی

 جمع را وسایلم و بستم را هاپرونده. رودمی شب سیاهی به رو هوا نفهمیدم که شدم کار مشغول قدرآن
 با هک است شده دفترم وارد اجازه بی طوراین کسی چه ببینم تا گرفتم باال را سرم. شد باز اتاق در که کردم
 روی یخنده با. شود وارد اجازه بی همیشه که بود عادتش. دادم باال را ابرویم تاییک مهرداد دیدن

 :بست سرش پشت را در و شد وارد هایشب*لــ

 !رئیس خانوم تعطیل بهونه -

 !دنبالت اومدم خودم نیای تا میاری بهونه دونستممی
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 !دارم کار کمیک من اما -

 :کرد اشاره دستم در کیف به

 رفتیمی داشتی انگار ولی -

 ...اما -

 .بریم بیفت راه نداره، اما -

 .شم آماده باید من خونه، بریم اما باشه -

 ،من هایدست دست با باالخره و شدیم خارج شرکت از. بروم بیرون تا رفت کنار در کنار از و گفت ایباشه
 در نگهبان بعد ثانیه چند و داشت نگه عمارت یک جلوی مهرداد بعد ساعتنیم تقریبا. برویم که شدم آماده

 .شدیم بود، خودم عمارت برابر دو که عمارتی وارد. کرد باز را

 .باشد دارپول قدرآن مهرداد کردمنمی فکر

 :کرد جلب خودش به و گرفت اطراف از را نگاهم صدایش

 .شو پیاده -

 در ارکن. رفتیم باال را عمارت به منتهی هایپله. کرد حرکت کنارم هم مهرداد. شدم پیاده کالمی گفتن بدون
 :زد فریاد دور چندان نه یفاصله از و بود ما حضور منتظر لبخند با نفریک سالن

 !داداش اومدی باالخره به به -

 :دادمی مهارش حال در یخنده از نشان مهرداد شوق پر صدای

 بپرس خانوم از -

 :گفتم او از زودتر من و بود خریدارانه نگاهش. کردمی ماننگاه لبخند با که شدیم دختری نزدیک

 .کشید طول کارم کمیک متاسفم -

 :کشید آغوشم به منتظره غیر

 اومدی که اینه مهم عزیزم، نداره اشکالی -

 :زدم رنگیکم لبخند

 ممنون -

 مانسمت به روییخوش با ما دیدن با همه. شویم وارد تا رفت کناری به در جلوی از و خندید جوابم در
 که بود معلوم. بود بخشلذت" واقعا این و داشتند صمیمی و گرم جمع. گفتند آمدخوش کدام هر و آمدند
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 بود، مهرداد خواهر انگار و بود آمده مانسمت به که دختری همان. زندمی را اول حرف شانبرای احترام
 :گرفت را دستم

 !عزیزم دارنمی اتنگه سرپا طوریهمین صبح تا کنی ول رو اینا خودم پیش بریم بیا -

 را لبخند حالت همان ها،چشم همان بود، مهرداد اصل برابر کپی. ایستاد کنارم مسنی" تقریبا زن باراین
 :داشت

 داشتید؟ نگه سرپا رو خدا بنده چرا گهمی راست دخترم -

 :بازگشت مهرداد سمت به

 تو بیان کن شوندعوت پسرم_

 :داد ادامه مادرش به رو مهرداد خواهر دوباره

 .بریم بیا عزیزم بیا نیست، اشحالی هیچی. کن ول تو پسره این مامان -

 ما شدن جدا با. نشست کنارم هم خودش و برد سالن وسط سلطنتی هایمبل سمت به و گرفت را دستم
 :کرد باز زبان مردی هاخنده میان در و شد بلند جمع خنده صدای

 .بگیر یاد مهرداد آقا دیگه خودمه دختر -

 :شد بلند مهرداد یکارانهطلب صدای

 !داره گرفتن یاد امجوجه این آخه بگیرم یاد رو چی -

 :بازگشت من سمت به دوباره و درآورد برایش زبانی هم مهرداد خواهر

 عزیزم؟ چیه اسمت -

 :زدم رویش به جانی کم لبخند

 سایه -

 :داشت وا سکوت به را ما دوی هر سرم پشت از دختری ظریف صدای

 !قشنگی اسم چه وای -

 جای در و آمد کنارم به هم او. دیدم بشاش ایچهره و شیطان نگاه با را دختری که بازگشتم صدا سمت به
 :نشست خالی

 ننه ذارن،می اسم شونبچه برای ملت -

 .گذاشتن اسم برام منم بابای

 :کرد من به رو بود شد خیره او به خنده با کنون تا که مهرداد خواهر
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 شی؟می خم یکم جون سایه -

 !چرا؟ -

 .فهمیمی شو، خم -

 :زد اشکله پس به محکم یضربه و کرد پیدا دسترسی کنارم دختر به تا شدم تا کمی

 !کن ناله بعد بشینه دقیقه دو بذار. بری آبرو همیشه که کنم سرت اون تو خاک -

 :کرد من به رو و کرد نازک برایش چشمی پشت دختر

 ؟ آخه برم کجا اسم این با من اسمه؟ امشمسی آخه دیگه گممی راست -

 :کرد جلب را مانتوجه مهرداد صدای بار این

 نکنمی پرتت بهت میدن برگشت بلیت جاهمون شمسی ام آی بگو برو اروپا فرستیممی رو تو ما عزیزم -
 !نیست هادهاتی جای جااین گنمی بیرون،

 :شد بلند بود، نشسته ما رویروبه که مردی اعتراض صدای

 !داره قشنگی این به اسم نکنید، اذیت رو دخترم -

 :کرد دستیپیش شمسی

 !خدایی؟ بود قحط اسم بابا، دیگه گهمی راست -

 :داد همسرش دست در را کندهپوست یمیوه بشقاب بود، ایستاده شمسی پدر کنار که زنی

 !اسم این بود مد موقع اون مادر -

 :گشت باز من طرفبه شمسی

 .کنمنمی انتخاب جوریاین رو بچم اسم وقتهیچ که من -

 :انداخت پا روی پا مهرداد

 !گیرهمی رو تو میاد بدبختی کدوم اسمت این با ببینم حاال -

 :گرفت مهرداد از را رویش اکراه با شمسی

 میشه تو زن که بدبختی همون -

 !کشیدن صف خونمون دم دخترا که من واال -

 !آخه ترشیدی که همینه واسه دونممی... آره،آره -

 :انداخت گوشش پشت را اشنداشته موهای مسخره حالت به و کرد نازک را صدایش مهرداد
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 !آخه دارم تحصیل ادامه قصد من -

 :خندید بلند صدای با مهرداد خواهر

 خالص شرش از کی دونمنمی دستمون، رو مونده ترشیده جوریهمین این شمسی رو، این کن ولش -
 !شیممی

 !دونمنمی من بشه، آدم گیرهمی زن این کی واال آره -

 :شد بلند آشپزخانه از مهرداد مادر اعتراض صدای

 باشید نداشته پسرم با کاری -

 !اسنشسته قاشق مثل این نداریم این با کاری ما مامان واال -

 :گرفت را رویش ساختگی اخم حالت با مهرداد

 .آوردید گیر مظلوم رو من شما. بیاد سعید تا شینم می ندارم کاری شما با من اصال -

 :داد را جوابش سریع شمسی

 دارین؟ آشنایی مظلومیت واژه با شما ؟اصال دوتا کی؟شما اونم -

 :گشت باز من سمت به بعد

 .بیفتن هم با دوتا این نکنه خدا جونسایه -

 کردم مشاهده بله: گفتم مهرداد به رو و خندیدم

 :داد تکان را سرش شمسی

 !نذاشتی برامون آبرو مهرداد، سرت تو خاک -

 .نگفت چیزی و کرد اکتفا خنده یک به تنها مهرداد

 :زد بازویم به ایضربه مهرداد خواهر

 .مهرنازه اسمم نگفتم بهت رو اسمم من راستی -

 !پسرشه یمرده کشته: داد ادامه گوشم کنار در بعد فریباس اسمش مامانمه، اسآشپزخونه تو که هم اونی

 :کرد اشاره مهرداد پای سرتا به بعد

 .نشسته روتروبه که یالقوزی همین -

 :نگذاشت جواب بی را نگاهش مهرداد

 کنی؟می رو من غیبت داری شده؟باز چی -
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 :زد آرامی یضربه دستش روی بر ایمسخره حالت با بعد

 !خواهر بکش خجالت -

 :شدم خیره مهرناز به و گرفتم رو مهرداد از و کردم ایخنده تک

 داره؟ باهاتون نسبتی چه شمسی -

 ...عمومه دختر شمسی -

 :کرد اشاره رویمروبه زن و مرد به دست با

 .مرضیه عمو زن و خسرو عمو اینم -

 :بردم گوشش نزدیک را سرم. ندیدم را سعید مادر و پدر کردم چشم چشم، چه هر

 !سعید؟ مادر و پدر پس -

 .نیستن جااین اونا عزیزم -

 ...پس -

 مهرداد مادر. ماند باقی نیمه و نصفه من حرف و شد کشیده در سمت به همه نگاه آیفون زنگ باصدای
 :زد را آیفون

 اومدن ترنم و سعید -

 :پرید جا از فورا مهرداد

 .اومد رفیقم ندارم، کاری شما با دیگه من -

 در چهارچوب در سعید و ترنم قامت که بودیم دوخته در به را منتظرمان هایچشم و بودیم شده بلند جا از
 بر یرنگکم لبخند ناخواسته. بودند شده جمع ترنم دور به همه و گرفت باال دوباره همهمه صدای. شد نمایان
 رد که نافذی هایچشم همان. کنم برانداز خوب را ترنم تا بود موقعیت بهترین. بست نقش هایمب*لــ روی
 هایمرویا به هم هنوز تردید اما امدیده خواب در را هاچشم این که بودم مطمن. بود همان بودم، دیده رویا
 هچ. کندنمی دوا را دردی نبودش و بود که افسوس ولی. نباشد من ترنم ترنم، این شاید که بود زده چنگ
 را مرگم من. خاموش مرگ یک مرده، او که دارم باور من. ندارد وجود دیگر سایه آن که وقتی کندمی فرقی
 لبخند. خورد گره هایمچشم در هایشچشم و کشید بیرون را خودش مهرناز وش*آغـ از ترنم. کنممی زندگی

 آمدنش مسیر به سعید نگاه اشهمیشگی رنگ پر لبخند همان با. شد ترنزدیک که کردم نثارش جانی کم
 :کرد نگاهم خوب و گرفت دستانش در را بازوهایم ترنم. شد گرنظاره فقط و کرد سکوت. دید مرا و خورد

 .جاییاین هم تو که حالمخوش خیلی اومدی که مرسی -

 شگوش کنار و گرفتمش وش*آغـ به من باراین متعجبش نگاه مقابل در و قبل از تررنگ پر باراین خندیدم،
 :زدم پچ
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 .شده تنگ برات دلم منم -

 اشمتعجب هایچشم و شد جدا وجودم از. بود کرده زمزمه گوشم در قبال خودش که کردم زمزمه را ایجمله
 :نکند شکی آنکه برای و خندیدم دوخت، هایمچشم به را

 .ندیدمت نامزدی روز از -

 :شد بلند سرش پشت از سعید صدای. بزند لبخند که کرد سعی و گرفت غم رنگ نگاهش

 !هابودم داماد منم ناسالمتی گیره،نمی تحویل رو ما هیچکی -

 :دوختم اشخورانهدل نگاه به را نگاهم

 شرمنده. آقا سعید مبارکه -

 :گفت لودگی با و خندید

 !چیه؟ هاحرف این خواهر اوا -

 .کرد تیز را هایمگوش کسی هایقدم صدای. شد دوخته سالن یگوشه یپله راه به همه چشم و شد سکوت
 بودن، مهرداد مادربزرگ و پدربزرگ کهاین حدس و آمدندمی پایین هاپله از پیوسته و نرم مسنی زن و مرد
 رویش و سر از اقتدار هم هنوز اما بود شده شکسته و پیر گرچه رویمروبه ابهت پر مرد. نبود سختی کار
 نهانیپ مهربانی چه. بود شده قفل پیرزنی دست دیگرش دست دور و بلندش عصای دستش یک با. باریدمی
 :کرد سعید به رو پیرزن. کردند تمام را هاپله. بود زن نگاه در

 پسرم؟ اومدی دیر چقدر -

 ایبوسه و کشید را دستش و نگذاشت که ببوسد را دستش خواست و رساند پیرزن به را خودش سعید
 دل که بود نگاهش در چه. کرد مکث رسید که من به و چرخاند چشم پیرزن. کرد سعید موهای مهمان
 :گرفت رو سعید صدای با و زد دو دو چشمش مردمک هایم،چشم از کندنمی

 عزیز؟ شده چی -

 :کرد دستش قاب را صورتم و شد نزدیکم عزیز

 ترنم؟ دوستت بود این-

 .بودند متعجب من مثل هم بقیه که فهمیدممی جمع سکوت از من و گفت و آرامی یبله ترنم

 :بوسید عمیق را امپیشانی و آورد پایین را صورتم عزیز

 .اومدی خوش. دخترجون اومدی خوش -

 نای بود عجیب. شدم خیره رفتنش مسیر به من و شد دور بدهم را جوابش که نگذاشت و گرفت من از نگاه
 .بود عجیب پیرزن،
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 .آمدنمی پایین هم لحظه یک سعید و مهرداد صدای باراین و شدند جمع هم دور همه دوباره

 :زد بازویم به ایضربه ترنم که بودم خیاالتم محو. بودم گیج هم هنوز من و رفتندمی ریسه خنده از همه

 اگه عزیزم کنم فضولی خوامنمی البته. نکردیش معرفی برام خوب بودی، اومده یکی با نامزدی شب راستی -
 .نده جواب نداری دوست

 .کنیممی همکاری هم با پروژه یه سر همکارمه اون ب نداره،خ مشکلی نه -

 تونه؟بین چیزی که اینه منظورم. گفتی قبلم دفعه که رو همکارته که این -

 .نیست خاصی چیز نه -

 .بود تو به چشمش همش. کردمی نگاهت عجیب اون اما -

 .کنمنمی فکر جوریاین -

 :زد مطمئنی لبخند

 !شاید -

 با و شدم آماده بازگشت برای سعید، و مهرداد مادربزرگ و پدربزرگ با آشنایی و شام خوردن از بعد
 چیزی و بودیم کرده سکوت دو هر راه طول تمام در. کرد امهمراهی خانه تا مهرداد زیاد هایپافشاری

 :راشکستم سکوت باالخره کهآن تا گفتیمنمی

 کنه؟می زندگی کی با ترنم -

 :کرد ایخنده تک بود، دارخنده برایش سوالم گویی که مهرداد

 ...اشخانواده با خوب -

 :کرد دستیپیش و فهمید مهرداد. نبودم مطمن داشتم، را زدنش قصد که حرفی از انگار کردم، من و من کمی

 بپرسی؟ خوایمی چیزی -

 .بگی ترنم خانواده از بیشتر برام خواستممی راستش آره، خوب -

 :کردممی اشتباه من هم شاید. دیدم هایشچشم در را حالیخوش موج انگار

 راستش. میشی شونعاشق شون،ببینی باید. عزیزه خیلی مادرش و پدر برای و دختره تک ترنم خب -
 ...بشه ناراحت بدونی تو کهاین از ترنم نکنم فکر اما یانه باشه درست گفتنش دونمنمی

 :داد ادامه دوباره و کرد مکث کمی

. شن جدا ازش تونننمی که جوری دارن دوس خیلی رو ترنم جون،مریم و بهرام آقا گفتم که جوری همون -
 اهپرورشگ توی سالگی ده تا اون. کردن قبول فرزندی به رو ترنم کهاین تا شدننمی داربچه سالی چند اونا
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 و شهب دکتر پدرش مثل تا کنهمی تالش ترنم شهمی دخترشون کهاین از بعد و دکتره ترنم پدر خب. بوده
 !دیگه دکتر گیممی بهش ما اما پرستاره، و نگرفته تخصص هنوز البته. دکتره یه االنم

 اشخنده صدای دید را تعجبم که مهرداد. بود گرفته امخنده راستش باشد، پرستار ترنم که شدنمی باورم
 :شد بلندتر

 اون نک فکر دیگه. بگیره رو تخصصش نمونده چیزی دیگه اون البته دکتره هم سعید دیدی رو کجاش تازه -
 !دکتراشن دوتا این که بیمارستانیه چه

 .خندیدم اختیاربی و گرفت امخنده مهرداد حرف با

 بیرون دهانش از حرفی که انگار. کردمی نگاه لبخندم به عمیق. کرد تماشایم فقط و کرد سکوت مهرداد اما
 !خندیمی دوباره که خوبه چقدر: کرد زمزمه باشد، پریده

 حس. نداشتم را غربت حس آن دیگر چرا دانمنمی. او نه گفتممی چیزی من نه کردم، نگاهش سکوت در
 یادبه کردمنمی سعی چرا! چگونه؟ اما. شناختممی را ترنم که گونههمان. شناسممی را هاچشم این کردممی

 و تیره را چیز همه چرا اند؟بوده امگذشته در هم خوب روزهای شاید که دادمنمی را امکان این چرا بیاورم؟
 غرق خودم ناامیدی و خلسه در هم باز و نکنم فکر چیزی به کردم سعی و گرفتم او از را رویم دیدم؟می تار

 و کردم کوتاهی خداحافظی. ایمرسیده که شدم متوجه ماشین ایستادن حرکت از با که نکشید طولی. شوم
 .کرد متوقفم مهرداد صدای که گذاشتم دستگیره روی را دستم

 :بود شده خیره روروبه به زد،می موج آن در غم که ایچهره با کند نگاهم حتی آنکه بی

 دی؟نمی فرصت یه بهم چرا -

 چی؟ برای فرصت -

 :بود نشانده اشپیشانی روی ریزی اخم و بود شده جدی اشچهره. شد خیره هایمچشم به و برگشت

 هی رو من بشم، نزدیک بهت کنممی سعی که بار هر چرا ترسی؟می من از چرا. باشم نزدیکت کهاین فرصت -
 .کنیمی دور خودت از جوری

 شدمی باعث چیزی چه ترسیدم؟می چیزی چه از من اما داشت حقیقت هایشحرف شاید. بودم کرده سکوت
 داشتم؟ هراس قدرآن چه آوردن یاد به از. باشم محتاط قدرآن او به نسبت

 :گفتم وارزمزمه و آوردم باال را سرم

 !دونمنمی -

 :کشید بورش موهای در را هایشدست و کشید گیکالفه سر از پوفی

 ...من من،. نترس من از سایه، -
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 د؟بگوی را حرفش ادامه که نکردم پافشاری چرا دانمنمی.نگفت چیزی و گرفت هایمچشم از کالفه را صورتش
 .داشتم ترس عواقبش از شاید

. رفتممی راه تند.شدم پیاده ماشین از و گرفتم او از را رویم. ترسممی آشنا هایچشم این از. ترسممی من آری
 ...دور فقط تشنج، این از شوم دور خواستممی

 .کوبیدم محکم سرم پشت را در. شدم اتاقم وارد و رفتم باال هاپله از سریع شدم که سالن وارد

 مرا پاهایم.اتاقم در چرخاندم چشم

 که بود قدریآن اشکلفتی که سیاهی یپرده. نشده باز هاست،سال که بردمی ایپنجره سمت ناخودآگاه
 .زدم کنارش آرام و بردم پرده سمت را لرزانم هایدست. کند عبور قلبش از نتواند مزاحمی نور هیچ

 !نرو: گفتمی وجودم اعماق در چیزی. بود مانده حرکتبی هم هنوز مهرداد ماشین

 .رفت مهرداد و شد روشن ماشین که نکشید طولی اما

 سرم و زدم زانو کمکم. دادم پشتم دیوار به را امتکیه و کشیدم را پرده دوباره. دوختم چشم رفتنش مسیر به
 .بستم را هایمچشم و گذاشتم پاهایم روی را

 .شدم بیدار خواب از بدنم کوفتگی و درد از

 اعثب که دادم تکانش و گذاشتم گردنم روی را دستم. شوم بلند کردم، سعی و دادم بدنم به قوسی و کش
 یکوفتگ از تا رساندم حمام گرم آب به را خودم. بودند شده حس بی پاهایم و دست تمام. شود بلند آخم شد
 .کنم کم بدنم

*** 

 .شوم جدا آب داغی از که گذاشتنمی حد از بیش خستگی. گذارندم حمام در را ساعتی یک

 نای از. شوم روروبه اردالن با بود قرار هم باز. داشتم جلسه امروز. کردم رفتن قصد و پوشیدم را هایملباس
 .بودم شده متنفر اجباری دیدارهای

 ار  دستش دیدنم با که شوم رد مقابلش از توجهبی خواستم. دیدم را بهروز البی همان در و شدم شرکت راهی
 به تا کردم مکث سرجایم. برداشت قدم سمتم به که دادم اخم با را اجبارجوابش به داد، سالم سر با و برد باال
 .برسد هایمقدم

 :نشاند هایشب*لــ روی ایمسخره یخنده آورد جلو را دستش

 !اخمو همیشه خانوم سالم -

 همه از اول که شدیم جلسه وارد هم با. بدهم را سالمش جواب و کنم کم پیشانیم از را اخم کردم سعی
 با و گرفت من از را رویش سریع.خورد گره صورتش روی اخم بعد و مهرداد متعجب هایچشم با هایمچشم

 یرهخ. باشم داشته مهرداد به بهتری دید که نشستم موردنظرم صندلی روی سروصدا بی.شد مشغول جدیت
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 به بهروز صدای با. کند نگاهم خواست،نمی خودش هم شاید نبود، حواسش اصال او اما صورتش در شدم
 :آمدم خودم

 کجایی؟ -

 :گرفتم مهرداد از را نگاهم

 .جام همین -

 بودم، شده کنجکاوتر او به نسبت روزها این. رفتمی پیش کار روند مورد در مهرداد کنفرانس با جلسه
 بیزار خاطره از من و دادمی خاطره بوی هایشحرف کهآن با. کردمی که کارهایی میزد، که هاییحرف به نسبت
 .شدمی خالی کمکم سالن و شد تمام جلسه. بودم

 :گفت کرد،می جمع را وسایلش کهحالی در بهروز

 بهت رو چیزی یه باید منتظرتم بیرون سایه -

 .رفت و نماند منتظر و زد را حرفش. بگم

 روی شرکت البی در. افتادم راه دنبالش و کردم جمع را وسایلم. شد خارج در از که بودم خیره رفتنش مسیر به
 .نبود من به حواسش و بود نشسته صندلی

 :زد عمیقی لبخند دیدنم با و گرفت باال را سرش. نشستم کنارش کنم توجه جلب آنکه بدون

 .اومدی که حالمخوش -

 .دادم کوتاه لبخند یک با را جوابش

 :داد بیرون را نفسش بار چند

 .بگم بهت باید جوریچه دونمنمی خوب، -

 .بشم آشنا باهات دارم دوس و میاد خوشم ازت که گفتم بهت قبال من که دونیمی هم خودت

 :کردم قطع را حرفش

 .شنیدی جوابتم و -

 فکر ترجدی باراین خواممی ازت. کردم فکر جدی بهت نسبت من بدم، ادامه بذار سایه کنممی خواهش -
 .فکرکنی ازدواجم پیشنهاد به باراین خواممی ازت راستش. کنی

 هست معلوم: زدم جیغ و شدم بلند جایم از خورد بهروز صورت به که ایضربه با که بگویم چیزی خواستم
 خبره؟ چه جااین

 :شد گم مهرداد فریاد صدای در صدایم اما
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 کنی؟می غلطی چه هست معلوم! عوضی -

: زد فریاد بلند صدای با بهروز. کردنمی ول و بود گرفته را اشیقه مهرداد اما زدمی داد که بود بهروز باراین
 !کن ولم روانی

 !ها؟ بدم تذکر بهت باید بار چند تویی، روانی که فعال -

 انگار که مهرداد. زد بهروز را دوم مشت و کرد رها مهرداد دست از را خودش بهروز

 مکردمی احساس که میزد ضربه صورتش به طوری زد زمین به و گرفت را بهروز یقه دوباره بود، شده ترجری
 که نمانده چیزی

 :کردم شکار هوا در را مهرداد دست. بمیرد مشت همه آن زیر بهروز

 !دیوونه کن ولش -

 محکم را بازویم و کرد پاک هایشدست با را بود شده جاری دماغش از که خونی و بازگشت سمتم به مهرداد
 :غرید و گرفت

 !هستم ایدیوونه چه که میدم نشون بهت -

 در زدم زل. نداشتند را شدن نزدیک جرأت کدامهیچ اما بودند شده جمع زیادی جمعیت کردم نگاه اطرافم به
 :ریختم هایمچشم در را عصبانیتم تمام و مهرداد هایچشم

 !کن ول رو دستم -

 :فشرد تر محکم را بازویم مهرداد

 نکنم؟ ول اگه -

 !خودته پای عواقبش -

 امچهره در را ترس اما نمانده دستم شدن قطع به چیزی کردممی احساس که بود گرفته سفت طوری را دستم
. کرد قفل را در و داد هلم خودرو داخل. بردمی خودش پشت کشان کشان مرا و افتاد جلو خودش. ندادم راه

 :زدم داد قبل از ترعصبی

 دست من به حقی چه به نشناختی رو من هنوز تو. شدی رو پر نگفتم بهت هیچی کردی، رو کار این بار یه -
 ؟!زنیمی

 و شنیدنمی را هایمحرف گویی که بود ساکت طوری. کردمی رانندگی اخم با و سکوت در او و زدممی داد من
 در بود مانده کم که دادم تکانش جوری و گذاشتم دستگیره روی را دستم. کردمی ترعصبی مرا این

 تلفن هک بگیرم شماره خواستم و آوردم در کیفم از را تلفنم.دیدم فایده بی که را تقالهایم. بشکند هایمدست
 :زد وفریاد کشید دستم از را
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 بلشق اما. بکنم رو کار همین خواممی زندگیت؟ از کنم گم رو گورم خواستینمی مگه. بشین لحظه چند فقط -
 .کنم روشن برات رو چیزایی یه باید

 !روانی ای،روانی تو -

 :زد فریاد صورتم در و برگشت سمتم به

 !موندمنمی منتظرت سال همه این نبودم روانی اگه امروانی من آره، -

 :داد ادامه کالمش هویدای لرزش با. شد ترنرم صدایش

 .نداشتم دوست جوریاین -

. ردمک فکر حرفش به و دوختم بیرون به چشم. گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت دیگر هم او کردم سکوت
 .شد پیاده بزند، حرفی کهآن بدون و داشت نگه قبرستان داخل بوده؟ منتظرم هاسال چرا

 نزدیک قبرم به تربیش رفتیم،می را مسیر تربیش هرچه که بود عجیب. شدم پیاده ماشین از او از تبعیت به
. کرد مکث قبرم سنگ کنار مهرداد تعجب کمال در و شدم خیالبی کنممی اشتباه کهآن فکر با. شدیممی

 :غرید خشم با و گرفت سفت را بازویم و آمد نزدیکم دوباره

 کجاست؟ جااین دونیمی -

 :بود رویش هاینوشته و مشکی سنگ به نگاهم

 نه -

 ؟ خبره چه دورت فهمیام؟میکی من دونی می اصال کجاست؟ جااین دونیمی پرسیدم: زد فریاد بلندتر

 صدایش که بروم خواستم، او به توجه بی و دادم نجات حصارش از را خودم که شد ترشل هایشدست
 :کرد متوقفم

 !مهرپرور سایه خانم نمیدی؟ رو من جواب -

 بمتعج و برگشتم سمتش به سریع. اسم این شنیدن از کردم داغ من و نرسید مغزم به خون. لرزید پاهایم
 :کرد صدا نام این به مرا چرا که کردم نگاهش

 !رفته یادت رو اسمم انگار -

 :زد ایمسخره پوزخند

 !رفته یادت رو من اسم تو انگار نه -

 :شد هایمچشم قفل و آمد نزدیکم
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 مونهمه و اومد یادت شایدم نه یا نیومد؟ یادت چیزی رستگار مهرداد. مهردادم من کن، نگاه هامچشم تو -
 رفت یادت و من چرا بشناسی؟ نکردی سعی چرا چرا؟. کردیم باورت هااحمق مثل هم ما! گذاشتی کار سر رو

 چرا؟

 .کردمی فراموشی به دیگر بار و گوییدروغ به متهم مرا بار یک نبود مشخص هم خودش با تکلیفش

 :گرفت رو و کشید صورتش به دستی

 معاشق اگه داشتی؟ قلب اولم از اصال. نیستی اما معصومی هنوز کردممی فکر. شناسمتمی کردممی فکر -
 باید چرا گم،می دارم چی نداشتم؟ ارزشی هیچ برات یعنی. شناختیمی رو من اول نگاه همون تو باید بودی

 همیشه برای و کردم تباه رو زندگیم که بودم من دادم، جون که بودم من فقط وسط این شدی؟می عاشقم
 ور من جواب سال؟ چند بگو هان ریختم،می اشک اتتوخالی قبر سره باید دیگه سال چند سال؟ چند. رفتم
 کنی؟می نگام جوریاین چرا ساکتی؟ چرا بده،

 .کردنمی باور را رویم پیش حقیقت هایمچشم و بودم شده خیره هایشچشم به ناباور

 :داد ادامه رحمیبی با که نگفتم چیزی

 اب رو سال همهاین. گذشت بهم چی که نفهمیدی اصال. شدم حالی چه دونینمی مردی، گفتن بهم که روزی -
 چی؟ تو اما اما، کردم زندگی خاطراتت

 نیستم نه شناختی؟می که مهردادی همون مهردادم؟ من! کن نگاه من به سایه. کردی فراموش رو اسمم حتی
 تشدس از و شدم عاشق سالگی پونزده تو. شدم غربت راهی سالگی پونزده تو. نیستم که خدا خداوندی به

 بهش که گفتی بهش روز یه که اممهردادی من ببین، رو من. بخندم که رفت یادم سالگی پونزده تو. دادم
 راچ. هست چیزی یه که مطمنم اما چیه پسره اون به تو ربط فهممنمی شد؟ چی پس؟ شد چی! کنیمی تکیه

 چرا؟ بهروزه؟ اون روی تو فامیلی چرا کردی؟ عوض رو اسمت

 توش خوایمی که زندگی اون اینه... اینه؟. تموم و کردی درست ساختگی مرگ یه کردی فکر من به اصال
 ودتخ با رو اون جسم داری فقط تو نیستی، سایه تو! مرده جاست،این من سایه! سنگه از قلبت نباشم؟تو

 نمیاره؟ یادت رو هیچی هامحرف کنی،می حمل

 ماا شناختم درست که فهمیدم کردی، تشنج لعنتی پرورشگاه اون جلوی که روزی تنهام؟ چقدر نمیاره یادت
 یسع. کردم تحمل من. شده پاک خاطراتت از بخشی خورده بهت که روحی ضربه بخاطر که گفت بهم سعید
 !بدی؟ها؟ ادامه رو مسخرت بازی این خوایمی کجا تا. بود فایده بی هااین یهمه اما بیاری یاد به کردم

 پای زیر زمین بلرزاند که فریادی. خواستمی وجودم اعماق از فریادی دلم. کرد محکومم و زد حرف وقفه بی
. کردنمی دفاع حقم از وسط این کسهیچ و بودم شنونده فقط.بود کرده پر اشک را هایم.چشم. را اردالن
 احساساتم، و قلب بازگشت از ترسیدممی من. کردممی تظاهر فقط و بودم نکرده فراموش را مهرداد من شاید
 دبای. بودم نبودنش تنگدل اندازه چه که زدممی فریاد باید لحظه این در گفتمنمی چیزی چرا. ترسیدممی
 این. است مرده سایه گفتمی راست او اما اما، دارم نیاز بودنش به چقدر که گفتم می و کردممی باز زبان
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. گرفته من از را امزندگی که شوم مردی خیالبی توانمنمی.کنم رها را چیز همه توانمنمی نیستم من
 :خوردم فرو را بغضم و بستم را هایمچشم

 کنارت از خیالبی و کنن لهت وقتی بخندن، هم باز و ببینن رو اتشده تیکه تیکه قلب و کنن نابودت وقتی -
 های یکهت نتونی کنی تالشی که قدر هر وقتی بگیرن، باال رو سرشون آبرو با و کنن حرمتتبی وقتی بشن، رد

 ...کنی جمع رو قلبت

 :نگاهش در شدم خیره و کردم باز چشم

 خودش حالش به ذاریمی. بزنیش پیوند و کنی جمعش که خوادنمی دلت دیگه میشی، قلبت خیالبی -
 لمد اصال و گذاشتم جاش گذشته توی جایی یه گذاشتم جا رو قلبم آره. بمیره تا بزنه زجه اونقدر. بمونه
 با حق میگی راست تو فهمی؟می. کردن مجبورم شدم، مجبور بودم، مجبور اما بکنم رو کاراین که خواستنمی
 همون شب، همون جا،همون باغ اون از گوشه یه پرورشگاه، همون توی جایی یه شده دفن مرده، سایه توئه
 باشه کن، محکوم کنی؟می محکومم و کردی علم قد من جلوی تو حاال و شدن رد و کشتن رو من مردم. لحظه

 که یکنمی فکر تو اگه. نیستم جانی کنم ثابت که خوادنمی دلم دیگه جنایتم به محکوم من کن، محکومم
 .هستم باشه امجانی

 رو قلبت بشم، مرهمش که میدم قول. بود ساده برگرد، یه فقط جوابش نبود این هامحرف تمام جواب -
 .کن اعتماد بهم فقط کنممی پیدا

 .کرد رفتن قصد من به پشت بود، شده ناامید که مهرداد. انداختم زیر را سرم و کردم سکوت

 :قلبی عمیق احساس همان با پیش سال چند مثل درست. کردم صدایش برداشت که را اول قدم

 ...مهرداد -

 اب بودم من فقط و بودند مرده زمین هایآدم تمام انگار. داشتم عجیبی حال.بازگشت سمتم به و کرد مکث
 من به خدایا داشتم هراس هم خودم قلب برای جمله این اعتراف از و داشتم دوستش عاشقانه که مردی
 .بده قدرت

 عقلم و تگف قلبم اما دارم نیاز بودنت به وجودم تمام با بگویم خواستم. بمان که بگویم. نرو بگویم خواستم
 که مکردمی فراموش باید همیشه برای بمان گفتممی اگر. کردنمی رهایم هم ایلحظه حتی اردالن فکر. نشنید
 شدم نزدیک او به قدم یک. بود زده زل هایمچشم در منتظر مهرداد. ندارم اکنون و امداشته ایخانواده روزی

 یادن اقیانوس ترینعمیق که کردم اعتراف و شدم خیره دریایش رنگ هایدرچشم. ایستادم مقابلش درست و
: گفتم وارزمزمه و انداختم پایین را سرم. دارم دیگری اهداف من امروز گفتمی راست او. اوست هایچشم

 .بمون منتظرم

 .بفهمم منم که بزن حرف جوری یه سایه چی؟ منتظر -

 :گفت کشیده و داربغض. شوم خیره هایشچشم به دوباره کرد مجبورم و گرفت را بازوهایم
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 یواسه جدایی همه این میرم؟می نبودت توی من نمیگی شده؟ راهت مانع چی سایه؟ ترسیمی چی از -
 !نزد دیگه دیدی یهو. نیست خوب قلبم

 :کردممی جدا هایش دست از را خودم کهحالی در و خوردم فرو را بغضم

 رو،ب تونستی گه اما... اما چی؟ برای چرا؟ نپرس ازم. پیشت گردمبرمی اینا همه از بعد مهرداد باش منتظرم -
 باشی کرده پیدا رو من شاید باختم، رو چیزم همه من مهرداد. نسوزون من پای به رو خودت نمون منتظرم

 گردونه؟برمی.گردونهبرنمی بهم رو من رفته دست از روح. کنهنمی عوض رو چیزی این نیست کافی این اما
 !گذشته بهم چی نبودت تو دونینمی. شناسینمی رو من تو مهرداد

 .ببینم رو تو فقط دارم دوس موندم، زنده بازی این آخر اگه کرده، عوض رو من دنیا

 :شدم مانع که بگوید چیزی خواست

 ...کنیم چال جا همین رو هاحرف این بذار نگو هیچی مهرداد، هیس -

 برایم بود، مانده شرکت در که را ماشینم تا زدم زنگ. شدم دور جاآن از تند هایقدم با و گرفتم او از را رویم
 کجاست؟ مهرداد دانستمنمی اصال. گذشت طوالنی چقدر زمان این دانمنمی. بیاورند

 را چسویی که کسی به اعتنابی. گذشتمی سریع من برای زمان هم شاید. آوردند را ماشینم که نکشید طولی
 یک مثل روحبی. بودم شده سرد دانستم،نمی مقصد کدام به. افتادم راه و شدم ماشین سوار بود، آورده
 .بردمی کجا به مرا دانمنمی که ایجاده به بودم خیره فقط. ریختممی اشکی نه گفتم،می چیزی نه سنگ،
 .کرد پلی را آهنگ و رفت ظبط سمت دستم

 اصحابی علی از خدایا آهنگ

 برده خاطرم از رو تو)

 فراموشی تلخ تب

 خاموشی و فراموشی این با کنم می خو دارم

 کوره دلم چشم چرا

 شسته من ذهن از تورو پریشونی موج کدوم سسته، رفتنم عصای

 .دادم آهنگ به دوباره را هایمگوش چرا؟ خدایا چرا کوبیدم فرمان به محکم را هایمدست

 خدایا)

 ایستادم من که جااین از کوتاهه که گفتی خودت تامن فاصلت

 راهه آسمون تا چقدر

 بیزارم تکرار از من
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 پژمرده لبخند این از

 یأسی احساس ازاین

 برده خاطرم از رو تو که

 گرفتارم تاریکی تنگ به

 رو مهتاب کرده گم شبم

 کورم چشمای از بگیر

 رو خواب یکهنه عذاب

 سنگه از من قلب مگه گیرهنمی امگریه

 تنگهدل جاده کجای میرم، کجا من خدایا

 ذاره نمی دنیا تب اما بشم عاشق خواممی

 کارهمی سیب درخت من بهشت راه سر

 چه. کرد تار را هایمچشم و شکست داشتم، نشکاندنش در سعی تاکنون که بغضی آهنگ شدن تمام با
 خیلی ییعن این و بود شده تاریک هوا. نباشم توانستممی نه باشم، توانستممی نه که بود شومی سرنوشت

 دوباره. دادم شدن، سرازیر یاجازه هایماشک به و گذاشتم فرمان روی بر را سرم. بودم جاده در که بود وقت
 و شود پرت جاده از حواسم تا بود کافی هم ثانیه چند برای دیدگانم تاری اما دوختم جاده به را هایمچشم
 ...نبود دیگری راه بزند، را هایمچشم جلویی ماشین نور

 جز چیزی امخالی تو زندگی از لحظه این در

 بعد و سردم پوست روی خون داغ قطرات شیرین حس. فهممنمی جلویی ماشین با برخوردم صدای
 ...خاموشی

*** 

 هستم؟ جااین چرا من که کنم فکر تا کردم سعی و کردم باز را هایمچشم بود، اتاق در که بدی نور وجود با
 سرش و بود گرفته هایشدست در را هایمدست که افتاد مردی به چشمم که چرخاندم اتاق دور را هایمچشم

 مشکل چندان ریختمی اشک کهآن حدس دستم خیسی احساس با. بود گذاشته هایمدست روی را
 را اتاق که عطری کردممی حس را تنش عطر بوی. نبود مهرداد جز کسی مرد این که بفهمم توانستممی.نبود
 پر تنش، عطر از کردم پر را دماغم. بود وجودش بوی این. نبود بود، زده که مصنوعی عطر این.بود کرده پر

 این چگونه خدایا. نیست من مال دانستممی که مردی برای بود شده اشک از پر هایم چشم عشقش، از شدم
 دادی؟ قرارش راهم سر چرا پس نباشد من سهم که بود قرار اگر. خودم از غیر کسی ببینم؟ کسی کنار را مرد

 !ایکرده مبتال آن به مرا که بود سرنوشتی چه این
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 هاینیمه در دستم اما کنم نوازشش خواستم،. بگذارم موهایش روی که کردم نزدیکش را لرزانم هایدست
. نداشتم حق. بگیرم او از را امیدش روزی و کنم امیدوارش نداشتم حق من کردم؟می چه.شد خشک راه

 نقش هایشب*لــ روی بر خنده بازم هایچشم دیدن با و گرفت باال را سرش مهرداد که برگرداندم را دستم
 خوبی؟: گفت نرم. نبیند را هایمچشم اشک تا گرفتم او از را رویم. بست

 :جانم کم و لرزان باصدای

  هستی؟ کی تو کجاست؟ جااین_ 

 در هکالف را هایمدست رفتنش با. شد خارج اتاق از سریع بگوید، چیزی کهآن بدون. کردمی نگاهم گیج و مات
 خود دیگر ها،نقش گیهمیشه تکرار این ها،کردن بازی نقش این از بودم شده خسته. کشیدم موهایم
 اب سراسیمه مهرداد بعد ثانیه چند. را گوییدروغ این گرفتم یاد موقع چه من. بودم کرده فراموش را امواقعی
. دش وارد بود، نشانده صورتش روی اخم همیشه برعکس باراین و بود پوشیده سفیدی روپوش که سعید
 :بود کرده فرو دستش توی هایبرگه در را سرش کهحالی در و آمد تختم کنار به سعید

 چیه؟ اسمت -

 :نالیدم و دادم تکان چپ و راست به گیج را سرم و کردم غم پر را امچهره. کنم بازی نقش کردم سعی

 !دونمنمی هیچی دونم،نمی -

 از هم مهرداد دنبالش به. شد خارج اتاق از و داد تکان را سرش و مهرداد هایچشم در زد زل نگران سعید
 وبیدهک اثر در که بدی صدای با در که نکشید طولی اما کشیدم ایآسوده نفس هاآن رفتن با. رفت بیرون اتاق
 را هایمدست نگران. رساند من به سریع را خودش و شد اتاق وارد گیج ترنم و شد باز داشت دیوار با شدن
 :گرفت

 !شدم نگرانت خیلی عزیزم؟ خوبی -

 لو را خودم داشتم. شد لطافت و مهربانی از پر نگاهم. بود کرده تنش را سفید روپوش همان هم ترنم
 :آمدم خودم به فورا کردممی رو را دستم و دادممی

 !خوبم -

 :نشست تختم کنار. کردم اکتفا کلمه یک به همین

 .کنارتم منم باراین میشه درست چیز همه سایه نباش نگران -

 ستدر  نیست، قرار چیز هیچ که دانستنمی. دانستنمی چیزی که بیچاره آن. زهر از ترتلخ. زدم تلخی لبخند
 از ترمطمئن امروز. شود شروع من انتقام است قراره تازه. ندارد درمان دردها بعضی که دانستنمی. شود

 :کشیدمی دست روشنش موهای در کالفه که شد جلب مهرداد به ما دوی هر نگاه در شدن باز با. امهمیشه

 میشه؟ خوب حالش -
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 :گفت آرامش پر و زد مهربانی لبخند ترنم

 هک حاال بیداری سرش باال شبه سه. کن استراحت خونه برو تو. نباش نگرانش میشه، خوب که معلومه -
 .کنارشیم سعید و من باشه راحت خیالت اومد هوشبه

 .جاستاین فکرم بره،نمی خوابم خونه، برم اگه نه -

 !کن گوش من حرف به برهمی خوابت خستگی از -

 .بمونم خواممی نه -

 نمیدی گوش که تو بگم، چی -

 زا خواهیمعذرت یک با او و کردند صدا را ترنم بلندگو پشت از که کردممی نگاه مکالماتشان به متعجب
 :آمد کنارم مهرداد رفتنش با. رفت مانپیش

 نگرانت اومدی، هوش به شکر رو خدا -

 .شدم

 افتاده؟ اتفاقی چه جام؟این چرا من: پرسیدم گیج

 :گفت سکوت ثانیه چند از بعد و گرفت غم رنگ نگاهش

 .نبود خوب اصال حالت کردی، تصادف جاده تو -

 :کشید پوفی کالفه

 !داره شکر جای کلی خودش سالمی که همین -

 :گرفت را هایمست

 .دادم دستت از همیشه برای کردم فکر -

 .نگفتم چیزی و پاشیدم رویش به مهربانی لبخند

 .نشد طوالنی زیاد خوشحالی این اما است کنارم مهرداد که بودم خوشحال

 ضایف به باز پنجره از و گرفتم مهرداد از را رویم و ماسید لبم روی لبخند. نگذاشت تنهایم اردالن فکر دوباره
 اتاق از دید را سکوتم که هم مهرداد. کردممی نگاه بیرون به زدهغم و بودم کرده سکوت. شدم خیره بیرون
 سرم دور که باندی متوجه تازه. بود کرده امخسته بیمارستان فضای. بازنگشت ساعتی چند تا و شد خارج

 محکم را هایمچشم پیچید، سرم درون که دردی با اما گذاشتم رویش را دستم و شدم بود، شده پیچیده
 .گفتم خفیفی آخ و بستم

 از. رسیدممی هاآن به باید که داشتم کارها خیلی هنوز. بروم که گرفتم تصمیم. بود شده بهتر نسبت به حالم
 زهنو. شدم خارج اتاق از و برداشتم شد،می ختم بود همراهم که کیفی به که را وسایلم و شدم بلند تخت
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 رووبهر عصبانیش چهره با که برگشتم صدا سمت. کرد متوقفم مهرداد صدای که بودم برنداشته قدم از قدم
 :شدم

 شدی؟ بلند جات از چرا میری؟ داری کجا -

 .شدم خسته خونه رممی دارم -

 :کرد نگاهم گیج و متعجب مهرداد

 کجاست؟ اتخونه دونیمی تو مگه -

 :کردم جمع را خودم سریع بودم، داده که سوتی از دستپاچه

 !بیمارستانه از بهتر باشه، که هرجا هست، جایی یه باالخره -

 :زد گره هم در تربیش را هایشاخم

 !کنم؟ کارچه من بیوفته برات اتفاقی اگه. بری جایی تونینمی حال این با تو اما -

 :دادم باال را ابرویم تای یک

 .نباش نگران پس افتهنمی برام اتفاقی منم. بکنی کاری تو که نیست نیازی -

 ...اما -

 !نداره اما -

 رسونمتمی خودم پس باشه -

. ادافت راه من از جلوتر که نگفتم چیزی. بدهم سوتی این از تربیش نباید آمد، یادم که شوم مانع خواستم
 هب رسیدن تا و شدم خیالبی. بیوفتد راه به جلوتر خودش و بدهد دستور که بود اشهمیشگی عادت انگار

 :بازگشتم سمتش به باشد آمده یادم چیزی که انگار شدم سوار وقتی. نگفتم چیزی ماشینش

 اومده؟ ماشینم سر بالیی چه کردم؟ تصادف ماشین با که گفتی تو -

 بخوره دردت به دیگه کنمنمی فکر شده داغون کامال -

 :داد قرارم خطاب صدایش که دوختم چشم جاده به دوباره و نگفتم چیزی

 نمیاد؟ یادت چیزی واقعا -

 نه -

 چیزی من هم و بود کرده سکوت او هم. شد رانندگی مشغول دوباره و کرد نگاهم مشکوک ثانیه چند
 عمارت جلوی که کشید طول چقدر دانممی. .داشتیم احتیاج سکوت این به ما دوی هر انگار. گفتمنمی

 :دوختم صورتش به را نگاهم. بودیم
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 خونمه؟ اینجا_

 :کند نگاهم که آن بدون

 آره -

 داخل؟ نمیای -

 :کرد براندازم متعجب و مشکوک

 مطمنی؟ -

 .بودی مواظبم خیلی تو بودم کما توی که روزی سه اون توی حال هر به. نیستم نشناسی قدر آدم -

 :نشست اشچهره روی بر تلخی لبخند

 ممنون -

 دآم جلو سریع خدمتکارها از یکی که شدیم وارد هم با. افتاد حرکت به کنارم هم او که شدم پیاده ماشین از
 که کردم تعارف مهرداد به رو سپس و بیاورد قهوه میهمانم برای که خواستم. ایستاد منتظر طورهمان و

 دبپرس چیزی خواست و برگشت سمتم چرخاند،می خانه دور تا دور را هایشچشم کهحالی در مهرداد. بنشیند
 نگفت چیزی. شد پشیمان گویی که

 خدمتکار که ایقهوه از. بودم نشسته جدی و صاف و بودم انداخته هم روی وارخانوم را پاهایم که طورهمان
 اشقهوه بگوید سخنی آنکه بی.کردم اشاره میز روی یقهوه و مهرداد به چشم با و نوشیدم ایذره بود، آورده

 .کند گرم را دستانش قهوه گرمای خواستمی انگار. گرفت هایشدست در و برداشت را

 :گذاشتم میز روی را امقهوه

 بگی؟ خوایمی چیزی کنممی احساس -

 :گفت نگاهش توی غم همان با بود زده زل هایمچشم در مستقیم که طورهمان

 !بدی جواب سواالتم به بخوای که نمیاد یادت چیزی تو باشه اگرم. نیست چیزی -

 از ایرهذ حتی کهآن بی. نداشتم زدن برای حرفی بگویم که بود بهتر یا نگفتم چیزی و زدم تصنعی لبخند
 :شدم بلند متعجب. شد بلند و گذاشت میز روی بر راآن باشد، نوشیده اشقهوه

 !کجا؟ -

 :شد خیره پایش زیر دستبافت فرش به من به توجهبی و انداخت پایین را سرش

 ...برم باید قهوه از ممنون -

 .اومدی تازه توکه اما... اما -
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 .نگاهم در شد خیره حسی هیچبی و کند فرش از دل

 ...برم باید دیگه موندم کافی قدر به -

 .داد ادامه سکوت ثانیه چند بعد و کرد مکث

 ...زندگیت از هم اینجا، از هم -

 دادم جان من و شد خیره فرش به دوباره. کند نگاهم آنکه بدون او اما کردممی نگاهش و بودم شده گیج
 .شد خارج دهانش از که ایکلمه هر بابت

 بودم؟ بدی بازیگر انقدر یعنی دانست؟می را چیز همه او یعنی. زدم یخ کالمش سردی از

 :زدم صدایش برداشت که را اول قدم برود تا برگشت دید، که را سکوتم

 مهرداد -

 .برنگشت اما کرد مکث

 چی روزی یه که کن فراموش. میرم زندگیت از گفتم بهت که من. کنی بازی نقش من برای نیست نیازی -
 که ایهخواسته تنها این. دهمی عذابم تو گردن تو دیدنش دور، بنداز گردنبدم اون. گذشته و بوده بینمون

 .دارم ازت

. ودمنب خوبی بازیگر اصال من گفتمی راست. گذاشت تنهایم و رفت رفت، و نماند من جانب از جوابی منتظر
 درون هویدای غم کردمی نگاه هایمچشم در آخر لحظه اگر مطمئنم ندید؟ را هایمچشم مهرداد چرا ،اما..اما
 شده خسته. کشیدم عمیق نفس بار چند و بستم را هایمچشم. کردمی رو را دلم دست و یافتمی را آنها

 نقشم درون دوباره تنهایی، این کردنمی اذیتم دیگر. بودم کرده عادت اما، عذاب و شکستن همهاین از بودم
 رفتار طوری. گرفتم هایمدست در را بود شده سرد که ایقهوه. نشستم نفره تک مبل روی بر و رفتم فرو
 چه چاره اما خوردمی بهم حالم خودم خونسردی همهاین از. هستم دنیا زن ترین خونسرد انگار که کردممی
 ...بود

 وقفهبی هجوم از بانو نترس. گیرممی سخره به را کوه استقامت سختی اوج در ایستادن با که منی! منم چاره
 .بکند هم را فکرش دنیا که ایمشده آنی از ترقوی تو و من! نترس درد

 !نه بودم راضی آنکه برای نه کنم؛می سکوت. ستاندمی را جانم که دردی مقابل در کنممی سکوت

 .خوانممی زندگی گوش در و کنممی الالیی را درد من. بود سکوت من سهم

 را چیزی هایمچشم اما بنوشم کمی سردم یقهوه از خواستم رو روبه به بودم زده زل روح بی و سرد طورهمان
 .کردندنمی باور دیدند،می که

 روی خون از ایرودخانه بود؛ نمانده باقی آن از چیزی و بود شده مبدل تکه هزار به هایمدست در که فنجانی
 .بود کشانیده نجاست به را لباسم و سالن کف و بود گذاشته جا به دستانم
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 «نجاست» چرخید ذهنم تمام در کلمه یک کردم؟نمی حس را دردی چرا زدم، پوزخند

 .کشیدمی رخم به مرا بودن نجس خون این آری

 ...سایه:»زدندمی فریاد دیوارها این

 !«داری؟ هراس چه از ای باخته را زندگیت تو

 بدهکار من به چیزها خیلی زندگی این. ببازمش بخواهم حال که نداشت وجود ایزندگی زدم، نهیب خودم
 .گیرممی را حقم من اما بود

 وارد. رساندم اتاقم به را خودم و کردم طی را هاپله باشد، داشته اهمیتی برایم دستم خونریزی آنکهبی
 کند خاموش را سرم درون صداهای آب صدای تا کردم باز ممکن حد آخرین تا را آب و شدم اتاقم دستشویی

 .شد خون در غرق روشویی که نکشید طولی. بردم آب زیر را دستم

 میرم؟نمی من چرا دارد؟ جان قدرچه آدم یک مگر. کردممی نگاه روشویی درون خون به فقط و بود برده ماتم
. نیستم ایوب من باورکن ای؟گرفته اشتباه چه با مرا تحمل یآستانه خدایا. میرمنمی اما کنممی جان
 شیشه هایمدست با. بود کرده نفوذ دستم گوشت تا فنجان هایخورده شیشه. ندارم تحمل هم قدرهاآن

 روی بر محکم را هایمچشم برداشتم که را تیکه آخرین. کردمی فواره خون دوبار که آوردممی در را هاخورده
 .دادم فشار هم

 ...باید باشم، قوی باید که گفتممی خودم به

 بیرون را قلبم هایخورده شیشه داشتم من. بود شده خورد که بود قلبم این! نه دستم درد بخاطر نه
 کهآنبی و برداشتم باند یک. شدم روروبه رویم پیش واقعیت با و کردم باز را هایمچشم دوباره. کشیدممی

 ستد از. رساندم تخت به را خودم و پیچیدم دستم دور را باند کنم، عفونی ضد را دستم باشم داشته قصد
 هک بودم مطمئن و بود رفته سفیدی روبه لبانم. کند یخ بدنم تمام که بود شده باعث خون همه آن دادن
 .داشت دیدن واقعا زارم حال

 .شکستمی را اتاق سکوت که بود صدایی تنها هایمدندان خوردن بهم صدای و بودم افتاده لرزه به

 .بود بسته یخ قلبم انگار.نبود کافی اما پیچیدم خودم دور و گرفتم را پتو هایمدست لرزش با

 من برای خواب که بود رفته یادم انگار. شدنمی اما بخوابم بتوانم شاید تا گذاشتم هم روی آرام را هایمچشم
 هایمدست.بود افتاده درد به چشمانم که دادم فشار محکم هم روی را هایمچشم قدرآن.بود شده اعالم حرام

 دانمنمی. فهمیدم شدمی جاری هایمدست روی بر که خونی داغی از را این. شدمی خون خیس دوباره داشت
 .نیست خواب از خستگی بخاطر این بودم مطمئن و رفتمی سیاهی هایمچشم کمکم اما بود گذشته قدرچه
 از جانم کردم احساس. رفتممی اغما به کمکم. چرخیدمی سرم دور به دنیا یهمه و بود شده صدا از پر سرم
 .رودمی کفم

 .شدنمی دار خبر کس هیچ که بودم مطمئن دادممی جان لحظه این در و جااین اگر خاموش مرگ یک
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 دیگر من و بود رفته سرما. بودم بسته را هایمچشم کامال دیگر من و رفتمی سردی به رو کمکم اطرافم فضای
 . بودم مرده که انگار. کردمنمی احساس را چیزی

 هیچ بودم، خنثی. رسیدنمی گوش به صدایی هیچ و بود سفید کامال جا همه. بودم مرگ و زندگی بین
 و سرگردان. بود ترسخت دردی هر از این و کردممی حس را سرما نه و داشتم درد نه نداشتم احساسی
 یجای به رفتممی که هرچه انگار. نبود مشخص مقصدی اصال رفتممی کجا دانستمنمی. دویدممی سردرگم

 .افتادم زمین روی بر جانبی و خسته. زدممی جا در فقط انگار دویدممی چه هر. رسیدمنمی

 اطراف به قبل از ترگیج من و شدمی ترنزدیک و نزدیک لحظه هر کسی هایقدم صدای. شد شکسته سکوت
 وجود چیزی هیچ اما کردم تیز را هایمگوش و شدم بلند جایم از صدا دنبال به. کردممی نگاه امپوچی از پر

 :نالیدم بابغض. نداشت

 .نیستم تنها که بگو بهم هستی؟ کی تو -

 یختمرمی اشک خودم برای کسیبی و تنهایی در. کنم خفه را بغضم صدای تا گرفتم دهانم جلوی را هایمدست
 بی هک دریایی چشم دوجفت در خورد گره هایمچشم. گرفتم باال را سرم امشانه روی بر دستی گرفتن قرار با که

 اشک بینم؟دیگرمی را خودم آینه در و است داشته برم خیال نکند. نبود خودم هایچشم به شباهت
 دمدیمی را زنی هایمچشم مقابل. بگویم چیزی توانستمنمی تعجب از و بودم کرده سکوت فقط ریختمنمی
 ار  بود شده جمع هایمچشم یکاسه درون که اشکی. بودم کرده زندگی هایشچشم با را عمرم تمام گویی که
 بود فیکا لبخند یک همان انگار. پاشید رویم به مهربانی لبخند بود، رویمروبه که زنی. زدم کنار هایمدست با
 کردهن تجربه لحظه آن تا که را ایشادی. بودن حس از پر شد، عشق از پر قلبم. شود پر قلبم هایخلع تمام تا

 مگر. کرد آرامشم غرق و گرفت را هایمدست زن داشت؟ شباهت من به انقدر چرا زن این! راستی. بودم
 :گفت باآرامش کند؟ تزریق آرامش هم دست لمس که شودمی

 ...داری کار خیلی هنوز تو اومدی،می نباید تو -

 :شدم منصرف و دیدم هایشچشم در را اشک حلقه که بگویم چیزی خواستم

 نهم بخاطره همش اینا جوونی، خیلی هنوز سختی همهاین برای تو ذاشتممی تنهات نباید من ببخش، منو -

 .زد کنار را هایشاشک

 کافیه دیگه بریم بیا -

 :گفتم آلود بغض و زده غم

 هستی؟ توکی -

 دونی؟نمی خودت -

 .گرفت را هایمدست. بودم کرده زندگی کنارش را عمرم یلحظهلحظه انگار شناختمشمی گویی کردم سکوت
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 هب کنارش حرفی هیچ بی. خندیدم وجودم اعماق از باراولین برای خندیدم. شد تموم عذاب دیگه بریم باید -
سرد دیگر حال که دیدممی را روحمبی جسم باال آن از. آمدم در پرواز  و داشتم غمی نه دیگر اکنون. بود سرد 

 من سهم که دنیایی از شدم دور. کردمی تزریق من به را آرامش که بود زنی وجود آرامش از پر قلبم دردی نه
 .درد و بود درد فقط آن از

 چند یبرا فقط. کردند لرزیدن به شروع پاهایم. کرد سخت برایم را رفتن که. گرفت قرار هایمشانه روی بر باری
 را ممانتقا پس چه؟ بودم ندیده هرگز که برادری شود؟می چه نبودم در که این به نبودنم، به کردم فکر لحظه
 .بروم باالتر توانستمنمی و بودم ایستاده حرکت از کنم؟ چه

 :بازگشت سمتم به لبخند با برد، پی تردیدم به که انگار

 !بیای؟ که زارهنمی پاهات -

 .دونمنمی که چیزاست خیلی هنوز دارم کار خیلی هنوز من..من -

 .گذاشت هایمشانه روی را دستش

 ...دخترمدونم می -

 ریماد. داشتم مادر هم من. کرد صدا عشق با مرا کسی بار اولین برای. شنیدم را ایزمزمه چنین بار اولین برای
 هک هست نفر یک که دانستممی دیگر حاال زندگی، حس. بودن حس از شدم پر. داشت دوستم عاشقانه که

 .شکست را بینمان سکوت. بنشانم ابروهایم به خم مبادا که باشد نگرانم و کند نگاهم

 در ور ایطوالنی راه. داشتی سختی زندگی تو گذاشتم، دوشت روی رو سنگینی بار همچین که ببخش منو -
 تونی؟می که مطمئنی داری، پیش

 سرنوشتی چه قصه این آخر که دانستمنمی و بودم دودل. بودم انداخته پایین را سرم و بودم کرده سکوت
 .بخورد رقم برایم است قراره

 :کنم نگاه هایشچشم در کرد، وادارم و گذاشت امچانه زیر را دستش دید، که را مکثم

 .کنی تحمل نیستی مجبور تو بیای، من با تونیمی ایخسته اگه -

 .کردم قطع را حرفش سریع

 .گیرممی رو شدم تباه زندگی انتقام. گیرممی رو خونت انتقام من. برگردم باید نه -

 .تنید هم در ابرو

 همین؟ -

 دارم؟ هم ایدیگه کاری آره،مگه -

 .شد ترنزدیک من به نگران مادر
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 ،شهمی چی که نیست معلوم. گردهبرنمی ساده انتقام یه به تو کار. کنی روشن رو چیزها خیلی باید تو -
 بدی؟ ادامه خوایمی

 :گفتم متعجب و مصمم

 !دارم؟ ایدیگه کاره چه اما... اما. آره -

 .زد بخشی آرامش مادرلبخند

 «باش مرگ حقیقت» دنبال شه،می مشخص چیز همه برگردی باید فعال -

 مرگ؟ کدوم حقیقت مامان چیه مرگ حقیقت -

 را تنشرف مسیر توانستمنمی و بودم گرفته سرگیجه. شدمی بیشتر ازمن اشفاصله و بود کرده سکوت مادر
 هایسکانس مثل چیز همه که چرخید و چرخید قدرآن. چرخیدمی سرم دور دنیا که بودم گرفته را سرم. ببینم
 .رفت گرد عقب فیلم

 بعد و کنارم به آمد مادر که رسیدم جایی به. گذشتمی زیاد سرعت با و شدمی تکرار دوباره چیز همه
 را ودمخ و کردم باز را هایمچشم باشد، بازگشته تنم به روح انگار که طوری کشیدم عمیقی نفس. امسردرگمی

. دمش زمین نقش دوباره ضعف بخاطر که نکشید طولی اما شدم بلند و زدم کناری به را پتو. دیدم اتاقم در
 .دارم نگه باز را هایمچشم کردم،می سعی و بودم گرفته سرم روی بر را دستم

 دایص با که خورد تخت کنار آباژور به دستم که گشتممی همراهم تلفن دنبال تخت کنار میز روی دستم با
 مرا کسی کردممی حس. هستم کسبی که کردمنمی احساس دیگر اما رفتمی گیج سرم. شکست بدی
 در بدبختی هزار با. خورد همراهم تلفن به دستم باالخره که گرداندممی میز سطح روی هنوز را دستم. بیندمی

 باالخره دیدنمی خوب هایمچشم آنکه با. گشتم پورخاک شماره دنبال به لرزان و داشتم اشنگه دستم
 کرد دایمص بار چند. پیچید گوشی درون صدایش که گرفتم گوشم کنار را تلفن زحمت کلی با و کردم پیدایش

 .بدهم را جوابش توانستمنمی اما

 .نالیدم و کردم تر را لبم

 .عمارت به برسون رو خودت -

 .شدم خیره در به و گذاشتم تخت یلبه روی را سرم افتاد دستم از تلفن و زدم را حرفم

 .شد اتاق وارد سراسیمه پورخاک و شد باز بدی صدای با در که بودم مانده در به خیره حرکتبی

 ره که خدمتکارهایی از شد پر اتاق زد که دادی با. شوم حرکاتش متوجه خوب توانستمنمی و دیدمشمی تار
 .شدمی اکو سرم درون پورخاک بلند صدای.دویدندمی طرف یک به کدام

 یانه؟ شدمیتوجه کسی شماها وجود با مردمی اگه نیست معلوم هستید؟ هایینگهبان جورچه دیگه شما -

 .شدم خاموشی رهسپار بعد و شنیدم کشیده را پورخاک صدای
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 حس مدست در شدیدی سوزش. هستم کجا بیاید یادم تا کشید طول ثانیه چند.کردم باز را سنگینم هایپلک
 که است وقت خیلی کردم،می حس و بودم خودم اتاق داخل. افتاد دستم درون سرم به چشمم که کردممی

 متس دستم. ببینم را جا همه توانستممی خوب و بود بهتر خیلی حالم کسی، هر از بود خالی اتاق. اینجایم
 .کرد اخم دیدنم با پورخاک و شد باز در که بکشمش دستم از تا رفت سرم

 .نکن فکرشم حتی -

 و ودب گرفته را پنجره جلوی که زخیمی یپرده به و برگرداندم مقابل طرف به را سرم و شدم بیخیالش کالفه
 .شدمی ترنزدیک پورخاک هایقدم صدای. شدم بود کرده یکی برایم را روز و شب

 .بزنن بهت تقویتی داروهای گفتم دادی دست از زیادی خون -

 :گفت تردید با کردو مکث کمی

 افتاد؟ اتفاقی چه -

 :کردم زمزمه و بستم آرام را هایمچشم. بودم گرفته او از را رویم که طورهمان

 ...هیچی -

 فتنشر  به و گرفتم پرده از چشم. رفت در سمت به و برداشت سرم باالی از را سنگینش یسایه و کرد سکوت
 و برداشت را دستش باشد، افتاده یادش چیزی که انگار اما گذاشت در دستگیره روی را دستش. شدم خیره

 .بازگشت سمت به

 و نخوردنت با... باشی داشته ضعف نباید که دونیمی. بخور غذا خوب. کنن درست سوپ برات گفتم -
 کردی لج خودت با فقط خودت کردن ترضعیف

 :کردم نجوا صدابی. بمانم زنده باید من گفتمی راست. کردم فکر هایشحرف به. رفت و زد محکم را حرفش

 اردالن ذارممی دلت به و مرگم آرزوی -

 هرشب و روز هر مثل. معلوم نا اینقطه به بودم شده خیره من و بود شده سکوت در غرق اتاق

 هایمچشم فردا صبح طلوع تا و خوردم خدمتکار کمک با را شامم اما نداشتم میلی که این با بعد ساعت چند
 .گذاشتم هم روی را

*** 

. بودم حاضر همه از اول بارهماین و شود شروع جلسه تا بودم منتظر رئیس میز پشت جلسه اتاق داخل
 دنبال به هاآدم این بین که ندادم زحمت خودم به حتی مختلف، هایآدم از پرشد اتاق که نکشید طولی

 ما. بود گذشته به متعلق بود که چیزی هر. کردمی تباه من پای را اشزندگی نباید او. بگردم مهرداد
 اما مداشت بهتری حال که این با و بودم کرده پیچی باند را دستم دوتا. کنیم زندگی هاخاطره با توانیمنمی

 .زدمی سفیدی به خون از حجم آن دادن دست از بخاطر صورتم بازهم
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 نگاه نه که کسانی تنها به بین این در. کردم مشخص برایشان را همه وظایف محکم و شدم بلند جایم از
 این و کردندمی نگاه هم به خصمانه مطمئنم که کسانی. بودند بهروز و مهرداد کردممی فکر نه و کردممی

 .داشتند خبر خصومتشان از همه روز آن دعوای با دیگر حال. بود کرده جلب هم را بقیه توجه

 و رفتم اتاقم به فوری بود، من شرکت در جلسه چون. شدم خارج جلسه از همه از اول و کردم تمام را جلسه
 را هایمچشم. دادم فشار هم روی محکم را هایمچشم و دادم تکیه صندلی پشتی به. نشستم میزم پشت
 کسهیچ نه مهرداد نه. کنم فکر چیزیهیچ به خواستمنمی. بودم شده غرق اتاق آرامش در و بودم بسته
 و دبلن صدای با و نشستم صاف و کردم باز را هایمچشم خورد در به که ایتقه با. اردالن حتی شاید. دیگری

 :گفتم رسا

 !بفرمایید -

 ودمخ. بنشیند مبل روی کردم اشاره او به که آمد نزدیک لبخند با.بست سرش پشت را در و شد وارد بهروز
 .نشستم کنارش و شدم بلند جایم از هم

 دهش گم کثافط و آلودگی در من شهر. سرش پشت قد تمام ایشیشه یپنجره به من و شد صورتم به خیره او
 .بود

 دادی؟نمی رو هامتماس جواب چرا -

 .گرفتم شیشه از چشم

 .بودم کرده تصادف -

 .کشید جلوتر را خودش نگران و ترسید

 !خوبه؟ حالت االن چی؟ -

 .زدنمی موج نگاهش در حسیهیچ. بود خنثی. گشتم هایشحرف حقیقت دنبال و زدم را نگاهش در حسبی

 .نبود مهمی چیز -

 .کرد سکوت ثانیه چند و کشید ایآسوده نفس

 .کرد تعارف بهروز به و شد وارد آبدارچی خورد در به که ایتقه با که بودیم شده ساکت هردویمان

 .گرفت دستش در را کالم رشته دوباره بهروز رفت که رجب مش

 زدیم؟ باهم حرفایی یه دیدمت، که بار آخرین خب -

 .شدم کج عقب به کمی و دادم تکیه مبل به

 بودم شنوده فقط من... نزدیم حرف -

 .شد پایین و باال گلپیش سیب
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 .بزن و حرفات االن خب -

 منتظرش هایچشم در زدم زل خونسرد و انداختم پایم روی را پایم

 نیست مشخص جوابم -

 .کشید پوفی کالفه

 کن فکر یکم حداقل -

 .برگشتم قبل حالت به و برداشتم ایشیشه میز روی از را بود آورده برایم رجب مش که ایقهوه و شدم خم

 .نیست فکر برای جایی -

 .بکنم کاری هر تو آوردن بدست برای حاضرم من اما -

 .شدم خیره نگاهش در جدی و نشستم صاف

 !هرکاری؟ -

 .کرد نگاهم مشکوک

 .آره خب -

 .دادم صندلی به را امتکیه دوباره

 باشی داشته نباید تردید...نشد -

 .زد زل هایمچشم در مصمم

 .ندارم تردیدی من -

 .نشست لبانم روی ایپیروزمندانه لبخند

 .دارم شرطیم یه اما کنممی ازدواج باهات من -

 شرطی؟ چه -

 .نیست مشکلی دیگه کردی قبول اگه. کنی فکر خوب که داری وقت توام و گممی بهت و شرطم من

 کارهایی چه بخاطرت و دارم دوستت قدرچه که بفهمی تونینمی کنممی قبول من باشه که شرطی هر -
 .کنممی

 ارشمه توانستمنمی که لبخندی. بود نشسته هایمب*لــ روی لبخند و بودم گرفته هایمدست در را امقهوه
 احساس بودمش انداخته سردرگمی این به که این از و نشستم جاهمان هاساعت من و بود رفته بهروز. کنم

 برایش آسانی تصمیم که بودم مطمئن. بکند را فکرهایش خوب تا داشت وقت روز سه. کردممی رضایت
 .دانستممی خوب را این. نبود
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 و شدم بلند جایم از. گذشته زیادی زمان که بود این از اینشانه این و بود شده تاریک اتاق داخل فضای
 .بود تحول و تغییر حال در زیادی سرعت با زندگی. شدم عمارت راهی

*** 

 به هایمدست که امداده فشار هایمدست در را تلفنم آنقدر. روروبه دیوار به امشده خیره که هاستساعت
 هب هم من حال.گیرممی اضطراب و دلهره طوراین هم من که دانستمنمی. بودم زنگش منتظر. بود نشسته نم

 او از تماسی نه و امدیده را بهروز نه من و است گذشته روز سه دقیقا حاال.بودم سردرگم او یاندازه
 تیک و دادندمی نشان را صبح چهار ساعت هاعقربه. کردم نگاه را دیوار روی ساعت هزارم بار برای. امداشته
 .رسیدمی گوش به که بود صدایی تنها هاعقربه تاک

 .بود مشخص جوابش زدنمی زنگ صبح طلوع تا اگر. گذاشتندنمی راحتم بد فکرهای

. مبود شده امید نا کامال دیگر. خشک دهانم و بود شده تنگ نفسم بودم، شده گیج کامال و داشتم دلهره
 که دانستممی باید. خورد سر هایمدست از کمکم تلفنم و گذاشتم هایمزانو روی را سرم

 پیدا ار  تلفنم لرزان و پاچهدست. شد بلند تلفنم زنگ صدای که بودم شده غرق اتاق سکوت در. زندنمی زنگ
 و کردم وصل را تماس. نکند شک تا کردم مکث دقیقه چند افتاد، لرزه به وجودم اششماره دیدن با کردم

 .کردم آلود خواب و خمار را صدایم

 !بله -

 .کرد صدایم آرام رسیدنمی گوش به خوب صدایش

 کردم؟ بیدارت... سایه -

 .نیست مشکلی اما آره خب -

 :کرد فوت را نفسش

 من سایه. کنمنمی بازی ها کلمه با پس تو هم چیه زدنم زنگ دلیل دونممی من هم برم تفره خوامنمی -
 .فرستممی برات که آدرسی به بیا فردا. کنممی قبول رو شرطت

 .منتظرتم محضر در جلوی

 گفت دوباره که بودم کرده سکوت

 شنوی؟می رو صدام...سایه -

 .دادم قورت را دهانم آب

 بینمتمی فردا آره -

 .گذاشتم هایمشقیقه روی را دستم و کردم قطع را تلفن
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 داشت، مهارت. کردمی بازی بند دره روی که بودمشده بندبازی مثل کردم؟می کار چه داشتم من خدای
 .نداشت را دلش اما داشت تعادل

 مثل درست ام،نخورده چیزی هیچ هرروز مثل ام،پوشیده لباس هرروز مثل. داشتم عادی ظاهر هرروز مثل
 هیچ بی داشتم. شود عوض سرنوشتم است قرار که انگار نه انگار. امافتاده راه ترش قبل و قبل روزهای
 هک کردم طی را مسیری و شدم ماشین سوار صدا بی و آهسته. کشاندممی لجن به را مقدس پیمان یک حسی
 نه؟ یا دارد انتهایی حتی دانستمنمی

 وعشر تازه این اما بود روحم و احساسات قتل. بود من قتلگاه اینجا. داشتم نگه را ماشین قتلگاهم جلوی
 .سوزانممی و شوممی جهمنم امروز از بود،

 نگاه دفتر در سر به بارآخرین برای ورود، از قبل داشتمبرمی نرم و آهسته را هایمقدم. جهنمم خوده من آری
 نفر یک. کرد قفلم و گرفت را دهانم جلوی دستی که بگذارم داخل را پایم خواستم «ازدواج رسمی دفتر» کردم
 پا و دست. بردمی کشان کشان، مرا و بود گرفته را هایمشانه اشزنانه و ظریف هایدست با هم دیگر
 واایستادم لحظه یک برای تقال همهآن مابین و کردممی راست و کج را سرم. نداشت ایفایده هایمزدن

 .بود ترنم که این... این دیدممی چه من خدایا. بشناسمش تا بود کافی ثانیه یک همان. ببینمش

 :تگف و نشست کنارم تند ترنمم و شدم پرت ماشین درون کی نفهمیدم دیگر و شد کرخت پاهایم و دست

 .بیوفت راه -

 را تمدس و کردم پرت عقب به را ترنم. افتادند راه بزنند حرفی هیچ آنکه بی بودند نشسته جلو که مردی دو
 .زدم جیغ و گذاشتم دستگیره روی

 !کمک -

 روی دست ترنم. بود شده قفل داخل از در انگار. نداشت ایفایده کردممی پایین و باال را دستگیره هرچه
 :گفت نرم و گذاشت هایمشانه

 بریمتنمی بدی جای عزیزم باش آروم -

 :زدم داد بدهم را جوابش آنکه بدون

 .کنید پیاده منو االن همین. دممی نشونتون افتادید در کسی بد با -

 .دیدندمی مرا نه و شنیدندمی را صدایم نه که انگار دادند،نمی اهمیتی هیچ آنها اما

 :گفت و کرد نگاهم ترنم آنها از یکی اشاره با

 کنهمی آرومت این سایه متاسفم -

 .نفهمیدم چیزی دیگر و شد گرفته دهانم جلوی دستمالی گفتم را اول جمله تا که بزنم، فریاد خواستم
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 همه .است بسته هایمدست دیدم که بگیرم را سرم خواستم. کردم باز داشتم که ایسرگیجه با را هایمچشم
 صدای که بزنم جیغ تا کردم باز را دهانم. امیدی سوی کور نه و بود برقی نه. بود رفته فرو مطلق تاریکی در جا

 شد نزدیک کسی هایقدم

 پاهایش برخورد صدای. شدم خیره اشمردانه یسایه به دور از و شود نزدیک تا شدم منتظر و کردم سکوت
 رد صورتم. شودنمی یافت محوطه این در ایوسیله هیچ یعنی این و فضا دل در بود شده فریاد زمین دل بر

 گوش به دورم تاریک فضای در که بود صدایی تنها پایش صدای. شدم خیره آمدنش به منتظر و شد هم
 .شد نزدیک ناشناس مرد سایه کرد،می انگیزتر رعب را فضا این و رسیدمی

 .گذاشت هایمدست روی را دستش و زد زانو کنارم تصورم برخالف. بود ایستاده امقدمی یک در دیگر حاال
 در .دهم تشخیص را صورتش اجزای توانستممی خوبی به و بود شده کم هایمانصورت فاصله دیگر اکنون
. دبو گرفته مظلومیت رنگ همیشه مثل نگاهش. گفتمنمی چیزی و بودم شده خیره هایشچشم در سکوت

 درون زا. بودم گرفته ُگر. گرفت آتش تلخمان سرنوشت برای دلم سوخت، جفتمان برای دلم ثانیه یک فقط
 نگاهش حتی آنکه بی. گرفتم او از را رویم و زدم کنار هایمدست از را دستش. شدممی خاکستر و سوختممی
 :کنم

 دزدیدی؟ و من چرا -

 .کنم کمکت خواممی من. نزدیدمت من سایه -

 .نگرفتم امکناری دیوار از را نگاهم

 .ندارم نیازی تو کمک به من -

 کنی؟می چیکار داری بردار دست سایه -

 :زدم فریاد صورتش در و بازگشتم سمتش به

 آوردی منو چی برای دزدیدی؟ و من حقی چه به.برم بذار کنم،می کارچی دارم من که نداره ربطی تو به -
 جااین

 :زد فریاد من از بلندتر و شد بلند

 !فهمینمی نه فهمی؟ می لعنتی دارم دوست چون بیوفتی، دردسر تو خوامنمی اینکه برای -

 .زد زانو کنارم دوباره

 .کنم کمکت بذار -

 .بردار سرم از دست گفتم شنوی؟می رو صدام کری؟ تو -

 :زد فریاد عصبی و شد بلند جایش از کالفه
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 تصمیم هک وقتی تا بکشی لجن به و خودت ذارمنمی دور بریز رو مغزت تو که کثیفی فکرهای این سایه ببین -
 فهمیدی؟ مونیمی جاهمین نگرفتی

 سرش پشت. شد دور و گفت را حرفش

 :زدم فریاد

 .برم بذاری بهتره دم،نمی گوش مسخرت هایحرف به بپوسمم اینجا اگه حتی -

 !مهرداد! مهرداد -

 سختی با و گرفت را آهنی در. برنگشت املحظه چند برای حتی او اما زدممی فریاد را اسمش بلند باصدای
 هایمدست اما دادممی تکان صندلی روی را خودم عصبی و کالفه. روحم بر شد سوهان قژش صدای و بست

 :زدم داد و کوبیدم زمین روی را پاهایم عصبی. بود شده بسته طناب با پشت از

 متنفر... متنفرم ازت -

*** 

 چه هک بودم نشده متوجه اصال من و بود رفته فرو شب تاریکی در جاهمه. کردم باز آهستگی به را هایمچشم
 هک بود ساعت چند دانمنمی. بود گذشته زیادی زمان یعنی این و داشتم ضعف. بودم رفته خواب به زمانی
 :زدم فریادم بلند صدای با دوباره. بودم نخورده چیزی

 شنوه؟می منو صدای کسی...دکمک-

 :زدم داد دوباره که نیامد صدایی

 ...هاعوضی بهتون لعنت -

 :کردم زمزمه شنیدممی خودم فقط که جوری آرام و انداختم پایین را سرم تقالهایم از خسته

 .برم بذارید -

 باال را سرم که ندادم زحمت خودم به حتی. شد اکو فضا در دوباره مهرداد پای صدای نشده تمام امجمله
 .بودم هاحرف این از ترخسته. بگیرم

 باالی را کسی سایه. کندنمی حرکت دیگر کردم، احساس که طوری. شدمی ترنزدیک و نزدیک پایش صدای
 .ایستاد سرم پشت درست و گذشت کنارم از نکردم بلند را سرم هم باز کردم، حس سرم

 سکوت در. کردمنمی حرکتی هیچ اما دادمی عذابم این و بفهمم را حرکاتش توانستمنمی. زد زانو صدابی
 چیزی آنکهبی. کرده باز را طناب که دریافتم هایمدست آزادی احساس با که کندمی چه که ببینم بودم منتظر
 نابط و کردم آزاد بود شد باز حاال که را هایمدست. ایستاد رویم به رو باراین و شد رد کنارم از دوباره بگوید،

 رایب. بنشینیم که کرد مجبورم هایشدست با که شوم بلند امصندلی روی از خواستم و زدم کنار دورم از را
 .دانستمنمی چرا؟ کردمنمی تقال شوم خالص دستش از آنکه
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 .اشخسته هایچشم در زدم زل حرفی هیچ بی فقط

 .کرد تر را لبانش

 اکیخطرن بازی چه توی که بکنی فکرشم حتی تونینمی. کنی ازدواج باهاش که نداری حق اما...بری که آزادی -
 .نیستن بینیمی که اونایی کدوم هیچ دیدی که هاییآدم. گذاشتی پا

 ات آوردمت اینجا. بکنی رو فکرش بخوای حتی که چیزیه اون از بدتر. نیست مستثنی قاعده این از بهروزم
 .کن نگاه من به خوب سایه. بری فرو ساختی خودت برای که منجالبی تو نذارم

. بازیمی چون زرنگی نکن فکر بازی این توی پس. زرنگه که کنهمی فکر فقط زرنگه، کنهمی فکر که آدمی اون
 .گفت بیشتری تاکید با را آخرش جمله

 .تکاندم را مانتوام و هایشچشم در زدم زل کردم، کم او با را امفاصله و شدم بلند جایم از

 .نشناختی رو من هنوز تو -

 .شناسممی خودت از بیشتر رو تو من -

 بیاری در رو بد هایآدم ادای نکن سعی

 :کرد زمزمه گوشم کنار درست و شد نزدیکم

 .میاری در رو اداش فقط چون -

 :کرد نگاه هایمچشم در دوباره و گرفت فاصله من از

 .بگیری هاتچشم از و معصومیت تونینمی -

 فکر هایشحرف به و بودم مانده سرجایم میخکوب هنوز. شد دور و کرد نگاه پایم تا سر به پوزخند با
 گفتمی مهرداد که جوری اما است مهرپرور خاندان کثیف کارهای آلوده هم بهروز که دانستممی. کردممی

 .بود خطرناک واقعا انگار

 نداشته دادن دست از برای چیزی وقتی. بودم تریخطرناک آدم من چون نترسیدم بهروز بودن خطرناک از
 ندبل هایقدم با. کنند حس وجودشان تمام با را ترس که بود هاآن نوبت دیگر حاال. شویمی خطرناک باشی

 و برگشتم باغ یک به شبیه جایی سبزه و درخت از بود پر اطرافم فضای. شدم خارج بودم آن در که جایی از
 را هردادم جلوتر. کردم حرکت جلو به دوباره و برگشتم. بودند آورده سوله به مرا پس. کردم نگاه را سرم پشت
 نزدیک آنها به آهسته هایقدم با. نبود سخت زیاد بودند که اینکه حدس کنارش، زن و مرد یک با دیدم
 .شدم

 .برگردم تونمنمی لطفتون به برسونین جایی یه تا رو من -

 .زد غمناکی لبخند و بازگشت سمتم به ترنم

 .نداشتیم بدی قصد عزیزم، خواممی معذرت -
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 کنیم کمک بهت خواستیممی فقط ما

 .ندارم الزم کمک گفتم قبلنم من اما ممنونم خیلی -

 و مهرداد. شدنمی بدل و رد بینمان حرفی هیچ. بنشینم که خواست و کرد نگاهم فقط و نگفت چیزی ترنم
 دهندی او از تاکنون که جدی ایچهره با آیینه داخل از سعید. بود من کنار ترنم و بودند نشسته جلو سعید
 :گفت بودم

 برم باید کجا -

 :داد پاسخ من از زودتر ترنم

 .خودم پیش ببرم رو سایه خوام،می امشب ما یخونه برو -

 :گفتم معترظانه و کردم کج سمتش به را سرم

 ...من اما -

 :کرد نگاهم جدی و غمگین

 .نیست زیادی درخواست سایه کنممی خواهش -

. تمنداش آشنایی آن با که رفت مسیری سمت به دید را سکوتم که هم سعید. نگفتم چیزی و کردم سکوت
 ابدیت برای خواستممی فقط کنم، فکر چیزی به نداشتم دوست چرا دانمنمی بودم، احساسی هر از تهی

 .کنم سکوت

 کنم؟ دوا را دردی توانستممی سکوت با آیا اما

. دش پیاده من از زودتر کوتاه خدافظی یک با ترنم. ایمرسیده که شدم متوجه ماشین ایستادن حرکت از با
 کنارش. بود ایستاده منتظرم ساختمان ورودی در جلوی ترنم. شدم پیاده خداحافظی یا حرفی هیچبی

 اما شد باز در که نکشید طولی. گذاشت آیفون زنگ روی را دستش و زد رویم به عمیقی لبخند که ایستادم
 اتقریب که طوری به مهرداد کنار و کرد عذرخواهی ترنم. بودند نشسته ماشین در منتظر هنوز سعید و مهرداد
 که ایگونه به آهسته. چرخید من سمت نگاهش مهرداد که گفت را چیزی کردمی زمزمه گوشش در داشت
 :گفت باشم شنیده درست دارم شک

 .باشه راحت خیالم پس -

. تبازگش سمتم به دوباره و گرفت فاصله ماشین از. نگفت چیزی و زد رویش به بخشیآرامش لبخند ترنم
 به بود، نرفته هنوزهم که مهرداد به توجهبی. شوم داخل که خواست ازمن و گذاشت کمرم روی را دستش
 اختس به رسیدن تا. بود رفتنشان نشانه هاالستیک شدن کشیده صدای. افتادم راه به آسانسور سمت
 .ایستاد رویم به رو ترنم ایستاد که آسانسور. نشد بدل و رد بینمان حرفی

 .خودته خونه کن حس باش، راحت جااین ـ
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 لبخندی اب میانسالی نسبتا زن و شد باز در بزنیم در بخواهیم آنکه از قبل. کردم اکتفا کج لبخند یک به فقط
 را ترنم دید،نمی را من هنوز انگار که طوری همه از اول و آمد سمتمان زدمی موج سرشارش محبت آن در که

 بو رو تنش عطر وجودش تمام با دارد قصد کردم حس. بست را هایشچشم و کشید وش*آغـ به عاشقانه
 :گفت وارگالیه و شد جدا ترنم از. بکشد

 بودم؟ نگرانت دل چقدر دونیمی مادر بودی کجا -

 :خندید بلند صدای با ترنم

 .کردین لوس رو من کنهمی فکر دوستم االن. کنممی تعریف برات داخل بیام بذار جون مامان -

 :زد دستش به محکمی یضربه. است ترنم مادر بودم فهمیده حال که خانم مریم

 .نبود حواسم اصال. دخترم ببخشید وای ای -

 :کرد اشاره داخل به و رفت کنار در جلوی از

 ...عزیزم تو بیا -

 :گفتم نرمی به.بودم آمده وجد به محبت همه آن دیدن از. زدم عمیقی لبخند

 .شدم مزاحمتون وقت دیر من که ببخشید شما حرفیه چه این -

 :کرد مصنوعی اخم خانم مریم

 .بخدا شممی ناراحت دخترم نگو -

 :گشود ب*لــ فورا ترنم

 تو بیاد بذار حاال جون مادر -

 :رفت ترعقب قدم یه خانم مریم

 .عزیزم تو بفرما -

 ودمب دیده که عمارت برابر در. شدند داخل خانم مریم و ترنم سرم پشت که شدم وارد و کردم لبی زیر تشکر
 :ایستاد کنارم ترنم. بود زیبا خودش برای اما بود کوچکی یخانه

 .من اتاق بریم بیا -

 :شد بلند خانم مریم اعتراض صدای

 بیارم براتون چیزی یه اینجا بشینید مادر کجا -

 .مادر میایم کنیم خلوت هم با یکم اما عزیزدلم نکنه درد گلت دست -

 دونیمی صالح خودت جور هر دخترم بگم چی -
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 پرشدند هایمچشم ورودم محض به.کرد راهنمایی اتاقش طرف به را من و زد جان مریم روی به یلبخند ترنم
 هایعکس از بود شده پر اتاقش. حفظ ترنم و بودم کرده دفنشان من که خاطراتی. شده چال خاطرات از

 تنم تمام. رفت وجودم از جانم تمام. شد چه یکباره به دانمنمی. بود ترنم زندگی لحظه به لحظه از که مختلف
 نگر  هایمقدم. دور هایگذشته حفاری بود تلخ چه قدمم، اولین با شد مساوی پرحسرتم آه. افتاد کرختی به

 وشگ اراده بی منه و کشندمی دیوار سمت یک به آگاه خدا نا مرا پاهایم. بودند گرفته خود به لغزش و لرزش
 :دیگری زمان هر از تر نرم بود، دیده را زارم حال که ترنم دهممی ش فرمان به

 بوده ها همین فقط برام ازت یادگاری تنها. کردم پیدا سختی به رو هاعکس این -

 و قد کودک همه آن هیاهوی میان عکس در شلوغی همه آن بین ما. کشیدم عکس اولین روی بر را دستم
 هم لحظه همین در و فاصله همین از را بینشان محبت دیدندمی را تن دو تنها هایمچشم قد نیم
 اما کندمی سلم را عمیقم لبخند انگشتانم سره بسته، نقش لبانم بر عمیقی لبخند چه. کنم حس توانستم،می

 تحصیلم دوران فرم لباس برای دلم اندازه بی چه. شد نخواهد تزریق وجودم به ناب حس آن که افسوس
 دش باعث ترنم صدای زند؟می پر روزها آن برای دلم انقدر که بودم نفهمیده هرگز امروز به تا چرا. شده تنگ
 :بسپارم صدایش به را هایمگوش که

 !شد؟چی کودکانمون دنیایی همون با هم کنار بودیم خوشبخت ما سایه؟ شدمی اینجوری باید چرا -

 رنمت. کنم نگاه هایشچشم در تا گشتمبازنمی و بودم انداخته پایین را سرم. بود گرفته غم رنگ صدایش
 .شدنمی دار خبر هم روحش حتی او و ریختممی اشک صدا بی و آرام. بود سرم پشت درست

 در بگذار. ریزممی اشک هم من که نفهمد کس هیچ همیشه مثل تا کردم پاک را هایماشک هایمدست با
 .نبوده گاهم هیچ نیست، من مال لطافت. بودم همیشه که باشم رحمیبی و سنگدل انسان همان همه ذهن

 :گفتم تمام سردی با و گرفتم خودم به جدی چهره. برگشتم سمتش به و کشیدم عمیقی نفس

 زندگی خاطره مشت یه با تونیمنمی ما ترنم بریزی دور رو هاخاطره بهتره داشتی؟ نگه رو هاعکس این چرا -
 .کنیم

 لحظه هر تا کردندمی شماری لحظه هایشچشم در اشک قطرات که درحالی. شد تر نزدیک من به قدم یک
 :شدمی حس خوبی به آن در لرزش که صدایی با. بیایند فرود

 چجوری؟ بگو بهم سایه؟ چجوری -

 دیگر حال که هاییاشک با عصبی و بلندتر کمی و گرفت مشتش در را بازوهایم که بودم کرده سکوت
 :کند مهارشان توانستنمی

 هک وقتشه دیگه حاال. دیدم سکوت نبودت تو کافی اندازه به من. نکن سکوت من برای چرا؟ ساکتی؟ چرا -
 من با هاتچشم فهممش؟نمی که هست غمی هاتچشم تو چرا سردی؟ انقدر چرا چرا؟ بگو بهم بزنی حرف
 سایه زننمی حرف

 فهمی؟می. ترسممی ازشون من شدن، ترسناک هاتچشم
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 :گرفت فاصله وجودم از و شد ترنرم صدایش شدند شل هایشدست

 ...فهمینمی! نه -

 در هنگفت حرف هزارها. بزنم حرفی توانستمنمی. کنم نگاه هایشچشم در داشتم شرم. انداختم پایین را سرم
 .زدیمنمی حرفی کدام هیچ. بود گفتنش از بهتر خیلی نگفتنش که هاییحرف. بود قلبم

 هایشاشک هایشدست با ترنم. کرد پرت را جفتمان حواس داد،می قرار خطاب را ترنم که خانم مریم صدای
 اتاق زا و گفت گردمیبرمی زیرلب. بگیرد هایشگونه از را سرخی تا زد ضربه صورتش به چندبار و کرد پاک را

 .برگشتم هاعکس سمت دوباره و کشیدم ایآسوده نفس رفتنش با. شد خارج

. بود هاعکس یهمه مرکز در که عکسی. کرد جلب را امتوجه آنها از یکی فقط عکس همه آن بین در باراین
 که سری و داشتم روز آن که افکاری به. خندیدم ناخداآگاه .ترنم و سعید و مهرداد و من از نفره چهار عکسی
 روزها آن. مهرداد کنار هم من و بود ایستاده ترنم کنار سعید. خندیدم بود، بیرون مهرداد ماشین از تاگردن
 .باشم دور مهرداد از انقدر خودم و ببینم سعید کنار را ترنم است، قرار روزی که کردمنمی هم را فکرش حتی
 نای. داشتم زیادی قد تناقض مهرداد کنار. مانممی مهرداد کنار همیشه کردممی فکر داشتم، باطلی خیال چه

 چه به متعلق عکس این راستی.خندیدممی اختیاربی و بود نشسته هایمب*لــ روی خنده بود، جالب برایم
 پر هایمب*لــ از خنده. فهمیدم را چیز همه سرمان پشت رستوران دیدن با که شدم تردقیق بود؟ زمانی
 تولدم از من. نداشتم تولدی وقت هیچ دیگر آن از بعد. بود تولدم شبه شب آن که فهمیدم تازه. کشید

 .دارم نفرت ساخته اردالن که منی از زارم،بی خودم از زارم،بی

 با ترنم که دبو نگذشته خیلی. نشستم انتظارش به ترنم سفید ینفره یک تخت روی و گرفتم فاصله عکس از
 کردممی سعی. نشست کنارم هم خودش و گذاشت تخت کنار میز روی را آن و برگشت میوه ظرف یک

 :کرد پنبه را هایمرشته صدایش که بدزدم نگاهش از را هایمچشم

 مهرداد که البته.بوده معجزه یه خودش برگشتی و ایزنده که همین کنم،می فکر هاوقت گاهی دونیمی -
 .نکرد باور رو مرگت وقتهیچ

 :کردم باز زبان شکسته پا و دست بیاورم زبان به را بود ذهنم در که ایجمله توانستمنمی

 ...مهرداد... مهر -

 .بگویم توانستمنمی برگرداندم، را رویم و دادم بیرون صدا پر را نفسم

 :کرد نگاهم کنجکاوانه ترنم. بود آورعذاب برایم اشجمله هر

 سایه؟ چی مهرداد -

 کن فراموشش -

 :گفت آمیزتحکم

 ...سایه -
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 :انداختم پایین را سرم دوباره. کردم نگاه دلخورش هایچشم به و برگشتم سویش به

 دونه؟می مهرداد -

 :گفت مبهم و گیج

 رو؟ چیزی چه -

 ...اتفاق اون مورد در... مورد در -

 :داد جواب وقفه بی و تند

 ندونه چیزی که باشه مونده کسی کنمنمی فکر... خب اتفاق اون از بعد آره، -

 :کردم نگاهش شده گیج

 ...چرا؟...پس -

 داره؟ دوست هنوزم چرا -

 .عشق -

 .نکرده کم رو چیزی تو ارزش از نبوده تو تقصیر این سایه. نداره وجود بهتری جواب

 کنه؟ می ترنم کنهنمی عوض رو چیزی هااین. نداره اهمیتی دیگه هاحرف این -

 !کنی؟می سخت انقدر و چیز همه چرا. کنیم عوضش تونیممی ما سایه -

 من ترنم. نیست هامون بچگی مثل هیچی دیگه. کنم سختش ندارم سعی من شده سخت چیز همه ترنم -
 بکشی، باید یا بازی این تو نه؟ یا بکشم نفس تونممی فردام که دونمنمی

 تصور تونینمی حتی. برسم روز این به تا کردم صبر کردم، صبر سال یازده من. شیمی کشته خودت اینکه یا
 ...بوده سخت قدرچه کنی

 .کنم تجربه رو روزها اون دوباره خوامنمی من ترسونی،می و من داری سایه -

 ایدیگه کس هر یا تو که خوامنمی من. بینهمی صدمه باشه من اطراف که هرکسی. ترنم نباش من نگران -
 .ببینین صدمه

 عذاب داره خیلی. کن فکر مهرداد به کنی،نمی فکر من به اگه. بینیممی صدمه نباشیم کنارت وقتی ما -
 .کشهمی

 :گرفتم نگاهش از را رویم. شده شکسته قدرچه فهمیمی. کن نگاهش بار یه اصال

 خودشه بخاطر کارها این یهمه -

 :کشیدم عمیقی نفس و گرفتم باال به رو را سرم. کرد نگاهم سکوت در فقط و نگفت چیزی
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 دیدی؟ رو سعید چجوری گی؟نمی خودت از چرا تو -

. تیرف تو فهمید وقتی و پیشم اومد مهرداد روز یه رفتی، تو اینکه از بعد. دیدیم رو دیگر هم اتفاقی خیلی -
 همین به رفتیممی آموزی کار برای. سعید نه دیدم رو مهرداد نه دیگه. برنگشت وقت هیچ و دیگه و رفت

 کش شنیدم رو اسمش وقتی باشه راهنمامون اون که بود قرار. کنهمی کار توش سعید االن که بیمارستانی
 ویر گذاشته رو بیمارستان کل که دیدمش وقتی ولی باشه اتفاقی شاید کردم فکر اما باشه اون که کردم
 .خودشه فهمیدم خندنمی کارهاش به همه دانشجوها و سرش

 :زدم عمیقی لبخند

 .کرد خواستگاری ازت جوریچه خب -

 :گفت زدمی قدم روزها آن در که انگار و بست نقش لبش روی رنگی کم لبخند

 من از اول همون از که گفت شناختم وقتی اونم اومدمی خوشم ازش منم بود جالب شخصیتش خب -
 .بودم رفته پرورشگاه از من دنبالم برگشته وقتی اما اومدهمی خوشش

 :کردم لمس را دستش

 .افتاده براتون اتفاق این که خوشحالم خیلی -

 .باشید هم کنارم مهردادم و تو که خواستمی دلم -

 :گذاشت کمرم پشت را دستش کردم، حس که زدیمنمی حرفی. کردم سکوت و انداختم پایین را سرم

 .خوردیم غصه زیاد دیگه بسه بشید، آشنا بیشتر باهم مامانم پیش بریم بیا -

 را منگاه شد باعث که کرد صدایم ترنم شویم خارج اتاق از کامال آنکه از قبل. شدم بلند و زدم محوی لبخند
 :گفت آهسته زدمی موج تمنا و خواهش آن در که هاییچشم با.کنم قفلش

 ...نباش خودت رو امشب یه -

 شب یه فقط

 اقات از هم با و آمد کنارم به خندید. کردم باز و بستم بار یک تأیید ینشانه به را هایمچشم نرم و خندیدم
 با که را هایشدست. بود دیده را ما آشپزخونه داخل از که خانم مریم خروجمان محض به. شدیم خارج

 :گفت خوشحالی با من به رو و امد سمتمان به و کرد خشک کامل بودند، شده خیس ها ظرف شستن

 بیرون. این تنهایی پوسید دلم منم مادر بیرون اومدی که خوب چه -

 :پاشیدم رویش به لبخندی

 .شدم تونشرمنده -

 :نشاند صورتش روی ایساختگی اخم
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 .دخترم حرفیه چه این -

 هدقیق چند و رفت آشپزخانه به خودش و کرد راهنمایی مبل تریننزدیک سمت به را ما و زد مهربانی لبخند
 :کردم باز ب*لــ متعجب. برگشت کاکائو شیر از پر و بزرگ لیوان تا چهار با بعد

 نفریم سه که ما تا چهار چرا -

 :کرد اشاره شکمش به و خندید بلند ترنم

 .خب نفرم دو من -

 .برداشت را لیوان دوتا معتلیبی ترنم که گذاشت میز روی را سینی خانممریم زمان همین در

 امخنده. نوشیدمی دیگری لیوان از یکم و لیوان یک از کمی جرعهجرعه و تندتند و گرفت هایشدست در و
 :گرفت نگرانی لحن خانممریم که بود گرفته

 باش مواظب دخترم آروم -

 :گفتم ناخودآگاه و خندیدم

 .کنی ازدواج باهاش خواستیمی شناسه،نمی رو خودش دیگه ببینه که کاکائو ترنم -

 ...کارخیانت ای

 .کرد نگاهم و آورد پایین را هالیوان زدهشک ترنم

 هایوانل و کرد ایسرفه تک ترنم.کردم بازی هایمدست با و انداختم پایین را سرم. بودم گفته چه فهمیدم تازه
 .نگفت چیزی دیگر و گذاشت میز روی را

 :امد زبون به خانم مریم که بود نگذشته چیزی

 شدید؟ آشنا دانشگاه تو باهم. بگو دوستت از جان ترنم خب -

 :کرد نگاه من به ترنم

 .شناسیممی همو قبل از ما نه، -

 :من به کرد رو خانم مریم

 عزیزم؟ کنیمی کار بگو خودت از خب -

 .پدرمم شرکت عامل مدیر. شاغلم بله -

 .بیارید تشریف پدر با حتما باریه عزیزم خوب چه -

 :گفتم غم پر و آرام کشید پر لبانم از لبخند
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 .نیست زنده دیگه پدرم -

 :کرد نگاهم دلسوزانه و متاسف خانم مریم

 .کنم ناراحتت خواستمنمی دخترم متاسفم -

. گذشت تلخ قدرچه روز آن که رود نمی یادم. افتادم پدرم مرگ یاد. نگفتم چیزی و زدم کمرنگی لبخند
 تنها. نبود هم شناسایی قابل حتی. بود نمانده آن از چیزی دره، ته هم آن. کردند پیدا سوخته را جسدش
. کنم هضمش بودم نتوانسته هنوز. بود مبهم برایم مرگش هم هنوز. گذاشت تنها راه آغاز در مرا همدمم
 .هاخاطره دنیای در شدم پرت. کنم باور انستمتونمی هم هنوز من اما بود گذشته چندسال

 

*** 

 بازهم .گرفتم را اششماره هزارم بار برای. گشتبازمی باید تاکنون پدر و بود گذشته زیادی زمان. بودم نگران
. ..بوق صدای فقط بازهم اما گرفتم را اششماره دوباره. پیچید گوشم در که بود صدایی تنها بوق صدای
 .نشستم مبل اولین روی خودم و کردم پرت مبل روی را تلفن عصبی

 دانمنمی. دادم فشار هم روی را هایمچشم و دادم تکیه مبل پشت به را سرم. دادممی تکان را پاهایم عصبی
 نگز  صدای که بودم شده امید نا. گذشته زیادی زمان که فهمید شدمی هوا تاریکی با اما بود گذشته قدرچه

. ردمک وصل را تماس سریع پدر شماره دیدن با گشتم تلفنم دنبال و شدم بلند سریع. شد بلند موبایلم
 :بود افتاده نفسنفس به که حالی در پیچید گوشی در صدایش

 .بگم بهتون رو چیزی یه باید بیاد بزن زنگ پور خاک به فهمیدم چیزایی یه -

 .شدم نگرانت دادینمی جواب چرا شده؟چی -

 به بایدن باشیم مواظب خیلی باید. فهمیدم جالبی چیزای کنممی تعریف برات بیام بذار دخترم بودم مجبور -
 ...ایزنده تو که بفهمه اردالن عنوان هیچ

 شده؟ چیزی -

 .میام زود من بکن گفتمو که کاری آره، -

 تظرمن. برساند سریع را خودش که خواستم و زدم زنگ پور خاک به فورا. کردم قطع را تماس و گفتم ایباشه
 پور خاک تا منتظرشدم. زد را در خدمتکار من از قبل. شد بلند آیفون صدای که زدممی قدم عمارت سالن در

 .بیاید

 نگران. گذاشتمی پاسخبی را هایمتماس دوباره او و گذشتمی بود زده زنگ پدر که وقتی از ساعت سه
 .بود نشسته مبل روی من از ترعصبی هم پورخاک. زدممی قدم سالن در عصبی و بودم

 :آمد حرف به پورخاک که بودیم خودمان افکار درگیر و زدیمنمی حرفی کدامهیچ
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 کجاست؟ که نگفت زد زنگ بهت وقتی. باشه اومده سرش بالیی شاید -

 :دادم تکان را سرم

 .نگفت نه، -

 .داد مبل به را اشتکیه دوباره و کشید پوفی کالفه

 یصفحه به چشم و دادم فشار هایمدست در را تلفنم. نشد خبری بازهم اما کردم طی را سالن طول چندبار
 :امد سمتم به و پرید جایش از پورخاک. شد بلند زنگش صدای که دوختم خاموشش

 بده جواب -

 :کردم نگاهش گنگ

 ...!ناشناسه! نیست بابا -

 شنومب بدی خبر و بردارم را تلفن اینکه از. دوختم چشم تلفنم صفحه به دوباره. نگفت چیزی و کرد سکوت
 :خورد گوشم به ایغریبه مرد صدای. کردم وصل را تماس شود، قطع تماس آنکه از قبل. ترسیدممی

 ...آقای آشنای شما سالم،_

 :گفت دوباره و کرد مکث

 هستید؟ سرمدی آقای آهان، -

 :دادم جواب کردممی نگاه پورخاک منتظر هایچشم به که درحالی

 .دخترشونم من بله، -

 :گفتم دوباره که نگفت چیزی و کرد سکوت لحظه چند

 افتاده؟ اتفاقی -

 .برسونید رو خودتون سریع هستند بیمارستان تو پدرتون بگم جوریچه دونمنمی...خب -

 :کردم پورخاک روبه و کردم قطع را تلفن پاچه دست

 .بیمارستانه تو بابا بریم باید -

 .کنیم عجله بهتره! چی؟ -

 که بود این سمت ذهنم تمام اما کردم فکر چیز همه به راه کل در. افتادیم راه و برداشتم را سوییچ سریع
 .هستیم کجا نفهمیدم اصال. رسیدیم کی نفهمیدم. دادممی دلداری خودم به فقط واقع در. شده زخمی حتما
 پوراکخ صدای که گشتممی بیمارستان در سراسیمه. دویدم بیمارستان سمت به و شدم پیاده ماشین از تند
 :شنیدم سرم پشت از را
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 .بریم طرف این از باید -

 :پرسید جوانی نسبتا خانوم از و ایستاد پرستاری ایستگاه کنار

 .گردیممی سرمدی آقای دنبال -

 :کرد تایپ را چیزی بیاورد باال را سرش حتی آنکه بدون پرستار

 .نیستن بیمارهامون جزو سرمدی آقای -

 .گرفتن تماس ما با بیمارستان از چی؟ یعنی -

 .کنید صبر -

 :کرد تایپ را چیزی دوباره

 .هویت شناسایی برای سردخونه برید -

 به قدم یک و چرخید سرم دور دنیا آمد، باال گلویم تا اممعده محتویات و شد خشک دهانم سوخت، گلویم
 رینت نزدیک به را خودم. بیایم فرود رویش که بودم جایی دنبال. بودند شده سست پاهایم. برداشتم عقب

 .رساندم صندلی

 .کردمنمی باور هنوز و بودم گنگ. بود شده وارد قلبم به بدی شک

 پرستار. شنیدم را صدایش خودم من گفت دروغ نباشی؟ دیگر لحظه یک در شودمی مگر است دروغ! نه
 نای من افسوس اما کند بیدارم کابوس این از و بیاید یکی بودم منتظر. بود اردالن افراد از حتما گرحیله

 .زندگی تلخ طعم اسیر اسیرم، کابوس تلخی در من. کردممی زندگی را کابوس

 رهخی نامعلومی نقطه به فقط و بودم کرده سکوت. امداشته که چیزی هر پایان است، دنیا ته درست اینجا
 را ایجمله هیچ تکلم قدرت زبانم امقراری بی هایشب و روزها تمام مثل دیگری، وقت هر مثل. بودم شده

 .باشد داشته حقیقت توانستنمی این نداشت،

 من و خوردندمی تکان فقط هایشب*لــ گوید؟می چه فهمیدمنمی چرا اما چرخدمی مغزم در پورخاک صدای
 .شدنمی فعال ایکلمه هیچ فهمیدن برای مغزم. فهمیدمنمی چیزی

 اتاق در را خودم و کنممی باز اکراه با را هایمچشم. شنومنمی چیزی هیچ دیگر حاال شد، قطع صداها
 شدن باز ایصد . شد مانعم گیجه سر که کنم بلند را سرم خواستم داشتم عجیبی سرگیجه بینم،می بیمارستان

 به نم ندارد، وجود پدری حتی دیگر که حال. کسیتچه بدانم که نداشتم تمایلی اما خورد گوشم به اتاقم در
 صدای. پرسیدم خودم از هاسال که بود سوالی این ماندم؟ زنده چه برای اصال کردم؟می زندگی امیدی چه

 :گردمنمی بر طرفش به بازهم من اما شکندمی را سکوت دوباره پورخاک

 .شدی هوشبی که شدچی نفهمیدم اومدی، هوش به خداروشکر -
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 اام باشد بوده سخت برایش باید حتما دوستش بهترین دادن دست از غم. دادمی غم بوی و رنگ صدایش
 .بود گرفته یاد را کردن تظاهر خوب بود، عادی او

 نای شاید احساسی نه و دارد قلبی نه که شدممی روح بی و سرد سنگ یک باید گرفتم،می یاد باید هم من
 رنگ قلبم. باشم مجرم تا امدم دنیا به من شاید. امداشته سرکوبش در سعی من و بوده وجودم در همیشه

 .مطلق سیاه گرفته خودش به را بختم

*** 

 نجات مرگ از مرا که مردی شناسایی برای. شدم خانه سرد وارد نداشت، کم مرده یک از چیزی که ایچهره با
 گرفته خو تنش عطر با تازه بودم، چشیده را بودنش خوش طعم تازه و نداشتم هرگز که پدری برای. داد

 .متحرک یمرده یک مثل بودم، روحبی و سرد. بودم

 خیصتش را جنازه بتوانم آنکه برای کشدمی پایین که زیپی صدای. ترساندنمی مرا اطرافم انگیز رعب فضای
 .دهدمی آزار را روحم بدهم

 :دهدمی قرار خطاب مرا کالمش با

 .باشه شناسایی قابل کنمنمی فکر -

 گفتمی راست او. گرداندبرمی رو و ندارد دیدن تاب خودش. کشدمی پایین هایشسینه روی تا را زیپ
 دنیا ای ام؟شده بدبین من نبود؟ طبیعی نظرم به چرا سوختگی این اما بود سوخته آتش در کامال پدر صورت
 !...است؟ رحمبی انقدر واقعا

 همه جااین بود، بسته یخ هم دیوار تن گرفتم، دیوار به را دستم و کردم گرد عقب نداشتم، ماندن توان دیگر
 درد قلبم. فرستاد اتاقکی داخل را جنازه و داد تکان تاسف از سردی سر مرد. دیوارها حتی بود مرده چیز

. کشینمی هم نفس دیگر تو که نبود یادم نه کشد؟می نفس راحت جاآن اینکه برای عذابش، برای گرفت
 مرا خدا تو مثل روم،نمی اما امآورده کم نفس هم من. شد مشت گلویم دور دستم و آوردم کم نفس
 :آیدمی سمتم به مردی. بردنمی

 بیرون برید باید! خوبه؟ حالتون خانوم -

 .خان بهادر بی دنیای راهی شوم،می راهی و گیریممی مرده دیوار از دست

 سکوت در جاهمه. بود شده مبدل قبرستان یک به انگار حاال که عمارتی. شدم عمارت راهی حرفی هیچبی
 .بود رفته فرو

 ودش شاکی که نبود کسی دیگر. نداشت وجود نوری هیچ و بود تاریک اتاقم همیشه مثل شدم، اتاقم راهی
 :بزند غر که نبود کسی تاریکی، این از

 .دخترم شینیمی تاریکی تو چرا -
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 از حجم این از تنهایی، از حجم این از گیردمی دلم. خواهدنمی مرا کسی کردممی فکر که بودم انصافبی
 .نیست برایم نجاتی راه و خانه این در امزندانی من شده، من زندان دیوارها این. کسیبی

 ینمبب آنکه بدون. شد بلند تلفنم زنگ صدای. خوردم سر آهستهآهسته و دادم پشتم دیوار به را امتکیه
 .کنممی وصل را تماس است، کسیچه

 :پیچدمی گوشی در پورخاک صدای

 .نبود پدرت با مدرکی هیچ -

 .زدممی حدس باید. بندممی آرام را هایمچشم

 :گویدمی دوباره که گویمنمی چیزی

 .نداریم چیزی دیگه سوخته مدارک یهمه -

 :کردم زمزمه و کردم تر را هایمب*لــ

 بگه بهم رو چیزییه خواستمی -

 .کرد دفن خودش با و راز اون -

 داپی و دلیل اون من بزنه، حرف باهام خواستمی دلیلی یه به بابا. بشه پایمال خونش ذارم نمی ذارم،نمی -
 .کنممی

 انگلیسه نیست ایران... کردم پیدا و قرارداد سوم طرف. اومدی خودت به که خوبه -

 !انگلیس؟ چرا -

 از که هبود سالش پونزده تقریبا کردم تحقیق من. نیست ایران فعال اما شرکته، اصلی دارسهام اینکه مثل -
 .شهمی شروع چیز همه موقع اون گرده،می بر دیگه سال دو تا اما رفته ایران

 کردی؟ پیدا ازش اسمی -

 .رستگار مهرداد بود، مهرداد اسمش کنم فکر آره، -

 :کرد صدایم که بودم کرده سکوت. دادمی آشنایی از عجیبی بوی نام این

 خانوم سایه -

 :گفتم و امدم خودم به

 !بله -

 !گفتم؟چی شنیدید -

 بگید؟ دوباره شهمی متاسفانه نه -
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 .باشه داشته شما به ربطی باید حتما فهمم،نمی سوم طرف روی رو پدرتون تاکیید هنوزم گفتم -

 .نگفت موردش در چیزی وقتهیچ بابا دونم،نمی منم -

 ...اممتوجه -

 :گفت دوباره و کرد سکوت ثانیه چند

 .بینمتونمی سپاریه خاک فردا -

 .جانش بی تن به امخیره فقط و برده ماتم. سپارممی خاک سرد دست به را پدر رمقبی تن

. امبرده یاد از را زندگی که انگار ام،خوابیده نه ام،خورده چیزی نه مرگش روز از زند،می سفیدی به لبانم
 نای کنار خواستی چرا چرا؟» گویممی خودم با خودم، قبر بوده؛ هااین تمام باعث که خوردمی قبری به چشمم

 تو که بودم کرده اسیر تنهایی در را خودم من هم شاید نگفتی؟ چیزی من به وقتهیچ چرا شوی؟ خاک قبر
 .«نداشتی هم شدن نزدیک فرصت حتی

 و زنممی زانو اراده بی. است خاک خروارها زیر دیگر حال که رسممی مردی به و دارمبرمی قدم آهستگی به
 ناولی. نیست چیزی اما گردممی بودنش عطر دنبال. کشممی بو وجودم تمام با و کنممی خاک از پر را مشتم
 این. لرزیدن به کندمی شروع هایمشانه و اندازممی پایین را سرم. شودمی جاری هایمچشم از اشک قطره
 هایمهقهق. ریزممی اشک نبودنت برای که منی منم، آری! ریزم؟می اشک وقفهبی دارم که منم این! منم؟
 .شودمی بیشتر

 شخو به امزخمی قلب شاید تا کنم، کم قلبم طپش از شاید تا کوبممی قلبم به را امشده مشت هایدست
 یحرف نه ریزممی اشکی نه دیگر گذارم،می قبرش کنار آرام را سرم و شوممی تسلیم. ندارد ایفایده اما بیاید
 حرف توان که ایمرده مثل درست ندارم، را گفتنش توان اما است ناگفته های حرف از پر ذهنم درون. زنممی
 .ندارد زدن

 گذشته، زیادی زمان حتما. است شده تاریک هوا برده، خوابم که انگار. کنممی باز سختی به را هایمچشم
 دارد؟ اهمیتی زمان گذر مگر اصال نگذشته؟

 مردی .شوممی دقیق اشچهره به بینم،می رویم روبه را کسی سایه شب تاریکی در و شوممی بلند میلیبی با
 قبر به خیره. گذاشته هایشزانو روی را اششده قالب هم در های دست و نشسته رویی به رو قبر سنگ روی
 تتوانسنمی پور خاک جز کسی مرد این و بود شکسته و خمیده قامتش. نیست دنیا این در انگار است پدر

 هترینب نبود از بود شکسته مردهدل و بود شکسته بود تفاوتیبی یاسطوره برایم همیشه که مردی. باشد
 .بودی بلد خوب که کسی از دوستش

 گاهن. رفت فرو وجودم در هایشتیکه و شکست قلبم ریخت، هم پورخاک برای دلم بداند؟ مقصر مرا که نکند
 :قبرستان انگیزرعب فضای در شد طنین صدایش و نگرفت قبر سنگ از

 .بریم که بود وقتش دیگه اما کنم بیدارت نخواستم -
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 صورتش به دستی و گرفت قبر از چشم. فهمید شدمی خوبی به را آن در غم و بود شده رگه دو صدایش
 .افتاد راه من از جلوتر و شد بلند کشید،

. دیدم را شکستنش من. دیدم را مرد یک اشک من! دیدم من اما ببینم را هایش اشک خواستنمی شاید
 و تنگف چیزی هم او نشستم کنارش حرفی هیچبی. رسید ماشین به من از زودتر. افتادم راه و نگفتم چیزی

 ینا در اصال گویی که بود دوخته چشم روروبه به طوری. بود کرده سکوت فقط راه تمام کرد روشن را ماشین
 راست زن آن. بود من حضور خاطر به هااین تمام. دوختم چشم بیرون به و کشیدم عمیقی آه نبود، دنیا
 خفه را بغضم و گذاشتم هم روی آهسته را هایمچشم. برممی خودم با جا همه را شومم سایه من گفتمی

 ایمرسیده که شدم متوجه ماشین ایستادن حرکت از با کردم،

 .شدم پیاده و کردم کوتاهی خدافظی

*** 

 نپرسیدم سوالی بزند، حرف من با خواهدمی که گفت چرا انمدنمی بودم پورخاک حضور منتظر شرکت داخل
 :شدم دبلن جا از خورد در به ایتقه که بود گذشته بود گفته که زمانی از دقیقه پنج. بیاید تا شدم منتظر و

 بفرمایید -

 .نبود دیشبش غمگین صورت از خبری شد، داخل اشهمیشگی رنگبی یچهره همان با پورخاک

 :شدمی ترنزدیک که درحالی

 .تاخییر بابت متاسفم، -

 بخواهم آنکه از قبل نشستم، رویش به رو خودم و بنشیند که کردم اشراهنمایی و دادم تکان کمی را سرم
 :کرد باز زبان بزنم حرفی

 اومدم وراثت کارهای برای -

 :کرد دستش زیر یبرگه در سر او و دادم باال متعجب ابروهایم

 .زدن شما نام به رو اموالشون یهمه مرگشون از قبل سرمدی آقای بهادر،یعنی -

 .گفتمنمی چیزی و کردممی نگاهش وگنگ مات

 :کردم زمزمه و دادم صندلی به را امتکیه

 چرا؟ -

 نمونه زنده ممکنه که دونستمی شاید -

 :برداشتم خیز جلو سمت به

 چرا؟ آخه -
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 ...ممکنه اما دونم،نمی منم -

 :فهمیدم را اشجمله ته تا من اما خورد را حرفش

 آره؟ نباشه؟ اتفاقی مرگش که ممکنه -

 .اسفرضیه یه فقط این_

 :برگشتم سمتش به گنگ و گیج داد، وجودم به ترنم که تکانی با

 سایه؟ خوبی -

 بودم، فکر در که بود وقت خیلی انگار بود، نگران ترنم مانند هم او هایچشم که کردم نگاه خانم مریم به
 :زدم رویشان به مصنوعی لبخند

 .افتادم بابا یاد ببخشید -

 :داد جواب سریع خانم مریم

 .انداختم یادت که ببخش تو دخترم نه -

 :کشیدم عمیقی آه

 .نیست شما تقصیر که این -

 این از ناشناس یشماره یک بازهم. آمد در صدا به همراهم تلفن لحظه همان که بزند حرف خواست
 نمک وصل را تماس توانستمنمی و شماره به بودم دوخته چشم. نداشتم خوبی یخاطره ناشناس هایشماره

 :گفت خانممریم که

 .باشه داشته واجبی کار شاید مادر بده جواب -

 .کردم وصل را تماس باالخره تلفنم، صفحه دوباره بعد و خانممریم هایچشم در زدم زل نگرانی با

 :پیچید گوشی درون آشنایش صدای

 خودت اما بزنی دور منو خواستیمی هست، ترمزرنگ تو از نداشتی خبر اما نه! زرنگی؟ خیلی کردیمی فکر -
 .گرفتی سرگیجه

 :گفتم تمام جدیت با

 .کن معرفی رو خودت معما طرح جای به هستی کی ریمی حاشیه چرا -

 شد تمام خندیدنش که ثانیه چند از بعد بدهم، فاصله گوشم از را گوشی شد باعث هایشخنده بلند صدای
 :شد جدی دوباره



 

 
171 

 رو بازی قاعده تو باطلی، خام خیال چه شناسم؟نمی وقتهیچ تو واقعی هویت کردی خیال کوچولو خانم -
 .بیاری در و زرنگ هایآدم ادای که بودی بلد خوب اما نبودی بلد

 اتاق راهی و شدم بلند جایم از. بودم شده خیره دو آن نگران هایچشم به سکوت در و بود دستم در گوشی
 :بستم پشت از را در. شدم ترنم

 اما گرفتی اشتباه کی با رو من دونمنمی -

 .نیستم آدم اون من

 ...«نجسی»هنوزم. بود که هستی سیریشی یبچه دختر همون هنوزم رو بازی این کن بس -

 منو هنوز اما آفرین -: گفتم قاطع و محکم و کردم باز و بستم را هایمچشم. کرد تاکیید آخرش یجمله رو
 بلدم خوب و بازی قاعده پس کنم تر ب*لــ فقط کافیه دارم مدرک ازت زندگیت کل اندازه به نشناختی

 :زد قهقه دوباره

 یدنبالش که کسی کردی،نمی صبر که داشتی مدرک اگه تو خوب دختر آخه د   نه، نگو احمقی گممی وقتی -
 .بشناسی منو تازه تونیمی موقع اون قرارداد سوم طرف دنبال برو حقیقتی دنبال اگه منه پیش

 .کن ولش اونو کارستهیچ اون آوردی؟ مهرداد سره بالیی چه گیمی چی تو -

 .فهمیمی و چیز همه موقع اون مهرداد دنبال برو دونی،نمی رو چیز همه هنوز اینکه مثل جالبه -

 ...چیه منظورت -

 :زدم داد. رسید گوشم به که بود صدایی تنها بوق صدای

 الو...الو

 و ترنم نگران هایچشم مقابل در و زدم بیرون اتاق از سراسیمه و دادم فشار هایمدست در را گوشی
 :داد قرار خطاب را من پشت از ترنم صدای که دویدم در طرف به خانممریم

 ...!سایه -

 در سردرگم. کردممی طی سریع را هاپله و شدم آسانسور خیالبی. دویدممی فقط فریادهایش به توجهبی
 .کنم کار چه باید دانستمنمی و نبود هم ماشینم. کردمی نگاه طرفآن و طرفاین به مدام و بودم خیابون

 در متدم بوق صدای گرفتم، را مهرداد شماره فورا و کردم بلند دست ماشین اولین برای و رفتم خیابان طرف به
 :گفتم سریع و شدم ماشین سوار من و پیچید تلفن

 برو مستقیم -

 و نداشتم مهرداد از هم آدرسی حتی. دانستمنمی هم را مقصدم حتی من و افتاد راه اضافه حرفبی راننده
 .دادنمی جواب هم را آن که بود تلفنش اتصالم راه تنها کرد،می تشدید را امدیوانگی این
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 تنها اما امشده دور مبدأم از قدرچه که دانمنمی حتی گرفتم،می تماس که بود بار چندمین این دانم نمی
 انج گیرممی تماس دوباره و کشممی پایین گوشم کنار از را تلفن. است پوچی راننده سواالت به من پاسخ

 صدای و زندمی نفسنفس ،گوشم در پیچدمی صدایش امامیدی نا پس در و شود وصل تماس تا دهممی
 :زندمی حرف بریدهبریده گویدمی چه که بشنوم گذارد نمی و شده صدایش یزمینه پس هاماشین بوق

 !سایه... سا -

 :گفتم آلود بغض و زدم کنار را هایمچشم در اشک

 !مهردادخوبی؟ -

 ...آره -

 کجایی؟ مهرداد...  کجایی -

 .بزرگراه وسط... وسط -

 .بگو دقیق آدرس -

- ... 

 .روخدا تو مهرداد بیار طاقت -

 کندمی جان نبود خوب اصال صدایش نبود خوب کردند، خیس را هایمگونه امان بی هایماشک و ترکید بغضم
 :گفت سختی به مهرداد. کند ادا را کلمات تا

 .نمیارم طاقت بشونم و هاتگریه صدای اگه نکن گریه -

 .نباش نگران باشه... باشه -

 .دادم راننده به را آدرس و کردم قطع را تماس

 مهرداد دنبال هایمچشم با و شدم پیاده معطلیبی. ایستاد ماشین که شد طی مسیر چگونه که نفهمیدم
 .گشتم

 رویمروبه یصحنه دیدن با و زدم دور را ماشین زده هل. بود شده پارک کج ماشینش من از ترطرفآن کمی
 در غرق جانش بی جسم خیابان جوب کنار. نشود چشمم حصار اشک تا دادم جان بست یخ هایمرگ در خون
 از را پاهایم قفل بود، شده مچاله خود در و بود گذاشته پهلویش روی را دستش مهرداد و بود افتاده خون
 داد نوازش را اشگونه اشکم یقطره و کشیدم وش*آغـ در را جسمش. بردم هجوم سمتش به و کندم زمین
 ودمخ به بیشتر زد فواره خون که بزند حرف تا کرد باز ان*دهـ. گرفتم دوباره جانی و شد باز اشبسته چشم

 :زدم پچ گوشش بیخ را ضعفش نبینم را مردم شکست نبینم تا فشردمش

 .مهرداد نزن حرف -

 :زدم فریاد راننده روبه کردم کج سر
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 .کنیم سوارش کن کمک -

 اشک وقفهبی. گرفتم آغوشم را تنش و گذاشتمش صندلی روی محتاطانه. امد کمکم به حرفبی هم او
 اینکه تصور و شود حک ذهنم در ابد تا اشچهره خواستمی دلم نداشتم را حرفی هیچ زدن توان و ریختممی

 :نالیدم آلود بغض با و گذاشتم صورتش روی را خونم به آغشته هایدست. گرفت را جانم نباشد دیگر

 یرت تو کن باور نمیر داری بهم که عشقی همون خاطربه نمیر من خاطربه نمیر خدا رو تو مهرداد، بمیری نباید -
 من. منه بخاطره هااین یهمه ببخش منو مهرداد، دارم دوست من. مبارک کم بری اگه قلبم به خالصی
 ترسیدم؟می ازش که شد همونی آخرش دیدی دیدی؟ اما ببینی آسیب خواستمنمی داشتم، دوست همیشه
 مهرداد نذار تنهام توروخدا

 روی را دستش مهرداد که بود کرده پر را ماشین فضای هایمهقهق صدای و بردم فرو گردنش در را سرم
 آلودخواب که کسی مثل بود جان کم هایشچشم در شدم خیره و کندم آغوشش از دل. گذاشت هایمدست
 :نبندد چشم که داشت سعی او و باشد

 .مونممی زنده تو بخاطر... مونممی زنده من -

 سعی. فشردمش محکم و گذاشتم دستش روی دست تنم، به دهدمی جان بودنت زنده که دانیمی چه تو
 و کرد سرفه دادم، جان من و کرد سرفه. شدنمی موفق اما بیاورد کش خنده به را هایشب*لــ کردمی

 دیدن تاب من و کرد سرفه رفت، اتمام به رو جانش و کرد سرفه شدند، خارج دهانش از خون هایلخته
 :زدم زار و بستم چشم فشردمش، بیشتر و شدم پنهان گردنش در دوباره نداشتم

 رسیم؟نمی چرا پس برو تندتر -

 .نباشید نگران...نمونده چیزی -

 :کردم زمزمه

 ترسریع توروخدا -

 هداشت شاننگه باز سختی به که هاییچشم با مهرداد جانش، از کندم دل دوباره من و کرد خسخس نفسش
 :بریدهبریده و آهسته زندگی و مرگ با بود جدال در بود

 دارمست... دو... دو -

 .گفت را اشکلمه آخرین

 :وجودم اعماق از فریاد با شد مساوی این و بست را هایشچشم

 .نبند رو هاتچشم توروخدا...نه ،مهرداد نه -

 .ایستاد حرکت از ماشین لحظه همان
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 بازگشت، پرستار چند با راننده زدم،می فریاد و دادممی تکان را مهرداد. شد پیاده ماشین از سریع راننده
 طرفآن و طرفاین به دنبالشان. بردند داخل به سریع و گذاشتند تخت روی را رمقشبی تن محتاطانه

 را سفید یپرده پرستار گذاشتندش، سفیدی تخت روی. شدمی راهش بدرقه هایمچشم و دویدممی
 :خونم از آغشته دست به شد کشیده نگاهش. گرفتم را دستش که کشیدمی

 مونه؟می زنده -

 :کشید آخر تا را پرده و کشید را دستش انزجار با

 .بدیم انجام رو کارمون ما بذارید اونور بفرمایید خداست دست چیز همه خانم دونمنمی من -

 که ودب شده باعث بود خورده شکمش به که چاقویی. تنش به دوختم چشم دوباره بسته نیمه یپرده الی از
 .بدهد دست از زیادی خون

 .نه! نه افتاد؟می برایش اتفاقی اگر ریخت باره یک به قلبم

. رفت پرده در محصور محوطه داخل به و زد کنار مرا سراسیمه دکتر بود، جوان خیلی هنوز مردمی نباید
 :داد خراش را روحم پرستار صدای

 .رهمی دست از داره دکتر آقای -

 :گفت بلند و گرفت را نبضش سراسیمه دکتر

 .کنید آماده و عمل اتاق نه،فورامی نبضش -

 :داد تکان تاسف از سری پایم تا سر دیدن با و زد کنار را پرده

 شمایید؟ بیمار این همراه -

 :زدم پس را هایماشک

 .بدید نجاتش دکتر کنممی خواهش. کنممی پرداخت و عمل هزینه تمام من بله، -

 زنده ثانیه چند فقط کردیدمی خارجش اگه. نیاوردید در ضربت محل از رو چاقو که کردید خوبی کاره -
 .موندمی

 مونهمی زنده دکتر -

 باشیم امیدوار بهتره -

 مانع. خوردم سر کمکم و دادم تکیه دیوار پشت به عمل اتاق پشت من و بردند عمل اتاق به را مهرداد
 .شدمنمی هایماشک

 :کردم زمزمه ب*لــ زیر

 داشت گناهی چه مهرداد آخه میاری سرم رو بالها این چرا اردالن متنفرم ازت -
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 .شدم خارج بیمارستان از و شدم بلند جایم از

 .کردم هدایت هامریه به را بیرون آزاد هوای

 .کذایی شماره همان هم باز. شد بلند تلفنم زنگ صدای دوباره که داشتممی بر قدم نرمی به

 :کردم وصل را تماس سریع

 .عوضی رسیدی خواستیمی که چیزی اون به -

 خوای؟می جونم از چی دیگه حاال

 .منه پیش دنبالشی که اون بودم گفته رفت یادت بازم اما خوام،می جونتو من گفتی درست -

 .افتادم حرفش یاد شود خلسه وارد مغزم شد باعث که کرد سکوت

 سوم طرف دنبال برو حقیقتی دنبال اگه من پیش دنبالشی که کسی...نه نگو احمقی گممی وقتی -»
 ...«قرارداد

 :کردممی چه را صدایم لرزش اما کنم گیری جلو امسرگیجه از تا گرفتم را سرم

 گیمی چی تو...تو -

 نبود. فضول یپسره اون من هدف اولشم از -

 :کردم گرد عقب و رفت گیج سرم

 کن صحبت واضح چیه منظورت -

 .اینجا بیای خودت پای با باید بشه، ابدی خواب این خواینمی اگه خوابیده، آروم منه، پیش االن اون -

 :زدم فریاد عصبی

 .زنینمی حرف آدم مثل چرا لعنتی توعه پیش کی -

 .را روحم داد صیقل اشقهقه و زد قهقه بلند

 بدی دست از خانوادتم عضو آخرین خواینمی اگه «برادرت» گشتیمی دنبالش مدت این تمام که همون -
 .کنی عجله که بهتره

 .داره مهرداد به ربطی چه اون گیمی داری چی چی؟ -

 داری وقت روز دو فقط کنی فکر یکم باید خودتم. بدم نباید من که هارو مسئله یهمه جواب دیگه نه -
 دوروز

 خیره اششده خاموش یصفحه به و بود دستم در تلفن. کرد قطع را تماس سریع و بدم جوابی نگذاشت
 کج قدم. انداخت که بیاندازد لرزه به را تنم خواستمی گفتمی دروغ حتم به گفتمی دروغ. بودم شده
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 را هردادم خبر و ایستادم پرستاری ایستگاه روی به رو. بود شده پنهان اییقه در سرم و بیمارستان سمت کردم
 متس به کنان کرکر و کشیدممی زمین روی را پاهایم. دانستنمی چیزی هم پرستار نبود چیزی هیچ اما گرفتم
 برای .بریزم اشک دردم کدام برای دانمنمی حتی آمده؟ سرم بر بالیی چه که بینیمی خدایا. رفتممی عمل اتاق

 رو و رنگ صندلی روی اردالن، از بود خورده زخم که مردی برای یا اردالن چنگال در بود اسیر شاید که برادری
 وخرس وجودم اعماق تا خون گس بوی. کردم پنهان هایمدست در را صورتم و نشستم عمل اتاق پشت یرفته
 دیگر بود همین باریدن خون. کردم تردوباره را خون یشده خشک هایلکه و ریختم اشک اعتنابی من و کرد
 مهرداد بمانی کاش. کندمی نرم پنجه و دست مرگ با که مردیست خون در غرق صورتم من اینکه نه؟ مگر

 رمس و کندم صورتم از دست. بمان من برای مهرداد بمان هایمپرسش به دهی پاسخ تو حداقل تا بمانی کاش
 زمان. کردمی کم اشداغی از کمی و کردمی نفوذ موهایم به سرمایش روح بی و سرد دیوار به دادم تکیه را

 درد این از شدممی کالفه من و گذشتمی ساعت دکترها، دست زیر بود اسیر هم هنوز مهرداد و گذشتمی
 قلبم روی دستم. شدنمی باز بودند کرده ممنوع را آن به ورود که سفیدی در و گذشتمی زمان سوز،جان

 دسفی مردی و شد باز بزرگ در. زدم صدا را خدا زمان هم و کردمی تابیبی که قلبی به زدم ضربه و شد مشت
 منداشت را آن جرئت حتی من و کردمی پاک دستمال با را اشپیشانی روی عرق و بود آشفته. شد خارج پوش

 .ایستادم سرپا زور به و صندلی به دادم تکیه را دستم شوم، نزدیکش که

 :ایستادم رویش روبه که کرد رفتن قصد من به اعتنا بی

 دکتر؟ آقای شدچی -

 :کرد سفیدش روپوش جیب در دست شود ایجاد اشچهره در حالتی آنکه بدون دکتر و داشت ضعف صدایم

 .بیاد هوش به تا بمونیم منتظر باید شد طرف بر خطر -

 اب بودم گرفته دوباره جانی من و بود رفته دکتر کردم، باز و بستم را هایمچشم و کشیدم ایآسوده نفس
 .کردم حرکت ریکاوری اتاق طرف به کردم، حساب را چیز همه و رفتم صندوق طرف به زارم حال همان

 قدرآن. کنم تماشایش سیر دل یک خواستمی دلم دیدم،می را مهرداد که بود باری آخرین این شاید
 یدهخواب بسته هایچشم با ایشیشه دیوار پشت نرود، کنار هایمچشم جلوی از هرگز تصویرش که ببینمش

 جایگزین جدید هایاشک اما زدممی پسشان شاکی من و بودم کرده تار را گانمدیده جلوی اشک. بود
 یهفاصل. کردم تصور را صورتش گرمای و گذاشتم صورتش روی شیشه پشت از را لرزان هایدست. شدندمی
 طرفآن تو. استگرفته من از را تو و تو از مرا که دیواری همین. ایستشیشه دیوار همین تو و من بین

 .ودرد بود درد پایان تا آغاز از که ایقصه ما یقصه است همین اندکرده اعالم ممنوع ورود را من دیواری

 کاش کردم، عطرش از پر را هایمریه. کشیدممی بو را تنش عطر جاهمین از من اما بود زیاد خیلی یمانفاصله
 رانگا داشتمبرمی قدم نرمی به شیشه به کردم پشت من و لغزید شیشه روی دست بود، آسان کندن دل
 .شوممی کشته یا کشممی یا بازی این آخر بودم گفته خواستند،نمی را اجباری کندن دل این هم هایمقدم
 .ندیدمش من و بود نزدیک من به اندازه این پایان که شودنمی باورم. بمیرم تا روممی

 شودمی وصل. گیرممی گوشم کنار را تلفن و لغزدمی پورخاک یشماره روی دستم و گیرممی دست در را تلفنم
 .شد تموم چی همه: گویممی برداشته خش که صدایی با صبربی من و
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 :دهدمی جواب کالمم از متحیر

 .افتاده اتفاقی چه -

 :رسممی بیمارستان خروجی در به

 .کنم تسلیم و خودم باید شناسهمی منو دیگه حاال گرفته و برادرم -

 کجایی؟ نکن کارو این سایه باشه بازی یه همش شاید کیه؟ برادرت دونیمی تو مگه -

 :فرستادم هایمریه به را آلوده هوای و شدم خارج بیمارستان از

 .بیمارستانم یه جلوی دونم نمی هیچی دونم نمی -

 بگو و بیمارستان اسم -

 :کردم نگاه را بیمارستان در سر و برگشتم

 ...بیمارستان -

 .دنبالت میام باش جا همون -

 .کردم قطع را تماس و گفتم ایباشه

 هب و بود سردم سال از فصل این در من بود سردم کردم، تنم قفل را هایمدست و بردم فرو امسینه در را سرم
 می وجودم اعماق در حسی اما نبود کار در برادری اصال گفتمی راست پور خاک شاید پیچیدم،می خودم
 خسته سردرگمی این از. بود خودش دست فقط چرا این جواب و زده چاقو را مهرداد دلیلی یک به او نه گفت
 هم در صورتش زن و بردمی ویلچر روی بر نشسته را زنی مردی. نداشتند را وزنم تحمل پاهایم و بودم شده
 مردش و خریدمی جان به را شیرینی درد چه. بود نشسته اشآمده بر شکم روی دستش و بود شده مچاله

 هیاهو همه این بین مابین این در من و فریاد و آمدمی داد صدای. رفتمی طرف آن و طرف این به هراسان
 بودم؟ کرده را آرزو این که بود بار چندمین این شدممی کر کاش بود صداها از بود پر سرم و بودم شده گم

 نگاهش شدم، سوار حرفی هیچبی. کرد ترمز پایم جلوی پورخاک ماشین که گذشت چطور و قدرچه نفهمیدم
 :گرفت نگرانی از رنگی خونسردش همیشه یچهره خورد پایم تا سر به که

 خونیه؟ صورتت چرا اومده؟ سرت بالیی چه شدهچی -

 :بستم چشم و دادم تکان صندلی به را سرم

 .خوبم من نیست چیزی -

 :آوردم باال را دستم که بزند حرف خواست

 .کنممی خواهش -

 :کرد روشن را ماشین و خورد گوشم به اشکالفه نفس صدای
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 .نزده زنگ دیگه -

 .دارم مهلت روز دو گفت فقط نه -

 بری نباید یانه داره وجود دونینمی حتی که برادری واسه استله یه این -

 :زدم را حرفم قاطع و محکم

 ...برم باید من اما -

 :گفتم قبل از ترآرام باراین

 ...برادرمه اون -

 .ندیدی اونو وقتهیچ تو اما -

 ...هرکاری. کنممی کاری هر نجاتش برای. باشم نداشته دوسش که شهنمی دلیل -

 .بندازی خطر تو و خودت الکی بذارم تونمنمی. کنه ثابت که بخوای ازش باید -

 هک گفتمی اما بودم بیمارستان اون برای زده چاقو رستگار به گفت قرارداد سوم طرف مورد در چیزایی یه -
 ...نبوده مهرداد اصال هدفش

 :گفت متعجب و بازگشت سمتم به پورخاک و ایستاد حرکت از بدی صدای با ماشین

 رتپد منظور بودیم اشتباهی آدم یه دنبال مدت همه این یعنی. دونستممی رستگار و نفرسوم االن تا من -
 .نبوده مهرداد اصال

 :دادم باال را ابروهایم. برگشتم طرفش به و کردم باز چشم

 کیه؟ سوم طرف چیه منظورت -

 هایکار ویت اصال یکی اون و رستگاره به متعلق بیشتر سهم البته که شریکه امبایکی شرکت اون توی مهرداد -
 بود شده برده اسم ازش جایه اما شهنمی شرکت کارهای قاطی دکتره کنم فکر نیست شرکت

 فالحی سعید. بود سعید اسمش

 دستپاچه و آورد پوشه یک پشت صندلی از باشد شده ایجاد ذهنش در ایجرقه انگار که جوری و کرد مکث
 «فالحی»شد تکرار ذهنم در اسم یک. رفتم خلسه در ثانیه چند فقط. گشت برگه یک دنبال

 :کرد رویش و زیر سردرگم و کرد پیدا را نظرش مورد برگه پور خاک

 داده اردالن به که همون پدرته نامه وکالت این -

 داد نشانم را بود مانده باقی که حروفی
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 و بودن باور قابل قصه این. نبود پذیر باور کردم، تجربه را مرگ ثانیه چند برای و بسته یخ هایبرگه در خون
 کنم. باور را چشمم پیش حقیقت توانستمنمی من

 .داشت کامل مطابقت فالحی با مانده باقی حروف

 وابخ این از مرا که بودم تلنگر یک دنبال انگار. کردیممی نگاه یکدیگر به فقط و زدیمنمی حرفی کدام هیچ
 .کند بیدار

 یمهمان جشن چرا و نبودند چرا که نفهمیدم من و نبودند. نبودند مادرش و پدر «نیستن سعید مادر و پدر»
 اردو . افتادم سعید با دیدارم اولین یاد. بود پدربزرگش یخانه در مادرش و پدر یخانه جای به ترنم و سعید
 اما بود رویم روبه عمرم تمام نداشتیم؟ هم با تشابهی وجه هیچ چرا. اوردمی در لودگی و بود شده کالس

 طورچه! داشت شباهت هم به قدرچه هایماناسم. فالحی سایه فالحی، سعید. بشناسمش نتوانستم
 دنیا که کنیممی حس همیشه. گردیم می یمانگمشده دنبال نقطه دورترین در همیشه ها آدم ما نفهمیدم؟

 .است بزرگ

 در سعی ما اما بوده همیشه. ماست روی روبه درست خوشبختی. نیست که دانممی من فقط نیست نه اما
 دش زده ذهنم در ای جرقه دارد شباهت سعید با قدرچه اسمم اینکه فهمیدن با. ایمداشته گرفتنش نادیده

 .اندگذاشته رویم را اسم این که نیست شومم سایه خاطر به شاید که

. خندیدم بد اتفاق یک به بار اولین برای خندیدم، وجودم اعماق در چیزی هر از نظر صرفه اما چرا دانمنمی
 عید؟س چرا اما. نبودم تنها دیگر حاال. برادرم برگشتن برگشتن، مژده داشته، برایم مژده یک اتفاق این چون
 به طورآن دیدنم با مادربزرگش چرا. گشتنمی اشگمشده خواهر دنبال به او چرا بودیم؟ جدا هم از چرا

 هم من عزیز یعنی خیالبی را هااین اصال خورد؟می فرو را بغضش که بود دیده نگاهم در چه آمد؟ طرفم
 کسی چه پیش سعید اصال بود؟ امدایی پسر مهردادهم ام؟یعنیدهخانو از داشتم بازمانده هم من بود؟
 یچه چرا که فرستادم لعنت خودم به باشند؟ زنده امخانواده اعضای از یکی بود ممکن یعنی بود؟ شده بزرگ
 بودنش خطر در یادآوری با اما داشتم دوستش قدرچه که فهمیدم تازه. امنشده کنجکاو سعید مورد در وقت
 دش باعث پورخاک صدای. بیاید سعید سره بالیی گذاشتمنمی اما کردممی هرکاری من. رفت هم در هایماخم

 :بیایم خودم به دوباره

 .داره خودش پیش چیزی یه اون مطمئنا بده، نشون مدرک یه بهت بخوای ازش باید -

 .کردم اشاره دستم زیر یبرگه به

 .بهتر این از مدرک -

 .گمانه و حدس فقط اینا که نره یادت -

 مطمئنم من اما -

 زد؟ زنگ بهت ایشماره چه با کنیم، ریسک نباید اما مطمئنم منم -

 .نکردم نگاه که بودم هول انقد دونمنمی -
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 .بخواه مدرک یه ازش داد جواب شاید بگیر تماس باهاش -

 ایمهانگشت. کردم پیدا ناشناس شماره یک باالخره گرفتم، هایمدست در را همراهم تلفن و دادم تکان سری
 :پیچید گوشی درون صدایش که نکشید طولی و کردند لمس را شماره

 .نگرانی خیلی که بینممی -

 .بده بهم مدرک یه کنم باور رو هاتحرف باید جوریچه -

 نیستی؟ کنی باورم که مجبوری تو -

 .نمیوفتم گیر احمقانت تله این تو نیستم نه -

 :زد قهقه بلند

 کوچولو خانوم خداحافظ. نداره کاری من برای کشتنش که دونیمی. نیست مربوط من به دیگه اونش -

 ...کن صبر -

 :دادم بیرون عصبی را نفسم و گرفتم هایمدست در را تلفن. شد خفه گوشی بوق صدای در صدایم اما

 .نداره مدرکی -

 :بود شده خیره رو به رو به که طورهمان و شد خوشحال پورخاک

 .خوبه خیلی که این -

 همب بعد دوساعت تقریبا رفتن، باهم اونا شدیم جدا هم از وقتی بودم مهرداد و سعید با نیست، خوب نه -
 ودب تنها رسوندم بهش و خودم وقتی اما میگه و مهرداد کردم فکر منم پیششه سوم طرف که گفت و زد زنگ

 الاحتما . نکردم فکرم موضوع این به اصال که بودم شده هول انقدر منم نبود سعید اما بود ماشین زخمی، و
 خورده چاقو و شده گیر در باهاشون ببرن و سعید خواستن وقتی

 :کرد روشن را ماشین پور خاک

 .دارم نقشه یه من -

 ای؟نقشه چه -

 گم.می بهت -

 جایی چنین تواندمی چگونه ساده، وکیل یک که کردم تعجب. داشت نگه بزرگ عمارتی مقابل را ماشین
 را رمس. کرد باز برایم را در و رساند من به را خودش بلند، هایقدم با که افتادم؛ راه به او از زودتر. کند زندگی

 ادای رساند؛ ما به سریعا را خودش پیشخدمت ما، شدن وارد با. شدم وارد و دادم پایین تشکر، ینشانه به
 :گفت شدمی دور من از که درحالی پور،خاک. گرفت او از را پورخاک کت و کرد احترام

 .گردمبرمی من بشین جااین -
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 فقط .کنم گریه درد کدام برای باید دانستم؛نمی حتی دیگر. رساندم مبل اولین به را خودم و دادم تکان سری
 چه؟ آمدمی هوش به اگر. بود آور عذاب برایم هم دوری همین اما؛ بود سالم مهرداد که کردممی شکر را خدا
 تا دادم؛ گره هم در را مانندم یخ هایدست. دادم فشار هم روی آرام را، هایمچشم ماند؟می کنارش کسی چه

 هایقدم صدای. بود شده خشک هایمرگ در خون، که انگار. گردد باز هاآن به دوباره خون گرمای شاید
 .کنم باز را هایمچشم که شد باعث پور،خاک

 :نشست مبل روی رویم روبه و شد، نزدیک من به بود؛ هایشدست در زیادی هایبرگه که درحالی

 .نیست بند جا هیچ به دستمون. کردیم شروع زود خیلی کردیم؛ اشتباه محاسباتمون تو ما -

 .داری نقشه یه که گفتی تو اما، -

 ...اما میگم هنوزم -

 !بزن حرف چی اما -

 .نیست جایز موندنت دیگه بری، باید -

 شه؟می چی سعید پس موقعیت؟ این تو االن؟ -

 .میدم نجاتش من نباش، اون نگران -

 :گفتم عصبی و شدم بلند جایم از

 .نمیرم موقعیت این تو. نمیرم جا هیچ من نه، -

 :کرد فوت را نفسش عصبی پورخاک

 از. بگیره رو نفست االن همین تونهمی حتی اون،. نیست بردار شوخی داره، دست کثیفی کارهای تو اردالن -
 جمع مدرک کلی برگشتت تا نباش؛ چیزی نگران نداره؟ وجود خونه این تو جاسوسی که دونی،می کجا
 زهاییچی تمام و برگردی باید تو. نیست من گفتن به الزم. کنهمی قاچاق اردالن که دونی،می خودتم. کنیمی
 االن. میاری کم اون کنار آخرش باشی، قوی که هم چقدر هر تو! نه االن اما؛ بگیری پس رو، گرفته ازت که

 یه به تو دونن؛می رو هویتت همه دیگه االن. اردالن اندازه نه اما؛ داری قدرت تو. نیست لجبازی وقت
 .داری نیاز جدید هویت

 :کردم زمزمه و گرفتم هایمدست بین را سرم. نشستم مبل روی دوباره

 .همین بده، نجات رو سعید فقط -

 :کند آرامم کردمی سعی که درحالی

 .میدم نجاتش شده که جوری هر نباش، سعید نگران -

 .نمیرم جا هیچ اون از قبل بشم، مطمن باید -
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 :کرد مکث کمی

 .کنممی مطمئنت -

 ادا را جمالت گردم؛ باز سمتش به کهآن بی رفتم؛می خروجی در سمت به که درحالی و شدم بلند جایم از
 :کردم

 .داریم مهلت روز دو فقط کنی، عجله که بهتره -

 :ایستاد رویمروبه درست و آمد سمتم به

 .خطرناکه رفتنت میری؟ کجای داری -

 .باشم تنها خواممی برم، باید. بمونم جااین تونمنمی -

 :کشید سفیدش هایریش به دستی و کشید پوفی کالفه،

 .فرستممی برات محافظ چندتا -

 .بیفتم دامش تو خودم پای با خوادمی اون بده؛ انجام کاری بخواد اردالن کنمنمی فکر. نیست نیازی -

 .فرستممی دنبالت رو نفر چند من هرحال، به. کنیم اعتماد بهش تونیمنمی -

 .افتادم راه و دادم تکان تأیید ینشانه به را سرم

****** 

 شاهد هاسال که دیواری همان همیشگی، سیاه دیوار همان رویم؛روبه دیوار به شده قفل نگاهم دوباره
 باید دوباره. همدمی فشار هایمدست در را برداری فیلم دوربین تنهایی؛ و سکوت در. بوده دردم و تنهایی
 ماند،می مهرداد برای من از که چیزی تنها اما؛ برگردم که است قرار کی دانمنمی. قبل سال چند مانند بروم؛
 هخست. است گردنبند این برم،می خودم با او از که یادگاری تنها و است؛ دوربین در امگرفته قاب تصویر

 .دوری این از خودم، از شوممی

 .کابوس این از شوم آزاد شاید تا گذارم؛می هم روی آرامی به را هایمپلک

 دروغینم مادر که روزی کی؟ دقیقا بود؟ زمانی چه کابوس این آغاز. ندارد پایانی کابوس این که افسوس، اما
 که شبی کذایی؟ شب آن هم، شاید یا کرد؟ رها مرا تمام، هرچه رحمی بی با اردالن که روزی گفت؟ ترد مرا

 !باختم را امآینده را، زندگیم

. داد اردالن به را لعنتی نامه وکالت آن پدرم که بود؛ ایلحظه همان درست هایمبدبختی شروع هم، شاید! نه
 .شود تمام گونهاین قصه، این گذارمنمی. کرد خواهم پر را هاچرا این خالی جای چرا؟ چه؟ برای اصال

***** 
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 یکی روی ها،انسان از نقطه دورترین در ی،دیگر زمان هر از ترساکت خسته و تنها من فرودگاه؛ یهمهمه میان
 یسیخ رد که دادم، فشار محکم آنقدر. امگرفته مشت در را رفتنم بلیط و امنشسته فرودگاه صندلی هزارها از

 .مانده باقی رویش

 زنی من به رو جوان، مردی. پاست بر آشوبی که من دنیای در اما؛ است خبر چه بیرون دنیای در االن دانمنمی
 همیشه جانم، بینیمی. ریزدمی اشک وقفه بی دختر اما؛ دارد اشکش کنترل در سعی و کشیده وش*آغـ در را

 حتم به. سوزاندمی را جانت عمق تا عشق هم، گاهی. ماند تا رفت باید هم گاهی آیند، نمی هاآدم هم
 خوب حالش دیگر باید هم، برادرم. دیده را امگذاشته برایش که فیلمی و امده هوش به مهرداد تاکنون،

 آن از من که کاری همان. خنددمی را روزش هر ترنم کنار که مطمئنم است، خوشحال خیلی حتما. باشد
 من؟ چرا راستی،. امشده محروم

 به و گیرممی زن و مرد از چشم. ندارم زمانی دیگر که دهدمی این از خبر شود؛می پخش فضا در که صدایی
 اتفاقی هیچ که آهسته؛انگار و کوتاه هایقدم دارم،می بر قدم آرامی به. شوممی بلند صندلی از نرمی،

 .نیفتاده

 انماستخو  و پوست به آرامش. کشممی بیرون را عکسی کیفم درون شلوغی، بین ما رسم،می که جایگاهم به
 شدمی ابدی کاش که دلنشین زندانی خودش؛ دل در کرده محصور را امخانواده که زندانی. شودمی تزریق
. کس بی و تنها آنقدر نه یکدیگریم، وش*آغـ دلتنگ نه. هستیم شاد ما یهمه عکس این در. برایم

 شلبان روی لبخند نقش قدر،چه که راستی به. خنددمی وقفه بی ،که کندمی لمس را زنی چهره هایمانگشت
 است، خوب قدرچه. شودمی آرامش و خوشی از سرشار زن، این به شباهت همه این از دلم. کندمی جلوه زیبا
 «مادر»کردیمی نگاه مرا لحظه هر در کهاین دانستن حتی

 صدای و بودم اسیر گرگی صفت دیو چنگال، در که شبی! شب؟ آن بود آور عذاب هم تو برای راستی،
 را پدرم که باریست اولین این اما! کشیدی؟ درد من با هم تو. بود کرده کر را آسمان گوش هایم،فریاد
 همان پر، مشکی موهای همان. نیست عکس درون یساله چهار سعید به شباهت بی هم او که بینم؛می

 ؟زندمی وار دیوانه طوراین چرا نیست؟ خودم مال قلبم خدایا. ترابهت پر و نافذتر باراین اما؛ سیاه هایچشم
 که شد چه. مانده جا محبت همه این از که ماهه، چند سایه. هستم من گرفته، وش*آغـ در که کودکی حتما

 ...شد شدیم؟چه هاییآدم چنین که شد چه شد؟ کشیده اینجا به زندگیمان

 سعی. بوسممی عمیق و گذارممی سعید صورت روی را لبانم بار؛ آخرین و اولین برای و آورممی باال را عکس
 .بکشم بو را تنش عطر عکس درون از کنم،می

 بیرون به هواپیما پنجره از را، هایمچشم و آورممی پایین را عکس. آوردمی هجوم هایمچشم به اشک، سیل
 خیلی زندگی این! است گیر نفس. دهممی فرود اجازه اشک قطره اولین به هواپیما، شدن بلند با. دوزممی

 .است گیر نفس

 .گیردمی را نفسم کمکم

 .من خورشید سالم بگم بهتره یا مهرداد، سالم -
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 اما؛ بود سیاه روزهامم حتی من مهرداد،. کردی روشن رو دنیام و اومدی تو که بود؛ تاریکتاریک   من روزهای
 .سعید و ترنم تو، کنار بودم شاد بودم، راضی

 من چی؟ من اما اما؛ باشی خوبی گاهتکیه تونستی. مهرداد تونستی تو! باشی گاهمتکیه همیشه بود قرار
 اما؛ وامخمی رو بودنت بدنم هایسلول تموم با. قلبم تو بودی، من با همیشه تو. کنم تکیه بهت نتونستم

 اما؛ زنده اونم کردی پیدا رو من تو. نچرخیده کردم آرزو من که جوریاون وقت، هیچ دنیا. نیست کافی
 اما؛ چرا دونمنمی. روحم بی و سرد جسم یه فقط من. بودم نکرده زندگی ولی بودم، مونده زنده من مهرداد

 هایآدم حس. کنممی فرار دارم کنممی احساس اما؛ کجا دونمنمی. میرم دارم اما؛ چرا دونمنمی. شهنمی
 هم، هنوز من. بازیمی رو زندگیت بمونی من با اگه توام باختم؛ رو زندگیم من نمون، منتظرم. دارم رو بزدل
 اعتراف یه خواممی. دونینمی سخته، قدرچه دونینمی. بخوابم تونمنمی هنوزم. بینممی کابوس هاشب
 .خیلی دارم، دوست خیلی هنوزم بکنم،

 .شودمی مشغول هایمانگشت با و اندازدمی پایین را سرش

 تلخ تب اسیر اسیریم، ما. سوزممی دارم آتیشش، های شعله از هنوزم که تبی. مهرداد بودی تب یه تو -
 وزمهن انگار، نه که انگار. نداشتیم وجود وقت هیچ انگار که جوری کنیم، فراموش رو همدیگه باید. فراموشی

 گردنبده همون برم؛می یادگاری به ازت که چیزی تنها مهرداد، خداحافظ. سوزیممی تب این آتیش تو داریم
 .کنارمه لحظه به لحظه که

 .خاموشی بعد و شودمی کنده دوربین کادر از که بینم؛می را آلود بغض سایه بینم؟می چه

 روی از. شودمی رها دستم از دوربین آگاه ناخدا ام؛دوخته چشم آن به هم هنوز که دوربین، تاریک صفحه
 فشار دهانم روی محکم را هایمدست. شودمی بلند زمین با برخوردش صدای و خوردمی قل سفید، مالفه
 هک هاییهقهق صدای. است سخت نبودنت! است سخت. کنم خفه را بغضم صدای بتوانم شاید تا دهم؛می

 از کاری اما؛ لرزیدمی هایمشانه. بود شکسته را بیمارستان سرد اتاق سکوت داشتم؛ کردنش خفه در سعی
 ...نبودنت غم و شکست را کمرم غم، این. نبود ساخته دستم

 شوم؟ خالص که است قرار اسارت، بند این از کی دانمنمی

 مهم بمان، تو اصال. بمان تو اما است، رفتن از تر سخت ماندن گاهی. بمان تو اما، شوممی دلگیر گاهی
 .بمان تو باشد، تلخ قدرچه نیست

 .بمان تو پس، معناست بی تلخی این باشی، که تو. سازدمی معنا بی برایم را تلخی ماندنت

 تو با قلبم درون. است رفته قلبم تسکین. ندارد ایفایده اما، دهممی فشار هم روی محکم را هایمچشم
 چرا گرفتی؟ تصمیم سرخود قدرآن چرا چرا؟. شنومنمی جوابی تو از و زنممی حرف. گویممی سخن
 بودی؟ عاشقم گاههیچ اصال که کنم،می فکر هستم؟ شکستن درحال که بفهمی خواهینمی

 هن دارم؛ اشک برای نایی نه دیگر نیست؟ چرا چرا؟ اما. شدمی انگیزغم باید هم تو برای رفتن این بودی، اگر
 .امخسته بدجور دوری این از ام،خسته. مقاوت تاب
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 دوباره که شودمی باعث کشم،می که ایخفه آخ اما؛ شوم بلند خواهممی و گذارممی زخمم روی را دستم
 یادآوری با. امندیده را کسی هنوز اما؛ امآمده هوش به که شودمی ساعتی چند. کنم رها تخت روی را خودم

 .ندارد وجود چیزی هیچ کنارم اما؛ گردممی همراهم تلفن دنبال سریعا افتاده، سعید برای اتفاقی چه کهآن
 هک بینم،می را سعید نگران یچهره و شودمی باز بدی صدای با در که شوم، بلند جایم از دوباره کنممی سعی
 همیشه مانند که بزنم، حرفی خواهممی و دهممی بیرون آسوده را نفسم. داردبرمی خیز سمتم به نگران

 :دهدنمی فرصت

 پسر؟ خودت با کردی چیکار -

 لحن با. زدنندمی دودو نگاهش در که بینممی را اشک هایقطره شوم؛می خیره هایشچشم به که خوب
 :گویممی خودش از ترنگران

 شدی؟ زخمی اصال بردنت؟ کجا افتاد؟ اتفاقی چه -

 :کرد نگاهم عمیق

 خیلی مهرداد. تویی بازم نگرانه که اونیم اما تویی، شده زخمی که اونی داری؟نمی بر دست االنم حتی -
. مرسوند رو خودم چجوری دونمنمی. شدم دیوونه اینجایی، که گفتن و گرفتم تماس باهات وقتی. ترسیدم
 .نباید بمیره نباید گفتم،می خودم پیش همش

 :کردم زمزمه آهسته و گرفتم صورتش از را هایمچشم

 .دارم آرزو خیلی هنوز میرم،نمی -

 :گفت طبعانه شوخ و خندید

 .داری جون تاهفت تو که بگم، اینم البته -

 خود هب جدی یچهره و نشست تختم کنار. کشید پر لبانش از خنده که کردم اکتفا تلخ، لبخند یک به فقط
 :گرفت

 خهآ دیوونه یپسره. ایزنده که خوشحالم. شد تموم کارت کردم فکر. ترسیدم خیلی زدن، چاقو بهت وقتی -
 چی؟ مردیمی اگه داشتن اماسلحه حتی اونا شدی؟ درگیر باهاشون چرا

 ...اگه مردم،می داشتم واقعنم -

 رسید؟نمی سایه اگر چه؟ اگر کردم مکث

 :داد باال را ابروهایش سعید که رفت، هم در هایماخم

 خوری؟می رو حرفت چرا! چی؟ اگه -

 :کردم نگاهش گنگ و زدم زل هایشچشم در

 ...رسیدنمی سایه اگه -
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 :کرد زمزمه آرام و رفت فرو فکر به. کرد سکوت

 دونست؟می کجا از اون -

 .افتاده برام اتفاقی یه که دونستمی زد زنگ بهم وقتی سعید،. دونستمی اما کجا، از دونمنمی -

 .داره موضوعات این به ربطی چه سایه آخه فهممنمی -

 .بپرسی خودش از باید داده؟ نجاتت اون نمیگی مگه کجاست؟ االن -

 است؟ کرده ترکم هم باز که گفتممی دادم؟می باید جوابی چه. کردم سکوت فقط و گرفتم او از را نگاهم

 :شد خم جلو به مستأصل دید، را سکوتم که سعید

 کجاست؟ سایه مهرداد؟ نمیگی چیزی چرا -

 :کردم زمزمه

 .رفته -

 :زد فریاد بود، شده بلندتر کمی که باصدایی

 !کی؟! کجا؟! چی؟ -

 .گذاشته تنهام رفته، دونمنمی -

 !دوباره؟ -

 نای با ارتباطی چه سایه که بفهمم باید بفهمم، باید من. بوده مجبور شاید. رفته دلیلی یه به شاید -
 .داره موضوعات

 :کرد طی را اتاق عرض و طول. شد بلند جایش از عصبی سعید

 اون. بفهم رو این مرده، تو سایه گردی؟می چی دنبال. طرفه یه عشق این از بکش دست. مهرداد کن بس -
 زنی؟می گول رو خودت داری چرا نیست، سایه دختر

 :زدم فریاد هیستریک و عصبی

 .کن بس -

 .گذاشتم زخمم روی را دستم. شدم جمع خودم در و پیچید شکمم درون بدی درد زدم، که دادی با اما

 :گذاشت امشانه روی را دستش و امد سمتم به سریع سعید،

 خوبی؟ -

 :دادم هلش عقب به و زدم پس را دستش
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 .کن ولم -

 :غرید اش،شده قفل های دندان الی از و برد موهایش در را دستش عصبی،

 ارهدوب خوامنمی من،. بفهم رو این نیستی؛ هیچی دختر اون برای تو مهرداد،. بشی رو روبه واقعیت با بهتره -
 سال چند مهرداد همون خوام؛می رو مهرداد همون من. بده حالت که ببینم خوامنمی. ببینمت حال اون توی

 نبود، غمگین قدراین خندید،می همیشه که همون پیش،

 فهمی؟می. نداشت غم قدراین هاشچشم

 !بیرون برو -

 ...اما -

 .باشم تنها خواممی. برو گفتم -

 .شد خارج اتاق از و کرد باز را در عصبی سعید

 و بودند شده خون به آغشته هایمدست اما؛ برداشتم زخمم روی از را دستم شدم، مطمئن رفتنش از وقتی
 هم یرو را هایمچشم آرامی به کشیدم،می که دردی به اعتنا بی. بود کرده دار لکه را بیمارستان سفید لباس

 رفت؟ چرا سایه کردم،می فکر چیز یک به فقط. گذاشتم

*** 

 :زدم فریاد قبل از تر عصبی

 .زد بهم رو شراکت یه شه،نمی که الکی جوریهمین دونی؟نمی که چی یعنی -

 :انداخت پا روی پا شود، ایجاد صورتش در تغییری حتی کهآن بدون

 و شما شرکت برای هم سرمدی، خانم االنشم همین تا. بود نمونده پروژه پایان به زیادی، چیز که هرحال به -
 رو داد قرار زدن بهم خسارت تمام ایشون اون، از گذشته. داشتن زیادی سود مهرپرور آقای شرکت برای هم

 داستانه؟ این کجای شما مشکل فهممنمی من. کنندمی پرداخت

 بود شده دورگه عصبانیت زور از که صدایی با ام؛شده قفل هم به هایدندان الی از و شدم ترنزدیک او به
 :گفتم

 حاال چرا داشته، اصرار داد قرار این عقد به قدرآن که کسی رفته؟ یدفعه چرا داستانه، این اصل من مشکل -
 بزنه؟ بهم خوادمی

 :کرد نگاهم سرد و داد صندلی به را پشتش خونسرد

 .بدم توضیح شما برای بینمنمی لزومی که شخصی، مشکالت خاطر به -
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 پشتش دیوار به بکند، بخواهد کاری کهآن از قبل. شود بلند کردم وادارش و گرفتم، لباسش یقه از
 :بردم گوشش کنار را سرم. چسباندمش

 پس. شمنمی بیخیال من که بدونی بهتره اما؛ داری باهاش صنمی چه دونمنمی پور،خاک آقای جناب ببین -
 فرستادیش؟ کجا بگو. بیای راه باهام بهتره

 :گرفتم ترمحکم را اشیقه که بزند، پس را هایمدست خواست و آورد باال را دستش

 .بشی خالص دستم از بتونی که نکن فکرشم حتی -

 خونسرد طور همان فقط. بود سایه به شبیه عجیب مرد، این. کردنمی هایمدست از شدن آزاد برای تقالیی،
 :بود زده زل هایمچشم در

 .نداره تو به ربطی هیچ کجاست سایه کهاین ضمن، در. نداره ایفایده هیچ کارا این -

 به را دستش. کند خالص دستم از را خودش تا کرد، استفاده فرصت از هم او و شد شل هایمدست کمکم
 :کرد مرتب را کرواتش و زد کرواتش

 خواب این از بفهمی، رو این بهتره. نداره ایعالقه تو به اون. بکنه رو زندگیش بذار داری، دوستش اگه -
 .شو بیدار

 :کشیدم فریاد و کردم دیوار نثار را محکمم مشت رفتنش با. شد خارج اتاق از و زد را حرفش

 .لعنتی -

 یرتغی چیزی هنوز اما؛ گذشته ماه یک. امگرفته هایمدست بین را سرم و امگذاشته میز روی را، دستم آرنج دو
 داپی. رفته نیست، سایه. است فایده بی اما؛ امگشته را شهر این تمام. نشانی نه خبری، نه. است نکرده
 کی این تمام مثل. نگذاشته جا به خودش از نشانی، و رد هیچ. نبوده هرگز که انگار. شودنمی که شودنمی
 حصار و بستم چشم. بود شده سانتی چند صورتم، هایریش بلندی. امکرده کز دفترم در گذشته، ماهه
 ینمبب که ندادم، زحمت خودم به حتی. شد باز خراشی گوش صدای با دفتر در که کردم، ترتنگ را هایمدست

 رتنزدیک و نزدیک صدا. داد آزار را روحم بلندش پاشنه هایکفش تقتق صدای اما؛ است شده وارد کسی چه
 این اما؛ ایآمده تو که کنم تصور خیالم، در داشتم دوس. کردممی حس را هایشنفس هرم که جایی تا شد،
 :شد روحم آسیاب نازکش صدای. دادمی عذابم این و نبود تنت عطر. نداشت هم تورا وجود عطر حتی غریبه

 بود؟ نشده تنگ برام دلت سالم، -

 فکر این به و اشتیره ایقهوه هایچشم به زنممی زل ام؟خسته هایچشم با و آورممی باال را سرم کالفه
 تنیس اما؛ راز پر و عمیق هاییتیله. بود رویم به رو سبز آبی یتیله دو هاچشم این جای به کاش که کنم؛می
 :شودمی نگران که بیند،می را نگاهم در غم انگار. کنم فراموشش که آنم از ترناتوان من و

 !شدی؟ جوریاین چرا! مهرداد؟ شده چیزی -

 :بندممی نرمی به را هایمچشم. دهممی تکیه صندلی پشت به را سرم
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 .خستم خیلی خستم، -

 از باراین مهرداد اما؛ دیدمت طوریاین هاوقت خیلی شدم، آشنا باهات که روزی از اونه؟ بخاطر بازم -
 تریخسته همیشه

 :دادم تکانش نرم و گذاشتم دار چرخ صندلی هایدست روی را دستم

 .ترمشکسته همیشه از -

 ختتخوشب تونستممی. باشیم داشته شاد زندگی یه باهم، تونستیممی کنی؟مامی جوریاین خودت با چرا -
 هتب رو خودم بده؛ فرصت بهم بار یه بار، یه فقط. نشده دیر هنوزم اما ندادی، بهم رو فرصت این تو اما کنم،
 .کنم ثابت

 :گذاشتم امشقیقه روی را دستم و شدم خم جلو به کالفه کردم؛ باز چشم

 .کن تمومش آنا، کنممی خواهش -

 .کن نگام بار یه فقط سوختم، عشقت از عمر یه. کنمنمی نه -

 :کردم نگاه تیز هایش،چشم در و آوردم باال خشم با را سرم

. یستن نگاهم تو عشقی بینی،نمی نه، بینی؟می هامچشم تو چیزی. کن نگام خوب. کردم نگاهت ببین، بیا -
 .نکن اذیتم برو پس. نیستم عاشقت

 زده حلقه هایشچشم در اشک. بود کرده لرزیدن به شروع هایشب*لــ. گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت
. کسی هر پیش بریزد اشک تا شدمی مانع که غروری،. شدم سایه حد از بیش غرور تنگدل دوباره من، و بود

 :کردم نرم را کالمم و کشیدم، موهایم در را دستم کالفه. ندادم ادامه را حرفم

 .خواممی معذرت. کنم ناراحتت خواستمنمی متاسفم، -

 :گفت دارشخش صدای با. انداخت زیر به را سرش و داد قورت صدا پر را دهانش آب

 .کنهنمی جبران رو چیزی این! متاسفی؟ -

 کنم؟ جبران جوریچه -

 رو راغمس که بود گرم سرت انگار اما دنبالت، اومدم برگشتم؛ انگلیس از وقتی از. باش کنارم فقط دونم،نمی -
 .مرده که دختری دختری، اون فکر به هنوزم انگار حاال اما؛ کاره یمشغله کردممی فکر. نگرفتی

 .نمرده اون -

 :پرسید تیز و کشید هم در را هایشاخم

 ...که اون...چی؟اون -

 .کردم پیداش. بود نمرده -
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 :دزدید من از را نگاهش و کرد سکوت

 کجاست؟ االن -

 .رفته -

 کجا؟ -

 .دونمنمی -

 خنده هم واقعا. روزم و حال دارد هم خنده بخند،. بگیرد آتش قلبم شد باعث که زد، ایمسخره پوزخند
 :گفت آمیزش تمسخر لحن همان با دوباره،. داشت

 خبر ازت بارم یه اما؛ بوده زنده که کجاست؟ دونینمی حتی که بودی کسی عاشق رو عمرت تمام تو، -
 .سوزهمی برات دلم که واقعا. کجاست که دونینمی حتی اما، کرده ترکت. نگرفته

 .کن بس -

 .شو بیدار خرگوشی خواب این از -

 کوبیدم میز روی محکم شدم، بلند

 :کشیدم فریاد و

 .بیرون برو -

 ...مهرداد اما -

 .بشنوم چیزی خوامنمی دیگه. بیرون برو گفتم -

 !سایه آهان بود؟ چی اسمش...دختره اون. کنهنمی عوض رو چیزی این اما؛ میرم باشه -

 .گردهبرنمی

 .برو جااین از فقط نداره، ربطی تو به -

 .رفت در سمت به و زد آمیزی تمسخر نیشخند

 :بازگشت سمتم به و کرد مکث آخر، لحظه

 .میرم باشه کنه،می عوض رو چیزی من رفتن اگه -

 یعنی اما اما، گفتمی راست او شاید.گذاشتم میز روی را سرم و امدم فرود صندلی روی دوباره رفتنش، با
 .شودمی تمام گونهاین ما، یقصه که شودنمی باورم بود؟ فایده بی تمامش تقال همهاین

*** 
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 از. امکرده حبس اتاق درون را خودم. شنودنمی جوابی اما دهد،می قرار خطابم بار چندمین برای مادر، صدای
. کردمن ترک را خانه بیایند، هامهمان کهآن از قبل چرا که فرستادم، لعنت خودم به. بودم بیذار بیرون شلوغی

 ود،ب کرده روشن را اتاق که نور، از ایهاله با باراین. نبودند بردار دست انگار اما بردم، فرو بالشت در را سرم
 تنهایم ام،خوابیده کهاین فکر با تا دادم؛ فشار هم روی محکم را هایمچشم. شده وارد کسی که فهمیدم
 جهمتو تخت، شدن پایین و باال با. نداشت رفتن قصد که انگار. شدمی ترنزدیک پا رد صدای اما؛ بگذارد
 :کرد صاف را اشمردانه صدای. نشسته کنارم که شدم

 بعدشم. بودی کرده حبس رو خودت طوریهمین. ندازهمی پیش سال چند یاد رو من روزت و حال این -
 دوباره خواستمنمی من مهرداد،. بودی دیگه آدم یه بودی، شده عوض فرستادی؛ تبعیدگاه به رو خودت

 .نباش ناراحت من از ،بشی جوریاون

 :بود شده چاشنیش خنده کمی که صدایی با بعد، ثانیه چند و برید را حرفش

 .شدم خالص دستشون از جوریچه نپرسیدی حتی معرفتی، بی خیلی -

 :خندید بلندتر اینشبار

 .ببین و بیا آوردم در بازی گانگستر یه نبودی، -

 :کردم باز را هایمچشم و گرفت امخنده حرفش، این با

 !تو کی؟ اونم آره، -

 :زد پوزخندی

 .کنم تعریف برات صبرکن کردی، فکر چی ببین، رو این! زکی -

 :شد جا به جا تخت روی

 و دست. نبود برم و دور کسم هیچ تاریکم، جای یه تو دیدم کردم باز رو هامچشم نبینه؛ بد روز چشمت -
 فکر. مببین تونمنمی هیچی نه، دیدم. انداختم ور اون به نگاه یه ور،این به نگاه یه اول منم. بودن بسته پامم
 .بودن بسته دهنمم نامردها ولی. رسید اتفاقا چرا ها،بزنم داد نرسید فکرم به نکنی

 :زد دستم به ایضربه بازو با رسید که قسمتش این به

 نه؟ کردی، حال -

 :داد ادامه که دادم را جوابش خنده، تک یک با

 اقوچ زمین به زدم دست تا که کنم؛ باز و هامدست تا گشتم چیزی یه دنبال منم آقا. کن گوش مونده، هنوز -
 اما بیرون، زدم و کردم باز رو هامدست منم خالصه. بودن احمقی دزدهای عجب خودمونی، ولی. کردم پیدا
 .نبود هیچکی بر و دور اون چرا دونم نمی

 : نشستم سیخ
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 طوراین کردن، زخمی رو من طوراون که هاییآدم آخه شه؟می مگه نکردی؟ شک هیچی به توام چی؟ یعنی -
 کنی؟ فرار تو بذارن راحت

 .کردم فرار خودم من باش، رو آقا -

 .هاهستی پوکیکله عجب سعید؛ که واقعا -

 رسیدی؟ اینتیجه چه به ببینم بگو باهوشی، تو که حاال ولی. لطفته نظر -

 شدی؟ دکتر جوریچه تو که نتیجه، این به -

 :انداخت باال ایشانه

 .راحتی به -

 تاسف روی از را سرم. بخورد جر دهانش که نمانده، چیزی کردممی حس که طوری. داد تحویلم بازی لبخند
 :دادم تکان

 .ترنم بیچاره -

 :شد تیز و راشنید صدایم

 ها؟ چمه؟ من مگه -

 .نباش نگران نیست هیچیت -

 سعید صدای که بودم، لباس دنبال کمد داخل.شدم بلند تیز و زدم کنار را پتو. گرفت من از اکراه با را نگاهش
 :شنیدم را

 شدی؟ خل باز مهرداد؟ شدهچی -

 .کنم درست رو تو بازی خل خواممی. نشدم خل من نه، -

 .میگی چی فهممنمی -

 .کنمنمی تعجبی -

 :زدم بدنش به ایضربه بازو، با و برداشتم را چرمم کت

 .بیوفت راه -

 :کردم نگاهش گنگ و سمتش برگشتم. شد مانعم هایشدست که بروم، در سمت به خواستم

 .بکن دیگه فکر یه. میری کجا که کنی رد و رستم خان هفت باید بیرون، اون بری اگه باهوش، آقای -

 :گذراندم نگاه از را اتاق دور تا دور و کشیدم پوفی عصبی،
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 .بودم نکرده رو جاشاین فکر -

 :برگرداند خودم به را خودم جمله پیروزمندانه؛ سعید

 .نکردم تعجبی -

 .گرفت امخنده بود گرفته خودش به که ایمسخره یچهره دیدن با که هایش؛چشم در زدم زل

 رهپنج سمت به زد؛ سرم به که فکری با. شدم رویم روبه یصحنه قفل باراین و گرفتم، اشچهره از را نگاهم
 :امد سمتم به مبهم و گنگ تند سعید که برداشتم خیز

 .شهنمی مهرداد، نکن فکرشم -

 .شهمی چرا، -

 .ایدیوونه تو -

 .نیستیم ما که نفهمن راستی، -

 نکرد فکر فرصت کسم هیچ. کنهمی کار مجلس مخ رو داره گرفته، گرم شمسی چونه االن. نترس اونش از -
 .نداره

 :انداختم باال را هایمشانه

 .نبود یادم آره -

 :انداخت نگاهی پایین به متفکر و کشید اشچانه به دستی سعید،

 .متره دو حداقل ارتفاعش! بپری؟ اینجا از خوایمی واقعا -

 داری؟ سراغ بهتری حل راه تو چیه؟ چاره -

 .برگشت و برداشت را مالفه. رفت تخت سمت به و گذراند؛ نظر از را اتاق دور تا دور و برگشت سعید

 :کردم نگاهش متعجب

 ...می نکنه -

 نیست؟ پریدنه، از بهتر -

 هک کنیم؛ بند آن به را مالحفه باالی طرف تا گردم،می جایی دنبال. دهممی او به را حق و اندازممی باال ایشانه
 :اندازدمی پایین به نگاه یک سعید. کنیمنمی پیدا پنجره هاینرده از بهتر جایی

 .نیست بلند قدراون اممالحفه زیاده، ارتفاعش -

 .پریممی رو موندهباقی مسافت. هیچیه از بهتر اما دونم،می -
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 :رفت اتاق در سمت. زد رویم به پوزخندی و تکاند را هایشدست سعید،

 .رفتیم که ما باشی، موفق عزیزم خب -

 :کشاندمش پنجره سمت و گرفتم پیراهنش یقه پشت، از

 .میای من با توام! کجا؟! کجا؟ -

 :گرفت باال را هایشدست زار، حالت به سعید

 !من؟ یعمه پسر بشه این باید که کردم، گناهی چه خدایا -

 .بپر ببینم، نزن حرف زیادی -

 :زد ایشرورانه لبخند

 .برو تو اول باشه، -

 از را نگاهم خیالبی. است خندیدن حال در بازهم اما بیاید؛ دستش کار حساب که کنممی او به عمیقی نگاه
 :شوم مطمن بودنش محکم از تا کشممی را مالفه بار،آخرین برای و گیرممی او

 .میدم انجامش من ولی نیست، محکم -

 .روممی پایین و گذارممی پیش پا خودم اول،

 .کنممی صدا را سعید آرام رسیدم؛ زمین به وقتی

 نمماشی دنبال و افتممی راه او، از جلوتر. زنممی اششانه به ایضربه. پردمی پایین هم او که کشدنمی طولی
 لنگانلنگان هم سعید که کنم،می باز را راننده صندلی در. روممی سمتش به دیدنش محض به. گردممی

 .رساندمی من به را خودش

 :پیچیدم را پیچ و شدم تاریک نیمه یجاده به خیره

 بریم؟ باید کجا -

 :گویدمی خیالیبی با و اندازدمی باال ایشانه که کنم، تصور را حرکاتش توانممی

 .دونممی چه من -

 وردبرخ شیشه با سعید سر و ایستد،می حرکت از بدی صدای با ماشین که کشم،می را ترمز و شوممی تلخ
 بر سمتش به تیز توجهبی من اما شود؛می ادغام شیشه با سرش برخورد و سعید فریاد صدای. کندمی
 :گردممی

 نمیاد؟ یادت جوریچه سعید؛ کن فکر یکم -

 :زندمی زل هایمچشم به اخم با دهد؛می ماساژ را اشپیشانی که درحالی سعید
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 باید چجوری حساس، شرایط اون تو بد، حال اون تو من دوما،. بگو بزنی ترمز اینکه قبال وحشی که، اوال -
 .موندمی یادم

 :زنممی موهایم به چنگی عصبی

 میگی؟ رو این که بوده دنبالت کسی مگه حساسی؟ شرایط چه آخه -

 :رودمی فرو فکر به لحظه چند برای

 .کنه می نگام داره یکی کردممی حس همش مهرداد، ولی -

 کنی؟ فرار بذاره باید چرا کرده،می نگات که کسی آخه! شدی؟ خل باز -

 .بدم نباید من که رو هاسوال یهمه جواب. دونممی چه من -

 :گفتم ایکشیده اوی و کردم بلند را دستم

 .کنه حل ایممسئله بخواد که کرده فکر اصال حاال تا انگار زنه،می حرف جوری یه -

 .منی محتاج که فعال -

 .بوده فایده بی اومدنت معلومه، که جوراین اما -

 بود؟ شهر از خارج بودی؟ کجا حداقل ببینم بگو کن؛ ول رو چرندیات این اصال

 :گفت گشادش گله لبخند با و زد بشکنی سعید

 .بود کجاش دونمنمی دیگه حاال سوله، یه توی بود؛ لواسون نزدیک. بلدم دیگه رو این -

 :جاده به دوختم چشم و کردم روشن را ماشین

 .کشیدی زحمت -

 :کندمی مصلحتی یسرفه سعید

 .هاشنوم می -

 .کردم حرکت مسیر طرف به کنم؛ نگاهش کهآنبی

 نه، اما بودم شده حساس زیادی روزها این شاید. بود افتاده دلم به بدی یدلشوره چرا دانم،نمی

 سردرگم. رسیدیم کی نشدم متوجه اصال که بودم؛ شده بدم و خوب خیاالت غرق قدرآن. دانممی بعید
 حکمم قبل، از تر عصبی اشبسته هایچشم دیدن با که برگشتم؛ سعید سمت و کردم پارک کناری را ماشین
 .کرد نگاه اطرافش به گنگ و گیج و کرد باز چشم تیز. دادم تکانش

 :ندادم او به زدن حرف اجازه و کردم، دستی پیش. کرد نگاهم ناکشخشم هایچشم با
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 .بود خیابون کدوم ببین کن فکر خوب سعید، -

 :گرفت من از را رویش اکراه با

 ...خیابون به برو -

 عسری خیلی که شد، باعث این و نبود طوالنی چندان مسیر. افتممی راه دوباره که نشده، تمام حرفش هنوز
 :آمد حرف به بپرسم سوالی کهآن از قبل اطراف، دیدن با سعید. برسیم

 .کوچه این تو بپیچ مهرداد، -

 :گفت بلندتر صدایی با باراین که نگفتم، چیزی و کردم نگاهش متعجب

 .خودشه. وایسا همینجا -

 را نماشی نفهمیدم حتی که شدم هول قدرآن. شد پیاده سریع و بایستد کامل ماشین که نداد، فرصت حتی
 .پریدم پایین تیز و کردم پارک چگونه

 .کردم اشهمراهی حرفی هیچ بی. کندمی حرکت کوچه یک سمت به من، از جلوتر که دیدم را سعید

 :گشت باز من سمت به و ایستاد حرکت از رسید که خلوت جایی به کوچه؛ چند کردن رد از بعد

 .مهرداد خودشه -

 حل را در دست با و کردم حرکت سمتش به. شدم مواجه بزرگ در یک با انداختم، روروبه به که را نگاهم
 .نخورد تکان ایذره اما دادم،

 :کردم سعید به رو و گرفتم آهنی در از چشم

 .باشه بوده باز روز اون نداره، امکان. قفله که در این -

 :کرد نگاه در به گیج و خاراند را سرش سعید

 .بود باز در این مطمئنم -

 :انداختم سعید به بعد و اطراف، به نگاهی کالفه

 .بکشیم باال در از باید -

 :شد کشیده پایش زیر یریزه سنگ روی را، پایش و رفت عقب قدم یک

 .زیاده ارتفاعش اما -

 :آهنی درب باالی تا شد کشیده نگاهم

 .جااین بیا. نیست مهم -
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 :گفت شاکی و کرد بلند را صدایش سعید،

 .بلندتری تو که باشه، بودن نردبون به اگه من؟ رو بذاری پا خوایمی که نردبونم من کردی فکر نکنه -

 :کشیدم امپیشانی به دستی کالفه

 .کودنی یه کردم فکر نردبونی، نکردم فکر -

. کردم پرت طرف آن به را خودم و کشیدم باال دیوار از تنهایی ناچار،. انداخت باال ایشانه بیخیال سعید
 رنظ از را رویمروبه باغ و کشیدم جینم شلوار به دستی شدم، بلند جا از. انداختم اطراف به اجمالی نگاهی

 نفس سعید دیدن با. برگشتم عقب به چیزی افتادن صدای با که بردارم؛ قدم جلو طرف به خواستم. گذراندم
 :گفت کند دور آنها از را خاک تا زدمی هم به را هایشدست که درحالی سعید. کشیدم ایآسوده

 بری؟ تنها خواستیمی -

 .کنهنمی عوض رو چیزی توام بودن چون آره، -

 را سوله یک دور از شدیم،می ترنزدیک هرچه. افتاد راه جلوتر و گرفت ازمن را رویش قهر حالت با سعید
 صدای با که دادم، هل محکم را درسنگینش. رساندم سوله به را خودم و کردم تر تند را هایمقدم. دیدیممی

 پشت از که صندلی، همان جز نبود چیزی اما چرخاندم؛ سوله دور تا دور را هایمچشم. شد باز وحشتناکی
. بودند بسته آن به را سعید زدممی حدس من و شد،می منعکس داخل به بیرون از که نوری از ایهاله
 اب و گرفتمش مشتم در رفت، پاره طناب سمت دستم. کردم کج رنگ ایقهوه صندلی سمت به را هایمقدم

 چاقویی و صندلی پشت زدم زانو. بود مانده طناب روی چاقو، گیپاره رد. کشیدمش صندلی پشت به خودم
 دسترسی آن به راحت خیلی سعید که جایی. کردم پیدا صندلی پشت درست را، زدمی حرف آن از سعید که

 که کردم، بلندش و گرفتم چاقو یدسته از. کندنمی را کار این احمقی دزد هیچ که بودم مطمئن. داشت
 که سک هر. کردمی پیدایش رفت،می چاقو دنبال سعید اگر مطمئنن. افتاد افتاده پشت به عکسی به چشمم

 را عکس و شدم چاقو خیالبی. بود گذاشته سعید برای را عکس این هم خودش بود؛ کرده را کار این
 :برداشت خیز سمتم به سعید. کردم کج عکس همراه به را دستم. برداشتم

 مهرداد؟ چیشده -

 نیفتاده کار به مغزم هنوز. نداشتم باور دیدم،می که را چیزی. دستم درون عکس به بودم شده قفل من اما
 :کردم ادا را کلمات مبهم و گیج. بود

 .کنی پیدا رو عکس این تو که خواسته،می اون -

 چیه؟ منظورت عکس؟ کدوم -

 را بهتش بود، کرده که سکوتی.  کشید هایمدست از را عکس خشم با دید؛ را امدوباره سکوت وقتی سعید
 صندلی پشتی به را دستم. دهم اشدلداری که بودم نیامده خودم به قدریآن هم هنوز من و دادمی نشان
 :زدم ضربه صندلی به و کردم موهایم داخل را دستم دو. شدم بلند و گرفتم
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 این قصد از اونا. باشه داشته سالح یه خودش با باید کرد، باز رو طناب وقتی که دونهمی احمقی آدم هر -
 .کنی پیدا رو عکس این تو فقط که گذاشتن، برات رو چاقو

 :عکس در حاضر اعضای بین چرخیدمی نگاهش مبهوت و گیج. گرفتنمی عکس از چشم

 داشته عکس این به ربطی تونهمی دزدی، این یعنی میده؟ معنی چه کارهااین مهرداد؟ چیه منظورت -
 باشه؟

 .خواهرته مرگ به مربوط بوده که هرچیزی سعید. داره ربط که معلومه -

 .سال همه این بعد اونم چرا؟ آخه اما -

 :شدم نزدیک سعید به قدمی

 بش اون ببین کن فکر خدا رو تو سعید. فهممنمی بهم رو اتفاق همه این ربط. دونمنمی سعید، دونمنمی -
 افتاد؟ اتفاقی چه

. چرخیدمی عکس درون هایشچشم فقط دیدمش؛می من که دنیایی در نبود و بود برده ماتش اما، سعید
. مبرد یاد از را چیز همه سعید، لرزان هایدست دیدن با اما کنم؛ نگاه را عکس خوب باراین تا ایستادم کنارش
 رسید، که آخر نفر به اما کرد؛می عکس درون روحبی هایآدم تکتک صورت به نزدیک را چپش دست آهسته
 که هاییچشم. دوختم هایشچشم به و گرفتم عکس از را هایمچشم. شد قبل از بیشتر هایشدست لرزش
 ندید با. را مردی شکستن طوراین نبینم که شکستم. شکستم هم از و گرفت دلم. زدمی دودو آن در اشک
. رمبگی را زدنش زانو جلوی نتوانستم. نبودم موفق زیاد اما نشکند، نلرزد، تا گرفتم را هایشدست حالش
 صدای و کرد حل آغوشش در را عکس من، به اعتنابی. گذاشتم اششانه روی دست و زدم زانو او با همراه
 داشتم سعید و دادممی نوازش را کمرش.  دورمان یمتروکه فضای در انداخت طنین اش،مردانه هایهقهق

 :شد خیره زمین بر افتاده طناب به و آورد باال را سرش که بگیرم؛ را بلندش هایهقهق جلوی

 .بمیره جوریاین که نبود حقش. مهرداد نبود حقش این -

 :خوردم فرو را گلویم در نشسته بغض

 .سعید باش آروم -

 هم پیش سال چند که، یکی. گیرهمی بازی به رو من داره یکی جوری؟چه بگو تو باشم؟ آروم جوریچه -
 بگیره؟ ازم خوادمی که مونده چی دیگه خواد؟می چی ما از آدم این. کرد نابود رو زندگیم

 :زخمش بر باشم مرحم خواستمی دلم اما نداشتم؛ اعتماد زدممی که حرفی به

 .باشه نداشته بهم ربطی اصال این شاید شاید، -

. شدنم دزدیده از بعد درست اونم باشه؟ جااین من خانواده عکس شهمی جوریچه مهرداد؟ میگی چی -
 رو این فرصت حتی من. آوردن برامون رو خواهرم شده تیکهتیکه جنازه جوریچه که نرفته، یادم هنوز

 .نبود نبود، حقمون این نبود؛ حقش این. ببینمش خوب که نداشتم
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 .نکن اذیت رو خودت قدراین. سعید فهمیممی رو چیز همه ما -

 :داد تکان طرفین به را سرش

 .کنم تجربه رو هاروز اون دوباره، که خوامنمی. بشم پیچیده بازی این وارد خوامنمی دوباره -

 این باهامون بابا باید چرا. نکردم فراموش رو مادرم دادن دست از هنوز. نشده خوب هاشزخم جای هنوز
 چرا؟ مهرداد؟ کردمی کارو

 .بودن دوخته پاپوش براش. بود تقصییر بی دایی که دونیمی خوب خودتم. باش آروم سعید -

 به باید کی تا. نیست طوریاین نه، اما. کنممی زمزمه رو هادروغ این باخودم دارم عمره یه! نه مهرداد نه -
 .نزنه دیگه مادرم قلب شد باعث اون. شد خواهرم مرگ مسبب اون. بود کرده کارو اون بابا بگم؟ دروغ خودم

 .دادیم پس و پدرم اشتباه تاوان ما

 در عداب برسن؛ سر ممکنه شو بلند االن. نمیدی تشخیص و دروغ و حقیقت بین فرق ناراحتی؛ االن تو سعید -
 .کنیممی فکر چیز همه مورد

 از لنگانلنگان. بود انداخته من روی را اشسنگینی همه انگار. کردم بلندش آهستگی به و گرفتم را بغلش زیر
 هک بزرگی قفل با اما کنم، باز را در خواستم و کردم جدا خودم از را سعید رسیدیم؛ که در به. شدیم دور آنجا

 .کردم در نثار محکمی لگد عصبی دیدم

 :برداشت در سمت به قدمی هم سعید

 .بکشیم باال در از دوباره باید. نیست ایچاره -

 :انداختم اطراف به نگاهی کالفه

 .عجیبه خیلی -

 !عجیبه؟ چی -

. دش بلند امخنده بمب صدای اشکش از خیس صورت دیدن با که هایش،چشم در زدم زل و گرفتم باغ از نگاه
 :آوردم باال را دستم بودم؛ گرفته را دلم که درحالی من و کردمی نگاهم شاکی سعید

 .داری خنده حالتم این تو شرمنده، -

 :گرفت من از را رویش حوصلهبی سعید،

 !عجیبه؟ چی نگفتی -

 :ایستادم صاف و کردم مصلحتی سرفه

 دست چیز همه کهاین. نیومدن سراغت و کردن ولت جوری همین که،این. نیست اینجا کس هیچ کهاین -
 .عجیبه اینا یهمه خب. مونده نخورده
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 :برد فرو موهایش در را دستش کالفه سعید

 .دونمنمی هیچی واقعا دیگه -

 :کردم رویش و پشت و گرفتم دستش از را عکس شدم، نزدیکش

 .باشیم اصلیش نسخه دنبال باید کپیه؛ عکس این -

 کیه؟ دست اصلیش نسخه یعنی -

 .بریم اینجا از بهتره االن. فهمیممی باالخره اما دونم، نمی -

. مدآ بیرون سعید سرم پشت و رفتم باال در از خودم اول هم، باراین. داد تکان تأیید ینشانه به سری سعید
 را دنج جای یک که بود مشخص. نبود اطراف آن در چیزی کردمی کار چشم تا انداختم؛ اطراف به نگاهی
 هانآ  نه، گفتمی وجودم در حسی اما بیاید؛ سعید سر بود ممکن بالیی چه نبود معلوم. بودند کرده انتخاب

. رسیدیم ماشین به که بودم خودم خیاالت در. دانمنمی را چرایش. کند فرار سعید که گذاشتند قصد از
 بی و داد تکیه ماشین شیشه به را سرش سکوت، در هم سعید. کردم روشن را ماشین حرفی، هیچ بدون
 کنارم قبلی خیالبی سعید همان سعید، این جای کاش ای که کردم آرزو من و بست، را هایشچشم صدا

 .بود نشسته

. بود سخت حال این در دیدنش. نیاورم رویم به که کردممی را سعیم تمام اما بود، گرفته بدجور دلم
 .کنم حس کشد،می که را دردی توانستممی

 «کنهمی نگام داره یکی کردممی حس همش» افتادم حرفش یاد

 فرمان دور دستم و رفت هم در هایماخم. کرده اشتباه باز هم شاید نه، اما. بود کرده احساس درست شاید
 این به را او ربط. افتممی سایه یاد دوباره. شدمی شروع داشت دوباره بود؛ که چه هر قصه این. شد مشت

 .فهممنمی داستان

 .بپرسم او از توانستممی حداقل کاش. کردنمی عمل سرخود قدرآن کاش

------------------------------------ 

 آرامشی. امشده اتاق سکوت و آرامش غرق و ام،بسته را هایمچشم. امداده تکیه کارم اتاق صندلی به را سرم
 کوچکشان دنیای در ساعت، هایعقربه دویدن صدای جز رسد؛نمی گوش به صدایی هیچ. مطبوع و دلچسب

 یک در که شد چه نفهمیدم من و شد لبریز صبرم کاسه کشید، تیر سرم تر؟دهنده آزار این از صدایی چه و
 به ور دیوار بر شده نصب ساعت به را، خالص تیر و برداشتم رنگم مشکی کار میز روی از را اسلحه آنی؛ حرکت

 جز زمان؟ گذر داشت اهمیتی چه. بستم را هایمچشم آهسته و کردم پرت میز روی را، اسلحه دوباره. زدم رو
 و ت،رفمی تباهی به که عمری. دادندمی نشان را ارزشمبی زندگی بردن تاراج به فقط ها،ثانیه و هاعقربه کهآن
 دوباره. بود شده هم ترارزشبی روزها این عمرم و زندگی دیگر؛ بود ارزشبی. فهمیدمنمی هیچ گذرش از من
 قدرهاآن شاید. ریخت هم به را آرامشم کسی هایقدم کوبش صدای باراین که رفتم؛ فرو خلسه و سکوت در
 و آرامش کردم سعی. داشتند را رژه حکم هاقدم این من برای اما، داشتبرنمی صدا پر را هایشقدم هم
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 و باال در، یدستگیره. کنم غافلگیر را مزاحم این آخر، یلحظه در که خواستمی دلم. کنم حفظ را امخونسردی
 دست .گرفتم نشانه سمتش و برداشتم را اسلحه ناغافل کردم؛ باز چشم. شد باز آرامی تق با در و شد پایین
 :شد پایین و باال گلویش سیب و برد باال فورا را اش،دستگیره روی شده خشک

 .منم خانوم...خا -

 ایجاد خونسردم یچهره در تغییری. است عصاب مخل هم صدایش حتی لحظه، این در که دانستمی چه
 او به نرمی به. زدم دور را اممستطیلی میز بودم، گرفته نشانه سمتش به را اسلحه که طورهمان و نکردم
 انگار. بود انداخته وجودش به را ترس همین، و داشتممی بر آرامش پر و کوتاه را هایمقدم. شدم نزدیک

 .شودمی تمام گران برایش من، آرامش و سکوت که دانستمی

 باعث این و شنیدم خوبی به را دهانش آب دادن قورت اما؛صدای بود زیاد مانیفاصله هنوز کهاین وجود با
. ایستادم اشقدمی یک در درست و شدم، نزدیک او به سالنهسالنه. بنشیند لبانم بر محوی پوزخند شد،

 :دادم باال را ابرویم تای یک و زدم زل هایشدرچشم

 .باشم داده ورود اجازه بهت نمیاد یادم -

 در را اشک و ترس. گذاشتم اشتیره پرپشت ابروی دو بین درست جایی اش،پیشانی وسط را اسلحه
 و بود کرده من به رو حال داشت، هیکل و قد من برابر ده که رویمروبه بیابانی غول مرد. دیدم هایشچشم
 تکان دهانش. داد قورت صداتر پر را دهانش آب باراین. اسلحه و من نگاه بین زدمی دودو هایش،چشم
 پوزخند. بود آمده بند زبانش اما بگوید، خواستمی چیزی انگار. شدنمی خارج آن از ایکلمه اما؛ خوردمی

 :گفتم جمله یک فقط و کشیدم را زدم؛ماشه تلخی

 .کن خداحافظی زندگیت از -

 نبی نگاهش زد؛می نفسنفس که درحالی. گرفت را جلویم کاوه مزاحم صدای که بست، را هایشچشم محکم
 :شد قفل من دست در یاسلحه روی و گشت کیان و من

 .گرفتن تماس پورخاک آقای خانوم،...خا -

 :نگرفتم بود شده باز حاال که کاوه هایچشم از را نگاهم

 .دارم تموم نیمه کاره یه فعال بگو -

 .فالحیه آقای مورد در که گفتن اما... ام -

 ضعفم نقطه روزها این. کندنمی سرهمم کسی و ریزممی فرو پاشم،می هم از آید؛می که هم اسمت! بینی؟می
 بدنم کنار به آرام و شد شل هایم،دست دارد؟ کردن انکار هم جان مگر کنم؟ انکارا طورچه من و ای،شده
 .افتاد

 و کشممی عمیقی نفس. کرده را هوایش دلم عجیب. بشکند را قلبم دیوار تواندمی اسمش، شنیدن حتی
 از ،خرابش حال به اعتنابی. کشدمی کیان را دوم آسوده نفس بار،این. کنممی پرتاب ایگوشه به را، اسلحه
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 که گرفتم یاد. شدند رد امخورده ترک روح کنار از ها،آدم روزی که طورهمان درست. شوممی رد کنارش
 هن انگار. آیممی پایین را کارم اتاق رویروبه هایپله نرمی، به. هاآدم روح و قلب به نسبت باشم، تفاوتبی

 خودم و کردم طی را هاپله. است آمده باال لبم تا جانم و کرده سوراخ را امسینه کوبش؛ شدت از قلبم که انگار
 هنوز رپوخاک که بودم مطمئن ؛اما بود افتاده میز روی کج حالت به. رساندم رنگ طالیی سلطنتی تلفن به را،

 :گذاشتم گوشم کنار را تلفن گوشی. نکرده قطع را تماس

 .سالم -

 :داد جواب مکث کمی از بعد

 .بگم برگشتت مورد در تا زدم زنگ اما؛ شلوغه سرت دونممی. دخترم سالم -

 :کردم تلفن میز بند را دستم

 !رسیده؟ وقتش یعنی...یعنی! برگشتم؟ -

 خیلی توام. شده آروم نسبتا چیز، همه و گذرهمی رفتنت از سال دو االن. رسیده وقتش دیگه نظرم به آره، -
 .بود الزم هممون برای فاصله این. شدی عوض

 :گرفتم هایمانگشت بین را تلفن سیم و بستم چشم

 .بگید مهمی چیز خوایدمی سعید، مورد در که گفتمی کیان...اما اما، -

 :پرسید گرانهپرسش قبل، از بلندتر کمی و گرفت تعجب رنگ صدایش

 !سعید؟-

. بود گفته را دروغ این من دست از دوستش رهایی برای زیاد، احتمال به. خواندم را چیز همه تعجبش از
 هایآدم یهمه. دهندمی قسم تو جان به مرا همه روزها این بینی؟می. نشست لبانم روی پوزخندتلخی

 ضعف که بفهمند هاانسان که روز آن از وای. کردندمی سوءاستفاده و بودند فهمیده را حساسیتم جا،این
 تو، و شوندمی سنگ از هاانسان که حالت به وای روز، آن. چیزی برابر در شویمی سست بفهمند که داری؛
 !فهمی؟می. کنی راضیشان تا بشکنی باید فقط شیشه مانند

 :آمدم خودم به پورخاک صدای با

 شنوی؟می رو صدام سایه -

 :پله راه انتهای به شد، کشیده چشمم و کشیدم عمیقی نفس

 برگردم؟ باید کی -

 .کنممی مشخص خودم رو تاریخش و روز -

 :دید را سکوتم که پورخاک. بزنم را حرفم تا کردم، دستدست کمی
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 !افتاده؟ اتفاقی -

 ...فقط. نیافتاده اتفاق نه خب، -

 چی؟ فقط -

 :کشیدم عمیقی نفس و گرفتم پله راه از چشم

 !چطوره؟ حالش االن خب. رستگار مورد در -

 چرا؟ اما. شد حبس اشسینه در نفس کردم حس

 :گفتم عصبی و کالفه بود؟ افتاده برایش اتفاقی چه یعنی. شدم نگران

 افتاده؟ اتفاقی -

 .خوبه حالش کامال مهرداد. نباش نگران نه نه، -

 :کشیدم ایآسوده نفس

 شده؟ چی پس -

 .فهمیمی رو چیز همه خودت اومدی، وقتی. بدی برگشت به رو فکرت تمام اینکه، کار بهترین االن -

 یک با و نگفتم چیزی. رودمی در دادن جواب زیر از و پیچاندمی مرا که کردم،می احساس چرا دانمنمی
 خواستمی را امتنهایی کنج دلم اتاقم؛ و پله راه انتهای تا رفت نگاهم. کردم قطع را تماس کوتاه، خدافظی

 رها قفس این از بود، هم بهتر انگار. خانه از خروج سوی به کردم کج قدم و شدم منصرف کیان یاد با اما؛
 راه به و گرفتم راننده از را، ماشین. رساندم باغ به را خودم و کردم کج بیرون سمت را هایمقدم. شدممی

 به را، دستم و برسانم قتل به را کیان خواستمنمی. دانستمنمی را رفتارم تناقض این دلیل هم، خودم.افتادم
 کافی انداختم وجودش به که ترسی همین خب، اما بود؛ وفادارم افراد از یکی هرحال به. کنم آلوده خونش

 فکر نکند نکند؟. نزد درهم حتی دانست؟می مرا حساسیت قدرآن وقتی هم آن شد؟ اتاقم وارد چرا اما،. بود
 تکان طرفین به را سرم. باشم بدبین هم قدرهااین نیست خوب. نه اما نیستم؟ اتاق داخل من که کرد می

 .شوم شکاک زیادی که بود شده باعث اتفاقات این. دادم

 است وقت خیلی که دادمی نشان هوا تاریکی اما؛ نشدم هم زمان گذر متوجه حتی که کردم، رانندگی قدرآن
 از دور به کور و سوت جای همان دره، همان بودم؛ همیشگی جای همان کنار آمدم که خودم به. بیرونم

 و کوچک هایسنگ پاهایم با و داشتم؛برمی قدم نرمی به. شدم پیاده ماشین از محتاطانه. غربت هیاهوی
 و بستم را هایمچشم. رسیدم دره ته به و شد تمام پایم زیر زمین که نگذشت چیزی. کردممی رد را بزرگ
 و کردم باز را هایمچشم دوباره، و بردم فرو هایمجیب در را هایمدست. کردم سرد هوای از پر را، هایمریه
 ردهک چه هایمنفس با سرما. شود پیدا دود با هایمنفس رد شد، باعث که دادم بیرون صدا پر را نفسم باراین

 به دنیا هایدره یهمه چرا. شدممی پایم زیر یدره سیاهی و تاریکی غرق من، و شدمی محو کمکم بخار بود؟
. تاریکی و بود سیاهی کردمی کار چشم تا کرد؟می خودش محو مرا که داشت، رازی چه دادند؟می آرامش من
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 نگران و بروم، خلسه به توانستممی که بود جایی تنها جااین. ایغصه نه داشت، وجود ایزنده موجود نه
 گرانن بخواهم کهآن بدون ببندم آرام را هایمچشم نکنم، فکر چیزی به. نباشم دیوار روی هاعقربه فریاد صدای

 مرگ با چگونه که گرفتم یاد. گرفتم درس روز هر من و گذشت سال دو. کرده را جانم قصد یکی که باشم، این
 امتهخس حتی دیگر. کند را جانم قصد کسی مبادا تا بخوابم، هوشیار را هاشب چگونه. کنم نرم پنجه و دست
 از که نخواهد، هم مرگ دلت که نباشی، هم خسته حتی که جاآن کجاست؟ سیاهی از باالتر دانیمی. نبودم
 دلم. کردمی ترممصمم که بودم، فهمیده را چیزهایی مدت این در. نکنی تعجب ایمنتظره غیر اتفاق هیچ

 هم هاآن حتما که بود، هاییآدم با رویارویی از امدلهوره! نه نداشت، ترس برگشت فکر. زدمی شور عجیب
 چه دنبال. بودند زده خط شانزندگی از همیشه برای مرا شاید اصال. بودند شده عوض خیلی مدت این

 است قراره. شدمی عوض چیز همه دیگر روز چند تا. نداشت اهمیتی دیگر بودم، که هرچه دنبال بودم؟
 اپ اما. کند کور را خودم هایچشم طوفان، این غبار که ترسممی اما اما، کنم پا به طوفان و بازگردم بازگردم؛

 .دهممی ادامه را بازی این کشم؛نمی پس

****** 

 تنها. تجربه چمدان یک ام،گرفته هایمدست در ام؛ریخته را هایمتنهایی از انبوهی آن در که کوچکی چمدان
 دیگری؛ چیز نه برم،می لباسی نه. است کوچک چمدان همین برم،می خودم با دیار و شهر این از که چیزی
 .نشستم نظر مورد صندلی روی و کردم، نگاه هایمدست درون بلیط به بارآخرین برای. ضروری چیزهای فقط
 اب که بود نگذشته چیزی. بستم را هایمچشم آهسته و دادم تکیه صندلی پشت به را سرم همیشه مثل

 آن به کامل دستم هنوز. بردم اسلحه سمت را دستم و کردم باز را هایمچشم فورا کنارم، کسی نشستن
 :نبود طبیعی شرایط این در که زد لبخندی و گرفت باال را هایشدست مرد که بود؛ نخورده

 .بشینم جام سر خواستممی. نداشتم مزاحمت قصد ببخشید -

 :گفتم متعجب و دادم باال را ابرویم تای یک

 .شماست جای جااین میگید که عجیبه -

 :گفت تمام خونسردی با و کرد حفظ را موضعش دوباره چرا اما؛ دیدم هایشچشم در را ترس

 بشینم؟ جام سر که باشه عجیب باید چرا -

 :کردم قالب هم در را هایمدست

 .کردم رزرو امصندلی این چون عجیبه، -

 :کرد کج کمی خواهی معذرت ینشانه به را سرش. نبود پوزخند به شباهت بی که زد مصنوعی لبخند

 .شده اشتباهی حتما متاسفم، -

 :دادم تکیه صندلی پشت به و دادم باال را ابرویم

 .حتما -
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 .کردممی حس را اشخیره نگاه هنوز اما؛ دوختم چشم بیرون به او به توجه بی و زدم را حرفم

 بغلم ردیف درست که کاوه، و کیان به و آوردم باال را را اممیانی و اشاره انگشت شد؛ کم که است سایه
 از مرد که دیدم تعجب، کمال در اما. افتادند راه دنبالش حرف بدون هم هاآن و دادم عالمت بودند نشسته
 دنش بلند به چیزی. ببینم چیزی توانستمنمی و شد خارج دیدم از. شد تشدید من شک و شد خارج هواپیما
 یرونب صدا پر را نفسم. باشند شده پیاده باید هم کیان و کاوه بودم، زده که حدسی با و بود نمانده هواپیما

 اعالم و زمان گذشت با. افتادمی اکنون اتفاقی همچین باید چرا که فرستادم، لعنت شانسم به هزاربار و دادم
 سرم .کنم طی تنها را راه این که بود مقدر انگار. شدم خیالشانبی و آیندنمی دیگر که فهمیدم مهماندار، پرواز

 به که امیدوارم حداقل. آیندنمی که بودم مطمن دیگر. بستم را هایمچشم و دادم تکیه صندلی پشتی به را
 .باشند رسیده مرد

****** 

 ناخواسته. کندمی دگرگون را حالم آلوده هوای هجوم برسانم، پله دومین به را پایم بخواهم کهآن از قبل
 را آلوده هوای این دلم عجیب. کنممی هدایت هایمریه به را، آلوده هوای و بندممی را هایمچشم
 .بودم شده راهش سد انگار و بود، سرم پشت که کسی شاکی صدای با. خواستمی

 بدون شدم؛ روح بی همیشه مثل. ریختم نگاهم در را سردیم تمام باراین اما؛ دادم ادامه راهم به دوباره
 تکان دست شناختمنمی که کسانی برای و شدند،می رد کنارم از توجهبی هاآدم. سنگ جنس از قلب،
 نارک توانستممی. باشم داشته انتظار چشم یک توانستممی امروز من. گیردمی دلم لحظه چند برای. دادندمی

 از که تیدوس کنار نشسته، انتظار به شیشه این پشت که برادری و داشتم؛ دوستش عاشقانه که باشم مردی
 اما بودم، زمین روی زن ترین خوشبخت من روز، آن و بوده کنارم بیشتر امنداشته گاههیچ که خواهری
 .نیستم

 غم این و باشد منتظرم که ندارم را کسی امروز. عشقی حتی نه خواهری، نه برادری، نه ترینم؛ تنها امروز من
 ایبر  و شود،می کشیده مادرش دست به که کودکی کنار از توجهبی و آهسته. دنیاست تراژدی انگیزترین
. آیدمی در لرزه به گوشم در گوشی. شوممی رد ریزدمی اشک فرودگاه یمغازه ویترین پشت هایخوراکی
 سمت به که طورهمان. زنممی را اتصال دکمه و برممی گوشم کنار را دستم کنم، توجه جلب کهآن بدون

 :سپارممی صدا به را گوشم روم،می تاکسی

 .رها اومدی خوش -

 :شوممی فرودگاه رنگ زرد تاکسی سوار و زنممی عمیقی لبخند

 بری؟ باید کجا که دونیمی -

 .دادم را آدرس زدم،می حرف او با داشتم انگار که جوری و دوختم راننده هایچشم به را هایمچشم

 :پیچید گوشی درون صدایش دوباره که افتاد، راه حرف بی هم راننده
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 قبال که هاییآدم از کدوم هیچ با نباید. باش حرکاتت مواظب. ببینیم رو هم تونیمنمی بعد به این از خوبه، -
 یچهره مواظب راستی. شده هماهنگ چیز همه نباش، هم چیزی نگران. باشی داشته مالقات دیدی،می

 به که پات. مهرآرا رها رهایی؛ تو که کنی باور باید. برداری رو ماسک این نباید خوابم تو حتی باش؛ جدیدتم
 .باشی گرفته یاد خوب رو هاتدرس امیدوارم. شهمی قطع باهم هامونتماس برسه، خونه

 .روممی فرو فکر به و کشممی عمیقی نفس. کرد قطع را تماس فورا و نشد من طرف از جوابی منتظر

 .گرفتم یاد خوب رو هامدرس آره -

 :گرددمی بر طرفم به متعجب راننده

 فرمودین؟ چیزی -

 یدهکر  بخار شیشه به را سرم. دهممی تکان نه ینشانه به را سرم آرام فقط. امگفته بلند را فکرم که انگار
 قطرات این به نسبت خاصی حس هیچ. دوزممی چشم باران درشت و ریز قطرات به و دهم،می تکیه پنجره
 روی آب سرد هایقطره لمس.برممی بیرون به را راستم دست و دهم،می پایین آرامی به را شیشه. ندارم

 رها، و امرها من. باشم باران عاشق بعد به این از باید. بخندم ناخداآگاه که شودمی باعث هایم،انگشت
 مقابل در و کنممی تررنگ پر را لبخندم من اما؛ اندازدمی لرزه به را تنم بیرون سرد هوای. است باران عاشق
 را صورتم روی فرود اجازه باران، سرد هایقطره به و برممی پنجره بیرون را سرم راننده؛ متعجب هایچشم
 ماشین، ایستادن حرکت از با که بود گذشته قدرچه دانمنمی. کردممی عادت وضعیت این به باید. دهممی
 با که بودم باران نمنم غرق. شدم پیاده ماشین از و نشاندم هایمب*لــ روی شادی لبخند. آمدم خودم به

 :آمدم خودم به راننده صدای

 .چمدونتون خانوم، -

 را نبارا  تا شوم؛ پیاده دورتر خواستم قصد از. گرفتم هایش دست از را چمدانم و پاشیدم رویش به لبخندی
 و شدندمی تندتر کمکم هایمقدم. بود الزم امنقشه برای شدن خیس این. کنم حس بدنم اعضای تمام با

 هنوز رسیدم که خانه به. دویدم را مانده باقی راه و کردم تند پا. گرفتمی شدت بیشتر لحظه هر باران،
 .زدم را زنگ بعد و کردم مکث ثانیه چند. زدممی نفسنفس

 :گفتم خودش از ترخوشحال لحن با و آمدم، خودم به پیچید آیفون در که زنی خوشحال صدای با

 .داری نگه اینجا رو من خوایمی ابد تا نکنه. دیگه کن باز و در جون مادر -

 :کشیدم عقب را خودم خواسته نا کشید، که جیغی با

 برگشتی؟ دخترم بگرده، دورت مادر الهی -

 :زدم بلندی یقهقهه

 .هامیرم و گردممی بر کنی، پذیرایی ازم در جلوی جوریاین بخوای اگه اما. برگشتم بله -

 :کنم تصور را زد صورتش به که چنگی توانستم،می من و آمد تپی صدای
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 .نبود حواسم اصال باال، بیا مادر وای -

 نماستخوا و پوست به را شادی کردم سعی. کردم تررنگ پر را اممصنوعی لبخند. شد باز رویم روبه بزرگ در
 ار  هایمقدم. بود خارج من دسترس از دیگر این کنم، پنهان توانستم نمی را هایمچشم در غم اما؛ کنم تزریق

 از. گرفت قرار در چوب چهار در مسنی نسبتا زن و شد باز سالن ورودی در که داشتم،می بر عمارت سمت به
 تند را هایمقدم باراین و کردم باز خنده به را هایمب*لــ. ببینم را لبخندش توانستممی هم دور فاصله همین

 طرع غرق. بردم پناه آغوشش به من اما نبود مادرم که است درست. کرد باز برایم را آغوشش که برداشتم، تر
 که هم ماه چند برای توانستممی حداقل. نداشت خبر که زن این اما نبودم رها من شاید. شدم وجودش

 و بود؛ رفته فرو گردنم گودنی در سرش داشتیم که قدی تناقض بخاطر. بچشم را مادر داشتن طعم شده،
 ترس از! دادم؟می دادم؟نمی را رها تن عطر که من اما. کشیدمی بو را تنم عطر و زدمی ریزی هایبوسه
 :گفتم امساختگی لبخند با و کردم جدایش خودم از بروم، لو مبادا کهاین

 بود؟ شده تنگ برام دلتون قدراین یعنی -

 شاید. فهمیدمنمی من که بود نگاهش در چه لحظه آن دانمنمی. شد دقیق هایمچشم در و آورد باال را سرش
 دوباره. بود لحظه چند برای فقط هااین یهمه اما؛ بود نکرده حس را دخترش بوی من وجود در شاید شک،
 نوزه که لبخندی با. کند باور را تلخ حقیقت این که خواستنمی دلش شاید. شد خوشحالی غرق هایشچشم
 :گذاشت امگونه روی دست بود، کرده خوش جا لبانش روی

 .مادر کشیدی قد قدرچه -

 :دستش روی زد که نگفتم چیزی و خندیدم

 کنی؟می عمر نصف و من چرا. دختر بگم تو به چی من آخه. کردی خیس رو خودت بارون زیر که باز وای، ای -

 :خندیدم بلند صدای با

 نرفت؟ راه پیاده بارون، این زیر شهمی مگه آخه -

 جمع هم در را صورتم و گرفتم را بازویم سریع که زد بازویم به آرامی یضربه. فرستاد هم در را هایشاخم
 :کردم

 .میرممی درد از دارم خدایا وای آخ آخ، -

 :زد بازویم به تر محکم باراین

 .نداره رنگی حنات دیگه دختر، تو برو بیا -

 :شنیدم سرم پشت از را صدایش که شدم، رد کنارش از و آوردم باال تسلیم ینشانه به را هایمدست

 .خوریمی سرما جوریاین. حموم برو مادر -
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 کردهن اشتباه که بودم امیدوار فقط. افتادم راه سالن در روییروبه اتاق سمت به و گفتم باالیی بلند چشم
 بود، خورده دیوار به در رویروبه رها از که بزرگی عکس دیدن با کردم؛ باز را اتاق در کهاین محض به. باشم

 یبدبخت هر با و رساندم آیینه به را خودم. بود افتاده لرزه به سرما از تنم. امآمده درست را اتاق که فهمیدم
 هآیین در حتی کهآن بی. کردم پنهان آرایش میز کشوی در را آن و آوردم در هایمچشم از را اممشکی لنز بود، که

 حمام دور تا دور را هایمچشم و دادم تکیه در به.کردم قفل پشت از را در و شدم حمام وارد کنم، نگاه
 .بردم پناه دوش به و برداشتم صورتم از را ماسک ندارد؛ وجود دوربینی که شدم مطمن وقتی. چرخاندم

----------------- 

 هشد غرق خیاالتم در و بودم؛ داده تکیه رها ینفره یک تخت چوبی یتنه به. بودم کرده غـل*بـ را زانوهایم
 در، شدن باز جیرجیر صدای. خودم فقط باشم، خودم آن در توانستممی که بود جایی تنها اتاق این. بودم
 توانمب کهاین از قبل اما؛ کرده باز را در که بگردم کسی دنبال تاریکی داخل از و بیاورم باال را سرم شد باعث
 هم در را هایماخم ناچار. کرد روشن را اتاق و لغزید برق کلید سمت دستش بدهم، تشخیص را اشچهره

 اتاق در صدایش که دیدمنمی خوب هنوز. زدمی را هایمچشم اتاق نور. کردم ریز را هایمچشم و فرستادم
 :پیچید

 نشستی؟ تاریکی تو چرا مادر -

 :زدم مصنوعی لبخند و کردم باز آرام را هایم چشم

 .بخوابم خواستممی -

 :داد باال را ابرویش تای یک

 خوابی؟می نشسته هاتازگی تو بعدشم،! روز؟ وقت این -

 :کشیدم دروغینی خمیازه و نباختم را خودم اما؛ بودم داده گافی چه که آخ

 .بکشم دراز خواستممی دیگه. خستم خیلی جون مادر -

 .ذارهنمی حواس آدم برای که دلتنگی. نبود حواسم اصال من بخواب،. مادر گیمی راست آخآخ -

 دوباره مبادا کهاین ترس از. کرد خاموش را چراغ دوباره و رفت بیرون که زدم جوابش در عمیقی لبخند
 غریبه مرد صدای که بود؛ گذشته زمان قدرچه دانمنمی. آرامش برای خواب، برای نه اما کشیدم دراز بازگردد،

 نکرد باز با و زدم کنار را پرده. رفتم اتاقم یپنجره سمت به و آمدم پایین تخت از. شنیدم اتاقم داخل از را
 به و کردم هم قفل را هایمدست. دادمی باران نم بوی هاکوچه هنوز. فرستادم داخل به را سرد هوای پنجره
. ردمک باز را در خودم و برگشتم صدا سمت خورد، در به که ایضربه با که نگذشت خیلی اما؛ شدم خیره بیرون

 :زد عمیقی لبخند دیدنم با

 مادر؟ شدی بیدار -

 :کشیدم صورتم به دستی
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 !اومده؟ بابا. اومدممی دیگه داشتم آره -

 .پیشمون بیای که بگم بهت اومدم آره، -

 .چشم -

 از قبل. زاده نجیب یک مثل درست داشتم؛می بر قدم استوار و مغرور همیشه مثل. شدیم سالن وارد هم با
 را صورتش و بود شده نازکش هایب*لــ مهمان که پهنی یخنده با و شد بلند خودش مبل، به مانرسیدن
. دقت این با نه اما بودمش دیده قبال شدم؛ دقیق اشچهره در. امد سمتم بود، انداخته چین بیشتر

 و سالش و سن برای شکست، همهاین که کردم،می فکر این به من و بودند شده سفید دست یک موهایش
 لمالعم عکس کردم؟می باید چه. گرفت ترس رنگ نگاهم. امد سمتم به و کرد باز را هایشدست نیست؟ زیاد
 ایستاد، که امقدمی یک در. بودم بیذار تنش لمس از وقتی شدمی طبیعی باید طورچه موقعیت این در

 :داد جواب خانم پری خودم، از قبل که کردم سرفه به شروع و آوردم باال را دستم

 .خوردی سرما دیدی مادر بده مرگم خدا -

 :داد اخم به را جایش آقا علی صورت روی لبخند

 دختر؟ موندی بارون زیر باز نکنه -

 :آوردم باال تسلیم ینشانه به را هایمدست

 .نمیرم دیگه چشم چشم، -

 :گفت بلند صدای با شدمی دور ما از که درحالی و برگرداند رو ساختگی اخم با خانم پری

 .کن سیاه رو خودت برو دختر. شنیدم زیاد هاحرف این از -

 .جون مادر کنممی جابی خیلی من -

 :رفت سلطنتی مبل طرف به و داد تکان سری خندید؛ آقا علی

 .کنم نگات سیر دل یه خواممی. دخترم بشین بیا -

 :انداختم پایم روی را پایم و نشستم رویشروبه

 .نبودم سال دو همش خوبه. هاکنیمی لوسم بابا وای -

 .کنی درک که نیستی مادر و پدر. نبودی روز دو انگار دختر سال دو میگی جوری یه -

 :نشاند اشپیشانی روی ریزی اخم و شد جدی صورتش. نگفتم چیزی و خندیدم

 !خبر؟چه پسره اون از -

 :شدم مشغول هایمدست با و انداختم پایین را سرم
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 .بزنم حرف موردش در خوامنمی -

 :شد دقیق نگاهم در و شد خم جلو به کمی

 بود؟ داده بهم حسی چه دخترم تنها از خبریبی ماه چند دونی،می -

 .هستم خودم مواظب من. نباش من نگران انقدر جون بابا -

 :گفت کالفه و داد تکان سری

 .خوریمی گول زود قدرچه دونممی خوب اما نبودم نگران بودی، زرنگی دختر اگه -

 :زدم لبخند کوتاه دادم بیرون را نفسم

 در جاهمون بهتره که بدم انجام کاری یه خواممی بدید، اجازه شما اگه. شرکت بیام خواممی فردا بابا -
 .بزنیم حرف موردش

 :کرد نگاهم گنگ و متعجب

 .بکنه کار خوادمی من، شیطون و هوا به سر دختر عجیبه -

 .شده عوض خیلی دخترتون -

 .داشتنیه دوست من برای باشه، که جوری هر من دختر -

 وسط گرد میز روی را، سینی و شد نزدیک چای سینی با خانم پری بدهم؛ را جوابش بخواهم کهآن از قبل
 :گذاشتسلطتنتی هایمبل

 .خانم رها برای آوردم چایی -

 .ندارم میل ممنون -

 :گفتند باهم و چرخیدند طرفم به متعجب دونفرشان که گفتم چه دانمنمی

 !چی؟ -

 .ندارم دوست چایی -

 هزمزم را کلماتی ب*لــ زیر و شد غمگین اشچهره. نشست مبل روی و برداشت را دستش در چای فنجان پری
 :کرد

 .بود چایی عاشق هاقدیم. شده عوض قدرچه دخترم -

 :زدم تلخی لبخند

 .شدم بزرگ االن من جون مادر -



 

 
211 

 عاشقانه دو آن و کردم بازی نقش من. گذشت منوال همین به هاساعت. شد قبل مثل دوباره و زد لبخندی
 خانواده این نه، اما صمیمی و گرم خانواده چه که دادم؛ واهی امید قلبم به لحظه چند برای. کردند نگاهم
 حالی چه به آمده، رها سر بالیی چه بفهمند اگر کهاین نگران بودم، نگران فقط اوضاع این در. نبود من مال
 جای فاجعه عمق اما؛ رسدمی نظر به شاد قدرچه دور از خانواده یک هاوقت گاهی شوند؟می دچار

 ازب را اتاقش در دارد عادت رها کهاین با. برگشتم اتاقم به دوباره و شدم جدا هاآن از شام از بعد. دیگریست
 را خودم و دانممی هارا این یهمه. بندممی را در بازهم اما ندارد دوست را تنهایی کهآن خاطر به فقط بگذارد،
 .ندارم را شلوغی طاقت. کنممی حبس

***** 

 اتاقم درون امشده مجبور اجبار به که است درست. کنمنمی نگاه آیینه درون هم هنوز اما؛ امشده آماده
 .کنمنمی ایاستفاده آن از اما؛ دارم اشنگه

 را جوابم لبخند با و داد پایین را اشروزانامه آقا علی. دادم سالم آرام رفتم، آشپزخانه سمت به و خارج اتاق از
 پایمسرتا به تحسینی پر نگاه خانوم پری. نشستم صندلی روی محتاطانه و گذاشتم میز روی را کیفم. داد

 :انداخت

 .شده خانوم قدرچه دخترم ماشااهلل، -

 هایش چشم از را عینکش و گذاشت کنار را اشروزنامه آقا علی. کردم خوردن به شروع و زدم محوی لبخند
 :برداشت

 .بارهمی دخترم پای و سر از وقار -

 .بدم انجام باید که دارم کار سری یه. میرم زودتر من راستی. جون بابا ممنون -

 .شرکت برم خوامنمی االن. دارم کار سری یه خودمم منتظرتم دفتر توی من دخترم، باشه -

 :کردم مزهمزه را چایم قهوه جای به را باراین ام،باطنی میل برخالف و برداشتم را چای فنجان

 .خوبه -

 اعتراض صدای که شدم، بلند و برداشتم میز روی از را کیفم. گذاشتم میز روی را، امخورده نیمه چای فنجان
 :شد بلند خانم پری

 .نخوردی چیزی که تو مادر؟ کجا -

 :انداختم امشانه روی را کیفم

 .شهمی دیرم. بود کافی قدر همین ممنون -

 :ایستاد سرجایش آقا علی حرف با که بشود مانعم خواست

 .شده بزرگ دیگه دخترت. خانوم نکن اصرار انقدر -
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. ایستادم رویش روبه و زدم دور را غذاخوری میز. نگفت چیزی و دوخت هایمچشم به را نگرانش نگاه
 :زدم عمیقی لبخند و گرفتم هایمدست در را، اشبسته پینه هایدست

 .هست خودم به حواسم. نباش من نگران -

 ار  حرکتش بود نتوانسته هنوز مغزم. کرد کردن گریه به شروع و انداخت آغوشم در را خودش حرفم، این با
 و گذاشتم کمرش روی را دستم آمدم که خودم به. فهمیدمنمی را رفتار این معنای چون شاید. کند درک
 :کردم دورش خودم از و نشاندم ایبوسه زد،می ذوق توی سفیدش هایتار که موهایی روی نرم، خیلی

 .بشه چیزیم نیست قرار که من کنی؟می گریه چرا -

 :کرد پاک را هایشاشک و کشید صورتش روی را هایشدست

 .نیست خوب حالت کنممی حس. زنهمی شور دلم چرا دونمنمی. مادر نگرانتم همش -

 زورکی لبخند. برداشتم عقب به قدم یک و دادم قورت پرصدا را دهانم آب. کشید پر هایمب*لــ از لبخند
 :زدم

 .خداحافظ برم باید فعال. خوبم من نباش، نگران -

 .دادم بیرون صدا پر را نفسم. انداختم باغ آزاد هوای در را خودم. شدم خارج سالن از و کردم آنها به را پشتم
 ثبت دفتر سمت به و شدم رها ماشین سوار! کردی؟ کار چه خودت با رها. بود سخت کردن تحمل قدرچه

 :کردم زمزمه ب*لــ زیر و زدم تلخی پوزخند. بود شده ریزی برنامه چیز همه دیگر باراین. راندم اسناد

 .دونممی هاتمنفس تعداد حتی باراین -

 .برداشتم آرامآرام را هایمقدم و شدم پیاده ماشین از. راندم مهرآرا شرکت طرف به و شدم خارج اسناد دفتر از
 ایقهوه چشم جفت دو قفل هایمچشم ورودم، محض به. شدم شرکت وارد و گرفتم هایمدست در را هابرگه
 شد خیره و آورد باال را سرش دید، که را امخیره نگاه. شناختممی خوب را هاچشم این من. بود خودش. شد
 حرف مشغول دوباره، و دزدید من از را نگاهش زود خیلی. هیچی نبود، چیزی هیچ نگاهش در. هایمچشم در

 لحظه این در و جااین رها اگر شاید. دادم ادامه راهم به و کشیدم عمیقی نفس. شد رویش روبه مرد با زدن
 تفاقا برایم توانستنمی مرد، آن تفاوت بی نگاه اما. کند جمع توانستنمی را اششکسته قلب بود، من جای
. شدم اردو  کشیدنش پایین با و گذاشتم، اتاقش رنگ سفید چوبی در یدستگیره روی را دستم. باشد ایتازه
 :کرد اشاره رویش به رو صندلی به و زد عمیقی لبخند دیدنم با

 .اومدی خوش. دخترم بشین -

 .ممنونم -

 :گذاشتم پایم روی را کیفم و نشستم رویشروبه

 اجاحتی شمام یاجازه به و داشتم واجبی کاره خب اما بشم؛ کارت مزاحم خواستنمی دلم اصال بابا، شرمنده -
 .داشتم
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 .داشتی مهمی کاره چه ببینم بگو! دختر؟ چیه ها حرف این -

 خواندن مشغول و انداخت من به مرددی نگاه. نشستم جایم سر دوباره و گذاشتم میزش روی را هابرگه
 :آورد باال و سرش ناباور بعد دقیقه چند. شد هابرگه

 !بکنی؟ رو کار این خوایمی چرا فهممنمی من! چخبره؟ اینجا! رها؟ چیه دیگه این -

 .شما اجازه مونده فقط دادم؛ انجام کارهامم تمام. فکرم این توی وقته خیلی من بابا -

 :نشست رویم به رو و شد بلند جایش از عصبی

 یهمه تو. نمونده ایاجازه جای دیگه! اجازه؟ -

 !چیکار؟ خوایمی رو من اجازه دیگه االن. کردی رو کارهات

 .شیدمی خوشحال شما که کردممی فکر من بابا -

 دتخو پای روی خواستیمی اگه. دارم خوبی این به شرکت من بود؛ کار این به نیازی چه. کردی فکر اشتباه -
 آوردی؟ کجا از پول همه این تو ببینم بگو من به اصال. جااین میومدی خب وایستی،

 :شدم خیره ایشقهوه هایچشم وبه کشیدم جلوتر را خودم صندلی روی از

 از پولم این پس. فرستادیمی برام که هاییپول با. کردم جمع سال دو این توی رو پول این من بابا -
 شما یپشتوانه به بازم اما؛ کنم جور و پول این بتونم تا کردم کار روز و شب جااون که درسته. توعه هایپول
 یه خوادمی و شده بزرگ دخترت که بگم بهت خواستممی فقط من نداشتم؛ احترامیبی قصد من بابا. بوده

 .داره بستگی شما یاجازه به چیز همه االنم همین حتی. بسازه جدید زندگی

 :شد دقیق هایمچشم در

 دختر که بازیه یه همش هااین کنمنمی باور -

 .نمیدم رو اجازه این من نه! جدید؟ شرکت یه ثبت. انداخته راه کوچولوم

 :انداختم پا روی پا و دادم تکیه امصندلی به دوباره

 .کنید گوش حرفم به حداقل شما اما؛ مهمه واقعا من برای شما نظر بابا -

 فسمن به اعتماد تمام و کردم صاف را صدایم. کرد نگاهم منتظر و داد سرش پشت چرم صندلی به را اشتکیه
 :ریختم صدایم در را

 و شب سال، دو این تمام توی. دارم احتیاج هم شما کمک به و بایستم خودم پای روی خواممی من بابا، -
. یرانا بیام که بودم مناسب فرصت یه دنبال فقط. کردم جمع رو فرستادید برام که هاییپول و کردم کار روز
 بله. نمونده کاری دیگه و کردم انتخاب محلشم. کردم اقدام جدیدم شرکت یه ثبت برای که وقته چند

 ونهتمی دخترتون، که ببینید خواستم. ترسیدممی شما مخالفت از اما؛ گفتم شما به کار آخر من درسته،
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 اورب تا کنم؛ ثابت بهتون و خودم بتونم که خواممی فرصت یه شما از فقط من. بده انجام رو کارها این یهمه
 .بگیره تصمیم زندگیش برای خودش، تونهمی و شده بزرگ کامال دخترتون کنید

 :کرد ریز را هایشچشم

 کنی؟نمی فکر بهش دیگه چی؟ پسره اون -

 هشد پنهان ایقهوه دیواری کاغذ زیر که دوختم؛ چشم چپم سمت دیوار به و کشیدم کالفگی سر از نفسی
 :بود

 امروز اما؛ نمیارید جلوم و اسمش که ممنون. شناسمنمی اسم این با رو مردی عنوان هیچ به من بابا، نه -
 .بود شرکتتون توی

 .استپابرج مام شرکت که شرکتشونه، سایه زیر. منه قدیمی دوستای از یکی باباش. دخترم دونیمی که تو -

 دو را هایمدستم. ایستادم سرش پشت و زدم، دور را مبلش آهسته هایباقدم و شدم بلند امصندلی روی از
 گذاشتم مبلش طرف

 :بردم گوشش کنار را سرم و

 .کنم تموم رو بودن بانسایه این که دممی قول بهت -

 :ایستاد رویمروبه و شد بلند صندلی از. ایستادم صاف و آوردم عقب را سرم

 .ترسونیمی منو داری -

 .بسازم قدرت پر شرکت یه خوام می ،که میگم این برای. نکن برداشت رو منظورم اشتباه -

 .امیدوارم -

 :ایستاد رویمروبه درست و گرفت را بازوهایم و کرد کم را اشفاصله

 .تونیمی حتما پس منی دختر تو. کنممی اعتماد بهت من -

 :رفتم کیفم سمت و کشیدم عقب را خودم

 .بینمتمی شب برم، باید دیگه من متاسفم. بابا ممنون -

 .باش خودت مواظب عزیزم باشه -

 .چشم -

 :کرد متوقفم صدایش که رفتم در سمت به

 !دیگه؟ میای حتما. مهرپرور عمارت توی مهمونیه یه امشب بگم، رفت یادم راستی -

 :گفتم تصورش خالف بر
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 بینمتونمی مهمونی توی پس آره -

 خواستممی فقط لحظه، این در. راندم زهرا بهشت سمت و شدم خارج شرکت از. نگفت چیزی و زد لبخندی
 .رسیدم مقصد به کی نفهمیدم حتی که شدم غرق خیاالتم در نقدرآ. ببینم را پدرم

 وزها،ر این. ببیند اطراف این مرا کسی خواستمنمی. برداشتم قدم احتیاط با و کردم پارک ایگوشه را ماشین
 .شده ترسناک هم امسایه حتی

 یتهشکس قامت دیدن با که نداشتم فاصله آن با خیلی گشتم،می نظرم مورد قبر دنبال هادرخت الیالبه از
 .کند پاره را امسینه داشت قصد و کوبیدمی وار دیوونه قلبم. شدم میخکوب جایم سر مرد؛ یک

 یک هب متعلق فقط قامت این. ترسیدممی شکسته قامت این از من. ترسیدممی ببینم، بود قرار که کسی از
 گاهی و مغرور گاهی یکشیده اتو مرد همان من، همیشگی پوش شلوار کت مرد همان. باشد توانستمی نفر

 تمگذاش قلبم روی را دستم. دادم تکیه آن به و کردم پنهان کنارم تنومند درخت پشت را خودم. خودم مهربان
 تپش از و گذاشتم درخت زبر یتنه روی را دستم برگشتم؛. نگرفت آرام اما کوبیدم، آن به محکم بار چند و

 :رسید گوشم به آرام لرزانش صدای. کردنمی حرکتی هیچ و بود ایستاده طورهمان هنوز. کردم نگاهش درخت

 .کنمنمی فراموشش وقت هیچ و میرم آخره؛ خدافظی باراین تاریکم، هایشب ماه خداحافظ -

 .گیرمنمی فراموشی و سوزممی تب این توی

 چه یزندگ این از من. شد خورد و شکست هزارم بار برای قلبم و ریختم فرو آمده؛ باال لبم تا جانم و بستم یخ
. بودم شده پنهان جااین چرا دانمنمی بودم؟ کرده طلب را رفتنش که نبودم، خودم این مگر خواستم؟می

 یریسک هیچ خواستمنمی. ترسیدممی اما بشناسد، قیافه این با مرا توانستنمی مهرداد که بودم مطمئن
 عسری. برگرداند سمت این به را سرش که بودم غرق افکارم در. ما میعادگاه بود شده قبر این انگار. بکنم

 و بستم را هایمچشم پ،.شد ترنزدیک که هایشقدم. سپردم هایشقدم صدای به را گوشم و شدم مخفی
 جاآن از و نشد من متوجه. شود دور خواستنمی دلم و کشیدممی بو وجود تمام با. کشیدم بو را عطرش

 رسم ددی از که قدرآن شدم؛ خیره رفتنش مسیر به و گرفتم، را امتکیه سرم پشت درخت از رفتنش با. شد دور
 روی و شد سست پاهایم. بود گرفته خو تنش بوی با حاال که رفتم قبری سمت سست، هایقدم با. شد دور
 آخر داعو برای هاگلبرگ این که شدنمی باورم. فرستادم نرم هایگلبرگ الیالبه به را دستم کردم؛ سقوط قبر

 مگفت که قبل بار هزاران تمام مثل دارم، باور من. من با زندگیست یمسخره شوخی هااین تمام! نه اما باشد
 !شاید. کنم باور خواستنمی دلم شاید. بودم شنیده مهرداد از که هایی،حرف از شدم خیالبی. نرفت و برو
 آزار را هایمانگشت سر سنگش زبری. کشیدم اشرفته تو هاینوشته روی را، دستم و برگشتم پدر قبر کنار
 حرکت یک با خواستمنمی. بمانم جاآن زیادی زمان توانستمنمی. نداشت اهمیتی برایم دیگر اما؛ دادمی

 در بودن از فقط. زدم حرفی حتی برایش نه کردم، تعریف برایش چیزی نه. کنم خراب را چیز همه اشتباه،
 .شد تزریق وجودم به آرامش کنارش

 ار  خودم بود؛ مانده باقی رویش خاک رد حاال که هاییلباس به توجهبی. شدم بلند و شدم چیز همه خیالبی
 ذرگ هوا تاریکی که چرخیدم شهر هایخیابان در قدرآن. راندم نامشخصم مقصد سمت به و رساندم ماشین به
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 حال خانه،. رساندم خانه به را خودم و پیچیدم پیچ اولین در امشب، مهمانی یاد با. کرد گوشزد را زمان
 .است من یخانه جااین

 خانم پری از خبری اما؛ شدم خانه وارد و کردم پارک ایگوشه را ماشین. کنم باور را مسخره دروغ این باید
 شدن آماده به شروع ماسک؛ همان با دوش گرفتن از بعد و رساندم حمام به را خودم و شدم خیالبی. نبود
 داخل ار  حضورش که نگذشت، چیزی و کرد پر را خانه فضای کل خانم پری صدای که بود نگذشته خیلی. کردم
 .کردم حس اتاق

 اب. بود نمانده نصیب بی آرایشگر ماهر هایدست از صورتش و بود کرده فرق خیلی. شدم دقیق اشچهره در
 :شد خیره بودم نشسته تخت روی که من به اششده گرد هایچشم

 !آرایشگاه؟ نرفتی چرا! رها -

 .شدم آماده خودم نبود نیازی -

 .مادر کردی آرایش کم خیلی -

 .مامان ترم راحت جوریاین من -

 .باش آماده راهه، تو گفت زد زنگ بابات. دونیمی خودت که هرجور عزیزم، بگم چی -

 خوردنم زمین از مانع تا گرفتم، لباسم بلندی از و شدم بلند تخت یکناره از. شد خارج اتاق از که گفتم چشمی
 به یفک و آماده خانم پری. زدم بیرون اتاق از و برداشتم را بود شده ست لباسم رنگ با که مشکی کیف. شوم
 را خودش برق مثل خانم پری. شد بلند آیفون صدای سالن، به ورودم محض به. بود نشسته مبل روی دست

 دیدنم با و شد ظاهر در چوب چهار در که شدیم، آقا علی ورود منتظر باهم. آمد کنارم و رساند آیفون به
 :زد برقی هایشچشم

 .دختر شدی خانوم قدرچه -

 :گفت غرغر با خانم پری. کرد تماشایم سکوت در هم او و زدم رویش به لبخندی

 .شد دیرمون کنید،می پاره تیکه تعارف قدچه دیگه، بسه -

 :انداخت اشمچی ساعت به نگاهی آقا علی حرفش این با

 .شد دیر که بدویید -

 .دنبالش به هم ما و شد خارج ما از تر زود خودش

 یب هایچشم. رفتممی مهمانی یک به مادر، و پدر با که بود، باراولین این. رفتیم آقا علی ماشین با همگی
 قرار سال؛ همه این از بعد هاآدم این دیدن دانمنمی. کردم فکر امشب به و دوختم بیرون به را احساسم

 .کند چگونه را حالم است
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 از ترزود و بزنم کمرنگی لبخند کردم سعی ایستاد، حرکت از که ماشین. تمامش از بودم بیذار راه این تمام از
 حرکت من از جلوتر و کرد بازوهایش قفل را هایشدست خانم پری شد، پیاده که آقا علی. بشوم پیاده همه
 ات دور را، هایمچشم و داشتمبرمی را کوتاهم هایقدم سرشان؛ پشت من و رفتندمی راه شانه به شانه. کردند
 برادرم سرپناه پدرم، یپشتوانه بوده، مادرم آرزوی یخانه جااین روزی یک. چرخاندممی اطرافم مجلل باغ دور
 و کشممی عمیقی نفس! باشم؟ متنفر خانه این از باید دانمنمی. دشمن یخانه به شده تبدیل امروز اما؛
 سالن از چیزی هیچ هنوز که شودنمی باورم. کرده پر آهنگ کرکننده صدای را جا همه. شوممی سالن وارد

 با و ایستاده کناری است؛ لرزش به رو هایشدست که بینم،می را خانم گلی جمعیت مابین. نشده کم عمارت،
 .گذراندمی نظر از را خدمتکارها کارهای اخم

 .شده دست یک حاال سفیدش نیمه موهای

 مارتع این خدمتکار سر فقط او که انگار نه انگار. کندمی نگاه پایین به باال از کاذبش، غرور همان با هم هنوز
 از دور همیشه مثل. کنممی انتخاب نشستن برای را سالن از ایگوشه و گیرممی او از را هایمچشم. است

 شروع و ایستند می ایعده کنار جمعیت مابین شوند؛می دور من از که بینممی را آقا علی و خانم پری. هیاهو
 با ایشقهوه های چشم. گردممی بر سمتش به و کنممی حس خودم کنارم را کسی حضور. کنندمی صحبت به

. کنندمی تغییر متفاوت هایانسان مقابل در ها،آدم قدرچه. شناسمنمی را نگاه طرز این. دارد فرق همیشه
 .کندمی ترنزدیک من به را خودش و کندمی تعجب رها ناگهانی تغییر این از. گیرممی او از اکراه با را نگاهم

 .بدهم تشخیص توانممی هم را هایشنفس هرم حتی که نزدیک، قدرآن

 :آوردمی گوشم کنار را سرش

 کنی؟ خودت جذب منو تونیمی ترفند این با کردی فکر نکنه چیه کنی،می رفتار عجیب -

 :غریدم و برگشتم سمتش تیز

 .کنم فکر بهت بخوام حتی که نیستی ارزش با برام قدراون -

 :کرد تمسخرآمیزی یخنده

 .برداشتی دست بودن کنه از که خداروشکر خب، ولی. احمقی هنوزم ای،بچه هنوزم عاشقمی، هنوزم تو -

 اب اما؛ بدهم را جوابش تا کردم باز را دهانم. زدمی سرخی به عصبانیت از هایمچشم لحظه آن که بودم مطمئن
 بهروز روزی که ایپله راه همان. خورد سالن یگوشه یپله راه به چشمم جمعیت، سکوت و موزیک شدن آرام
. رویاهایم مرد بود؛ خودش. دیدممی هاپله این انتهای در را دیگری مرد من امروز اما؛ آمدند پایین آن از آنا و

 که ایستاده زنی کنار امروز اما؛ شود هایمروز خورشید بود؛ قرار. شوم هایششب ماه بود، قرار که کسی
 !بینم؟می درست. است ترسخت هم مرگ از برایم باورش

 انمد نمی. باشد جااین تواندنمی عشق، این پایان. باشد داشته حقیقت تواندنمی قصه این آناست؟ زن آن
 :دوخت ها پله به را نگاهش که دید، چگونه را حالم بهروز

 شدی؟ خواهرم پارتنر عاشق نکنه! چیه؟ -
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 دور آنا هایدست. بودم شده صورتش قفل! آنا چرا که نبود مهم برایم حتی. ندادم اهمیتی حرفش به
 هک راستی به. بود گرفته اخمش را مهرداد صورت اما؛ زدمی لبخند وقفه بی آنا، و بود شده قفل بازوهایش

 چرا اما. پرستممی هم را هایتخلقی کج حتی من بینیمی. کردمی جلوه زیبا صورتش روی اخم این قدرچه
 تا نماندم ببینم، دیگری چیزه تا نماندم. کردمی طی را هاپله غرور با آنا. بخندی ابدیت برای باید تو! اخم؟
 مهرداد هایحرف. رساندم باغ به را خودم و زدم بیرون عمارت سالن از. کنم تماشا را شدنم خورد این از بیشتر
 .شودمی اکو سرم درون

 ...تاریکم هایشب ماه خداحافظ -

 این یا بود، شده هایمچشم سوزش باعث باد وزش دانمنمی. بودند آمده در رقص به باد در اممشکی موهای
. اشتمبرد  قدم باغ از سمتی به دادم بیرون صدا پر را نفسم. بود کرده دارنم را هایمچشم که بود شکستن درد
 باشم؛ خوشحال باید

 .دادم او به را قلبم روزی که مردی برای خوشحال

 من با با، مهرداد و بودم آتش من باشم؛ ناراحت نباید پس. برود تا خواستم او از بارها که بودم من این
 .خوشبختی کهاین از خوشحالم. خوشحالم هم خیلی خوشحالم،. خندممی گریه مابین. سوختمی بودن

 که خفیفی هایضربه صدای. رسیدم باغ هایوسط به کی نفهمیدم اصال که بودم، خودم حال در قدرآن
 .کنم تیز را هایمگوش که شد باعث شنیدم؛می

 پیش سال دو شناختم؛می خوب را جااین. چرخاندم باغ دور تا دور را هایمچشم و کردم پاک را هایماشک
 تا آوردم فشار مغزم به. هاضربه صدای هم باز حال و شنیدم، را عجیب صدای آن که بود جاهمین درست
. رفتم دیوار سمت به محتاطانه. باشد جاهاهمین باید. آمدمی کجا از کمک صدای شب آن که بیاید یادم

 هایمگوش و گذاشتم دیوار سرد تن روی را هایمدست. آمدمی دیوار این پشت از صدا شب، آن که مطمئنم
 دیوار به من باراین و کردم خم را اماشاره انگشت. نرسید گوشم به صدایی هیچ اما؛ چسباندم دیوار به را

. شدم رویمروبه دیوار به خیره و شدم جدا دیوار از زده شک. شنیدم پوچی صدای تعجب کمال در. زدم ضربه
. ندارد وجود اصال عمارت داخل ایمحوطه همچین یک نکردم؟ شک دیوار این به وقت هیچ چرا! من خدای
 گوشم در هم باز پوچی صدای زدم؛ ضربه و رساندم دیوار به را خودم دوباره. بود اتاق یک دیوار این پشت
 هک جایی. است پشت این وحشتناک انبار آن پس مطمئنم؛ دیگر حاال. بود خالی دیوار این پشت. پیچید
 .کندنمی هم شک آن به حتی کس، هیچ

 مبود مطمئن بود، مخفی مطمئنا که در یک بودم در یک دنبال کردم، حرکت جلو به و گرفتم را دیوار یادامه
 به هم آخرش نبود چیزی هیچ رفتممی جلوتر که چقدر هر بود کرده درست شده حساب را چیز همه اردالن که
 بدم شانس به داشتم! نکردم پیدا چیزی هم باز هیچی به هیچی ماند، خالی هایمدست و رسیدم باغ ته

 :کرد میخکوبم بهروز صدای که فرستادممی لعنت

 گردی؟می هامونخاطره دنبال! چیه؟! اینجا اومدی که بینممی -
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 که ومش رد خواستم او به توجهبی بازگشتم، سمتش به و گرفتم لباسم بلندی از و کشیدم درهم را هایماخم
 شدم، روروبه اششده گره درهم ابروهای با که برگشتم سمتش به تیز گرفت، را دستم مچ

 :غرید اششده قفل هم به هایدندان الی از کردم،می حس هایشدرچشم را خشم

 .بیاری در ادا برام ندارم دوست اصال نباش جدید کاری خراب فکر به -

 دمق یک و داد دست از را تعادلش که کوبیدم اشسینه به دست کف با و کشیدم دستش از محکم را دستم
 :زدم فریاد خودش از بلندتر و ندادم زدن حرف فرصت شد، خیره هایمچشم به عصبی رفت، عقب

 دستای با که رو دستایی دور انداخت و برید باید! نکن لمس رو من دستای هیچوقت هیچوقت، دیگه -
 ...ادا مورد در و شده لمس تو نجس

 :دادم ادامه و زدم رویش به ایمسخره پوزخنده

 تو رایب آوردن در ادا دنبال اینکه به برسه چه بکنم فکرم بهت بخوام حتی که نیستی ارزش با برام اونقدر -
 .انداختی خودت یاد رو من چقدر کنه، گفتی راستی آهان باشم،

 این اما کردممی عمل تند آنقدر نباید. شدم دور جا آن از و انداختم پایش تا سر به را آمیزم تحقیر نگاه
 صدای شد تمام که کنارم دیوار داشتم،می بر استوار و محکم را هایمقدم بود، الزم برایش خشونت

 صحنۀ به را هایمچشم صدابی و شدم پنهان دیوار پشت و کردم مکث لرزاند، را تنم زن یک خراشگوش
 به را سردش نگاه مهرداد و بود شده حلقه مهرداد قوی هایدست دور آنا ظریف هایدست دوختم، رویمروبه
 :شد روحم سوهان آنا صدای بود، دوخته او

 کنی؟می مقاومت انقدر چرا کجاست؟ مشکل فهممنمی من مهرداد -

 عصبی و زد چنگی اشخرمایی و ت*لــخــ موهای به کالفه و کشید بیرون آنا هایدست از را دستش مهرداد
 :گفت

 .ندارم رو بازی این حوصله اصال من کنی تمومش بهتره آنا -

 :زد تلخی پوزخند آنا

 !زنیمی جا که دونستممی دونستم،می -

 :افتاد آنا تن به که شد ایلرزه باعث مهرداد غرش صدای

 !کن تمومش گفتم بهت -

 و بودم کرده دیر انگار اما بروم خواستم و گرفتم دیوار از را امتکیه سریع شنیدم که را بهروز هایقدم صدای
 بودم نرفته زیادی راه هنوز ندادم، زدن حرف فرصت او به و کردم تند را هایمقدم بود، دیده را چیز همه بهروز

 اصال رویارویی این برای چون دیدنمی مرا کاش بست، یخ هایمرگ در خون و کرد میخکوبم آنا صدای که
 :بود شبیه دپوزخن به بیشتر که زد کمرنگی لبخند برگشتم، سمتش و دادم بیرون پرصدا را نفسم نبودم، آماده
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 .بینمتمی اینجا که شهنمی باورم! رها؟ -

 نزدیک هاآن به و دادم قورت پرصدا را دهانم آب شد، کشیده من سمت به مهرداد هایچشم حرفش این با
 زمزمه آهسته و دادم قورت دوباره را دهانم آب گرفت، من از را نگاهش کالفگی و بیخیالی با مهرداد شدم،
 :کردم

 !ندیدمت که وقته خیلی سالم -

 و شد دقیق هایمچشم در شد، جاجابه گردنش هایمهره دارم حتم که برگشت طرفم به طوری مهرداد صورت
 را نگاه این من رفت،می لرزه به رو هایمدست انداختم، پایین را سرم سنگینش نگاه زیر کرد نگاهم عمیق
 :گفت و خندید آنا. شناختممی خوب

 .رفتی ایران از که شهمی سالی دو کنم فکر -

 :زدم کوتاهی لبخند مهرداد سنگین نگاه زیر

 !آره -

 :مهرداد سمت برگشت آنا فرستاد، بیرون به را نفسش و گرفت من از را نگاهش کالفه مهرداد

 .بودم گفته بهت اشدرباره بهروز سابق نامزد هستن، رها ایشون کنم معرفی رفت یادم عزیزم -

 :داد باال را ابرویش تای یک مهرداد

 !باشم شنیده ازشون اسمی که نمیاد یادم -

 :برگرداند سمتش به را نفرمان سه بهروز صدای که کند جمع را حرفش خواست و شد دستپاچه آنا

 .نگفته که نبوده مهم حتما -

 آنا و مهرداد به رو شد، صورتم مهمان ایمسخره پوزخنده و پایش تا سر از شد کشیده آمیزم تحقیر نگاه
 چنین بخاطر قتل. کنم درکت توانمنمی جان رها شدم، دور جاآن از هاآن به پشت و کردم کوتاهی خداحافظی

 و شد کور هایتچشم که بودی عاشق نیست، وجودش در انسانیت ایذره آدم این است محال نه! آدمی؟
 این که چند هر بردم پناه مهمانی دنج گوشۀ به هم باز و شدم سالن وارد. دانممی را رویتروبه دیو ندیدی
 شدنمی اما اجباری مهمانی این از کنم فرار توانستممی کاش داد،نمی تامل برای مهلتی کننده کر صدای
 ...انتقام نام به دستی بود، کرده ماندن به وادار مرا دستی

 ...شاید کنم فکر اشدرباره که خواهدنمی دلم اصال شاید فهممنمی آنا به را مهرداد ربط هم هنوز

 

* * * * 
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 !رها! رها -

 روی و زدم کنار کامل را پتو بود، ایستاده در چهارچوب در خانم پری کشیدم، پایین هایمچشم روی از را پتو
 :نشستم تخت

 !مامان جانم -

 !شرکته تاسیس روز اولین امروز ها شهمی دیرت باش زود شدی بیدار دخترم -

 :موهایم امتداد تا شد کشیده صورتم روی از دستم

 .میام االن برید شما! شدم بیدار جان مامان -

 خوشحال زدم، بیرون اتاق از و برداشتم میز روی از را کیفم شد، دور رسم دید از و گفت ایباشه خانم پری
 خوشحال استقاللم این از خانم پری آقا علی برعکس رفت می پیش برنامه طبق چیز همه حداقل که بودم
 تمام کاش داشتم، ها نگرانی این از سهمی کاش. دیدمی آقا علی هایچشم در را نگرانی هم هنوز من اما بود
 میز پشت و شدم آشپزخانه وارد. مهرآرا رها نه فالحی سایه بود، من برای چشمانش در کرده النه دلهرۀ این

 :گذاشت میز روی را چایی خانم پری نشستم،

 !باش خودت مواظب مادر دور بد چشم -

 و پی را اشتلخی که هاییهمان تلخم، هایقهوه بوی برای زد پر دلم و گرفتم دست در اجبار به را امچایی
 :کردمی لذت غرق را وجودم بند بند و کردمی نفوذ امریشه

 !مادر چشم -

 :کرد من به رو و شد بلند میز پشت از آقا علی

 !باشی موفق که امیدوارم کنیمی چیکار ببینم تنهایی خودت امروز دخترم شرکت میرم من -

 :آوردم پایین لبم کنار از را چای برداشت، را قدم اولین من به پشت

 !بابا؟ -

 :کرد نگاهم منتظر و سمتم برگشت

 !کردید اعتماد بهم که ممنون -

 خانم پری من با همزمان شدم بلند جا از و فرستادم پایین را املقمه آخرین رفت، و زد بخشیآرامش لبخند
 حرکت بود کرده آماده که قرآنی سمت به و دستش در یشدهآماده نیمه پنیر و نان یلقمه از کشید دست
 آنکهیب کردمی معنا را حرکاتم که خوب چه ایستاد در جلوی منتظر که زمانی تا شد کشید دنبالش چشمم کرد،

 بود، شده جبران کمبودهایم تمام که انگار و بود شده پر قلبم خلع محبت و مهر همه این از بزنم حرفی
 ندلبخ نشاندم، رویش عمیقی یبوسه و گرفتم هایم دست در را اشبسته پینه هایدست و رفتم سمتش

 :پاشید رویم را مهربانش
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 .روشنه خیلی دلم من خدا به کن توکل مادر شو رد قرآن زیر از -

 :کردم باز و بستم را هایمچشم

 !چشم -

 :کرد صدایم دوباره که شدم رد قرآن زیر از

 !مادر همراهت به خدا -

 :کردم زمزمه را اسمش و بستم را هایمچشم" خدا" کرد روشن را قلبم خاموش ینقطه حرفش

 !سپرممی تو به رو خودم اینبار خدایا -

 دانمنمی چرا؟ نداشتم استرس اما بود قدمم اولین و روز اولین امروز شدم، شرکت راهی و کندم دل خانه از
 رو یصحنه مسخ شدم، پیاده و داشتم نگه را ماشین شرکت جلوی حسی؛ هر از بودم خنثی چون شاید

 اما نه؟ یا ببندد داد قرار کوچکی و پا نو شرکت چنین با شدمی راضی اردالن اصال دانمنمی بودم، شده رویمبه
 هک منشی رسیدم، نظرم مورد طبقه به و شدم شرکت وارد و برداشتم دست کردن فکر از. کنممی متقاعدش

 وارزمزمه و بنشیند که فهماندم او به سر با داد، سالم و شد بلند جا از بودم کرده استخدام پیش روز چند
 :رفتممی اتاقم طرف به که همانطور و دادم را سالمش جواب

 !من دفتر بیاد بگید صبوری آقای به -

 ار  میز روی هایپرونده و نشستم میزم پشت شدم، کوچکم اتاق وارد و شنیدم را باالیش بلند چشم صدای
 و بستم را پرونده خورد اتاقم در به که ایضربه با اما شدم هایشان رقم و عدد کردن مرور مشغول و برداشتم

 :نشستم مبل روی و شدم بلند جایم از شد، وارد و گفت ایاجازه با صبوری. دوختم در به را هایمچشم

 !بفرمایید -

 .نشست رویمروبه و کرد دنبال را دادمی نشان دستم که مسیری

 کردید؟ صدا رو من که افتاده اتفاقی -

 :شدم خم جلو به کمی

 .بندازید ها پرونده این به نگاهی یه خواستممی آره راستش -

 :آورد باال را سرش زدنشان ورق از بعد و گرفت دستم از بودم گرفته سمتش به که هاییپرونده

 .خونهنمی ما یبودجه با هزینه این -

 :انداختم پایم یکی آن روی را پایم و دادم صندلی به را امتکیه

 .داریم نیاز شریک یه به ما همه از اول درسته -

 .زیاده خیلی بودجه این شریکم وجود با ولی -
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 :گرفتم باال سکوت عالمت به را دستم

 ناچاریم ما زیاده خیلی خوادمی پرونده این که ایبودجه گفتی که طوری همون خب نشده تموم حرفم هنوز -
 .بیاریم در رو پول این کل ماه یک ظرف تونیممی اما بگیریم وام که

 :نشست هایشب*لــ روی رضایت لبخند

 بکنه؟ رو کار این که شهمی راضی بزرگی شرکت کدوم خب اما درسته -

 .شما پای کارها باقی دیگه باشید کارها جریان در خواستم. کنممی درست و چیز همه نباش نگرانش -

 !شیممی موفق که مطمئنم طرح این با -

 :شد بلند جایش از دادم، تکان آهستگی به را سرم

 !اجازتون با -

 :کردم اشاره اتاقم رنگ مشکی در سمت به

 !بفرمایید -

 .امنکرده کشفش هم هنوز که رازی دارد راز یک اردالن مخفی انبار گذاشتم، هم روی را هایمچشم رفتنش با

 در زندگی هاسال بعد که روزی به کند،می پرواز دیگر جایی فکرم و مبل وسط ایشیشه بیضی میز به چشمم
 همه و همه داد، هشدار که ایمردانه صدای آن مشکوک، زنگ آن بودم، رسانده روشنایی به را خودم هاسایه
 و ایشیشه میز از گرفتم را هایمچشم خورد در به که ایتقه صدای با. کنم کشفش باید که است راز یک

 :شد وارد منشی که شدم خیره در به منتظر

 !دارید مهمون خانوم -

 :گفتم رفتم می میزم پشت به که حالی در و شدم بلند جایم از

 .داخل بیاد بگو -

 سعی اما خوردم جا بست، سرش پشت را در و شد وارد مهرداد سرش پشت که رفت کنار و گفت چشمی
 :کردم اشاره رویمبه رو صندلی به دست با. کنم پنهانش مهریبی نقاب پشت کردم

 !بفرمایید -

 فیحر  بخواهد آنکه از قبل نشست، صندلی روی و شد نزدیک بود نشانده اشپیشانی روی که اخمی همان با
 :کردم دستی پیش بزند

 رستگار؟ آقای افتاده اتفاقی -

 پوزخند صدای گرفتم، رو و شدم داغ اشطوالنی نگاه زیر کرد، نگاهم عمیق و هایمچشم در شد خیره
 :پیچید هایمگوش در تمسخرآمیزش
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 !آرا مهر خانم باشم گفته شما به رو فامیلیم نمیاد یادم -

 ایشیشه میز همان نگاهش اینبار که دادم کسی به دوباره را نگاهم خط من و کرد بیشتری تاکید آرا مهر روی
 رنظ زیر خونسرد و دادم صندلی به را امتکیه نداشتم، خوبی حس اصال اما چرا دانمنمی بود، کرده شکار را

 :گرفتمش

 .شنیدم رو فامیلی این سالن به ورودتون موقع -

 :ماند ثابت جاهمان و صورتم روی تا شد کشیده نگاهش و کرد ایخنده تک

 .بدم بهت رو اون اومدم داشتی من پیش امانتی یه نکن، اذیت رو خودت زیاد باشه -

 :دادم باال را ابرویم تای یک

 باشم؟ دیده جایی رو شما قبال نمیاد یادم -

 :انداخت پا روی پا و داد صندلی به را اشتکیه

 .فراموشی گرفتن به داری عادت چون نمیاد یادت -

 انگار برداشت دست کاوم و کند از چگونه؟ آخر اما...اما باشد؟ فهمیده نکند بود؟ چه هاحرف این خوردم جا
 میز روی را عکس یک و شد بلند جایش از خواست،می که بود چیزی همان دقیقا امآشفته حال دیدن

 :گذاشت

 .کنی بازی اطرافیانم و من با نکن سعی دیگه اتامانتی هم این -

 یبرا که عکسی همان بود همان این برداشتم، را عکس که برود بیرون خواست من به پشت زد که را حرفش
 بلند جایم از و کوبیدم میز روی محکم را هایمدست مان؛اینفره چهار عکس همان بودم، گذاشته سعید
 و آمدم کنار میز پشت از بود، العملم عکس منتظر شاید! نه؟ بود نترسیده نداشت، بر قدم از قدم شدم،
 ار  سرش آرام رنگش مشکی کروات تا شد کشیده دارش مارک هایکفش از نگاهم ایستادم رویشروبه درست

 :زد زل هایمچشم در غرور پر و آورد باال

 هب ربطی که مطمئنم هست که چی هر اما فهممنمی رو حرکاتت و هاحرف این معنی اصال رستگار جناب ببین -
 رو عکست هم حاال شدی موفق که بگم باید بودی اومده اینجا به اعصابم کردن خورد برای اگه نداره، من

 .بیرون برو اینجا از و بردار

 :کرد رنگش کاربنی شلوار جیب در را دستش

 دزدی اون داره، تو به ربطی حتما پس کردم پیداش تو یسوله تو عکس، اون بدون اما میرم اینجا از من -
 خوایمی چی سعید گذشته از اینکه یا هستی چی دنبال دونمنمی بود خودت کار همش که مطمئنم احمقانه

 ...دونممی رو چیز یه فقط اما

 :کرد گوشم یالله نزدیک را سرش
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 !مهرپرور خانم شناسمتنمی دیگه که -

 در شدن کوبیده صدای بندش پشت و رفت کنار دیدم جلوی از زد مبهوتم یچهره به پوزخندی و آمد عقب
 اما گذاشتم سعید برای را عکس آن دزدی آن از بعد بودم، مانده هایشحرف مسخ طور همان شد، بلند

 با من کندمی فکر هم هنوز یعنی زد صدا بهروز فامیلی به مرا او فهمیده؟ را چیز همه چگونه مهرداد مهرداد،
 زهتا که زمانی همان دقیقا پیش، سال دو درست گذشته، به کندمی پرت مرا چیزی! دارم؟ نسبت خانواده آن

 ...بودم کرده ترک را اینجا

-------------------- 

 !خانوم؟ -

 :رفتم طرفش به و شدم بلند میزم ازپشت

 ای؟دستپاچه انقدر چرا افتاده اتفاقی -

 :کند ادا هم پشت را کلمات توانستنمی و زدمی نفس نفس

 .دارن کار شما با گرفتن، تماس ایران از...خانوم -

 ،رساندم تلفن به را خودم و کردم طی را هاپله سرعت با و زدم کنار را کیان زد، زنگ باالخره که نمیشد باورم
 :پرسیدم صدایش شنیدن از قبل

 چطوره؟ حالش -

 :پیچید گوشی در پور خاک صدای

 و فرستادیمش لواسون یسوله به کردیم آزادش اینکه از بعد شد انجام موفقیت با چیز همه نباشید نگران -
 گرفت،ن رو سعید دنبال دیگه اردالن رفتید شما که هم وقتی گذاشتیم برادرتون برای تونخانواده از عکس یه
 .نبود دردسر دنبال که کنممی فکر

 کرد؟ پیدا رو عکس شد؟چی سعید -

 ونهخ به سالمت به ایشون بشن مطمئن تا بودن شده مخفی سوله توی هابچه از تا چند بگم؟ چجوری خب -
 ...ولی رسنمی

 :ترکالفه لحظه هر من و شدمی طوالنی سکوتش

 .کن تعریف درست چی؟ ولی -

 .گذاشتن فرار به پا و نشدن عکس متوجه اصال ایشون خب -

 -: کردم تلفن میز بند را دست و رفتم عقب قدم یک و لرزید چپم پای

 .نذاشتید خوبی جای رو عکس حتما ممکنه طورچه
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 .نرفت پیش خوب ریزیمونبرنامه متاسفم -

 :گذاشتم هایمشقیقه روی و کندم میز از را دستم کالفه

 خوبه؟ حالش! چی؟ مهرداد -

 که ایبسته اومدن، هوش به امروز و بود آمیز موفقیت عملش دونیدمی هم خودتون که همونطور -
 یه ،کردن بحث هم با اینکه مثل اما داشتن مالقات برادرتون با هم امروز رسوندیم بهشون رو بودید خواسته

 .دیده شدنمی خارج ایشون اتاق از عصبی که حالی در رو سعید نفر

 :بود بس قلبم برای شک همهاین بود بس

 دوباره خوادنمی دلم اصال باشید سعید مواظب دور را دو که خواممی بده اطالع بهم شد جدیدی خبر اگه -
 .بشه اردالن اسیر

 .هست حواسمون ما چشم -

 ،کردم سقوط تلفن کنار صندلی روی جاهمان و نداشتم رفتن راه نای کردم، قطع را تماس و گفتم ایخوبه
 ایدش بست بن به خوردن یعنی این و بود کرده گم را نخم سر تنها سعید کردم، سرم حصار را هایمدست کالفه
 حتی دیگر روزها این بودم خسته چیز همه از بودم، خسته نکند، پیدا مرا مثل خواهری که بوده سالح هم

 نیست که دانممی نیست، آوردن کم زمان حاال اما ندارم هم جنگیدن توان

 خانوم؟ -

 :کردم نگاهش منتظر و آوردم باال را سرم کاوه صدای با

 .اومدن تیراندازی برای -

 :گفتم رفتممی باال طبقه سمت که همانطور و شدم بلند جایم از

 .میام االن باشن منتظر بگو -

 !چشم -

 را تیرم هفت کارم اتاق میز کشوی داخل از و پوشیدم را اماندازی تیر مخصوص لباس و شدم اتاقم وارد
 پوشیدم را چرمم کت رویش بستمش، کمرم روی و کردم پر را هایشفشنگ کشیدم، بیرون

 هک ببینمش استخر کنار توانستممی هم فاصله همین از رساندم باغ به را خودم و کردم طی را هاپله آرامی به
 بلند و زد سیگارش به تریعمیق پک دیدنم با شده، غرق سیگار دود در و انداخته پایش روی را پایش

 :بشنوم را صدایش فاصله این از طوریکه

 باشی ایرانی نمیاد بهت -

 :ایستادم سرش باالی و رساندم او به را خودم
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 باشم؟ چجوری باید مگه -

 .خورهمی هااروپایی به بیشتر چهره این نداری شرقی یچهره فقط هیچی -

 .بده انجام رو کارت اینجایی ایدیگه چیز برای تو حال هر به -

 ار  اماسلحه حرکت یک در و چرخید دورم شد، بلند و داد کنارش هایبادیگارد از یکی هایدست به را سیگارش
 :گذاشت شقیقم نزدیک گوشم باالی را آن و کشید بیرون

 .ببینم رو اسلحت نباید من نره یادت هیچوقت رو درس اولین اما زنیمی حرف مطمئن -

 .ایستاد رویمروبه درست و آورد پایین را اسلحه

 هک داری سالحی و زنی تو درس سومین بدی، کردن فکر فرصت حریفت به نباید عمله سرعت درس دومین -
 .نداره مردی هیچ

 ات سر از نگاهش. کنم استفاده سالح اون از خوامنمی کردم، نگاه هایشچشم در غرور پر و زدم تلخی پوزخند
 :شد کشیده پایم

 .نمیاد خوشم ضعیف هایزن از خوبه -

 :کرد شکار را کردمی پرواز باغ از ایگوشه در که ایپرنده و برگشت اشزنانه و ظریف های دست همان با

 !نده فرصت حریفت به وقت هیچ -

* * * * * 

 برم؟ تونممی من شده تموم کاری ساعت اما شدم مزاحمتون که ببخشید آرا مهر خانوم -

 :گذاشتم هایمشقیقه روی را دستم

 !برو -

 هک کنممی فکر این به آورد،می در پا از مرا خاطرات این روزی یک آوردم پناه مبل این به کی که نفهمیدم حتی
 که هاییلحظه گرفته من از را هایملحظه تمام ست،بلدی کار دزد چه زمان و شده هدر بیهوده عمرم چقدر
 گردند،نمی بر هیچگاه و امداده دستشان از حال که امزندگی از هاییلحظه نبودم، و باشم شاد توانستممی

 یک فقط دلم هایمغصه مابین دیگری، خوشبخت دختر هر یا بودم رها جای که خواهدمی دلم هاوقت گاهی
 مرور با دانمنمی شوممی خاطرات درگیر دوباره کردمی کم درد این از و بود کاش که" ترنم" خواهدمی را نفر

 گردم؟می چه دنبال به کردنشان

 

*** 
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 لفنت به را خودم و بشوم بلند مبل روی از و بگذارم میز روی را تلخم یقهوه تا شودمی باعث تلفن زنگ صدای
 .برسانم

 !خانوم سایه سالم -

 .است پور خاک صدای صدا، این که شوممی مطمئن

 !افتاده؟ اتفاقی سالم -

 ...برادرتون مورد در واقعیتش خب -

 :بندممی چشم و آیممی فرود تلفن کنار مبل روی

 !چی؟ برادرم برادرم؟ -

 .کردن پیدا رو گذاشتید براشون که عکسی ایشون نشید نگران -

 :شودمی باز نیز چشمم اما دانمنمی را نه یا زندمی وجودم به صاعقه

 !چجوری؟ اما...اما -

 و برگشتن سوله به برادرتون با مهرداد آقا دیشب نزدیم دست سوله به شما رفتن از بعد ما واقعیتش -
 روعش عکس دیدن از بعد رو برادرتون و کردند پیدا رو عکس رستگار آقای اما گشتنمی چی دنبال دونیمنمی
 .یستن کامل اما باشند داشته خوبی اطالعات باید حتما ایشون دونستن،می مقصر رو پدرتون کردن گریه به

 بوده؟ پدرم اتفاقات این تمام بانی و باعث یعنی چی؟ یعنی -

 حقیقت" فهمیدن مهمه االن که چیزی بوده، اردالن هاینقشه جزو هم این احتماال کنمنمی فکر اینطور من -
 .هاست اون" مرگ

 .امشنیده را اسم این واقعیت و رویا میان جایی که انگار شودمی مرور ذهنم در چیزی مرگ حقیقت

 برگردم؟ تونممی کی -

 اج اون فرستممی نفوذی عنوان به رو تو کنی نفوذ اردالن باند توی باید برات، جدیدم هوییت یه دنبال -
 .باش داشته صبر زوده خیلی برگشتت برای هنوز

 .کنممی صبر من باشه -

 .کنممی صبر فقط روزها این من

---------------------- 

 :گفتم دوباره سماجت با

 جلستون؟ توی بیام تونممی من بابا -



 

 
229 

 .نداشتی عالقه کارها این به هیچوقت که تو دخترم آخه -

 .بیام بذارید کنممی خواهش نبودم، شرکتی هیچ صاحب چون نداشتم -

 .شمنمی تو زبون حریف که من مایلی که طور هر -

 :زدم عمیقی لبخند

 .ممنون -

 اما شدیم وارد هم با و رساند من به را خودش رفتم، جلسه اتاق سمت به او از زودتر و برداشتم را کیفم
 و شدمی پر اتاق کم کم نشستیم، جمعیت مابین هاصندلی از یکی روی نکرد، جلب را کسی توجه ورودمان
 مشغول اشکناری فرد با هم آقا علی حتی و بودند هایشانصحبت گرم همه رفتندمی اشغال به خالی جاهای
 رودو با بودم، گرفته ضرب میز روی خودکار با و بودم داده امصندلی به را امتکیه هم من و بود شده صحبت
 سکوت و شد حبس سینه در هانفس بود مهرداد شانه به شانه که آنایی و بهروز سرش پشت و خان اردالن
 را سهجل و بنشینند جایشان سر که خواست حضار از و رفت میزش پشت اردالن کرد، پر را سالن تمام مرگبار
 ردهک سکوت همه کرد، دادن توضیح به شروع و مانیتور یصفحه به پشت و شد بلند بهروز کردند، شروع
 نگاه و گفتمی جدید طرح از نفس به اعتماد با بود، بهروز صدای رسیدمی گوش به که صدایی تنها و بودند

 ب*لــ به لبخند که حالی در که خورد اردالن به نگاهم مابین این در بود شده اشمتوجه همه آمیز تحسین
 .کردمی تماشا را بهروز داشت

 :سپردم هایشحرف به گوش و دوختم بهروز به را هایمچشم دوباره

 دالر میلیون چهل و نهصد بر بالغ فعلی هایبدهی و دالره میلیارد :۱2۷۱ بر بالغ فعلی سرمایه که بینیدمی -
 ...درصد پنج و هفتاد و دویست برابر

_۱۶121۶2۶:2 

 آشوب من بود، کرده جلب سمتم را هانگاه یهمه و بود شکسته را سالن سکوت که بود من صدای این
 هایدندان الیه از و بود کرده مشت را هایشدست که بهروز برعکس بودم همیشه از ترآرام و بودم انداخته

 :زدمی حرف اششده کلید بهم

 چیه؟ منظورتون -

 :شدم خیره هایشچشم در و گرفتم صندلی از را امتکیه

 نباید فعلی نسبت باشه دالر میلیون چهل و نهصد فعلی هایبدهی و دالره میلیارد:۱2۷۱برابر سرمایه اگر_
 باشه؟ ۱۶121۶2۶:2

 زل من به متعجب آن از بعد و کردندمی تایپ هایشانگوشی در را چیزی همه کرد، پر را اتاق فضای همهمه
 :خوردمی گوشم به هایشانهمهمه صدای حتی گاهی کردندمی پچ پچ و زدندمی

 .کرد حساب درست شهنمی باورم -
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 .گرفت رو خان بهروز اشتباه -

 همانطور من اما بود نشسته خون به هایشچشم که بود خورده هم بهروز گوش به هاحرف این انگار
 داد،می آزارم آقا علی سنگین نگاه بردم،می را لذت نهایت عصبانیتش این از و کردممی نگاهش خونسرد
 :آورد گوشم نزدیک را سرش شدم، رو روبه متعجبش هایچشم با و برگشتم طرفش به خونسرد

 .ببخشت که محاله خان اردالن دختر بود کاری چه این -

 رد دوباره هانفس بهروز صدای با که بود سالن داخل همهمه هنوز کردم، سکوت و زدم رویش به تلخی لبخند
 :شد حبس سینه

 .بیرون بیارید تشریف لطفا آرا مهر خانم -

 :زدم زل اشنشسته خون به هایچشم به خونسرد

 .شنوممی جاهمین هست حرفی اگه -

 خون به صورتش و بود شده مشت هایشدست ببینم، هایشچشم در را خشم توانستممی وضوح به
 در را رزشل توانستممی. کوبید بهم را در بدی صدای با و رفت بیرون بلند هایقدم با و نزد حرفی بود، نشسته

 احترامش به همه شد باعث که شد بلند جا از بود کرده سکوت حاال تا که خان اردالن کنم، حس همه تن
 ...هیچی بخوانم توانستمنمی را چیزی هیچ نگاهش از بایستند،

 او از تبعیت به هم آنا و مهرداد کرد ترک را اتاق حرفی هیچ زدن بدون و گذاشت میز روی را دستش اردالن
 نوزه رفتم بیرون به آقا علی با و شدم بلند جایم از رفت سمتی به کس هر و شدند متفرق همه شدند، خارج
 :کرد متوقفم زنی صدای جلسه اتاق از خروج محض به بود، حالم متوجه خیره هاینگاه هم

 آرا؟ مهر خانم -

 :کردم نگاهش خیره و برگشتم سمتش به

 !بله؟ -

 :کرد دست به دست را دستش در یپرونده

 .داشتن کار شما با پرور مهر آقای -

 :گفت پاچه دست آقا علی

 داره؟ چیکارت یعنی آخه بود کاری چه این -

 :زدم زل نگرانش هایچشم در خونسردم نگاه همان با

 ...نباش چیزی نگران -

 :دادم روروبه به را نگاهم دوباره
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 !هیچی نباش، هیچی نگران -

 :فرستاد بیرون به را نفسش کالفه

 .میاد کجا از تو خونسردی همه این دونمنمی -

 ودب نشسته میزش پشت. شدم وارد و زدم اردالن اتاق در به کوتاهی یضربه شدم، دور او از و خندیدم کوتاه
 دبودن نشسته هم رویروبه درست مبل روی آنا و مهرداد کند، بلند را سرش که نداد زحمت خودش به حتی و
 ار  اول قدم. بود کرده فرو جیبش در را هایشدست و بود شده خیره بیرون به پنجره از من به پشت بهروز و

 هک نیست مهم اصال برداشتم، را دوم قدم است، ترسناک چقدر نیست مهم اصال محکم، و غرور پر برداشتم
 در و بیاورد باال را سرش شودمی باعث که کنممی سالم رسا و بلند صدای با. است انتظارم در چیزی چه

 :شود دقیق صورتم

 .بشین خانوم رها خب -

 .راحتم طور همین ممنون -

 :دهدمی اشصندلی به را اشتکیه

 .مطلب اصل سر رممی پس برم تفره خوامنمی مایلی طور هر -

 .کنیدمی خوبی کاره -

 .کندمی نگاه امچهره به متعجب

 .نداره سابق رهای به شباهتی حدت، از بیش غرور رفتارت،! عجیبه -

 .سابق گیدمی دارید خودتون -

 .دادینمی انجام رو امروزت کاری شیرین اگرنه و خوایمی ازم چیزی یه که مطمئنم سابق درسته، -

 :شدم نزدیک میزش به قدم یک

 .کنید اعتماد بهم و کنید کمکم خواممی من زدید حدس درست -

 :رساند من به را خودش بلند هایقدم با و برگشت طرفم به تند بهروز حرفم این با

 با بری باید نیست اینجا جات تو دیم؟می افتخار مدال بهت کردی فکر! هان؟ تو کردی فکر چی -
 .کنی بازی هاتعروسک

 :شدم نزدیک او به قدم یک

 ینا هستن جمع این توی که کسایی تمام و ایهدیگه کس نمیاره در کتاب و حساب از سر که کسی اون فعال -
 .دیدن رو رسوایی

 :برد باال را هایشدست و شد سرخ هایشچشم آن یک در
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 ...هرزه یدختره -

 که بیاورد فرود صورتم روی را هایشدست خواست کردم، نگاهش منتظر و زدم زل هایشچشم در
 را هایشدست آنقدر بود، شده گرفته مهرداد مشت در دستش مچ شد، متوقف راه میان هایشدست
 خون به هایچشم در و برگشتم مهرداد سمت زد،می سرخی به مردگی خون زور از که دادمی فشار محکم

 قفسه و بود زده زل بهروز به اششده متورم گردن رگ با و نبود من به حواسش زدم زل اشنشسته
 ود،ب شده قفل زبانش هنوز انگار و کردمی نگاه او به متعجب همانطور بهروز. شدمی پایین و باال اشسینه
 :ایستاد مهرداد کنار و شد بلند میزش پشت از اردالن

 شده؟ چت هست معلوم پسر کن ولش -

 دست از را تعادلش بهروز شد باعث که داد هلش عقب به و داد فشار تر محکم را بهروز دست اما مهرداد
 صورتش در خشمناک مهرداد و بود شده آزاد مهرداد دست حصار از دستش برود، عقب قدمی چند و بدهد
 :کرد پر را بهروز یرفته عقب قدم لرزیدمی عصبانیت زور از که صدایی با بود شده خیره

 .گیمی چی که باش مواظب دیگه دفعه هرزه، بگی بوده تو ناموس روزی که زنی به که نامردی ته -

 ود حالت به سرش پشت و انداخت من به حرصی پر نگاه آنا شد خارج اتاق از بلند و محکم هایقدم با مهرداد
 :شد میخکوب اردالن صدای با که برداشت خیز طرفم به اینبار بهروز شد، خارج

 .بیرون برو بهروز -

 جری این و بودم خونسرد هم هنوز من اما بود شده خیره صورتم به خشمگین همانطور و نکرد حرکتی بهروز
 :انداخت تنش به لرزه دوباره اردالن خشمگین صدای کرد،می ترش

 .بیرون برو گفتم! شدی؟ کر که نکنه -

 :کرد زمزمه و ایستاد کنارم بهروز

 .شده تموم تو با کارم که نکن فکر -

 هب توجهبی رفت، درهم بیشتر اردالن هایاخم که کوبید بهم را در جوری و شد خارج اتاق از بلند هایقدم با
 کرد، نگاهم منتظر و داد گره درهم را هایشدست بنشینم، رویشروبه که کرد اشاره و رفت میزش پشت من
 :کردم نفس به اعتماد پر و محکم را صدایم و نشستم رویشروبه

 .ممنون -

 ...به مورد در نکنه بکنم تو به تونممی کمکی چه من خب، -

 :پریدم حرفش وسط ادبانه بی و خواندم را حرفش ادامه

 .نداره ربطی بهروز به اصال خواممی من که چیزی نه، -

 !خوای؟می چی پس خب -
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 رسیدن برای من و رسهمی موفقیت به پروژه این که باشید مطمئن و کنید اعتماد بهم خواممی شما از من -
 .وردارهخ بر هم باالیی اعتبار از و بزرگیه شرکت شما شرکت حال هر به دارم نیاز شریک یه به موفقیت این به

 از توانمنمی را چیزی هیچ اردالن هایتچشم به لعنت شدم، خیره هایشچشم در منتظر و کردم تمام را حرفم
 ار  اشاشاره انگشت و فکش زیر را چپش دست داد، صندلی به را اشتکیه نگاهم بینذره زیر بخوانم، هاآن

 :گذاشت لبش روی

 ...بچه دختر یه و پا نو شرکت یه با اونم! خوای؟می شراکت یه من از تو پس -

 :شد متمایل جلو به و شد جدا صندلی از

 بخوان که چیزی هر به جسور هایآدم که دارم باور من. هستی جسوری دختر اومد خوشم جسارتت از -
 .نداره ارزشی هیچ پول بدون جسارت این اما رسنمی

 !چیه؟ منظورتون -

 :انداخت پا روی پا بود انداخته من جان به که اضطرابی از بیخیال و داد تکیه اشصندلی به دوباره

 .منفیه من جواب نه -

 هک کاری به تن اردالن که کردممی را فکرش باید باشد، شده آب بر نقش هایمنقشه همه که شدنمی باورم
 :داد ادامه دید که را سکوتم. دهدنمی باشد نداشته منفعتی برایش

 .باشه داشته منفعتی یه منم برای باید قضیه این -

 :داشتم را انتظارش من که اردالنی بود همین بود، خورده حال وسط به ذهنم تیر

 .بریدمی سود هم شما باشید مطمئن بگیره اگه پروژه این شم؟نمی متوجه رو منظورتون -

 فکثی نگاه این انداخت، پایم تا سر به را کثیفش نگاه و نشست رویمروبه مبل روی شد، بلند جایش از
 و زد مضحکی لبخند زد،می فریاد را صاحبش بودن صفت گرگ و پریدمی هرز که نگاهی بود، آشنا عجیب
 :داد ادامه

 بهت بکنه شراکت کوچیکی شرکت همچنین با شهنمی حاضر کسی که دونیمی خوب خودتم حال هر به -
 ...کنی استفاده ازش تونیمی داری خوبی خیلی ابزار تو باش باال هدف دنبال هستی جسور دختر گفتم

 گمرن مشکی سال تا پا نوک از آمیزش تحقیر نگاه انداخت، پایش روی را پایش و داد صندلی به را اشتکیه
 :کشیدم جلو را شالم دلیلبی من و شد کشیده

 .باشی ایدیگه چیز دنبال امل دخترای مثل اینکه نه یا -

 لبانش بین از که جمالتی تک تک فقط فهممنمی چیزی امزندگی از لحظه این در دانمنمی نه! خوردم؟ جا
 زا دارم نفرت من اما باشد انصافیبی شاید شوم، متنفر جهان هاینر تمام از تا شودمی باعث آیدمی بیرون
 یهاگذشته در و گرفتم چشمانش از را مبهمم و گیج نگاه باشم، عادی کردم سعی. نما گرگ هایانسان تمام
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 آن که روزهایی همان بود، داده ازدواج پیشنهاد من به بهروز که روزهایی همان در شدم، غرق دور چندان نه
 با که اینقشه همان کند واگذار من به را سهمش تمام عقدمان قبال در که شرطی گذاشتم، برایش را شرط

 شدم، بلند جا از حرفی هیچ بدون و شدم خیره حریصش هایچشم در دوباره رسید، پوچی به مهرداد دخالت
 :کرد متوقفم صدایش که گذاشتم دستگیره سرد تن روی را دستم گرفتم پیش در را خروج راه

 .داره بزرگم تاوان بزرگ هدف خوب دختره -

 :کردم ادا را کلمات برگردم طرفش به آنکه بدون

 قیمتی؟ چه به تاوان اما آره -

 انگار اما کنم استفاده آن از خواستمنمی که بود سالحی همان دقیقا این آمدم، بیرون اتاق از و زدم را حرفم
 ...ضعف این است سخت چقدر کشاندمی اجبار به مرا چیزی

**** **** *** *** 

 گوشی در صدایش بوق سومین از بعد شدم، تماس وصل منتظر و گرفتم را شماره مصمم کامال نه مردد
 :پیچید

 !الو؟ بله؟ -

 ییاس تختی رو روی و خورد سر دستم از تلفن و لرزید دستم اما دانمنمی را ترسناک یا بود کریح صدایش
 :گذاشتم گوشم بیخ دوباره و برداشتم را تلفن و آمدم خودم به افتاد، تخت رنگ

 .آزار مردم الو؟ -

 :کرد شکار چپم سمت یگوشه در را رها عکس نگاهم و کردم صاف را گلویم

 !مهرپرور؟ اردالن آقای الو -

 امرتون؟ هستم خودم -

 منی عکس بر زد،می لبخند دوربین به رو و بود نشسته آزادش ایقهوه موهای از ایاره روی رها هایانگشت
 :را لبخندش طرح نه کشیدمی خودش با را اشچهره فقط که منی بود ایستاده رویشروبه که

 !آرا مهر رها. رهام من -

 :گفت خنده مابین و داد سر بلندی یخنده

 .زدی زنگ باالخره هفته دو از بعد بودم منتظرت! زدی زنگ باالخره پس -

 :گرفتم رها عکس از چشم

 !کنید؟ کمک من به حاظرید شما -

 .بدون پشتوانت رو مهرپرور شرکت تو نباش نگران -
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 .دارم شرطی یه من اما -

 !شرطی؟ چه -

 :بستم هایشچشم و گرفتم عمیقی دم

 .نکنم اعتماد که بدید حق من به شما، نه زیرش بزنم تونممی من نه. ازدواج بعد داد قرار اول -

 :دادم ادامه دوباره که نگفت چیزی و کرد سکوت ثانیه چند

 !اید؟ خط پشت هنوز! الو؟ -

 پیش از که خواستمی ضعیف حریف دلش انگار نداشت خنده یمایه ته دیگر و شد جدی صدایش
 .آمدنمی خوشش هایمبینی

 .بدیم انجام رو آخر هایصحبت تا شرکت بیا فردا نیست، مشکلی آره -

 .باشید داشته خوبی شب ممنون خیلی -

 !خوش شب. عزیزم بزن حرف راحت من با -

 .خوش شب -

 دهم،می قول اردالن بخورد ورق اینگونه قصه گذارمنمی گذاشتم، هایمزانو روی را سرم و کردم قطع را تماس
 .فهمیدم که بود چیزی آخرین هایمپلک شدن گرم که ماندم حالت همان در آنقدر

 بود، برده خوابم حالت همان در که شدنمی باورم کردم، باز بود پیچیده گردنم در که دردی با را هایمچشم
 از تا کردم پرت حمام داخل را خودم لنگان لنگان و شدم بلند تخت روی از بود، شده خشک بدنم تمام

 و رفتمگ سرسری دوش هایم، درد برای بود شالق مانند پوستم به گرم آب هایضربه اما کنم کم بدنم کوفتگی
 تر نزدیک چه هر ترساند،می مرا این و نمانده پایان به چیزی! ستبزرگی روز امروز شدم، آماده رفتن برای
 شده تلخ! چه؟ باختم اگر! چه؟ بردم اگر شود؟می چه قصه این آخر پرسم،می سوال یک خودم از شوممی

 از خداحافظیبی و انداختم امشانه روی را کیفم. خواهممی چه که دانمنمی هم خودم حتی! هایملحظه تمام
 و محکم را هایمقدم نیست، پایانی دلتنگی این برای و دلتنگم عجیب گیجم، عجیب زدم بیرون خانه اهالی
 بینممی را بهروز همه از اول شوممی که وارد رسیدم، مهرپرور شرکت به کی نفهمیدم حتی دارمبرمی استوار

 رسانممی نظرم مورد اتاق به را خودم و گذرممی منتظرش نگاه کنار از تفاوتبی کنم، فکر او به خواهمنمی
 .زنممی ضربه در به سبابه انگشت با و کنممی مکث لحظه چند اتاق در پشت

 :شودمی بلند در صدای بند پشت اشجدی و خشک صدای

 !تو بیا -

 یمانده باقی راه شد، بلند جا از و زد مضحکی لبخند دیدنم با و آورد باال را سرش شدم، وارد حرفی هیچبی
 :کرد طی را بینمان
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 .بشین بیا عزیزم سالم -

 ن*دهـ بخواهد آنکه از قبل نشست، رویمروبه خودش و کرد راهنمایی مبل سمت مرا که کردم کوتاهی سالم
 :گذاشتم میز روی را هاپرونده کند باز

 .کنیم تنظیم رو قرارداد هم امروز همین بندازید، نگاه بهشون تونیدمی هاپرونده این -

 :گفت کردمی مرورشان داشت که همانطور و برداشت میز روی از را پرونده

 .کردی رو جاش همه فکر خوبه -

 .کنیم محضری رو چیز همه اینکه برای محضر بریم باشید موافق اگرم و بله -

 :شد خیره هایمچشم در و گذاشت زمین را پرونده

 .باشیم داشته هم با هاحرف خیلی کنم فکر بیرون بریم ناهار برای تونیممی بعدم نیست، حرفی -

 :گرفتم هایمدست در را هاپرونده و شدم بلند صندلی روی از

 !بریم؟. قبوله -

 از هم شانه به شانه بشوم، خارج من اول داد اجازه آمد، سمتم کتش برداشتن از بعد و رفت میزش پشت
 ار  ذهنشان خواستمنمی حتی کنم توجه دورم پرسشگرانه هاینگاه به خواستنمی دلم شدیم خارج شرکت

 :کرد اشاره ماشینش به و برگشت سمتم. رفتیم ماشینش طرف به هم با بخوانم،

 !خانوم بفرمایید -

 .آوردم ماشین من اما ممنون -

 .شو سوار بزنه حرف حرفم روی کسی ندارم دوست دوما باش راحت من با گفتم اوال -

 وارس کند، شک چیزی به خواستمنمی اما بروم و نشوم سوار حرفش این برای تمام لجبازی با داشتم دوست
 خارج پارکینگ از هنوز کرد روشن را ماشین و نشست کنارم شدم، خیره بیرون به سکوت در و شدم ماشین
 اینجا مهرداد شدنمی باورم بود، زده زل هایمچشم در که دیدم را کسی هاستون از یکی پشت بودیم، نشده

 :کشید بیرونم فکر از اردالن صدای که کردم نگاه او به آیینه از شدنمان دور با کرد؟می کار چه

 !شده؟ چیزی -

 :شدم خیره روروبه به و گرفتم آیینه از را نگاهم

 .نیست چیزی نه -

 به لرزش اجازه اما داشتم استرس شدیم، پیاده هم با و داشت نگه را ماشین اسناد دفتر اولین جلوی
 مرگ دم به بار هزار داد قرار امضای یلحظه تا باشم، آرام که کردممی را سعیم تمام و دادمنمی هایمدست
 آوردمی زبان به را اسمم که صدایی نشنیدم، هم را اردالن صدای حتی که بودم شک در آنقدر برگشتم و رفتم
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 نجاتی راه دیگر کردی امضا را مرگت حکم امروز تو اردالن. شد تمام چیز همه اش،نامه قتل پای امضا برای
 االح نکردم خوشی احساس اینقدر هیچوقت شد،نمی پاک لبانم روی از لبخند شدیم خارج که دفتر از. نیست
 متمس نشستن از بعد و کردیم حرکت ماشینش طرف به هم با. تو نه باشم خوشحال که است من نوبت دیگر

 :برگشت

 .انقدر نه اما مهمه برات داد قرار این دونستممی -

 :گرفتم خودم به جدی صورت و کردم جمع را امخنده

 .بود مهم برام کردیمی فکر که چه اون از بیشتر خیلی خب -

 برای مبری بهتر کنم فکر کار به که ندارم دوست اصال امروز اما پسندممی بیشتر رو صمیمی لحن این خوبه -
 .ناهار

 !بریم -

 :گفت بازگردد طرفم به آنکهبی و انداخت راه را ماشین

 !کردی؟ فراموش و بهروز واقعا -

 !آره -

 ...گوشمه توی گفتنت بابا صدای هنوز التماسات، زاری، و گریه همه اون شهنمی باورم -

 :رها ادای آوردن در به کرد شروع بعدهم

 .کنید کاری یه خدا رو تو جون بابا -

 :گفتم خودم با کرد، بیشتر را نفرتم و کرد پر را ماشین فضای اشقهقهه صدای

 .کلمه این قداست به زنی می گند داری تو و کردمی صدا پدر رو تو دختر اون که عجیبه -

 .کردم سکوت تنها بود شده ذهنم ملکه که هاییحرف آن یهمه زدن بدون جوابش در اما

 :کرد شروع دوباره دید که را سکوتم" ستخاموشی ابلهان جواب" است شعر این مصداق االنم حال قدرچه

 !عزیزم؟ بریم داری دوس کجا حاال خب -

 رها را خودت صفت گرگ همهاین بین چرا رها چرا؟ آخر قباحت همهاین بده ایستادگی توان من به خدایا
 ،بدهد انجام توانستنمی کاری هیچ او و بودند بسته را پاهایش و دست که داشتم را ایپرنده حس کردی؟
 :شدم خیره بیرون به و کشیدم عمیقی نفس

 ...کنهنمی فرقی -
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 به ار  عمرم زندگی را بختی سیه این کردم نظاره و شدم بازیچه رحمانهبی چه تقدیر، دست در بودم غریبانه چه
. ودب نشسته هایمشانه بر بختی نگون سیاه مرغ بود؟ چه چاره زدم، هایمب*لــ بر سکوت مهر من و برد تاراج

 :بازگشت سمتم اردالن رستوران به شدنمان وارد با

 .کردم رزرو رو میز اون -

 تشخیص شدممی ترنزدیک چقدر هر بود همراه بدنم لرزش با قدمم هر افتاد، راه پنجره کنار میز سمت به
 یدارد اولین! برادر؟ نیست دیدارمان اولین این بود سعید که مطمئنم بود، سعید این شد،می ترآسان برایم
 که اشرویروبه مرد با و بود نشسته من رویروبه او و شدمی ترنزدیک میزشان به اردالن! هاسال از بعد

 مهه چرا روزها این اما بود طبیعی چیزه شاید بود، افتاده کار از فکرم زد،می حرف نداشتم او به نسبت دیدی
 که دانممی بگیر آرام دلم ترسیدم،می منتظره غیر اتفاقات از شاید! شده؟ عجیب انقدر قلبم برای چیز
 شاید نرسیدم چیزی به پوچی جز اما بودم بینمان شباهت دنبال و شد هایشخنده قفل نگاهم! ترسیمی
 شسر  بودم، شده مسخش آنطور که دیدنم با و بیاورد باال را سرش که شد باعث حدم از بیش خیره هاینگاه

 برایش غریبه آدم یک از توجه همهاین شاید شود، مطمئن خودش روی نگاهم از تا بردمی راست و چپ به را
 .بود آشنا نا

 این و دارم بغض ام،شده غریبه آشنای که دارم بغض نیستم، خودم که هاییلحظه برای هاروز این دارم بغض
 مه کم فاصله همین از نشستم سعید صندلی به پشت و شدم رد کنارشان از. ندارد ترکیدن قصد بغض
 :بشنوم را صدایش توانستممی

 !ها باشه من به چشمی چهار باید حواست ترنم کرد؟می نگام چجوری دختره کردید حال ها بچه -

 :داد تلخی پوزخند با را جوابش مردانه صدایی ترنم جای به اینبار

 .اینطوره حتما آره -

 که بود مردی همان حتما ندیدمش من چرا اما بود مهرداد صدای این نبود، کنایه به شباهتبی جوابش
 در مهرداد ناگهانی حضور. استنقشه یک هااین تمام کردممی حس چرا دانمنمی بود، نشسته ما به پشت
 :برید را افکارم رشته اردالن صدای باشد اتفاقی تواندنمی پارکینگ و اینجا

 رها؟ رها؟ -

 .نشدم متوجه خواممی عذر -

 خوری؟می چی گفتم -

*** * 

 :بدهم زدن حرف فرصت منشی به آنکه بدون و برداشتم را تلفن

 .من دفتر بیان صبوری آقای بگید -

 !چشم -
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 روعش اردالن شرکت با را همکاریمان که استهفته سه حال گرفتم، دستم در را هاپرونده و گذاشتم را تلفن
 رویشروبه و شدم بلند جایم از صبوری شدن وارد با ترساند،می را قلبم پایان به شدن نزدیک ایم،کرده

 :نشستم

 .کردن موافقت هم مهرپرور شرکت بگیرم، وام بانک از باید بده انجام رو وام کارهای -

 !دممی انجامش نیست مشکلی -

 کشه؟می طول چقدر کنیمی فکر -

 :شد خیره دستش زیر یپروژه به متفکر و زد اشچانه به را دستش

 .بکشه طول ماه یک از بیشتر کنمنمی فکر -

 .دارم فرصت ماه یه فقط -

 !بله؟ -

 .بودم گفته بلند را فکرم انگار

 .بری تونیمی نیست چیزی -

 باورم ناشناس شماره یک ،شد بلند امگوشی زنگ صدای حین همان در و رفت در سمت به و شد بلند جا از
 هم با کار آخر تا که بود قرار گرفت، تماس من با ایران به ورودم محض به که ستشماره همان این شدنمی
 :سپردم پور خاک صدای به گوش و شدم منتظر و کردم وصل را تماس مردد باشیم، نداشته تماسی هیچ

 .داریم نگهش زیادی زمان تونیمنمی ما اومده هوش به رها نداریم زیادی وقت سالم -

 .نیست بودنش زنده به امیدی گفتید که شما! ممکنه؟ چطور -

 .نشد اینطور خوشبختانه یا متاسفانه -

 .کنممی تموم رو چیز همه -

 و پدر خواستنمی دلم اصال باشد خوشبختانه رها ماندن زنده نظرم به کرد، قطع را تماس و گفت ایخوبه
 خوشحالم بودنش زنده از من بکند حقم در خواستمی رها که کارهایی تمام وجود با کنم، ناراحت را مادرش
 .بود قربانی یک تنها هم او شاید

 :پیچید گوشی درون صدایش بوق سومین از بعد شدم، تماس وصل منتظر و گرفتم را اردالن شماره

 زدی؟ زنگ ما به افتاده اتفاقی خانوم رها به به -

 :باشم تفاوتبی لحنش به نسبت کردم سعی

 .زدم زنگ وام برای سالم -
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 !نیست؟ مشکلی دیگه بندازیم جلو رو کارها زنممی زنگ باشه نشدی ما دلتنگ بگو پس -

 .ممنون خیلی نه -

 ...بینمتمی ظهر از بعد -

 !فعال -

 نامعبی برایم زمان گذر که شدم غرق آنقدر شدم، کار مشغول و رفتم میزم پشت دوباره و کردم قطع را تماس
 زیادی زمان که دادمی نشان رفتمی تاریکی به رو که هوایی اما بود گذشته زمان چقدر دانمنمی. گشت

 ار  تماس اردالن شماره دیدن با شد بلند همراهم تلفن زنگ که گذاشتم کناری را هاپرونده است، گذشته
 :کردم وصل

 .منتظرتم پایین بیا -

 گهن بانک یک جلوی و افتاد راه حرفبی رساندم، ماشینش به را خودم کرد، قطع را تماس و نشد جوابم منتظر
 :گشت باز طرفم به و داشت

 !شو پیاده -

 :ماند ثابت بانک در سر روی نگاهم

 !چرا؟ اینجا! اینجا؟ -

 بنداز؟ جلو نگفتی مگه -

 !زود انقدر کردمنمی فکرشم اما آره خب -

 .شو پیاده نشناختی رو من هنوز چون -

 را ماشین شد، تمام چیز همه شد، تمام. دادیم انجام را الزم کارهای و شدیم بانک وارد هم با و نگفتم چیزی
 :دوخت چشمانم به را هایشچشم و کرد پارک خیابون سر

 .فهمنمی خانوادت که باالخره بیام؟ در دم تا ذارینمی چرا -

 :زدم مصنوعی لبخند

 .گیرنمی قرار شده انجام عمل تو اینجوری گممی بهشون عقد از بعد بفهمن اینجوری خوامنمی اما آره_

 :گفت کند نگاهم آنکه بدون

 .راحتی طور هر -

 :رفت دستگیره سمت دستم

 .ممنون -
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 بلند صدای با رسیدم که سالن به شدم، خانه وارد و رفتم خانه سمت دو حالت با و شدم پیاده ماشین از
 :گذاشت قلبش روی را دستش من دیدن با و پرید بیرون آشپزخانه از خانوم پری که دادم سالم

 .خوشحالی انقدر که االن به نه اتاقی اون توی ساعت چهار و بیست اینکه به نه ترسوندیم، دختر وای -

 .بیفته بزرگی اتفاقات قراره زودی به جون مامان -

 نیستی؟ گرسنه عزیزم، بخندی همیشه مادر کنه خدا -

 :گفتم بلند صدای با رفتممی اتاقم سمت که حالی در

 !ممنون نه -

 امانتق گرفتن به مجبور من که کنممی فکر گاهی گذاشتم، هم روی نرم را هایمچشم و کشیدم دراز تخت روی
 هاشکارچی را حکم اینجا. شد خواهی کشته نکشی اگر بود، فرما حکم جنگل قانون من زندگی در. امشده
 سخت ست؛دیگری شکارچی شکار، هم ایشکارچی هر آنکه از غافل. شون،می شکار شکارها و کنندمی صادر
 هک ترسخت چه و اندگرفته تو از را اتدلخوشی تمام اند بوده اتدلخوشی تمام که ایخانواده بفهمی است
 اگر انوب ایساده چه."کندمی تعیین را ارزشت نبودش و بود که بکارتی به شودمی خالصه اتدلخوشی بدانی
 شود،نمی نه اما بکشم پس پا توانستممی کاش" گذاشتنمی بکارت برای داشت اعتماد تو به هم خدا
 ...بود همراهم سایه به سایه و بود مرگم دنبال اردالن که دانممی

* * * * 

 ...بعد ماه یک

 

 !رها! رها -

 دیوار با بدی صدای با در و شد اتاق وارد سراسیمه خانوم پری نشستم، تخت روی و پریدم جا از ترسیده
 :رفتم طرفش به کرد برخورد

 !چیشده؟ -

 :گفت بریده بریده و کشید عمیقی نفس و گذاشت قلبش روی را دستش میزد، نفس نفس

 ...شد برشکست مهرپرور شرکت...شرکت -

 رفت،می سردی به رو تنم تمام و بود زده خشکم بود، خورده هایمب*لــ به سکوت مهر انگار کردم سکوت
 !بود؟ ایستاده حرکت از زمان و بودند کرده مکث هاثانیه چرا بود، عجیبی روز چه امروز

 پوچی حس به چرا! زنند؟نمی فریاد دیگر سرم درون صداهای چرا زند؟نمی حرفی هیچ کس هیچ چرا
 بود؟ چه برای سکوت این کشاندمی مرگ کام به مرا که خیاالتی غرق غرقم! چرا؟ امرسیده

 بینم؟می رویا و اممرده من که نکند...نکند
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 بیرون را سفیدش مانتوی و رفتم رها کمد سمت رفت، بیرون اتاق از دید مبهوت و مات مرا که خانم پری
 لیخی بودم، آرام. شدم آماده خونسرد همیشه مثل کنمنمی تن بر غذا لباس که ستباری اولین این کشیدم

 تیحقیق آمدمی تلخ نظر به که حقیقتی در داشتمبرمی قدم آمدم، اینجا به کی نفهمیدم حتی که آنقدر! آرام
 دهنکر  گناه برای که جسمی و شد سپرده خاک به اینجا که روحی شد، فاش اینجا که رازی فهمیدم، اینجا که

 ینجاا نه اما داده نشان من به را حقیقت رحمیبی با روزی زیرا باشد دنیا جای بدترین اینجا شاید. شد قربانی
 با امروز فالحی سایه من پس داده نجات توهمات مرداب در شدن غرق از مرا چون دنیاست جای بهترین
 .است شیرین دروغ از بهتر خیلی تلخ حقیقت که گویممی وجودم تمام

 ردس عجیب کشم،می سنگش به را هایمدست و نشینممی پدر قبر کنار است، شیرین من برای حقیقت این
 :شده برداشته لبانم از سکوت مهر انگار کنممی باز هم از را هایمب*لــ دارد، آرامش عجیب اما است

 ...کردم تمومش من شد تموم -

 .احمق یدختره -

 هایمچش چرخیدم، پا پاشنه بر و ایستادم مقتدر و بلندشدم پردمی حرفم وسط به رهنه**بــ پا که صدایی
 منتظر و کرد شکار را بازویم دستش شد، کفری نگاهم آرامش از دوختم، آتشینش هایچشم به را سردم

 :کشید فریاد که کردم نگاهش

 یهابازی بچه بخاطر! افتاده؟ اتفاقی چه که فهمیمی کنی؟می چیکار که هست معلوم هیچ عوضی یدختره -
 دییم پس تو کار این تاوان. دادی باد به رو چیز همه بودنت عرضهبی بخاطر بودنت، مسئولیتبی بخاطر تو
 .رها

 بخندل بود، هایشحرف تاثیر دنبال شاید شد، خیره هایمچشم به زدمی نفس نفس که حالی در و کرد سکوت
 الخوشح خیلی بودم، خوشحال بودم انداخته جانش به که آتشی این از و نشاندم لبانم روی ایپیروزمندانه

 :غرید ترعصبی و داد تکانم بار چند و گرفت هایشدست در را بازویم دو اینبار بودم،

 .دنمی پس رو تو حماقت تقاص اطرافیانتم تموم کشمت،می قسم خدا به کشمتمی! کری؟ مگه -

 پایین را سرم بخورم، سرد زمین به شد باعث که زد صورتم به محکمی سیلی ناغافل و داد هلم عقب به
 و نشست زمین روی من از تبعیت به. کردممی حس شدمی جاری لبانم روی که را خون گرم رد و بودم انداخته
 گرفت، ترس رنگ نگاهش تمام اما برگرداند خودش طرف به را سرم و گذاشت امچانه زیر را دستش
 داد هلم عقب به که بودم کرده تعجب موضعش تغییر این از بود گردش حال در هایمچشم در هایشچشم

 :کرد ادا را کلمات ناباور و شد بلند دوباره و

 ...نبود آبی که رها هایچشم...چشم -

 ماسک هنوز بردم صورتم طرف به لرزان را هایمدست کنم، حس توانستممی هایشجمله تک تک در را ترس
. مدید بود شده آلوده خاک با که را اممشکی لنز دستم نزدیک و انداختم پایین را سرم بود، صورتم روی رها
 به شد دور آنجا از فورا و رفت عقب عقب ناباور بهروز نداشتم، ابایی چیزی از دیگر داشت؟ اهمیتی چه
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 زمزمه آهسته را کلمات و برداشتم را ماسکم و انداختم فکم زیر را دستم و ندادم شدن بلند زحمت خودم
 :کردم

 تموم خورد زمین امروز اردالن تونستم؟ که دیدی بابا؟ دیدی نداره وجود ترس برای چیزی شد تموم -
 .بدونم که خواممنمی کجاست االن که دونمنمی باخت رو داراییش

 :گرفتم را پور خاک شماره مهابابی و کردم رها جا همان را ماسک افتادم، راه و شدم بلند جا از

 .باش آماده شناخت و من بهروز. رفت پیش نقشه طبق چیز همه -

 .میای بر پسش از عملیاته آخرین این گممی تبریک تونیمی که دونستممی -

 به کامل هم هنوز انتقام این اردالن نباش خوشحال افتادم، راه خودم عمارت سمت و کردم قطع را تماس
 .باش خالصم تیر منتظر رسدنمی نظر

 دهد،می نوازش را هایمگوش شلیک صدای که کردم کج عمارت سمت را هایمقدم و شدم پیاده ماشین از
 .فهممنمی چیزی دیگر و افتدمی سوزش به دستم

------------ 

 دستم از زیادی خون دوزم،می بازویم به و کنممی باز را هایمچشم پیچدمی بازویم در که بدی درد باحساس
 یک در. گیرممی آن از چشم و کنممی جمع را صورتم آورده، در خون رنگ به را دورش سفید باند و است رفته
 خفیم انبار همان بود خودش اند،شده بسته صندلی به طناب با پاهایم و دست و امافتاده گیر تاریک انبار

 و شودمی اکو خودم هایگوش برای صدایم اما زنممی فریاد ممکن حد آخرین تا و کنم می باز ان*دهـ اردالن
 :شودمی ترنزدیک من به پشت از که همانطور کندمی تر نزدیک را کسی هایقدم

 .ببینم رو ضعفت خواممی بشنوم، رو جیغات صدای خواممی. بزن جیغ عالیه -

 .رسینمی خوایمی که چیزی اون به هیچوقت -

 :شوم خیره نیست بهروز به شباهتبی که ایشقهوه هایتیله در که کندمی وادارم و ایستدمی رویمروبه

 .گهنمی رو این صدات لرزش اما -

 :کنممی نگاهش خیره و گیرممی پایین را سرم دوباره شود،می کج عقب به سرم و خندممی هادیوانه مثل

 .هستی تو دقیقا که چیزی نامردی، نامردیه، از صدام لرزش نیست ترس از صدام لرزش -

 :زد صورتم به محکمی یضربه و شد نزدیکم کرد، مشت را هایشدست و گرفت خون رنگ نگاهش

 .داد پس رو تقاصش و بود گستاخ تو مثل اونم لجباز و دنده یه مادرتی مثل درست عوضی یدختره تو -

 دماغم از که خونی شد، قطع پا صدای شد،می ترنزدیک کسی هایقدم صدای و بود شده کج متمایل به سرم
. ردکمی نگاهم احساسبی و بود ایستاده اردالن پشت بهروز کردم، صاف را سرم و کردم پاک را بود شده جاری
 :گرفت را اردالن اینبار هایمچشم سرمای و گرفتم او از چشم
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 دادی؟ پس تاوان که بودی تو این آخرش که دیدی -

 !ایبچه خیلی هنوز تو نکن اشتباه -

 .کرد نابود رو زندگیت تموم بچه همین نره یادت -

 :زد پایم به لگدی و شد نزدیک من به عصبی

 برای و کردممی تیکه تیکه رو خودت تقلبی یجنازه اون جای پیش سال چند همون باید لعنتی یدختره -
 .فرستادممی مادرت

 شودمی چطور چطور؟! گفت چه مرد این. ه،دیوانه مثل درست خندید وار جنون و کرد ایحریصانه یخنده
 ود،ب تلخ. چکید هایمچشم از بود افتاده مادرم برای که تلخی اتفاق یادآوری از اشک حلقه بود؟ پست آنقدر
 :شنیدممی زور به را خودم صدای هم خودم که طوری بودم، رمقبی بود، تلخ خیلی دارشنیش زبان زهر

 !آوردی؟ سرش بالیی چه -

 ...برادرت برای همه از اول خوب هایبرنامه چیدم، برنامه برات موقعش به چیز همه -

 :زدم فریاد و زد کبودی به خشم از صورتم

 .باش نداشته کاری اون با عوضی -

 .گذشته کار از کار دیگه کوچولو خانوم دیره خیلی -

 کردی؟ چیکار تو...گیمی چی...چ -

 :گرفتمی بهروز از را سیگارش که همانطور و کرد من به را پشتش

 .کردممی باید پیش وقت خیلی که کاری همون -

 ممکن ییبال چه اینکه به فکر بود، نشسته خون به هایمچشم عصبانیت فرط از و بودم افتاده نفس نفس به
 :نداشتم باور زدممی که حرفی به آنکه با بود، آورده بند را نفسم باشد آمده سعید سر بود

 ...گیمی دروغ -

 :زدم فریاد بلندتر

 .گیمی دروغ داری -

 :گفت بهروز به رو فرستاد، بیرون را سیگارش دود و داد سر بلندی یقهقه

 .بیارنش بگو -

 دیگر مکن کار چه باید دانستمنمی بود افتاده کار از مغزم افتاد، شماره به هایمنفس و ایستاد حرکت از قلبم
 بود، کرده گرفتار هم را سعید او گفتمی راست پس.بود شده نابود امیدم سوی کور نداشتم امیدی هیچ
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 از زمین روی چیزی شدن کشیده و کسی هایقدم صدای بشوم، روروبه سعید با باید چگونه که دانستمنمی
 نت بهروز و گذاشت کنارم درست را صندلی اردالن. رساندمی هزار به را قلبم تپش و شدمی نزدیک سر پشت
 بود، کرده کثیف را اشمشکی موهای بود شده جاری سرش از که خونی کرد، رها رویش را سعید خونین
 اشچانه و بست طناب با پشت از را هایشدست بهروز باشد، من سعید این که کنم باور توانمنمی من خدای

 :گرفت دست در را

 .ببر رو نحثت صدای دیگه حاال اینجایی؟ چرا بفهمی خواستینمی مگه -

 !خبره؟ چه اینجا بگه یکی گی؟می چرند چرا عوضی -

 دسعی نگاه که کرد کج من طرف به را هایشقدم اردالن ایستاد، اردالن کنار و زد آمیزی تمسخر پوزخند بهروز
 هم ها آنقدر اینجا در من دیدن بودند، شده گشاد حد از بیش هایشچشم شد کشیده من سمت به هم

 :کرد تر زبانش با را هایشب*لــ سعید! داشت؟ نداشت، تعجب

 !کنی؟می چیکار اینجا! تو؟...سایه...سا -

 تاببی چقدر چرخاندممی صورتش اجزای دور را هایمچشم بودم، کرده سکوت تایمان دو هر جای به من اما
 ،است عزیز برایم اندازه چه که دانیمی تو فقط! بگیرم؟ آغوشش در توانمنمی چرا خدایا بودم، صدایش لحن
 عصبی دید که را سکوتم! کشد؟می را سعید هم من خون یعنی کشدمی را خون خون آهان گویند؟می چه

 :زد فریاد

 !چیه؟ هاآدم این با تو ارتباط گرفتی؟ مونی الل چرا! سایه توام با شنوینمی مگه -

 :شد خیره من هایچشم در سعید جای به و ایستاد کنارم و کرد ایخنده تک اردالن

 شایدم ترسهمی شایدم نه یا! نیست؟ اینطور چیز، همه دهمی توضیح برات رو چیز همه سایه نباش نگران -
 همچنین اصال کشیدممی خجالت بودم اون جای اگه منم داره خجالتم خب خودش وجود از کشهمی خجالت
 معرفی رو خودت چرا بزن حرف برداشته رو وجودت تموم نجاست که بگو نکش خجالت! داره؟ معرفی آدمی

 ...نداشتی رو بهش شدن نزدیک جرئت چرا بگو بودی سایه تو مدت همه این چرا! نکردی؟

 :زد تلخی پوزخند

 .نیستی بدبختی جز چیزی تو مینداری روش رو نحثت سایه که دونستیمی چون چرا گممی بهت من...  -

 سکوت کرد،می تندتر را وجودم آتش لحظه هر که دادممی هاییحرف به گوش و بودم انداخته زیر به را سرم
 فهمد،نمی چیزی دنیا از که بودم شده آدمی مثل داشتم قبول را هایشحرف تمام شاید! چرا؟ اما بودم کرده

 :نیامدم بیرون امخلسه از هم باز اما شنیدم را سعید عصبی صدای

 گوب چیزی یه تو سایه کنم، گوش رو شما ایکلیشه حرفای که اینجا نیومدم من زنید؟نمی حرف درست چرا -
 شدی؟ ساکت چرا خبره؟ چه اینجا

 :کردم اردالن به رو و آوردم باال را سرم
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 .منه با مشکلت تو بره بذار -

 برات منم باال کشیمی رو زندگیم تموم و میای کردی فکر نبود تا دو ما بین اولم از ما مشکل نشد، دیگه نه -
 .کشممی آتیش به رو زندگیت کشیدی آتیش به رو زندگیم نه کنم؟نمی کاری هیچ و زنممی دست

 :زدم تلخی پوزخند

 نداره اشکال! زندگی؟ گیمی زار لجن این به تو! چیه؟ دقیقا زندگی از منظورت! کوری؟ نه یا! خوشه؟ دلت -
 !باشه؟ گوشم تو بزن تو نکردم اگر کنممی شکر خدارم کن باور کنیم عوض رو جامون بیا

 .نگرفتم کامل رو زندگیت هنوز نرو تند زیادی کوچولو خانوم بسه بسه -

 ونمج اگه کن باور گرفتی، ازم پیش ساله سیزده نزدیک رو زندگیم بفهمی خواینمی چرا نیست؟ حالیت چرا -
 یکی بخوای اگه اما ندارم دنیا این تو کاری دیگه من کن امتحان کنینمی باور کنممی هم دعات بگیری رو

 وت جونی دیگه که مکممی رو خونت اونقدر جونت به میفتم زالو مثل که وقته اون کنی بازی وارد رو دیگه
 ازت هدیگ ساعت چند تا که ایمخروبه این توی االن تو تونستمنمی اگه که تونممی که دونیمی نمونه، تنت
 منیست کوچیکی حریف من کردینمی زندونی رو من باختی رو ثروتت و زندگی تموم که حالی در گیرمش،می

 .مکن نابود رو زندگیت که بود من نوبت حاال کشیدی آتیش به رو زندگیم اول تو دونی،می خوب هم خودت

 مکشت رو مادرت و پدر که جوری همون میشه تموم من نفع به باز آخرشم کردی تعریف اشتباه رو قصه آخره -
 .کنممی نابود تارم دو شما

 کرد، نمی فکر هاچه به لحظه آن داندمی خدا فقط و بود شده خیره ما به بهت در و بود کرده سکوت سعید
 :گفتم آمدمی بیرون چاه ته از که صدایی با بود بسته نقش هایمچشم در اشک یحلقه

 آوردی؟ سرشون بالیی چه -

 .بدونی رو چیز همه باید مرگت از قبل باالخره کنممی تعریف نکن عجله -

 ما به رو برعکس و گذاشت رویمان جلوی ایصندلی اردالن. بزنم پوزخند خامش خیال این به خواهدمی دلم
 :شد اشاسلحه با بازی مشغول و نشست رویش

 گرفته ازم رو هوشم و عقل یهمه روزی یه که همونایی آبی هایچشم همون خیلی، مادرتی، شبیه خیلی تو -
 مال ابدم تا منه مال منه مال که چیزی نیست، ممکن غیر چیز هیچ من برای که دونستنمی مادرت اما بود
 برام اون شناخت،نمی من یاندازه رو اون کس هیچ واقع در شناختممی خوب رو پدرت من مونه،می من
 که روزی از بشناسه رو من بتونه که بود هاحرف این از تراحمق اون اما خوندم بار هزار که بود کتابی مثل
 هی تو روز، یه تو اومدیم، دنیا به باهم ما دست زیر من و بود رئیس اون پایین، من و بود باال اون میاد یادم

 من و کجا اون فرستادم لعنت روز هر بدم بخت به من اما گرفت نیک فال به رو این اون و ثانیه یه تو لحظه،
 خدمتکارها نمور و تاریک اتاق توی من و کردن چراغونی رو عمارت کل اون اومدن دنیا به برای که وقتی کجا
 ارک و کار شد من سهم و هابهترین شد اون سهم کردمی کار پدرش برای امبرگشته بخت مادر و اومدم دنیا به
 به تفریح براش من کنار کردن کار که بود کاربی اونقدر پدرت بمیرم، روز یه تا کندممی جون باید اونقدر کار و
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 و کردمی پر رو فراغتش اوقات اینکه از بودم بیزار من و کردمی کار من کنار که! نه؟ بود احمق اومدمی حساب
 هم به کارهاش این از حالم من بازی هم بشه و بشه تموم کارها زودتر تا کردمی لطف بهم خودش حساب به
 شکر خدارم و گرفتممی خون خفه آخر تا باید دست، زیر من و بود ارباب اون بود؟ چی چاره اما خوردمی
 جا همه بود کرده بازیش هم رو من اما بود عمارت کوچیک آقای که این با که خوبیه آدم اربابم که کردممی

 حسادت هیچوقت نبودم هیچی که منی...من به دادمی نشون بهم رو دنیا هایخوشی یهمه و بودم کنارش
 و بزرگ ما. گذشتمی هاروز ببینه که نکرد هم سعی حتی که بود احمق اونقدر ندید من هایچشم توی رو

 یلتحص قید من بخاطر دوستش، ترین اعتماد مورد شدم بودن شده تلنبار من هایعقده و شدیممی تربزرگ
 دانشگاه وارد هم با که بود اینجوری داد منم تحصیل هزینه و زد رو کشور خارج هایدانشگاه بهترین تو

 توی رو کینه بذر این و بود شده دانشگاه تمام نخبه که بود اون بود اون مال ها محبوبیت هم باز شدیم،
 از که اروپایی دختر یه بشه، پیداش اون که بود زمانی تا اینا یهمه اما کردمی تربزرگ و بزرگ من دل

 بود من حق اون پس دیدمش، اول من بود فارسی ادبیات دانشجوی و بود اومده انگلیس

 :زد فریاد و کرد برخورد زمین با بدی صدای با که زد اشخالی صندلی به ایضربه و شد بلند جا از

 نبود؟ -

 :کردم ایخنده تک

 ادد  تو به چیز همه اون بکنی؟ رو کار این باهاش تونستی چطور تری، پست سگم یه از تو برات متاسفم -
 خواستی؟می چی دیگه

 ور شدنت خورد ذره ذره خواممی کن گوش رو قصه آخر تا و بشین ساکت گوشه یه شو خفه فقط! شو خفه -
 ...مادرت بود النا زن اون ببینم،

 :کرد صاف را گلویش ایسرفه تک با سعید

 !دیگه؟ برم من چیه؟ وسط این من نقش االن پرممی شیرینتون بحث تو که خواممی معذرت آقا -

 :انداخت تا دو ما به نگاهی بعد

 ...نمیرم باشه! نرم؟ -

 :خندیدن به کرد شروع بلند صدای با اردالن

 ...مادرتی مثل درست تو -

 :گرفت خودش به ایجدی چهره سعید

 !گی؟می مزخرف چرا چی یعنی -

 :گفت کرد،می دود را دومش سیگار که حالی در و ایستاد سعید به پشت اردالن
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 کردمی رفتار متین و آروم که پدرت عطف نقطه درست زنده، سر و شاد دختر یه بود، زندگی از سرشار النا -
 که اونقدر نگفتم چیزی و ترسیدم...ترسیدم اما شدم درونش از شده منعکس شادی همین شیفته منم
 که فهمیدم وقتی عشق شد لجبازیاشون و لج فرآیند و دیدن رو هم اونا اما کجا دونمنمی! کی؟ دونمنمی
 اندازه اون رو پدرت هیچوقت کردن،می ازدواج داشتن اونا و بود شده مسلمون النا بود شده دیر خیلی دیگه

 ...هیچوقت بودم، ندیده خوشحال

 :داد ادامه سعید به رو و کرد قطع را حرفش

 .اومدی دنیا به تو اینکه تا -

 ردک زمزمه چیزی ب*لــ زیر و شد کشیده من سمت به بارش بهت نگاه بعد و کرد نگاهش مبهم و گیج سعید
 سعید دادم،می توضیح برایش دیگری جور کاش! بود؟ نوعش چه دیگر این من خدای نفهمیدم، چیزی که

 مدتش طوالنی سکوت بود کلمات حالجی مشغول ذهنش در که انگار گفتنمی چیزی و بود کرده سکوت
 :کرد جلب خودش به را حواسم و کرد ایخنده تک اردالن که کردمی نگرانم داشت

 رو پادوییش باید دیگه چقدر زدممی درجا هم هنوز من اما شدمی ترخوشبخت و پولدارتر روز هر پدرت -
 که ندکیف مثل آخر ضربه مثل زد، بهم که بود بزرگی زخم النا شدمی شکستم باعث باید دیگه چقدر کردم؟می
 هاینک از نداشت فایده دیگه کردن جمع عقده و نشستن و بودم انفجار حال در من بیفته، باروت انبار تو

 یدادن حق فهمیدم که بود اونجا زدم،می رقم رو خودم تقدیر باید بودم شده خسته بره پیش اینجوری قصه
 آدم از رپ دورم و قاچاق کار تو افتادم ریختم نقشه تموم سال چهار گرفتمش،می باید من که بود گرفتنی نبو،
 شد

 :گفت بود دوخته هایمچشم به را تمسخرش پر نگاه که حالی در و شد نزدیک من به اینبار

 نیبیمی انتقام برای شدی من ی مهره شد، تکمیل خانوادت خوشبختی و اومدی دنیا به تو چهارسال از بعد -
 .بودی نحث واقعا تو نگفتم دروغ بهت هم زیاد من

 هایشحرف کند، منتقل هم ما به را جنونش که داشت قصد انگار کرد زدن قهقهه به شروع بلند بلند
 :خورد فرو را اشخنده سعید صدای با اما بود شده دیوانه! دیگر؟ بود آمیزجنون

 .کن بس. مرده من خواهر زنیمی حرف انتقام کدوم از عوضی؟ گیمی داری چی -

 به نبودم مجبور کاش ریخت،می زدنش هق بار هر با من دل و دهد ادامه که نگذاشت هایشهق هق صدای
 ستمتوانمی کاش نیست که خودم دست شوممی نگرانش! کنم؟ صبر باید کی تا است، نوعش چه این صبر،
 صدایم لرزش کردم سعی کنممی را خودم سعی من! شد؟می مگر اما بگیرد آرام تا بگویم برایش را چیز همه

 :بود عجیب هم خودم برایم آرامشش که لحنی با نباشد محسوس

 .شهمی درست چیز همه باش، آروم سعید -

 نم گذشته با تو هستی کی تو کن ول رو اون اصال کیه؟ اصال گه؟می چی مرد این سایه شه؟می درست چی -
 ده؟ می ربط من خانواده به رو تو چرا داری ارتباطی چه
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 وقتی کنم آرامش توانستممی چطور من شدم، خیره اردالن به و گرفتم ملتهبش هایچشم از را هایمچشم
 و بود ایستاده گوشه یک و بود انداخته را آتش سوختم؟می بود انداخته جانم اردالن که تبی در خودم
 نهایت بود انداخته جانمان به که ایسرگیجه این از انگار بود کرده خوش جا هایشب*لــ روی محوی لبخند
 دسعی به چه خدایا اما باشد برنده که گذاشتممی نباید تازاندريالمی خوب و بود او دور دور. بردمی را لذت
 می باشد؟ گاهتکیه تواندمی هم خواهر حتی گاهی که داندمی چه کسی کردم؟می آرامش چطور گفتم؟می

 :کردم زمزمه آرام آرام را کلمات بفهمی؟ آنکهبی کند آرام تواند

 ...گفتممی بهت رو چیز همه باید من ببخش رو من -

 .شنوممی بگو االن -

 :برگردانیم سمتش به را هایمان سر شد باعث اردالن صدای

 .کنممی تعریف برات بپرس من از رو چیز همه دونهنمی زیادی چیزه اون -

 .بگو -

 هک بود نکرده فرصت حتی هنوز پدرت کنم عملی رو هامنقشه تموم تونستممی خواهرت اومدن دنیا به با -
 یخونه به و خانوادش تمام و بود فهمیده پدرت زدن بهش کالهبرداری اتهام که بگیره شناسنامه برات

 بود فهمیده خودش...اختالس جرم به اونم بگیرن ازش رو اموالش و مال تمام که بود قرار فرستاد پدریش
 ادافت براش اتفاقی اگه تا داد من به نامه وکالت یه پدرت نداره نجاتی راه که دونستمی آخرشه، روزهای که

 .نبود من برای نبود کافی این اما برگردونم شما به رو چیز همه

 :بود کرده انگیزش بر وهم اندازه این تا که لحظه این در بود نگاهش در چیزی چه شد، خیره هایمچشم در

 .دزدیدم رو تو همین برای -

 بگیرن رو پدرت که بود ممکن لحظه هر دیدم،می تو نبود تو رو شون شدن آب ذره ذره و بودم کنارشون من -
 اون ات کردمی کاری هر پدرت نشین، گوشه و شد مریض النا بود تو نبود برای فقط هاشچشم توی نگرانی اما
 هفته چند توی چطور که دیدممی ،بود شده هم ترحرف کم بود که حرف کم خودش برگردونه زندگی به رو

 هک خواستن زدن، زنگ افرادم همین برای بود خالص تیر زدنه وقته دیگه شده سفید اششقیقه کنار موهای
 وقتی بود دنیا آدم تنهاترین شاید لحظه اون تنها تنهای اومد تنها گنمی که جایی به بره دخترش نجات برای
 :گوشمه توی صداش هنوز دید رو من رسید

 ...ذارینمی تنهام که دونستممی فهمیدی کجا از تو تو -

 یا بهت ترس، بود، چی هاشچشم تو دونمنمی کرد،می نگاه بهم و شده شکه من هایقهقه صدای با اما
 چیهی دیدیمی رو قیافش باید ببندن رو پاش و دست که دادم دستور وقتی گیج گیج، بود، گیج. نگرانی
 رچقد داشت امید هم هنوزم شاید دونمنمی کنه پیدا نجات که کردنمی تقال حتی صامت صامت، گفتنمی
 رو چیز همه براش طوری همین من و بودن بسته همینجوری مرگش از قبل هم اون آشناست برام صحنه این

 سکوت فقط هامحرف تمام جواب در اون اما النا از نگاهش، از جاش،بی هایترحم از اول، روز از کردم تعریف
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 یدهش تیکه تیکه یجنازه و کشتمش...کشتمش و شدم عصبی همین برای دادمی آزارم سکوتش این و کرد
 هم و خودش هم کرده که هاییکالهبرداری تمام بخاطر دادم پیغام و فرستادم مادرت برای رو بچه یه

 .کرد سکته و نیاورد طاقت النا اما بود کالهبردار واقعا اون که کردن باور همه کشتم رو اشبچه

 نگه زنده بزرگم اشتباه کردن بزرگ بزرگش مادر و بزرگ پدر و سعید رفت، همیشه برای...رفت من النای
 اما مشمی خالص شرت از نمونه ازت نشونی و نام هیچ که جایی یه بفرستم اگه کردممی فکر. بود تو داشتن

 که فهمیدم شد چاپ روزنامه توی عکست وقتی بودی برده رو النا یچهره و هوش از رو پدرت یارثیه تو نه
 باننگه وقتی بود شده ریزی برنامه چیز همه فهمیدیمی رو حقیقت نباید اشتباهه تو موندن زنده ثانیه یه

 که کاری هر قبلش اما بریزه رو خونت که بودم خواسته ازش من بخوای رو راستش کردم عوض رو جدید
 اون به لعنت. کشتی رو خودت خودت، اینبار تو و گذاشت زندت احمق اون اما بده انجام داشت دوست
 همهاین از بعد و عذاب شدی و موندی زنده عوضی یدختره تو داد، درس بهت و داد نجات رو تو که مردی
 ...برگشتی سال

 نینچ خدا که شدمی چطور بود، انداخته وجودمان به او که شکی بودیم رفته فرو بزرگی شک در کرد، سکوت
 :کردم زمزمه ب*لــ زیر! زند؟می میان در یکی قلبم چرا! نیست؟ خوش حالم چرا! باشد؟ آفریده را حیوانی

 !پدرم؟ بود چی اسمش -

 .ارسالن -

 تمنا قلبم به بمانم، زنده که کردممی سعی فقط و دادم فشار هم روی را هایمچشم و کشیدم عمیقی آه
 لحظه هر سعید هایفریاد صدای اما بود اسیر چنگالش در که سعیدی برای خودم، برای نه بزند، که کردممی

 هاتصف گرگ هنوز تو اینکرده عادت دنیا بدی به هنوز تو کن گالیه چیز، همه از کردمی گالیه شد،می بلندتر
 بعید را چیز هیچ چون شاید! چرا؟ که کشمنمی فریاد چرا! ام؟کرده سکوت من چرا اما ایندیده را

 متعجبم حقیقتی هیچ که من بیچاره شایدهم یا ندارد نامردی به عادت هنوز سعید بیچاره دانستم،نمی
 تلخ را روزگارمان که کنینمی حس! ای؟کرده تا بد حد از بیش ما با که کنینمی حس سرنوشت کندنمی
 که یداننمی هم تو شکاری، بندگانت دست از نیز تو دانستم مقصر را تو که ببخش مرا خدایا نه اما! ای؟کرده
! بخشی؟می مرا ایکرده رهایشان خودشان حال به و ایکرده سکوت هم تو شدند، اینگونه که شدچه
 بلند را سرم. دیگری احساس هیچ نه هست، اشک سوزش نه! خواندمت؟ مقصر سال همه این که بخشیمی
 که خواهدمی دلم ریزد،می اشک های های هم هنوز که کنممی نگاه خمیده و شکسته سعید به و کنممی

 :کندمی خفه گلو در را صدایم اردالن صدای اما بگویم چیزی

 .ببینتش داره دوست سایه مطمئنم که هست نفر یه نشده تموم هنوز مهمونیمون -

 !مانده؟ باقی هم دیگری کس مگر! مهمان؟ کدام! زند؟می حرف چه از

 .نکن تعجب زیاد -

 :کرد بهروز به رو

 .بیارینش -
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 شک یک از هم او انگار شده، کم سعید صدای شوم،نمی زمان گذر متوجه و شودمی حبس سینه در نفسم
 با تر،ضعیف و ضعیف من قلب و شودمی ترنزدیک و نزدیک لحظه هر ولیچر هایچرخ صدای ترسدمی دیگر

 اردالن قهقهه صدای...ندارد پا مرد این ندارم، را دیدنش تاب شود،نمی باورم گیرممی را هایمچشم دیدنش
 سفیدش و بلند موهای که شوم خیره پیرمردی به اردالن جای به و کنم باز را هایمچشم که شودمی باعث
 باعث کارش همین دهدمی عالمت بهروز به و آوردمی باال را انگشتش اردالن گرفته، را هایشچشم جلوی

 رشس فورا بوده هوشبی تاکنون انگار که پیرمرد بپاشد، مرد پیر صورت روی را یخ آب سطل بهروز تا شودمی
 از را تکلمم قدرت رود،می سردی به وجودم تمام آوردمی باال که را سرش نکشد، کاش ای که کشدمی باال را

 عادت نامردی به هم من هنوز انگار نه کنممی حس هایمچشم در را اشک شدن حلقه فقط و دهممی دست
! نه...اردالن انبار در صداها آن تمام پس باشد افتاده اتفاق این تواندنمی نه نیست باور قابل ام،نکرده

 تا را هاشب بارها خودم من شده دفن که هاست سال مرده، من پدر باشد، مانده زنده تواندنمی او...نه
 ...شودنمی نه! شود؟می مگر است داده گوش او و امزده حرف من بارها ام،مانده سنگش کنار صبح

 :دشومی نزدیک اردالن باشد بد کابوس یک هااین یهمه کاش کند، بیدار خواب از مرا و بیاید نفر یک کاش

 !شناختی؟ خوندته پدر اون -

 :زنممی فریاد صدایم یمانده ته بغض با خودش از بلندتر من اما دهدمی سر بلندی یقهقهه هم بعد

 کردی؟ چیکارش هستی آدمی چجور تو عوضی -

 به الزم دادمی لو رو تو اگه اومدنمی راه باهامون زیاد اون کنیم قطع رو پاهاش بودیم مجبور ما حال هر به -
 .نبود کارها این

 :گذاشتم هایمگوش روی را هایمدست

 .بشنوم رو نحست صدای خوامنمی کن بس بسه -

 :نگیرد را زدنم حرف جلوی هایمگریه کردممی سعی که حالی در و کردم نگاه خان بهادر هایچشم در

 .شده تنگ صدات برای دلم بزن حرف خدا رو تو با...با...بابا -

 :کرد مخل را آرامشم دوباره اردالن صدای کرد،می نگاهم صامت و ساکت همچنان اما خان بهادر

 .بوده زده زنگ تو به فهمیدم تا کشید طول کردم، قطع رو زبونش زد زنگ تو به که روزی اما متاسفم -

 هم را میان در یکی همان قلبم که انگار خوردم دست رو هم بد خوردم دست رو بود، بریده را امانم هایماشک
 :زد فریاد دید را زارم حال که سعید. زدنمی

 !گیری؟نمی خون خفه چرا عوضی کن ولش -

 :من به کرد رو بعد

 شه؟می درست چیز همه نگفتی خودت مگه باش آروم سایه -
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 چه واقعا! بود؟ چه من پدر گناه شود،نمی درست دیگر این نه" دهممی را جوابش دلم در زدن حرف جای به
 ایدب حاال بود، کرده بازی روانم و روح با چه هر بود بس. است خط آخر دیگر اینجا گرفتم را آخرم تصمیم" بود

 میک که اعتماد داشت، وجود اعتمادی چون بود آسان برایش کشت را پدرم اینکه ببیند مرا هاینقشه اردالن
 مخواست و زدم زل صورتش به بود شده خشک که هاییاشک با و کردم بلند را سرم. ایباخته را قافیه اول از

 :گفت زودتر و شد مانع که کنم باز ان*دهـ

 .دیمی گوش فقط و کنیمی سکوت نمایش آخر تا شما نشده تموم نمایش هنوز دیگه نه -

 نم به معناداری نگاه داد، تاب آن به هایشدست با و برداشت دیوار کنار از تبر یک و گرفت فاصله دیدم از
 از که کارهایی قفل. بود شده قفل دهانم انگار بزنم حرفی توانستمنمی و بود افتاده لرزه به فکم که انداخت
 و شد نزدیک پدرم به اردالن شده؟ طاق طاقتم کنینمی باور چرا ندارم تحمل خدایا خدایا، آمدمی بر اردالن
 :کرد نگاهم خیر خیره

 .بینیمی مرگت از قبل که چیزیه آخرین چون کن تماشا رو صحنه این خوب -

 :زدم فریاد وجودم تمام با و شکستم را دهانم قفل آمدم، خودم به تازه برد باال که را تبر

 ...کن تمومش پور خاک -

 تمام با و ببندم را هایمچشم شد باعث صورتم روی خون پرش تبر، فرود با شد مساوی آخرم یکلمه اما
 .اطرافم شلوغی و انبار در خوردن بهم صدای با شد مساوی فریادم صدای بزنم جیغ وجودم

 به نفرت با را هایمچشم شدم،می شل کم کم و شدمی گس دهانم و بود شده سنگین وزنم کردم سکوت
 باز زا بعد و زد زانو کنارم پور خاک کردمی ادا را کلماتی و زدمی دستش به بند دست پلیس که دوختم اردالن
 :گرفت دست در را امخورده تیر بازوی هایمدست کردن

 .رسیدم دیر متاسفم -

 چندان حال هم خودش کردممی حس رفتمی کرختی به رو بدنم وقتی داشت؟ حالم به فرقی چه تاسفش
 یک زدند زانو کنارم سعید و مهرداد او از بعد رفت، پلیس طرف به و کند لباسم روی از را دوربین ندارد خوبی
 هک کردم فکر این به و گرفتم آنها از چشم داشت اهمیتی چه کرد؟می چه اینجا مهرداد اصال شد؟ آزاد سعید

 شوب تو. "خان بهادر یگسیخته هم از تن به بودم زده زل بود، کرخت و سنگین تنم تمام! زند؟نمی قلبم چرا
 داشتم دوست چقدر کرد هق هق به شروع و گذاشت زانوهایم روی را سرش سعید" پدرت میشم من دخترم

 شده دارخش و لرزان سعید صدای بود، هاحرف این از ترسنگین دستم اما بگذارم سرش روی را دست که
 :بود

 !تونی؟می سایه ببخش منو -

 :شد خیره هایمچشم در و برداشت زانویم روی از را سرش

 !تونی؟می -
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 کدامشان هیچ چرا نداشتم، هایمعضله روی کنترلی اما بیاورم کش لبخند به را هایمب*لــ کردممی سعی
 که یایمب فرود خواستم کرد، بلندم و گرفتم را دستم سعید! زند؟نمی قلبم و کنممی جان من که فهمیدندنمی
 عاشقانه سعید و شده هل سعید وش*آغـ در که امشده طالیی مویی تار کردممی حس کشید آغوشم به

 هم به را بدنش اعضای کودک و کندمی سالخی را رهنه**بــ کودکی اردالن ترآنطرف کمی کندمی بویش
 کند،می قیچی را اشکالغی پر موهای او و ستجاری دخترک پاهای بین از خون شود،می بلند و چسباندمی

 پاشیده هم از جسمی سمت کرده دراز دست دخترک و زندمی دخترک گردن بر بوسه زرد هایدندان با مردی
 موی تار او و شودمی جاری سعید پای زیر تا دهانم از رنگی زرد مایع و زنممی عق دست نه دارد، سر نه که

 :بوسدمی را اشطالیی

 شنوی؟می رو صدام! سایه! سایه -

 :کشممی فریاد و رودمی آنا عروسک دست در دست من به پشت مهرداد

 !نرو نه -

 :نیست گردنبندش اما گلویم به زنممی چنگ

 .دهمی جون داره بینینمی لعنتی کاری یه شد تموم چیز همه باش آروم سایه -

 لبمق قلبم، گرفته تعفن بوی تنم و شده خیس هایمب*لــ شود،می واضح صداها و خوردمی صورتم به ضرب
 .کنمنمی زدنش برای تالشی هیچ من و زندنمی دیگر اینبار

 درد چپم دست تر، کم یدرجه در اما داشت کرختی و حسیبی تنم هم هنوز کردم باز سختی به را هایمپلک
 مانع کسی دست که کنم بلند را سرم خواستم زد،می را هایمچشم اتاق نور بود، بیشتر اشحسیبی و کردمی
 :پیچید سرم درون وار اکو صدایش و شد

 .اومدی عمل اتاق از نکن بلند رو سرت -

 اشچهره توانستمنمی کردممی کاری هر اما ببینم واضح را تصویرش کردم سعی و چرخاندم صدا سمت را سرم
 از لمفی یک از سکانسی مثل امزندگی تمام و بستم را هایمچشم بودم، گرفته گیجه سر بدهم، تشخیص را

 .آوردمنمی خاطر به کاش کشیدم، عمیقی آه شد، رد هایمچشم جلوی

 ار  قلبم ایستادن حرکت از من امکرده رد را قلبی یسکته که بودم مطمئن آمدمنمی هوش به وقت هیچ کاش
 :شد بلند دوباره سعید صدای. نزد دیگر امسینه درون چیزی که کردم حس بودم، کرده حس

 نمیزنی؟ حرف چرا سایه -

 خیلی ام،خسته که بگویم ندارم، زدن برای حرفی دیگر و شده تمام کلماتم کاسه که بگویم خواستممی
 :شد نگران دید که را سکوتم...خسته

 !سایه! سایه -
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 نفس نفس مهرداد و شد باز در لحظه همان در شدم، خیره اشمشکی هایچشم به و کردم باز را هایمچشم
 :زد زانو تختم کنار و آمد سمتم و شد وارد زنان

 هیچ کاش. بود خورده گره هم به اول همون از سرنوشتمون که شهنمی باورم اومدی؟ هوش به باالخره -
 !دادیم؟ پس رو گناه کدوم تاوان ما بودن، زنده دایی زن و دایی کاش... نمیفتاد اتفاقا این از کدوم

 بود دهش قفل مغزم داد، تکانم بار چند سعید و شد بلند ترسیده مهرداد کنم،می گریه به شروع بلند صدای با
 دهش اضافه تنم به هم لرزه انگار دارم مرگ حس باشد، آخر یضربه برایم توانستمی کوچک شک یک شاید و
 که راهی پایان است پایان اینجا شاید...تمام و کنممی حس دهانم در را رنگی سفید مایع تلخ طعم آخر در و

 چه برای دادم دست از را هاییآدم چه خوردم، زمین راه این در چقدر کنم، طی تا کشید طول سال چند
 تریکننده قانع دلیل کاش اردالن، کنم درکت توانستممی کاش امفهمیده را حقیقت که حاال! هیچی! چیزی؟
 ...کاش آوردیمی برایم

 پیدا رهایی تشنج این از توانممی چگونه دادم، دست از چیز هیچ بخاطر را چیز همه من که افسوس اما
 هک گذشت چه گذشت؟ تو به چه...من کشیده زجر پدر آه...خان بهادر آخ کنم؟ زندگی توانممی چگونه کنم؟
 فکر کردم، بسنده ایسوخته جسد به نکردم؟ تالشی چرا ام،قدمی یک در بودی کنارم درست تو نفهمیدم؟ من

 ینا به نیاز شاید بودی، آمده اگر بودی آورده گیر مدرک شب آن تو باشد بوده سازی صحنه شاید که نکردم
 .بود هاحرف این از تر قدر حریف اما...اما نبود بازی ماشک قایم

 ...چیزی هر به نسبت حسیبی امرسیده پوچی به شده، تمام چیز همه که حاال

******* 

 کنممی سعی اما دارم کرختی احساس ندارد اهمیتی! اینجایم؟ که است وقت چند کنم،می باز را هایمچشم
 .برده خوابش نشسته حالت به صندلی روی مهرداد من از ترآنطرف کمی شوم، بلند

 کنممی باز را هایمچشم دوباره کنم، کم امسرگیجه از تا بندممی را هایمچشم و نشینممی تخت روی سختی به
 قاب در صورتت چقدر زنممی کنار را آن که افتاده صورتش روی موهایش از ایتره نشینم،می مهرداد کنار و

 .زیباست نگاهم تصویر

 و وت نباید ام،باخته را چیز همه من کردم، خراب را سرنوشتت که ببخش! مهرداد ببخش مرا کشیدم عمیقی آه
 وت راستی شنوی، نمی تو اما زنممی حرف تو با روز هر من نه یا کنی باور کنم تباه خودم پای به هم را سعید

 هک مانتویی. شدم بلند و گذاشتم زانویم روی را دستم نشنوم؟ که هاییحرف میزنی؟ هاحرف این از من با هم
 .زدم بیرون و کردم تنم را بود بیمارستان اتاق کمد در

 از قبل زدمی حرف کسی با بود کرده تنش که سفیدی روپوش با که دیدم را سعید پرستاری ایستگاه نزدیک
 خواهمنمی خواهم،نمی خدایا خواهمنمی کردم، پنهان را خودم دیوار پشت شود من حضور متوجه آنکه
 .باشم کسی دردسر باعث

 خارج بیمارستان از فورا شدم مطمئن سعید نبود از وقتی و کشیدم سرکی. من داشتم شومی قدم پا چه
 پولی نه داشتم کارتی نه اما رساندم باجه اولین به را خودم پس نبود همراهم همراهی تلفن هیچ شدم،
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. تمگرف حفظ از را پور خاک شماره و گرفتم کارت بود آنجا که زنی از و گرفت شانسم اینبار همیشه برعکس
 :پیچید گوشی درون صدایش بعد ثانیه چند

 !الو؟ -

 :دادم قورت صدا پر را دهانم آب

 .بودم که جایی همون برگردم خواممی کردم فرار بیمارستان از سالم -

 خوایمی چرا داری رو پدریت خانواده االن تو دختر زندگیت دنبال برو کردی؟ رو کار این چرا! تویی؟ سایه -
 نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار کن شروع و جدید زندگی یه و برو برگردی؟

 .شده خراب من سر پشت هایپل تموم ندارم برگشت برای رویی تونمنمی -

 ...کنیمی اشتباه داری -

 !اومد؟ اردالن سر بالیی چه -

 .بود کرده عمل مندانههوش اون بود، زمین زیر از مخفی انبار در. رسید اعمالش سزای به اون -

 دستیهم جرم به بهروزم بشه، قطعی اعدامش حکم که کردن کشف انبارش توی مخدر مواد اونقدری -
 .زندونه تو باهاش

 .کردممی بازی این وارد و خان بهادر نباید میشد، اینطوری نباید -

 شانبار  به بتونیم تا بندازن گیرت بذاری که خواستم ازت من کردم شروع من رو بازی این سایه متاسفم -
 .دیر خیلی کردم، عمل دیر کنیم، نفوذ

 :کردند باز را راهشان اشک هایقطره و شکست بغضم

 .اومدیمی زودتر باید اومدیمی باید -

 اب و خوردم فرو را بغضم ،شنیدممی را تندش های نفس صدای داد، گوش هایمگریه صدای به و کرد سکوت
 :کردم پاک را هایم اشک هایمدست

 .بفرست برام ماشین یه...خیابون من -

 .دنبالت میام -

 فرود سردش سنگ روی و رساندم جدول به را خودم کرد، قطع را تماس کنم مخالفتی بخواهم آنکه از قبل
 کردندمی قضاوتم ندانسته که مردمی گاهبی و گاه هاینگاه حتی نه یا شوممی کثیف که نبود مهم برایم آمدم
 دانمنمی کند؛ مطرح نظریه امروزم حال برای بخواهد که بود نکرده زندگی من جای هیچکس نبود، مهم هم

 رفحبی پور خاک قیمتگران ماشین دیدن با و آوردم باال را سرم ماشین بوق صدای با که بود گذشته چقدر
 یپنجره قاب از کند، سکوت که بود داده ترجیح اما نه یا شنید دانمنمی دادم، سالم ب*لــ زیر و شدم سوار
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 سآدر  برگردم پور خاک طرف به آنکهبی دادم، تکیه شیشه به را سرم و شدم خیره بیرون به ماشین کوچک
 :گفت و کرد سکوت ثانیه چند شنید را آدرس وقتی. دادم پور خاک به را بروم خواستممی که جایی

 .کنهمی بدتر رو حالت فقط رفتنت اونجا کن باور اونجا؟ بری خوایمی چرا! چرا؟ -

 .برم خواممی کنممی خواهش -

 خودش و داشت نگه اردالن عمارت کنار را ماشین شد، تایید معنای به من برای این و کرد سکوت پور خاک
 :شنیدم سرم پشت از را صدایش شد، پیاده همراهم هم

 داشتی نامش به که چی هر و رها کارخونه کارها طلب پول پرداخت برای گذاشتن مزایده به رو اموالش -
 .گذاشتن مزایده به نقشه طبق

 .بودم کرده جمع روزی همچنین برای رو ثروت اون نیست، مهم برام -

 .داری رو اموالت هم هنوز بزنی کوچیک شرکت یه که خواستم همین برای نشدی برشکست تو -

 :کشیدم عمیقی آه

 هست؟ خونه توی االن کسی تو؟ بریم باید چجوری -

 ترف کنار در کردن باز از بعد آورد، بیرون جیبش از را کلیدی و شد نزدیک در به و انداخت اطرافش به نگاهی
 :کردممی نگاهش متعجب

 !کجا؟ از -

 عمارت حیاط دور تا دور را هایمچشم و شدم وارد انداخت، باال را هایششانه و کرد کوتاهی یخنده
 :شد نزدیک پور خاک چرخاندم،

 .بخری رو عمارت این تونیمی -

 فراموشش تونمنمی دارم رو بدش خاطرات فقط من اما کشیدهمی نفس اینجا پدرم که درسته تونمنمی نه -
 .کنم

 دادند، تغییر را جایشان عمارت لوکس وسایل یهمه برداشتم، قدم عمارت سالن سمت من و کرد سکوت
 هب پشت که مادری از شدن رانده بخاطر که بینممی را دخترکی من و برگشتند پیش سال چند وسایل همان
 جنس از خانه این هایآدم مگر اما کندمی آب هم را سنگ دل هایشناله صدای کندمی حرکت نحیفش جسم
 نداشتند، او به شباهتی که برادری و خواهر به دوزدمی هاپله به و آوردمی باال را سرش دخترک بودند؟ چه
 در حسرت دنیا یک. باشد تفاوت میانشان هم باید بودند عمویش خان فرزندهای هاآن که نبود چیزی کم

 اما شدمی منتهی لحظه همین به دردهایش وسعت کاش اما...اما درد دنیا یک بینم،می دخترک هایچشم
 :کندمی زمزمه را ایکلمه پسرک بود، انتظارش در بیشتری دردهای قصه شوم دخترک! نه

 !نجس -
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 از و کنممی آنها به پشت و گیردمی را وجودم تمام نجاست است، انتظارش در سرنوشتی چه دانستهمی انگار
 در میفتم راه پور خاک به توجهبی کنند،می محاصره هااشک را هایمچشم و شوممی دور شوم،می دور آنجا
 بوق صدای سرم درون صداهای اما دویدممی خیابان در...تنهایی خواهم،می تنهایی فقط لحظه این

 ...بود ساخته معنی بی برایم را هاماشین

********** 

 .خانوم اومدید خوش -

 :گفتم بدهم را سالمش جواب آنکهبی و زدم کنار را کاوه

 !کجاست؟ رها -

 .شهنمی بند جا یه اومده هوش به وقتی از کنهمی صدا سرو خیلی خانوم باالست -

 .رفتم آمدمی آن از دختری داد صدای که اتاقی سمت به و رفتم باال را هاپله او به توجه بی

 یدنشن با که شدم نزدیک او به سالنه سالنه کردم، قفلش سرم پشت شدم اتاق وارد وقتی و کردم باز را در
 :داد تکانم و گرفت اممشکی لباس یقه از کرد، حمله طرفم به و شد بلند تخت روی از پایم صدای

 .چیز همه گرفتی من از رو چیزم همه تو بمیری باید تو عوضی -

 :برداشتم قدم پنجره طرف به و کردم آزادشان و آوردم امیقه به شده قفل هایدست سمت را هایمدست

 !بفهمی؟ اینو خواینمی چرا نبودم من گرفته ازت تو چیز همه که اونی -

 :شنیدم زمین با را زانوهایش برخورد صدای

 ه؟کی تقصیر پس نیست تو تقصیر هااین اگه اومدی تو که روزی تا بودم، خوشحال بودم، خوشبخت من -

 :زدم زانو زمین روی کنارش و برگشتم طرفش به

 کردی انتخاب رو بهروز خودت تو انتخابه، نیست اشتباه دیگه اشتباه تکرار غلطت انتخاب و تویی مقصر -
 یمشمی کسی یدلداده که نیست ما تقصیر این فهممتمی من بودی عاشق تو...نه کنم سرزنشت خوامنمی
 یستن ما تقصیر هااین درسته شیم،می بدبین دنیا هایعشق تموم به ما اونوقت و نداره عشق برای قلبی که
 .بکن رو طرفه یک عشق این ریشه رها! چی؟ قصه ادامه اما

 ما هاوقت گاهی! اومده؟ سرت به چی ببین...کن نگاه سرت پشت به خشکیده درخت این هایریشه
 کنهمی حرکت تباهی سمت به سرنوشتمون روز، اون حال به وای و گیرممی اشتباه عشق با رو هامونهوس

 !کنی؟ خودت برای رو بهروز عشق تونستیمی کشتیمی منو که فرض به! بفهمی؟ تونیمی

 برای رو عقایدت ندارم کاری عشق درباره تو فکر طرز به. برم اینجا از من بذار! اومده؟ سرش بالیی چه -
 .دار نگه خودت

 :کردم دراز طرفش به را دستم
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 .کنممی تعریف برات رو چیز همه بعدش کنیم کمک هم به تونیممی ما شو بلند -

 .کنم همکاری تو با خوامنمی من -

 تخت یگوشه روی من به توجهبی و شد بلند جایش از گرفتم، فاصله او از و دادم بیرون کالفه را نفسم
 :کرد قالب درهم را هایشدست و نشست

 !کیه؟ پس نیستی تو مقصر اگه اومدی تو که وقتی تا چیز همه بود خوب چیز همه -

 :کشیدم عمیقی آه و نشستم تخت یگوشه او به پشت

 .کنیمی اشتباه داری-

 :داد ادامه و کرد ایخنده تک

 اینجوری اصال باطن تو اما بود کاری قرارداد یک مثل شاید ما ازدواج بودم عاشقش من بود پیش سال سه -
 کاش ببنده، قراره بزرگ قراداد یه که گفت و اومد روز یه اما مطمئنم داشت، دوست منو بهروز نبود
 .بیاری سرم به قراره بالیی چه نحست ورود با تو که دونستممی

 من برابر در زیاد آنقدر کلمه این از هاآدم چرا دادم، فرود اجازه اشکم قطره اولین به و بستم را هایمچشم
! ؟بود چه من تقصیر ندارم را شنیدنش تحمل دیگر! ام؟آورده کم که کنندنمی باور چرا! کنند؟می استفاده

 :سپارممی صدایش به را گوشم دوباره!چه؟

! وت با! کی؟ با کنهمی درک رو عشق معنی داره تازه گفت نبوده من عاشق هیچوقت که گفت اون شد تموم -
 رو هامتالش وقتی نبود، بدهکار گوشش اما کردم التماسش افتادم پاش به من زد هم به رو چیز همه اون
 وت با بهروز ازدواج که گفت بهم هم آخرش بود اهمیتبی براش هامزجه اما رفتم پدرش سراغ دیدم فایدهبی

 من زندگی مگه چجوری اما بردارم دست بودن آویزون از زندگیم دنبال برم گفت داره، براش بیشتری سود
 هاآدم انگار اما زنده آدم یه داشت، روح که بودم کسی من نبودم کاری قراداد یه من! بود؟ دستشون بازی
 ی،بود عجیب تو اما کنم رسوات همه پیش و بگیرم گاف ازت تا بودم دنبالت هاوقت خیلی دیدننمی رو این

 بری که بود این کردیمی که کاری تمام که بودی یخ تیکه یه مثل خندیدی،نمی کردی،می رفتار عجیب خیلی
 وت ترسیدممی ازت داشتم کم کم بودی، ترسناک نداشت فرقی برات انگار شب نصفه و شب قبرستون

 اما دیدم ازدواج محضر داخل رو بهروز روز اون بزرگ، غم یه فهمیدمشنمی که بود چیزی هاتچشم
 که خاکی همون سر که خواست ازم گفتم بهروز برای رو هااین یهمه وقتی بودی نرفته تو چرا دونمنمی
 اون از بعد رفت بزنه حرفی اینکه بدون که گذشت بهش چی قبرها اون دیدن با دونمنمی ببرمش، رفتیمی

 صرارا به نکرد، قبول رو من هم باز بهروز اما بود برگشته قبل حالت به چیز همه انگار نشد، خبری تو از دیگه
 .ببینم رو تو قراره هم باز که دونستمنمی اما شدم خارج ایران از پدرم

 برای باید شده که طوری هر خورده، گره بهت من سرنوشت فهمیدم دیگه کشور یه توی اونم دیدنت با -
 صاف خواب موقع حتی بودی ترسناک بازم تو رسوندم اتاقت به رو خودم بدبختی هزار با داشتم،می

 نای کردی شلیک من به و کردی باز رو هاتچشم بکشم رو ماشه اینکه از قبل ها،نظامی مثل بودی خوابیده



 

 
259 

 با اماینج هم حاال نداشتم کردنم فکر فرصت حتی که بود سریع حرکتت انقدر فهمیدم که بود چیزی آخرین
 .دارینمی بر سرم از دست که تویی

 میدنفه نداشتم بهروز به حسی هیچوقت من کنم، زندانیت اینجا اینکه نه بکنم تالفی که خوام می نه من -
 ستشد به تونستینمی منم مرگ با حتی تو نبودم، من مقصر رفتی اشتباه و راهت تو بود ساده خیلی این

 ینبب کن فکر کن فکر کارهات به رفتی بیرون که در این از اما بری داری دوست که جا هر که آزادی حاال بیاری
 ...خودت هم شاید یا بهروز یا! من؟ کیه امروزت مشکالت بانی و باعث

 نای توی تو بودی کما تو که کنیمی فراموش کنی می عمل نقشه طبق کرده تعریف برات رو چیز همه کاوه
 درست دردسری هم برای که بهتر دونیمی خوب خودت هم رو اشبقیه کردیمی زندگی ایران توی وقت چند

 !میشه؟ چی که دونی می نکنیم

 !کجاست بهروز بگو فقط -

 :کردم باز را اتاق قفل و رفتم در سمت

 برای بوده پدرش دستهم اونم کردن کشف مخدر مواد انبار خونش تو و شده برشکست اردالن شرکت -
 ...زندانه تو االن همین

 :کردم اشاره بیرون به

 .منتظرتن مادرت و پدر ایران برگرد گرفتم برگشت بلیط برات من -

 کنی؟می برام رو ها اینکار چرا! چرا؟ -

 چیکار باید نبودی اگه دونمنمی رسوندی آرزوم به رو من تو دونممی تو مدیون رو خودم شاید دونم نمی -
 .کردممی

 .نمیارم در سر! چیه؟ منظورت -

 .کننمی همراهیت فرودگاه تا افرادم بری که بهتر حاال نیست مهم -

 سینه به دست ،شد خارج اتاق از و شد منصرف انگار اما بگوید چیزی تا کرد پا آن و پا این ایثانیه چند
 .دیدمشمی که بود باری آخرین این کردممی تماشا را رفتنش

 مرد مداننمی هم هنوز شاید، البته نداشتم نیازی آن به دیگر انداختم میز روی را تفنگم و شدم کارم اتاق وارد
 ...دیدمشمی فرصت سر باید بود که فرودگاه داخل

 یخیل شدم، رویا غرق دوباره و کشیدم بیرون را مانخانوادگی عکس کشو داخل از و نشستم کارم میز پشت
 به که ایتقه صدای با بودم، نبرده خودم با هم عکس یک حتی رفتن لو ترس از بودمش ندیده که بود وقت

 قدمی چند من اشاره با و شد اتاق وارد کیان. نشستم صاف و گذاشتم جایش سر دوباره را عکس خورد در
 :آمد نزدیک
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 .بردن خودشون با رو خانوم رها کاوه خانم -

 !خوبه -

 ببینید؟ رو مرد اون خوایدنمی! خانوم؟ -

 :مکرد کج طرفش به را سرم افتاد، راه سرم پشت هم کیان و گرفتم پیش در را خروج راه و شدم بلند جایم از

 !کجاست؟ -

 تشخیص و بود رفته فرو تاریکی در جا همه شدم، اتاق وارد و کردم حرکت داد می نشان که مسیری سمت به
 هب شروع و آورد باال را سرش هایمقدم صدای شنیدن با ممکن، غیر حتی شاید بود مشکلی کار هایمانچهره

 :کرد التماس

 ...کی شما امهکار هیچ من بخدا برم بذارید -

 :پرید حرفش وسط فریاد با کیان

 .گیریمی خون خفه نداده اجازه بهت خانوم وقتی تا -

 :مشد خیره ببینمشان توانستم می سختی به که هاییچشم در و آوردم باال سکوت ینشانه به را دستم

 بودی؟ رها دنبال چرا -

 :داشت هق هق از صدایی ته

 .باشم ایشون مواظب دور از بودن داده دستور من به گفتم بار هزار که من -

 :دادم سر ایمستانه یقهقه

 باشی؟ بادیگاردش که خواسته تو از کی -

 .گرفتمشونمی نظر زیر باید فقط نبودم بادیگاردشون من -

 :زدم فریاد و گرفت شکل ابرویم دو میان اخم

 !گرفتی؟ دستور کی از گفتم نکش بیراهه به رو حرف -

 دادم فشار هم روی محکم را هایمچشم گذاشت، اش شقیقه روی را اسلحه کیان شد دار ادامه که سکوتش
 ار  دیگر خون یک شدن ریخته تحمل شد، می تمام کاش بودم شده خسته آشوب دوباره تالطم، دوباره خدایا

 :کرد کر را هایم گوش فریادش صدای آمد که ماشه شدن کشید صدای نداشتم

 !مهرپرور -

 :بزنم حدس توانستم می کردم باز را هایمچشم

 اسمش؟ -
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 شب هی باشن داشته اینقشه یه باز نکنه که ترسیدن می کنم تعقیب رو ایشون تا خواستن ازم آقا...بهروز -
 منم گشتنبرمی داشتن و بود شده عوض رفتارشون اما برگشتن بعد روز چند تا و شدن عمارت یه وارد

 .افتادم شما گیر حاال و کردم دنبالشون

 :ایستاد کنارم کیان شدم خارج اتاق از حرفی هیچ بدون

 کنیم؟ چیکار باهاش خانوم -

 .کارست هیچ اون بره کنید آزادش -

 به را خودم و زدم بیرون خانه از دهد،می انجام خوب را کارش که دانستممی نماندم جوابم گرفتن منتظر
 مرور را صحنه این بار هزار ها ترقبل بازی این آخر دنیاست، آخر اینجا دره همان رساندم همیشگی جای همان
 خاطرات هجوم برداشتم را قدم اولین و گذاشتم خاک سرد تن روی را پاهایم بودم کرده

 !نحس -

 .شوم ی دختره -

 .نمیومدی دنیا به هیچوقت کاش -

 دوم قدم

 ...بردی رو آبرومون تو -

 !کرد؟ تجاوز بهت که کردی چیکار -

 سوم قدم

 !باشی قوی باید تو -

 .نبود مادرت اون -

 .بود خانوادت کار همش -

 و تنهایی در ،کنممی حس هایمگونه روی را اشک داغی امرسیده دره ته به بندممی نرمی به را هایمچشم
 هیچ تن شود، نمی خبر با من مرگ از کس هیچ میرم،می غربت و تنهایی در هم حاال آمدم دنیا به سکوت
 دست به را من و شودمی خالی پایم زیر دارممی بر که را آخر قدم افتد نمی لرزه به نبودم از جهان در انسانی

 .سپاردمی سرنوشت

 روی. است پرتگاه یلبه از شدنم کشیده بعد و مهرداد ان*دهـ از اسمم شنیدن شنوم می که صدایی آخرین
 و رساندمی من به را خودش مهرداد. کندمی زخم را بدنم از چندجایی هاریزهسنگ و افتممی خاک سرد تن
 هب نیست ایگالیه هیچ چرا که زندنمی فریاد دیگر گویدنمی چیزی. کشدمی وش*آغـ به مرا حرفی هیچبی

 و جانبی های دست ندارم؟ هراس مرد این وش*آغـ از چرا! ترسم؟ نمی چرا لرزم؟نمی چرا من آیم می خودم



 

 
262 

 حس سینه در را نفسش شدن حبس. کنممی حلقه دورش و آورم می باال هست که زدنی زور هر با را سستم
 .کنممی

 من ناجی. دهد نجاتم منجالب این از که خواستممی را دستی من شاید خوشحالم نجات این از من خوشحالم
 کمک و کندمی دور خوش از مرا. بود شنیده را دلم حرف خدا انگار آمدی موقع به را باراین رسیدی موقع به
 -: کندیم نجوا گوشم کنار و شودمی نزدیک من به دوباره و اندازدمی پایم سرتا به نگاهی شوم بلند تا کندمی

 بپوشی مشکی نباید وقتهیچ دیگه

 .کنممی خاکشون جاهمین شهمی تموم هاتغصه

 را هایشنفس بوی اندازه چه که بودم گفته. شودمی خیره هایمچشم به منتظر و بردمی عقب را سرش
 .شودمی خاص برایت هم نفسش باشی که عاشق! دارم؟ دوست

 :کنممی زمزمه ناخودآگاه و سپارممی هایشچشم دریای به را نگرانم هایچشم

 .ترسممی من اما -

 این بذار بشکن رو دورت حصار منتظرتن خانوادت یهمه بیا من با کنم تموم رو هاتترس که دممی قول -
 .کنم خراب من و حصار

 کنم؟می فراموش هم را خودم مقابلت در که داری چه داری؟ چه تو خندممی که انگار اما چرا دانم نمی
 هب هرنفست با که تویی تو، و من میعاد عشقم، میعادگاه بشود دره این که کردمنمی هم را فکرش وقتهیچ
 .دهیمی پروبال هایمنفس

 .نرسونمش دوم بار به که دممی قول بار یه همین فقط بده فرصت یه بهم برگرد من با -

 نداره وجود فردایی من برای باختم رو چیزم همه باختم رو زندگیم من شینمی پشیمون من با بودن از تو -
 ...تاریکه و سیاه آینده

 :کردم سکوت گرفت قرار هایمب*لــ روی که اشاشاره انگشت

 .یدمد عمرم تمام تو من که هستی دختری ترینپاک تو کنهمی کم تو ارزش از اتفاق اون که کنیمی فکر چرا -

 ...پاک.. من... من... اما -

 :کشیده و بنددمی را هایشچشم

 ...هیس -

 :گذاردمی امشقیقه روی را انگشتش

 ...جاستاین به بکارت -

 :آوردمی قلبم سمت را انگشتش دوباره
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 !فهمی؟می... جاستاین -

 تدس از برممی پناه آری. برممی پناه آغوشش به من باراولین برای باراین و شکنم می را امساله چند بغض
 ...برممی پناه مرد این به بگیرند قرار راهم سره است ممکن بازهم این از بعد که هاییگرگ

 :کنممی زمزمه آرامی به و بندممی را هایمچشم

 ...مرسی خدایا -

*** 

. ترسممی هم خیلی ترسم،می هم هنوز من. رودمی سردی به رو دوباره تنم و بینممی را سعید و ترنم دور از
 عوض را حالم آنکه برای و دهدمی فشار ترمحکم را هایمدست کرده حس وجودم در را ترس انگار که مهرداد

 :شودمی وارد شوخی در از کند

 .شده برادرم آدمی همچنین دنیا تو آدم همه این بین از که افتادممی موت به رو ترس از بودم تو جای منم -

 ممنون -

 چی؟ بابت -

 کنی آروم رو من کنیمی سعی اینکه -

 تماشایت من و بخندی تو که دارد کیفی چه راستی. رودمی قنج دلم من و آیندمی کشخنده به هایشب*لــ
 سعید قدمی یک در هنوز. رسید پایان به مانبین فاصله. گشته شیرین آوردلهره لحظه این قدرچه. کنم

 وضوح به را گلویش شدن پایین و باال. است گشته هایشچشم مهمان اشک یحلقه و بودم ایستاده
 رویمبه هاسال که آغوشی به مرا و آوردمی هجوم سمتم. فهمممی او از که است چیزی آخرین این و بینممی

 اندشده حلقه دورش انگار هم من هایدست. کشدمی بو را وجودم وجود تمام با و کشدمی است بوده بسته
 به و گذارممی اشمردانه و ستبر هایشانه روی را سرم. کنم ترتنگ را حلقه این تا خواهدمی دلم قدرچه و

 نم کمکم هایمشانه. خواهدمی را هاشانه این حمایت دلم اندازه چه من و دهممی ریزش یاجازه هایماشک
 زن ترینخوشبخت امروز من ندارد اهمیتی اطراف دنیای ندارد من از کم اوهم انگار گیرندمی خودبه اشک
 .هستم دنیا

 :شنوممی گوشم کنار را صدایش هایماشک مابین

 مشکالت بار زیر تنهایی تو بودم غافل ازت انقدر چرا نشدم مادرمون به تو شباهت متوجه وقتهیچ چرا -
 بودم نم نفر یه اون بشه قربانی نفر دو ما از یکی بود قرار اگه کاش گذاشتم تنهات خبربی منه و بودی مونده

 ...نیست اتفاقی دنیا این تو چیزهیچ نگرفتی قرار من راه سره اتفاقی وقتهیچ تو تو، نه

 :شد دقیق هایمچشم در و شد جدا تنم از

 !نیست؟ اینطور...  -
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 :گفت دوباره که. شدمی هقهق به مبدل بغضم کردممی باز ان*دهـ اگر که کردم اکتفا سرم دادن تکان به

 و کندیدل چی همه از و رفتی من نجات برای چرا نگفتی بهم چیزی بازهم فهمیدی رو چیز همه وقتی چرا -
 .گذاشتی برام رو عکس اون

 .دونیمی کجا از اینارو تو... تو -

 نذاشت اون اما بیام مهرداد همراه خواستممی من کجایی تو که گفت اون گفت برامون رو چیز همه وکیلت -
 :کرد سعید به رو و انداخت من هایشانه دور را دستش و شد نزدیک مهرداد

 آبغوره بشینی بازم خواستمنمی چون بیای نذاشتم دربیاری رو من خانوم اشک زرت و زرت نبینم دیگه -
 بگیری

 :کرد مهرداد به رو کشاند خودش وش*آغـ به مرا سعید

 .دیمنمی کسی به دختر هاراحتی این به ما بشی، خواهرم نزدیک نبینم دیگه -

 :زد سرش به آرامی یضربه مهرداد

 به شروع تاییمان چهار هر حرفش این با خوامنمی تو مثل زنی برادر من دیگه جای یه برم من پس بابا ای -
 رایب دلم قدرچه کشیدم آغوشش به و گرفتم بود کرده سکوت حاال تا که را ترنم هایدست کردیم خندیدن

 .دانستمنمی و بود شده تنگ هالحظه این

*** 

 .نباشه کار این به نیازی که کنممی فکر من مهرداد -

 .هست نیاز که معلومه هاستمرده اتاق مثل اتاقت هنوز تو وقتی. هست نیاز -

 .بذار راحت طوریاین رو من کنممی خواهش ترمراحت طوریاین فقط. خوبم من -

 :گذاشت بود هایم دست مثال که یخی هایتکه روی را گرمش هایدست

 ههمیش برای بار یک بشن رو به رو باهاش که دارن نیاز کنن مقابله هاشونترس با اینکه برای هاآدم سایه -
 .گرفته جون همه این دیدنت برای که جونی عزیز یا برادرت من، بخاطر کن تمومش رو موضوع این

 :صدازد را اسمم منشی که فرستادم بیرون مانند آه را نفسم

 .داخل بفرمایید -

 شتپ. شدم وارد و گذاشتم رنگ گردویی در یگیرهدست روی را دستم و شدم بلند بکنم مخالفتی آنکه بی
 زیر. بود مشغول دستش زیر یپرونده با سرش و بود زده چشمش روی را باریکی عینک و بود نشسته میزش

 جاهجاب اشبینی روی را عینکش و زد بخشی آرامش لبخند دیدنم با. بستم را در و دادم کوتاهی سالم ب*لــ
 :کرد
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 !داری؟ دلهره انقدر چرا عزیزم تو بیا -

 !باشم؟ عادی بودم کرده سعی که من خواند هایمچشم از را امدلهره چطور

 و شد بلند اتاقش در رنگ هم میز پشت از. نشستم آن روی و کردم حرکت بود کرده اشاره که مبلی طرف به
 :نشست رویمروبه

 کنی؟ معرفی رو خودت خواینمی خوشگل خانم خب -

 .ام سایه من... من -

 ...سالمه سه و فالحی،بیست سایه

 .گرفتممی نفس تندتند قدرآن که بودم آورده کم هوا انگار

 کنیمی حس که جایی از بگو برام اول از رو چیزهمه کنم کمکت که اینجام من عزیزم باش نداشته اظطراب -
 .بدونم باید

 تلخ طعم مو به مو یادمه، خوب رو چیزهمه اما بودم ساله سه هنوز من. بود پیش سال بییست درست -
 .کنممی حس تنم روی هنوز رو هاکتک اون

 ...اشدهنده آزار صدای بعد و بیاد فرود تنم روی تا رفتمی باال که کمربندی

*** 

 که شده باعث چیزی چه دانمنمی. کشیدم امبادمجانی دامن و کت به دستی و شدم بلند آینه جلوی از
 گرفته برایم مهرداد که دکتری مطب به امماهه یک وآمدهایرفت که دانممی خوب اما کنم تغییر چنیناین
 فظیل چهاز بینیمی خدایا. شدممی امخانواده بخش امید وجود منکر نباید البته. بود اتفاق این مسبب بود،

 و شوممی خیره آیینه در خودم تصویر به ایواهمه و ترس هیچبی امروز من... خانواده کنم؟می استفاده
 اما دانمنمی که من کرده پیدا تغییر آبی رنگ به نیست مطلق سیاهی دیگر هم اتاق رنگ. زنممی لبخند

 یاد به خودت از که تصویری آخرین سایه کردی تغییر قدرچه. است بخش آرامش آبی گویدمی مهرداد
 اتسالگی پانزده به متعلق تصویرت آخرین نه اما بودی؟ ساله ده ایبچه دختر که وقتی بود؟ کی داشتی

 هست؟ یادت شودمی

 خواب در گویندمی که روزها آن از. گنجیدنمی هم تصورات در حتی آینده این ای،داشته عجیبی زندگی چه
 اتاق از و زنممی خودم روی به رنگی کم لبخند شود؟می باورت خوشبختم اندازه این تا من دیدمنمی هم

 نای و است منتظرم صبرانهبی امشب که مردی چشم به باشم زیبا اندازهبی که خواهدمی دلم. شوممی خارج
 نزدیک و زندمی است خودش به مخصوص فقط که پهنی لبخند سعید با شدنم روروبه با شودمی مساوی

 :شودمی

 هاباشی دورش زیاد نبینم رسیدی خودتبه امشب واسه که بینممی -

 :کرد مصنوعی اخم که خندیدم حرفش جواب در آگاه ناخدا
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 !بود؟ دارخنده من حرفای کجای چیه -

 هیچی... هیچی -

 :شد بلند پایین یطبقه از عزیز صدای بزند دیگری حرف خواست تا

 !سایه... سایه -

 .عزیز اومدم -

 هایشدست در که اسپندی با عزیز رفتم، پایین طبقه به باشم طرفش از دیگری حرف منتظر آنکهبی و
 .گذراندم نظر از موشکافانه و شد بودنزدیک

 :چرخاند سرم دور را اسفند

 ما پیش ماه سه فقط برگشتی که سال همهاین از بعد شهنمی باورم ایشاال نخوری چشم مادر ماشااهلل -
 .برنت می دارن االن و موندی

 :شدم غرق وجودش عطر در و بردم پناه آغوشش به دیدم، هایشچشم درون که را اشک

 .کنارتونم عمرم آخر تا االن از من بعدم نشده معلوم چیزی که هنوز عزیز رمنمی جاهیچ من -

 ایدش! نه؟ هستم بدبین کمی هم هنوز من. باشد عمرم روز آخرین امروز شاید که نگفتم دیگر و کردم سکوت
 است قرار کی دانمنمی که است خوب قدرچه گویممی خودم با هم باز اما کشممی باشدکه نفسی آخرین این
 ات باشی سایه باید... ندارد وجود فردایی انگار که کنم زندگی طوری را هرروزم توانممی حاال. نباشم دیگر

 بورزیقعش اطرافیانت به عاشقانه بدهی ترجیح اینکه چه؟ یعنی دانستن را زندگی لحظه به لحظه قدر بفهمی
 ...چه یعنی

 گل دست و مهرداد باورود و ایستممی هامهمان منتظر و شوممی جدا عزیز از خانه در زنگ درآمدن صدا به با
 گلم عروس هر با و اندازممی پایین را سرم و کنممی عوض رنگ خجالتی دخترهای مانند هایشدست توی

 گاهچهی نبود قرار که منی منم این. کندمی ترشیرین برایم را زندگی و شودمی آب دلم توی قند عمه هایگفتن
 .امگذاشته عشق از دنیایی آن در و امکاشته امسینه درون قلبی و امکرده خم سر حاال کنم؛ خم سر

 که گذاردنمی و کندمی دفاع من از مردانه پدربزرگ. امشده غرق خیاالتم در من و گرفته باال هاهمهمه صدای
 .رودمی قنج دلم هم باز من و کشدمی نشان و خط مهرداد برای کنم حس را پدر نبود

 زمهزم گوشم کنار آرام و گیردمی جا ترنم و کنارمن مهرناز ببینم؟ را روزی چنین من که شدمی باورش کسی چه
 :کندمی

 .داره حقم هابگم البته. کرده دیوونمون حاال تا دیشب از که کردی کارچی داداشم با -

 دهممی کوتاه لبخند یک با را جوابش زندمی لبخند رویم به و گیرد می فاصله

 ...شوممی لذت در غرق خوشبختی این از و
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 گذر حتی که لذتم غرق آنقدر من کندمی خوشحالم این اما گذرندمی چگونه هاساعت و هاثانیه دانمنمی
 ...کنمنمی حس هم را هاثانیه

 آینه جلوی از گرفتم قرار جااین در کی نفهمیدم که دویده تند مدت این زمان قدرآن! گذشته؟ زمان قدرچه
 قدرآن بودم خواسته آرایشگر از که آرایشی ترینساده با زنممی لبخند خودم چهره به و شوممی بلند آرایشگاه

 گردممی باز که ترنم طرف به بود مشکل هم خودم برای خودم چهره تشخیص که بودم کرده تغییر
 از بشود گونه همین هم مهرداد شودمی خدایا:» گویممی دلم در ناخودآگاه و زندمی خاصی برق هایشچشم

 !«زند؟می برق هایشانچشم که هاآن

 :کندمی زمزمه گوشم زیر و کشدمی آغوشم به محکم ترنم

 .شهری عروس زیباترین تو -

 .شوندمی ترشیرین و شیرین هالحظه این قدرچه آیدمی هایمب*لــ روی پررنگی لبخند

 :شودمی خیره هایمچشم در و شودمی جدا تنم از

 .شمخاله زود خواممی من هاباشم گفته بهت -

 وکیل دلم در انگار نه انگار که کنممی وانمود طوری و اندازممی پایین را سرم زندمی قهقه حرفش به خودش و
 فاصله بامن قدم چند فقط رویاهایم مرده که دهدمی نشان امگوشی خوردن زنگ. کنندمی آب قند کیلو
 نماشی کنار من به پشت مهرداد. کنممی پرواز آرایشگاه بیرون سمت به و کنممی جدا ترنم از را خودم... دارد
 .ایستاده قیمتش گران

 :کنممی زمزمه وار خانوم و نرم

 ...مهرداد -

 به وقتی کندنمی سیر دنیا این در که انگار شودمی هایمچشم میخ ایثانیه چند و گرددمی بر سمتم به
 شده خیره هایمچشم در که طورهمان و گیردمی دستش در را راستم دست و شودمی نزدیک آیدمی خودش

 :گویدمی

 شهرم مرد ترینخوشبخت امشب من -

 مشاس کشیده و زنممی بازویش به آرامی یضربه و کشممی بیرون دستش از را دستم خنددمی ریز ریز بعد و
 :زنم می صدا را

 ...مهرداد-

 :آوردنمی خودش روی به

 !جانم -
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 ودمب کرده پنهانش قلبم در هاسال که را ایجمله و ایستممی رویش روبه درست و آیممی پایین را پله اولین
 :آورممی زبان به را

 ...دارم دوست -

 اما کشممی نفس سختی به که دهدمی فشارم طوری کشدمی وش*آغـ به مرا غافل نا و زندمی پررنگی لبخند
 ...کنم خراب را خوشش حال خواهمنمی گویمنمی چیزی

 رام هم ثانیه یک حتی مهرداد جشن طول در. کنندمی امشب ملکه به تبدیل مرا و گذرندمی ثانیه و هاعقربه
 مردی چنین دارد؛ هم حسادت. انگیزدمی بر اطرافم دخترهای هایچشم در را حسادت این و کندنمی ترک

 !نداشت؟ داشت حسادت

 ما برای که عمارتی گذاریممی قدم امان رویایی خانه به رویاهایم مرد مهرداد، با را همرا من و گذردمی زمان
 و شوممی معلق آسمان و زمین بین بگذارم فرش سنگ روی را پایم بخواهم آنکه از قبل. بود شیرینی قصر
 :کندمی زمزمه گوشم زیر که دوزممی مهردادی هایچشم در را هایمچشم

 .نترسی که بکنم کاری دممی قول من فقط منی مال امشب -

 .دارد را ارزشش این آما است سخت سپارممی دستش به را خودم من و

*** 

 روی سایدا که نرفته در هم امخستگی از نیمی هنوز اما دهممی بدنم به قوسی و کش و بندممی را دفتر
 :شود می اتاق وارد دو با مهرداد سرش پشت و پردمی پاهایم

 ببینم وایسا وروجک ریمی کجا -

 :گویدمی گوشم زیر بردمی پناه آغوشم به سایدا

 کن تربیت یکم رو شوهرت این مامانی -

. روممی مهرداد سمت و شوممی بلند جایم از امکرده غـل*بـ را سایدا که حالی در و خندممی بلند صدای با
 شودمی نزدیک من به کند، دنبالش آنکه جای به مهرداد اما کندمی فرار فورا هم او و گذارممی زمین را سایدا

 امبینی درون تنش عطر بوی بکشد، آغوشم به بخواهد آنکه قبل اما کندمی باز برایم را هایشدست و
 آبی. دودمی سرم پشت هم مهرداد و دارمبرمی خیز دستشویی سمت به. کندمی دگرگون را حالم و پیچدمی
 .ندارد امکان نه! نکند؟ شوممی خیره آینه در خودم تصویر به و زنممی صورتم و سر به

 و نشیندمی زمین روی کنارم مهرداد. زنممی زانو و دهممی دیوار به را امتکیه و آیممی بیرون دستشویی از
 :گذاردمی چپم پای روی را دستش

 !خوبه؟ حالت سایه؟ شد چی -

 ...نه دوباره! نه وای! نکنه؟ مهرداد -
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 زنی؟نمی حرف چرا نه چی -

 .کشمتمی باشم حامله هم باز اگه -

 ارانگ زدن قهقهه به کندمی شروع که کشدنمی طولی اما شودمی هایمچشم میخ و کندمی سکوت ثانیه چند
 .شود پدر که است قرار دوم بار برای که شودنمی باورش

*** 

 لبخندی بازم هایچشم بادیدن پرستار دوزممی رویمروبه پرستار به و کنممی باز سختی به را سنگینم هایپلک
 :زندمی رویمبه

 شوهرت که بده شیر بهش پاشو داده بهت خودت مثل خوشگل دختر یه خدا خوشگل، مامان شدی بیدار -
 .ریخته همبهرو بیمارستان یه

 ردادمه بوی کردم بویش عمیق و کشیدم وش*آغـ به را امکوچولو دختر و زدم عمیقی لبخند مهرداد به فکر با
 !نداشت؟ دوستش شدمی مگر بود او وجود از بچه این دادمی را

 پدر و مادر و تیام و ترنم و سعید سرشان پشت. شوندمی وارد هم با سایدا و مهرداد و شودمی باز اتاق در
 و خواندمی اذان دخترم گوش در مهرداد پدر. بشوند شریک من خوشی در تا بودند آمده همه انگار... مهرداد

 یکوچک وروجک به و بودند شده آویزان تخت از سایدا و تیام. کنممی شکر را خدا خوشبختی این بخاطر من
 .بودند دوخته چشم بود شده دنیا وارد تازگی به که

 :گفت من به رو سعید

 گذاشتید؟ چی رو اسمش حاال آوردیدمی براش من عین داداش یه زشته دختره یه که هم این -

 کهآنبی کند حمایتت باشد، گاهتکیه تواندمی هم خواهر گاهی که داندمی چه کسی و زنممی عمیقی لبخند
 .بفهمی

 .باشند زن توانندمی هم ها قهرمان گاهی من برای

 :داد جواب من از قبل مهرداد

 مادر برای ینی سیدا -

 :کردمی خراب را سایدا موهای که حالی در سعید

 ...خب ذاشتیمی مهرداد شبیه رو اشونیکی مادر سایه یعنی که امزلزله این معنی_

 :گفت و زد سعید دست روی آرامی یضربه سایدا

 .آرمدرمی رو ادات من تویی زلزله دوما قشنگی این به اسم که اوال -

 .شد بلند جمع یخنده صدای حرفش این با
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 :گفت بلندی صدای با مهرداد ایستاد کنارم سایدا و کردم غـل*بـ را سیدا

 ...سه... دو... یک کنید نگاه من به -

 .من زندگی هایفرشته عکس از هم این

 «ُيْسر ا الُْعْسر   َمعَ  إ ن  : »قرآن هایسوره از ی آیه در خداوند گفت زیبا چه

 

 .آسانیست سختی هر پایان و

2۱/2/۶۱ 

۷۷:1۱ 

 

*** 

 

اثر نزد ما محفوظ    نیحقوق ا یاين فايل در انجمن و سايت ناول کافه تهيه و منتشر شده است و تمام
 است. براي خواندن رمان هاي بيشتر به سايت، انجمن و کانال تلگرام ما مراجعه کنيد.

 سايت: لينک

www.novelcafe.ir 

 انجمن:  لينک

www.forum.novelcafe.ir 

 م:تلگرا کانال

https://t.me/novelcafe_ir 

http://www.novelcafe.ir/
http://www.forum.novelcafe.ir/
https://t.me/novelcafe_ir

